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KODIFIKÁCIÓ
GESZTEI LÁSZLÓ: A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON I.

Gesztei László,
PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
A közigazgatási eljárás
szabályozásának története
Magyarországon I.1
Történelme során Magyarország több alkalommal került olyan helyzetbe, amikor olyan
mértékű és gyorsaságú változások következetek be, amik az egész állami berendezkedés
addig kialakult rendszerét gyökerestől átalakították. Az állam működtetése szempontjából
a kialakuló politikai rendszerek számára kardinális kérdést jelent az, hogy a közigazgatás
(államigazgatás) milyen szervezeti rendszerben, milyen eljárási szabályok szerint működik, illetve kik azok, akik működtetik. Az állam a közigazgatási aktusokon keresztül közvetlenül érintkezik az állampolgáraival, emiatt
a közigazgatás szerepe kiemelkedő. Pontosan
emiatt a közigazgatás a változások, illetve
ahogy a politika szereti nevezni a „reformok”
középpontjába kerül minden jelentős társadalmi-, politikai változás esetén. A politikai
széljárástól függetlenül is elmondható, hogy a
közigazgatás megújulási kényszere állandó,
mivel folyamatosan reflektálnia kell a változó
társadalmi elvárásokra és kihívásokra. „A
közigazgatás politikai mechanizmusok intézményrendszerének az az alrendszere, amely a
szüntelen változás állapotában van, vagy legalábbis, ha feladatait kellő hatékonysággal
akarja ellátni abban kellene lennie.”2 A politikának való kitettség ténye természetszerűen
magával vonja a közigazgatás kiszolgáltatottságát is az éppen aktuális politikai ideológiák
függvényében.
A közigazgatás reformja széles skálán mozoghat, ennek mozgásterét rendes körülmények
között a belpolitikai erőviszonyok határozzák
meg, de gyakran a külpolitikai kényszer vagy
Az alábbi tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai
keretében valósult meg.
2 Csuth Sándor és Gáspár Mátyás (szerk.): A Közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás Magyary Zoltán professzor közigazgatástudományi iskolájának
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szükségszerűség determinálja. „[…] a változás természetesen nem mindig és nem szükségképpen a szervezet reformját jelenti, hanem esetenként a tevékenységi kör kiterjesztését vagy szűkebbre szabását, az eljárás rendjének korszerűsítését, a közigazgatás személyi
állományának megújítását, az alkalmazott
munkamódszerek továbbfejlesztését, illetőleg
a közigazgatás technikai bázisának a kor színvonalára emelését.”3 Kilényi Géza gondolataival lehet a legprecízebben összefoglalni, hogy
a közigazgatási reformok milyen területekre
koncentrálhatnak. Amennyiben a közigazgatás átfogó reformja sikeres akar lenni, akkor
valamennyi területre ki kell terjednie. A bemutatásra kerülő egyes korszakok esetén láthatjuk, hogy a közigazgatás átalakítása csak
fokozatosan, több év alatt zajlott le, kisebb
vagy nagyobb mértékben, de érintette az öszszes fenti elemet. Az utolsó nagy lépést, a
közigazgatás átalakításának vagy megreformálásának megkoronázását az eljárások egységes, kódex jellegű szabályozása jelentette.
Ez alól a közigazgatás rendezéséről szóló 1929.
évi XXX. tc. jelenti a kivételt, mert az eljárási
kérdések mellett számos, többek között szervezeti kérdést is újraszabályoz, továbbá nem
tekinthető hagyományos értelemben véve általános eljárási szabályok kódexének. Azonban a Horthy- korszakban a közigazgatási eljárásoknak és tágabb értelemben magának a
közigazgatásnak az újraszabályozása körüli
tudományos- és politikai viták következtében
rengeteg új elképzelés, tudományos módszer
látott napvilágot, sőt számos akkori megállapítás még ma sem vesztett aktualitásából. Érdekességként az 1920-30-as években még arról folyt a vita, hogy egyáltalán lehetséges-e és
szükséges-e a közigazgatási eljárásoknak az
általános jellegű szabályozása.
A közigazgatási eljárásjog megújítására irányuló törekvések dinamikája, egyes fázisai a
korok alatt nem sokat változtak, a különféle
politikai ideológiáknak való kiszolgáltatottsá-

szellemi hagyatékából. MTA Államtudományi kutatások programirodája, Budapest, 1988. 5. o.
3 Csuth – Gáspár: i. m. 5. o.
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guk viszont szembetűnő. A szakma hiába készítette el az adott kor színvonalának- és a hazai közigazgatás viszonyainak megfelelő szövegtervezetet, ha azt a politikai pártok vagy
maga a változásoknak ellenálló közigazgatási
szervezetrendszer a saját érdekei miatt nem
támogatta vagy az egységes logika és szerkesztési elvek alapján elkészített törvénytervezetet
„szétmódosította”, mint azt a Ket. előkészítése során láthattuk. Szintén veszélyeket rejt a
kodifikációt előkészítő munkálatok elhúzódása is, meg kell találni az egyensúlyt, az arany
középutat a rapid törvényhozás és a hosszan
elhúzódó előkészítés és egyeztetések között,
hogy a politikai kompromisszumon alapuló
normaszöveg egységes logika és nem utolsó
sorban egységes nyelvezet mentén kerüljön
megalkotásra és elfogadásra, így a tervezet koherenciája megmaradhat és legalább a tervezet rendelkezései nem kerülnek egymással
kollízióba. A közigazgatási eljárással és magával a közigazgatás egészével szembeni elvárások az idők során keveset változtak. A közigazgatás megreformálása során előszeretettel
használt, jól csengő, bár az idők során kissé
megkopott „hívószavak” - olcsó, gyors, egyszerű és jó közigazgatás - lényegében örökérvényűek, ezeket általában az aktuálisan ural-

kodó politikai irányvonalnak megfelelő további kritériummal toldották meg. A közigazgatással szemben támasztott és megvalósított
elvárások azonban gyakran az eredeti célkitűzésekkel4 ellentétes eredményt produkáltak, a
jogalkotónak tisztában kell lennie azzal, hogy
bizonyos elvárások csak más, szintén fontos
elvárások kárára valósíthatók meg. A fenti célok együttes megvalósítása kísérletének és
erőltetésének számos negatív következménye
lehet. A túlterhelt és rosszul fizetett apparátust irreális ügyintézési határidők közé szorították az eljárási jogszabályok, emellett megjelent a politikának és az ideológiáknak való
megfelelési kényszer is, így egyre pontatlanabbul és egyre kevésbé lelkiismeretesen végzik
el munkájukat, hiszen a minősítés elsődleges
feltétele nem az elvégzett munka minősége,
hanem a politikai megbízhatóság volt. Ilyen
körülmények közt az ügyek feltorlódnak és
egyre több a megalapozatlan, anyagi- és eljárásjogi hibától hemzsegő aktus. Az ügyfelek mivel a hibák az ő életkörülményeiket befolyásolják, vélt és valós érdekeiket sértik - érthető módon egyre elégedetlenebbek a közigazgatás működésével. Általában ilyen esetben a politikai döntéshozók - legalábbis akiknek céljuk a hatalmuk megtartása - a hatályos

4 a)

zatok bírósági felülvizsgálatának lehetőségét fokozatosan szűkítették, vagy a kommunista korszak alatt az állam mindenhatóságába vetett hit miatt eleve rendkívül
korlátozott volt ennek a lehetősége), így az ügyek érdemi elintézése átcsúszik a felettes szervekhez vagy a
közigazgatási bíróságra. Az ügyintézési határidők leszállításával sok kormány igyekezett felgyorsítani a eljárásokat, azonban az észszerűtlenül rövid ügyintézési
határidő miatt az ügyek jobban felhalmozódtak és az
ügyintézők még inkább leterheltté váltak, ami többek
között hozzájárult a közigazgatási pálya tömeges elhagyásához.
c) Az egyszerű közigazgatás: A közigazgatási eljárások
egyszerűsítésének kézenfekvő eszköze az eljárások általános szabályainak a megalkotása. Ennek a célnak a
gyakorlati megvalósítása elvezet az általános és különös
eljárási szabályok egyensúlyi kérdéséhez, valamint az
általános eljárási szabályok alkalmazásának elsődlegességéhez vagy másodlagosságához, ez a problémahalmaz az Áe. Kapcsán markánsan megmutatkozott és
nagyrészt ennek volt köszönhető, hogy megkezdődött
a Ket. kodifikációjának előkészítése.
d.) A jó közigazgatás: Az összes közül talán a legszubjektívebb fogalom és leginkább a politikai kommunikáció eszközéül szolgál, hiszen a „jó” közigazgatás alatt
a kormányzat, egy hivatal vezetője, a „mezei” ügyintéző, de legfőképpen az ügyfél teljesen mást ért.

Az olcsó közigazgatás: Az olcsó közigazgatás szélsőséges követelésének - amellett, hogy meglehetősen
demagóg - az eredménye, hogy a meglévő közigazgatási infrastruktúra a szükséges fejlesztések és beruházások hiányában folyamatosan pusztul le, így nincs
használható és modern infrastruktúra, amire a közigazgatás támaszkodhatna. Az apparátus személyi állományát fűnyíróelv-szerűen a feladat és hatáskörök felülvizsgálata nélkül csökkentik, a megmaradó állomány
jövedelmével egyetemben, juttatásaikat pedig a pazarlás megszüntetésére való hivatkozással mérsékelik.
b) A gyorsan működő közigazgatás: Ennek a hajszolása és mindenáron való érvényre juttatása már önmagában irracionális, mivel a megalapozott döntés meghozatalához vagy pusztán magának az eljárásnak a lefolytatásához szükséges az ésszerű ügyintézési időt biztosítani. Természetesen az egyes ügycsoportok, sőt az
azokon belüli egyes ügyek is jelentős eltérést mutatnak,
ezért nehéz egységesen megállapított ügyintézési határidőt megállapítani, ennek fényében komoly hibának
számít, ha az eljárások gyorsítását önmagában csak az
ügyintézési határidő egységes leszállításával kívánják
megoldani. Ilyen körülmények közt előfordul, hogy a
közigazgatási aktusok tömegével kerülnek a fellebbezéseket elbíráló szervek elé (erre megoldásként a Horthy- korszakban a fellebbezés és közigazgatási határo2017/2.
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jogszabályok apróbb módosítása, foltozgatása helyett deklarálják, hogy elérkezett az
ideje a közigazgatási eljárások szabályainak
megreformálására. A közigazgatási/államigazgatási feladatokkal szemben támasztott
fenti követelmények ésszerűen csak úgy valósíthatók meg, hogy az eljárási szabályrendszer
átalakítása mellett gondoskodni kell a megfelelő létszámú, képzettségű és talán a legfontosabb: motivált és elhivatott személyzetről.5
Az ügyintézés támogatására pedig biztosítani
kell a megfelelő mennyiségű és minőségű korszerű infrastruktúrát, ami magába foglalja a
korszerű és megbízható informatikai hátteret
is. A hatékony működéshez a közigazgatás
szervezetrendszerét pedig ésszerűen, átfedésektől mentesen kialakított feladat és hatáskörök rendszerében, a napi politikai érdekek és
lobbitevékenységektől, valamint a nyomásgyakorlástól mentesen kell kialakítani. Tény,
hogy a fenti körülmények megléte mellett egy
gyenge színvonalú és hibás logika mentén
megalkotott eljárási szabályrendszer következtében szinte semmit nem jelentenek a
fenti pozitívumok, de ugyanúgy önmagában
egy „tökéletes” eljárási törvény sem ér semmit, ha az erényei a fenti követelmények hiánya miatt nem érvényesülhetnek. Végezetül a
közigazgatás megreformálásának az idődimenzióját sem szabad figyelmen kívül hagyni,
hiszen a túlságosan lassan elfogadott változtatások az életbelépésük időpontjára könnyen
meghaladottá, elavulttá válhatnak. A társadalmi változásokkal együtt a jogalkotónak fel
kell készülnie az egyes szabályok módosítására is, míg némelyik esetében további finomítás szükséges, más szabályok viszont nem
biztos, hogy kiállják a gyakorlat próbáját,
ezektől meg kell válni és újabbat alkotni he-

lyettük. A rendszerváltás után tapasztalt képlékeny, a kormányváltásokat követően jelentősen átalakuló közigazgatási struktúra miatt
csak a hatályos eljárási szabályok módosítására volt érdemi lehetőség, az eljárásjog
rekodifikációjának csak egy stabilizálódott
közigazgatási struktúra esetén van értelme,
amikor a feladat- és hatáskörök megosztása
már nem változik drámaian.

A rendszerváltást követően valamennyi kormány –
kommunikáció szintjén - hitet tett amellett, hogy a közigazgatásban elutasítja a zsákmányrendszert és a független, professzionálisan működő közigazgatást támogatja. Ezekből a nemes ígéretekből persze már a kormányzati ciklusok elejére sem maradt semmi. A politikai táborok közti egyre mélyebb, gyűlölködésbe átváltó
viszonyulás elképzelhetetlenné tette a táborok közti értelmes kommunikációt, valamint a konstruktív együttműködést. A közigazgatás apparátusa a vele szembeni
bizalmatlanság következtében kiszolgáltatottá vált a
kormányváltásoknak, a közigazgatás fokozatosan elvesztette élethivatás jellegét. Menetrendszerűen megállapításra került, hogy a közigazgatás túlbürokratizált,
2017/2.

ezért jogos társadalmi elvárás a közigazgatásnak a kisebb-nagyobb átszervezése, a korábbi garnitúra eltávolítása. A személyi állomány lecserélése azonban ritkán
járt együtt magasabb képzettséggel, hozzáértéssel és az
ügyvitel színvonalának javulásával, ezt ékesen bizonyították a kommunista hatalomátvételt követő időszak
tapasztalatai). Az új garnitúra legfőbb erénye általában
kimerült a politikai megbízhatóság az elődeikkel szemben.

5

I. A Horthy- korszak közigazgatási eljárásának reformelképzelései
A Horthy- korszakban került elfogadásra az
ország első átfogóbb jellegű, a közigazgatás
megreformálására vonatkozó törvény, ez
ugyan nem minősül a mai értelemben vett általános eljárási kódexnek, de a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. tc. szerepe abból a szempontból kiemelten jelentős, hogy
az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását és
az azt követő forradalmak (a Népköztársaság
és a Tanácsköztársaság) után kísérletet tett a
számos problémától terhes közigazgatás
rendbetételére. A Tanácsköztársaság bukásával és az ellenforradalom győzelmével a jogfolytonosság elvének köszönhetően lényegében visszatért a Monarchia közigazgatási
rendszere, a korszak alkotmányos alapjait az
alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló
1920. évi I. tc. fektette le. Sokak számára világos volt, hogy ez a megoldás jogi szempontból csak a kisebb rossz választását jelentette a
közigazgatás problémáinak további konzerválásával. „E reformok tisztább képet alkottak, azonban még mindig konzerválták az
uralkodó osztályok hatalmi helyzetét.”6 A
Monarchia közigazgatási rendszerét már az I.
világháborút megelőző időszakban is joggal

Budai Balázs Benjámin: A közigazgatás újragondolása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2017. 21. o.
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tartották elavultnak. A közigazgatási eljárások
szabályozása szempontjából a Horthy- korszak fontosságát az adja, hogy megkezdődött
a tudományos diskurzus az általános eljárási
szabályok kodifikációjáról, az eljárási szabályok mellett a közigazgatás egészének az átfogó reformja is folyamatosan napirenden
volt. Az alapos előkészítést követően a közigazgatási eljárások általános szabályozására
irányuló törvénytervezetek elfogadására
azonban a kezdetben fogadóképes politikai
légkör ellenére nem került sor, később pedig
a gyorsan változó nemzetközi- és a hazai politikai környezet miatt nem kerülhetett sor. A
lassan magára találó gazdasági- és társadalmi
körülményeket először a gazdasági világválság, majd az egyre elkerülhetetlenebb újabb
világháborús fenyegetés, illetve a második világháború kitörése vetette vissza. Az ellenforradalmi rendszer győzelmét követően az állam működésére vonatkozó jogi reformok
szükségessége vitán felül állt, de nem volt
igazi mozgástér az átfogó strukturális reformok keresztülvitelére. A jogfolytonosság elvére alapozva a kiegyezést követően kialakult
közigazgatás kisebb korrekcióira került sor az
ellenforradalmi rendszer megszilárdulását követően. Komoly elméleti vita bontakozott ki
arról, hogy a közigazgatás reformja során egyáltalán lehetséges-e a számos ágazatot érintő
közigazgatási eljárásokat általános jelleggel
kodifikálni.7 A közigazgatási reformra és a
korszak jogi gondolkodásra a legjelentősebb
hatással a közigazgatási eljárási szabályok kodifikációjának igényével fellépő Magyary Zoltán volt, de jelentős volt azok tábora, akik
nem értettek vele egyet. „Általános közigazgatási eljárás nem lehetséges, hanem az egyes
feladatokra nézve külön-külön kell annak
megállapítani, lesz tehát külön anyakönyvi-,

egészségügyi-, ipari-, vízjogi-, kisajátítási-,
rendőri-, adóbecslési-, újoncozási eljárás.”8

Az 1925. évben elfogadott osztrák állami eljárási törvény és annak előkészítése során lezajlott viták hatással
voltak a hazai jogtudományi gondolkodásra is. A pozitív tapasztalatok következtében létjogosultságot nyert
a közigazgatási eljárásokra vonatkozó általános eljárási
szabályokat összefoglaló kódex jellegű szabályozás a
korábbi ágazatonkénti szabályok rendszere helyett.
8 Concha Győző: Politika II. közigazgatástan. Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1905. 105. o.
9 Az egyes célok eléréséhez szükséges rendkívül részletes intézkedéseket a törvénynek a 2.§- ára vonatkozó
a) melléklete tartalmazza, az 1. pont tovább pontosította a közigazgatás reformjának irányát: „A kormány
2017/2.

az állami feladatok intézésének lehető egyszerűsítése és
összevonása, a jogorvoslatok lehetőségének a legkisebb mérvre való szorítása, az eddig magasabbfokú hatóságok vagy hivatalok által ellátott teendőknek
alsóbbfokú hatóságokra vagy hivatalokra való átruházása és általában a gazdaságosság elvének a közigazgatás egész terén való érvényre juttatása útján – a fennálló
törvényektől eltérőleg is – megteheti a szükséges intézkedéseket arra nézve, hogy az állami közigazgatás körében megmaradó feladatok ellátása az állam
teherbíróképességével helyes összhangba hozassék.” A
közigazgatással szemben támasztott elvárások végül az
1929. évi XXX. tc. módosításaiban realizálódtak.

7

A kormánynak a politikai berendezkedés stabilizálását követően szembe kellett néznie az
ország talpra állításának feladatával, a békekötést követően az ország ügyeinek rendezését
nem könnyítették meg az antant és a kisantant
törekvései. A területében megcsonkított és kivéreztetett országra súlyos tehertételként nehezedett a háborús jóvátétel megfizetésének
kötelezettsége. Az államigazgatás egyensúlyának
helyreállításáról szóló 1924. évi IV. tc. I. és II.
számú jegyzőkönyveiben szereplő kötelezettségek teljesítése érdekében számos konkrét
intézkedés szerepel a törvényben. A közigazgatási reformok megvalósítására vonatkozó
kötelezettségeket a XV. Cikk 2.§ (2) bekezdésének a) pontja sorolta fel részletesen, ezek kifejezetten a költségek csökkentésére irányultak, mint az apparátus létszámának csökkentése, munkaidő felemelése, az illetmények és
a juttatások mérséklése.9 A kormánynak a „kiadások apasztásával” kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében segített az Országos Takarékossági Bizottság, fel kellett mérni a trianoni határok közé szorított országban a még
funkcionálisan működő szervezeteket és személyi állományukat. Adott körülmények közt
a közigazgatás reformjának irányában kizárólagosan a takarékosság és gazdaságosság
szempontjai domináltak. A Bizottság 1925 –
1932. között működött, feloszlása után a feladatainak egy részét átveszi a gazdasági és hitélet
rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának
biztosításáról szóló 1931. évi XXVI. tc. 7.§ (2)
bekezdése alapján felállított Országos Bizottság, a törvény célja, hogy a kormányt felhatalmazza egyrészt az állami kiadások csökkentése, másrészt az állami bevételek fokozása
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érdekében szükséges intézkedések megtételére az államháztartás egyensúlya biztosítása
érdekében.



Magyary Zoltán munkássága mellett számos
újszerű és korszerű tanulmány készült ebben
az időben a közigazgatás reformjának tárgyában, ezek közül kiemelkedik Őrffy Imre „Hogyan racionalizáljuk a magyar közigazgatást”
című 1929. évben megjelent munkája, az általa jegyzett törvénytervezetben ezek a gondolatok részben visszaköszönnek. Szintén úttörő jellegű volt Fluck András munkássága,
aki a „Közigazgatási ügyintézés racionalizálása” című 1928. évben megjelent művében
az adott közigazgatási feladatkörök felülvizsgálatával az egyes ügymeneteket térképezte
fel és folyamatábrákon keresztül szemléltette
a munkaszervezési hibákat és azok hatását az
ügymenetre. Ezt 1932-ben tovább finomítja
„A közigazgatás tudományos szervezésének
munkaprogramja” című művében, ami rendkívül korszerű és alapos munkamódszerekkel
kiterjedt az általános és részletes szervezetvizsgálatra, továbbá az ügyvitel áttekintésére.
Az általános eljárási szabályok megalkotásának szükségessége ebben a műben is kimondásra került. A közigazgatási eljárások kodifikációja helyett – a kódexjellegű szabályozás
aktualitásának és szükségességének elismerése mellett - sor került a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. tc. elfogadására,
ami részben egységesítette és racionalizálta a
korszak közigazgatását, eljárásjogi kérdések
mellett helyett kapott benne számos szervezeti jellegű szabályozás is. A törvény:
 újraszabályozta a törvényhatósági igazgatást, ez kiterjedt a Törvényhatósági Bizottság összetételére és a tagok megválasztására; a 22.§ taxatíve felsorolta a Törvényhatósági Bizottságok hatáskörét, továbbá részletesen szabályozásra került a
Bizottságok eljárási rendje, a széksértéstől
a közgyűlés nyilvánosságáig;
 a hatékonyság és gyors ügyintézés érdekében szabályozta a kisgyűlés szervezetét és
hatáskörét;



Patyi András: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban.
Budapest-Pécs, Dialógus Campus Kiadó, 2011. 45. o.
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újraszabályozta a községi igazgatást
érintő, alapvetően a képviselő-testületi tagok választására és választhatóságára vonatkozó szabályokat;
legfontosabb újításai a II. részben találhatóak, ez a jogorvoslatokat és hatósági fokozatokat rendezte az egyes közigazgatási
ügyekben, amelyek nem tartoztak a rendőri büntetőeljárás körébe; „A jogorvoslat
jogának általános és ügyféli jogként való
definiálása mellett általánossá tette az elsőfokú érdemi határozat elleni fellebbezést, a másodfokú érdemi(vég) határozat
ellen viszont később törvény kifejezett
rendelkezéséhez kötötte.”10
II. Fejezete a hatósági fokozatok és a jogorvoslatok korlátozásának szabályait foglalta össze a rendőri büntetőbírósági
ügyekben;
III. része a Közigazgatási tisztviselők és
egyéb alkalmazottak személyi és szolgálati
viszonyaira vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazta;
IV. része pedig az önkormányzati tisztviselők elleni fegyelmi eljárást szabályozta.

A közigazgatás racionalizálása alatt a politikai
döntéshozók egy része már akkor is az apparátus létszámának a csökkentését értette, a Blistázás következtében amúgy is jelentős létszámcsökkentésre került sor, a racionalizálás
azonban nem járt kéz a kézben a közigazgatás
minőségének javulásával, sőt inkább annak
romlását eredményezte. A kormány szerencséjére az elvesztett első világháború és a békefeltételek traumája, a két forradalom eseményei, valamint a vörös- és fehér terror rémségeit elszenvedő, elcsüggedt lakosság a sok
sorsfordító változás után leginkább békére és
nyugalomra vágyott. Magyary szakmai érdemei elismerése mellett nem ismerte fel időben, hogy az 1929. XXX. tc. és további, a különféle eljárásokat egyszerűsítő törvények elfogadásán túl az akkori politikai berendezkedésnek már számos, egymással összefüggő ok
miatt már nem volt az érdeke a közigazgatás
további racionalizálása (megbolygatása). A
törvény módosításai földrengésszerű és előre
nem kalkulálható következmények nélkül, a ki
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nem mondott kormányzati elvárásokat
többé-kevésbé kielégítették és „megreformálták” a közigazgatást. A legfőbb célkitűzés természetesen a kiadások apasztása volt - a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak
létszámának csökkentéséről és egyes kapcsolatos intézkedésekről szóló 1923. évi XXXV. tc. is ezzel összhangban született – és a különböző
területeken megvalósult egyszerűsítések11 is
ezt szolgálták. A tervezett reformok rendkívül
radikális változást hoztak volna, ami ellentétes lett volna a konszolidációra törekvő kormányzati elképzelésekkel, a közigazgatás területén ezért inkább a kis lépések módszerét alkalmazták. A közigazgatás átfogó reformja
ezeken a költségcsökkentő egyszerűsítéseken
felül már nem volt igazán aktuális sem pedig
célszerű, mivel a kormány felmérte, hogy egy
új alapokra helyezett közigazgatás rövidtávon
várhatóan nem lesz olcsóbb és hatékonyabb.
A kormány a közigazgatás reformját ettől függetlenül folyamatosan napirenden tartotta és
„szándékai komolyságát” hangsúlyozandóan
megszületett a m. kir. minisztériumnak az
1931. évi 370. M.E. számú rendelete a közigazgatás egyszerűsítését előkészítő munkálatok megszervezése tárgyában. A rendelet
célja, mint a címe is mutatta a közigazgatás
egyszerűsítésének az előkészítése volt, az egyszerűsítésre már akkor is előszeretettel használták a racionalizálás kifejezést. Az előkészítés lebonyolítására kormánybiztosi pozíciót,
valamint Tárcaközi Bizottságot hoztak létre.
A kormánybiztost a miniszterelnök nevezte ki
és közvetlenül neki alárendelve látta el munkáját, munkájáért nem járt neki sem fizetés
sem tiszteletdíj. A kormánybiztos feladatait a

3.§ taxatíve felsorolta.12 A Tárcaközi Bizottság tagjai a 8.§ szerint az alábbi személyek voltak: a kormánybiztos, a minisztériumok előadói és helyetteseik, az Országos Takarékossági Bizottság elnöke, főtitkára és két kiküldöttje. Már a Bizottság összetételéből látszik,
hogy az egyszerűsítés mögött meghúzódó
legfontosabb szándék továbbra is a közigazgatás költségeinek csökkentése volt. Gróf
Bethlen István miniszterelnök a kormánybiztosi posztra Magyary Zoltánt nevezte ki. Az
első elkészült anyag „A magyar közigazgatás
racionalizálása” című javaslat volt, ami a mai
napig aktuálisan megfogalmazza a közigazgatás reformjának, racionalizálásának követelményeit, Magyary után az elérendő célokat
ennél frappánsabban keveseknek sikerült öszszefoglalnia: „A racionalizálás takarékosság, a
racionalizálás egyszerűsítés, a racionalizálás
modernizálás, a racionalizálás tökéletesítés,
de a magyar közigazgatás racionalizálására a
magyar állami szerkezet jóságának és korszerű színvonalának bírálata, egységes szempontok szerinti továbbfejlesztése úgy, hogy
az az állam polgárainak szabadságát, jólétét és
a nemzet erejének és értékeinek kifejezését az
optimum minél nagyobb megközelítésével
biztosítsa, egyúttal pedig saját szervezetében
alkossa meg annak garanciáit, hogy működésének és erőkifejtéseinek ez a koncentrációja
többé megbomlani nem fog.”13 Magyary a
közigazgatás egyszerűsítése érdekében ismerteti az alkalmazható eszközöket, ezek szintén
korszakokon átívelő megoldások voltak,
amiknek nagy része később is a reformok
alapjait jelentette.14 A „Magyar közigazgatás
racionalizálásának programja” című javaslat

Az eljárások egyszerűsítése természetesen kiterjedt
az igazságszolgáltatás területére is, a reformok itt több
lépcsőben valósultak meg: az első ideiglenesnek szánt
törvény a büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítéséről szóló
1921. évi XXIX. tc. volt, ezt követte a polgári eljárás és
az igazságügyi szervezet módosításáról szóló 1925. évi VIII.
tc., majd a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928. évi X. tc., az igazságszolgáltatás
terén az utolsó nagy racionalizálást a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. tc. jelentette.
12 A kormánybiztos feladata volt, hogy:

a magyar állami és önkormányzati közigazgatás jóságának és korszerű színvonalának, valamint a
fennálló alaki és anyagi közigazgatási jognak bírálata
alapján mutasson rá azokra a rendelkezésekre, amiket
meg kell változtatni;

tárja fel a szervezeti aránytalanságokat;
2017/2.


a reformok tárgyában tegyen jogszabály megalkotására javaslatokat;

figyelemmel kísérje a reformoknak a gyakorlatba történő átültetését, ez a feladat már a pozíció
hosszútávú fennmaradásának szándékát jelezte;

a minisztériumok ügykörén belül állapítsa
meg a reform megvalósulásának a konkrét akadályait.
13 Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás racionalizálása. In A Közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás
Magyary
Zoltán
professzor
közigazgatástudományi iskolájának szellemi hagyatékából. (Csuth Sándor – Gáspár Mátyás szerk.) Budapest, MTA Államtudományi kutatások programirodája, 1988. 21. o.
14 A közigazgatás egyszerűsítése érdekében alkalmazható eszközök:
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végig vette a közigazgatás valamennyi neuralgikus tünetét és a probléma mibenlétének feltárása után ismertette a konkrét megoldási javaslatát is. Magyary a „Magyar Közigazgatás
Tükre” című munkájában az 1929. évi XXX.
tc. hiányosságaira hívja fel a figyelmet, külön
kiemeli a fellebbviteli fórumok homályos
megfogalmazásának problematikáját, aminek
köszönhetően számos, egymástól eltérő gyakorlat alakulhatott ki. A közigazgatás felépítését grafikusan ábrázoló „A magyar Közigazgatás Atlaszához” hasonlóan a közigazgatás
szerveiről és működésükről nyújtott átfogó
képet, azonban a kartotéklapokon alapuló aprólékos adatfelmérés rengeteg időt emésztett
fel. Az 1933. évben Magyary lemond kormánybiztosi megbízatásáról, ennek a „pótlására” a Belügyminisztérium létrehozta a Közigazgatás-racionalizálási Bizottságot. A Bizottság15 egyik legfontosabb megállapítása amit bármelyik korszak „reformjai” során érdemes lett volna megfogadni - az volt, hogy a
racionalizálás nem az ügyintéző „személyzet”
csökkentését jelenti, továbbá a közigazgatás
eredményes átalakításához egyetemes reformokra - közigazgatás szervezete, ügyintézés/
eljárásrend, személyzet és jogszabályok rendezése - van szükség. A kritikákra válaszul –
és a közigazgatás átfogó reformja iránt elkötelezettek csalódására - elfogadásra kerül a
közigazgatás rendezéséről szóló 1929: XXX. törvénycikk módosításáról és kiegészítéséről szóló
1933. évi XVI. tc., a törvény mindössze a legégetőbb problémákat orvosolja, illetve a már
meglévő törvényi kereteken belül a korábbi
racionalizálás (költségcsökkentés) irányát
folytatja. A törvény a közigazgatási ügyekben

főszabályként megerősíti az egyfokú fellebbezés rendjét, fellebbezéssel csak az élhetett,
akinek jogát vagy érdekét a közigazgatási határozat (intézkedés) érintette. A fellebbezési
jog további szűkítését jelentette, hogy kizárólag a véghatározat ellen lehetett fellebbezni és
a véghatározatot megelőző eljárás során megvalósult sérelem orvoslását is csak a véghatározat elleni fellebbezéssel lehetett kezdeményezni. A törvény I. Fejezete a jogorvoslat intézményét kellő alapossággal szabályozza,
azonban a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló, a kézbesítést vagy kihirdetést követő 15 napos határidő meglehetősen szűkre
szabott a kor viszonyainak ismeretében. A II.
Fejezet igazi „saláta törvényhez” méltó módon egységesíti a különféle ágazati törvényekben található közigazgatási ügyekben eljáró
hatóságokat, valamint a másodfokon eljáró
szerveket. A III. Fejezet vegyes rendelkezései
az 1929. évi XXX. tc. mellett számos más törvény rendelkezéseit módosítják vagy helyezik
hatályon kívül. Mártonffy Károly „A magyar
közigazgatás megújulása” című, 1939. évben
megjelent művében számot vetett a közigazgatási reform (racionalizálás) addigi eredményeivel: „[…] be kell számolni arról, milyen
utat tett meg s miként alakult, módosult a
közigazgatás reformjának (racionalizálásának)
gondolata; mit váltott be a hozzáfűzött reményekből; nem állnak-e a bürokratizmus elleni
harc útjába olyan sziklafalak, amelyeken megtörik minden jóravaló szándék. […] indokolte a közvélemény bizalmatlansága minden reformígérettel szemben, helytálló-e a közönségnek az a panasza, hogy meddő maradt a
múltban s meddő marad a jelenben minden
javításra törekvés?”16 Keresztes Fisher Ferenc


decentralizáció és dekoncentráció alkalmazásával a hatásköröknek alsóbb fokú szervekre bízása a
gyorsabb és olcsóbb ügyintézés érdekében;

az adott feladatnak az állami feladatok köréből való kirekesztése, ha azok nélkülözhetőek;

az ügyintézők számának csökkentése;

a bizottságok és testületek helyett egyéni hatáskörbe kell telepíteni az adott ügy elintézését;

értékhatárok felemelése;

kötelező munkaidő felemelése;

nyomtatványminták alkalmazása;

eljárás egyöntetű szabályozása;

pénzbírság kiszabása a hatóság zaklató jellegű
igénybevételéért;


és mindenekelőtt az állandó kritika a használt
eljárások és megoldások felett.
15 A Bizottság munkájához viszonylag kevés konkrétan
megvalósult reform kapcsolódik, ezek közé tartozott
az erőkről és természetvédelemről szóló 1935. IV. tc. a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI. tc. „A közigazgatás racionalizálásának eredményei” című 1936ban megjelent összefoglaló anyagban a reformok sikerének talán „legeredetibb” szemléltetése az építési engedélyek beadásához szükséges megtett távolságot
vizsgálta. A megreformálása előtt 775 métert kellett
megtenni a tervbeadásnál található íróasztalig, ezzel
szemben utána már csak 72 métert.
16 Mártonffy Károly: A magyar közigazgatás megújulása. In: A Közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás
Magyary
Zoltán
professzor
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saját tapasztalatai alapján is a fentiekhez hasonló gondolatokat fogalmaz meg, miszerint
minisztériumi bürokrácia öncéllá nőtte ki magát, ami folyamatosan megkeserítette a közigazgatás reformjával foglalkozók munkáját.17
Hóman Bálint is megállapította, hogy a bürokrácia minden olyan törekvést, hátráltat, elodáz, és végül megakadályoz, ami a saját érdekeivel szembe kerülne. A Ket. megalkotása
körüli tárcaközi egyeztetések eredményét talán Kilényi Géza fogalmazta meg a legsarkosabban: „A gondok akkor kezdődtek, amikor
a tervezet kikerült a Kodifikációs Bizottság
„hatósugarából” és megkezdte áldatlan veszszőfutását a központi államigazgatási szervek
körében. Ekkor ugyanis kiderült, hogy a tárcák vezető jogászai – minden tisztelet a kivételnek – olyanok, mint a Bourbon ház tagjai,
akiket a restauráció után úgy jellemeztek,
hogy „semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek.” […] Egy dolgot azonban nagyon
megtanultak, s azt valóban egy pillanatra sem
felejtették el: „a tárcaérdek mindenek felett.”18
A Horthy-korszakban Magyary munkássága
alapján Valló József 1937. és 1942. évben készíti el saját törvénytervezeteit, az 1937. évben megjelent munkája „a közigazgatási eljárás” címet viselte. A közigazgatási hatósági eljárások szabályozása „a közigazgatás és az
egyes állampolgár együttműködésének mikéntjét”19 jelentette. A tervezet a kormányzati
elvárásokkal összhangban a hatósági eljárások
gyors lefolytatását tartotta szem előtt, illetve
az ügyfél jogainak és jogos érdekeinek a védelmét, az 1929. évi XXX. tc. elfogadása óta
a reformok következtében az olcsó és gyors

közigazgatástudományi iskolájának szellemi hagyatékából. (Csuth Sándor – Gáspár Mátyás szerk.) Budapest, MTA Államtudományi kutatások programirodája, 1988. 65. o.
17 A központi apparátus „öncélú létezése és működése” különösen szembetűnő volt az állampárti időkben, illetve a rendszerváltást/rendszerváltoztatást követő időszakban. A tárcabürokráciával és a parlamenti
erőviszonyokból adódó egyeztetési- és kompromiszszum kényszerrel a 2010. utáni Orbán- kormányoknak
kellett a legkevésbé foglalkozniuk a kezdeti kényelmes
2/3-ot meghaladó parlamenti többségnek, továbbá a
fegyelmezetten viselkedő és együttműködő minisztériumoknak köszönhetően. A központi államigazgatási
2017/2.
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közigazgatás érdekében az ügyfelek jogai fokozatosan szűkültek. Az 1942. évben megjelent az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvénytervezet,20 amihez a szerző indokolást is készített. A szabályozási elvek kimondottan korszerűek voltak és átgondolt
rendszert alkottak, az általános eljárások - ellentétben az 1925. évi osztrák kódexszel – elsődleges jellegűek voltak. Az 1939. évben Szitás Jenő is elkészíti saját törvénytervezetét a
Valló-féle törvénytervezettel megegyező cím
alatt, Vallótól eltérően azonban a polgári perrendtartás logikája alapján építette fel törvénytervezetét. Ezekből a szövegszerű törvénytervezetek egyikéből sem lett végül elfogadott törvény, a jogi szakma művelőinek
nem kis csalódására. Magyary az 1940. évben
megjelent Magyar Szemle különnyomatában
reagált Weis István kritikájára, kifejti és megvédi a reformokkal kapcsolatos véleményét,
valamint megindokolja lemondását: „Hamarosan tisztán láttam, hogy a racionalizálás
minden munkája csak tüneti kezelés lesz és
homokra való építés, ha a racionalizálást nem
fenn a kormánynál kezdjük… ugyanis egyedül a kormány képes megakadályozni, hogy
amit a közigazgatás valamely szervénél javítottunk a másik szerv el ne rontsa. […] Ez az
irány most is arra keresett biztosítékot,
hogyha már valaki a közigazgatás racionalizálásával „ex asse” foglalkozik is érdemleges
változások mégse történhessenek. Teljesen
igaza van Weis Istvánnak abban, hogy „a szép
előkészítést nem követte javaslat a cselekvésre, míg kevésbé következett cselekvés.”
De az okokban téved, mert a cselekvés elmaradásáért valóban nem én vagyok felelőssé te-

szervek és az önkormányzatok részéről csekély ellenállás volt tapasztalható a reformelképzelésekkel és azoknak a gyakorlatba való viszonylagosan gyors átültetésével szemben, a legtöbb kritikát az ellenzéki pártok fogalmazták meg jogi érvek helyett erősen átpolitizált
üzenetekkel. Ezeknek a kritikáknak a legnagyobb hiányossága az volt, hogy a kritizált elképzelések helyett
reálisan megvalósítható alternatívával nem szolgáltak.
18 Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatási eljárási tv.
kommentárja. Budapest, Complex Kiadó, 2009. 33. o.
19 Valló József: Közigazgatási eljárás, Budapest 1937.
11. o.
20 A címe alapján nem szabad összekeverni az általános
közigazgatási rendtartásról szóló T/12233. sz. törvényjavaslattal.

KODIFIKÁCIÓ
GESZTEI LÁSZLÓ: A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON I.

hető. Ezt azonban Weis István nem tudhatta.”21 A közigazgatási reformok eltérő ideológia mentén való kísérletekén „Gömbös
Gyula olasz és német mintára próbálta fasizálni a közigazgatást. Nemzeti Munkaterve
erőteljesen demagóg hívószavakkal, érdemi
fejlődést nem, azonban irracionális egyszerűsítést ígért. „Jó, olcsó, gyors és a nép szeretetétől áthatott” közigazgatást azonban csak papíron sikerült megvalósítania.”22
II. A második világháborút követő
reformelképzelések és az Áe. időszaka
A király nélküli királyság rendszerének a tényleges bukását jelentette az 1944. évi náci német megszállás és a nyilaskeresztes diktatúra
kiépülése, a háborús viszonyok közt a németek és magyar csatlósaik formálisan nem mozdították el a kormányzót a hatalomból, mivel
a személyéből fakadó legitimációra egyelőre
még szükségük volt. A második világháború
végére Magyarország is hadműveleti területté
vált és megkezdődött az ország szovjet hadsereg általi felszabadítása, ami a politikai rendszer teljes összeomlásával járt együtt. A közigazgatás a többi társadalmi alrendszerrel
együtt lényegében megszűnt létezni és újra
közel került a történelmi nulla ponthoz. Jelentős különbség azonban, hogy a forradalmak
után az ellenforradalmi rendszer még visszanyúlhatott a korábbi Monarchia ideje alatt kialakult intézmény- és szabályrendszerhez,

Különnyomat a Magyar Szemle 1940. évi márciusi
számából. In: A Közigazgatás fejlesztése és szervezése. Válogatás Magyary Zoltán professzor
közigazgatástudományi iskolájának szellemi hagyatékából. (Csuth Sándor – Gáspár Mátyás szerk.) Budapest, MTA Államtudományi kutatások programirodája,1988. 101. o.
22 Budai: i. m. 22. o.
23 1944. december 2-án Szegeden alakult meg a Magyar
Nemzeti Függetlenségi Front, amelyben részt vett a
Magyar Kommunista Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Polgári Demokrata Párt, valamint a szakszervezetek képviselői. December 14-én Debrecenben megalakult az Ideiglenes
Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága, majd egy héttel
később sor került az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívására, ami az ország vezetésével megbízta az Ideiglenes Nemzeti Kormányt. Azonban a pártok közt egyáltalán nem beszélhetünk tartós egységről, az egyes pártok elképzelései között elképesztően mély ideológiai
2017/2.
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azonban a második világháború utáni politikai helyzetben ez már nem volt járható út.
Közvetlenül a második világháború utáni időszakban a közigazgatási szervekre leginkább a
Nemzeti Bizottságok emlékeztettek, azonban
a politikai pártok mindegyike arra törekedett,
hogy irányíthassa őket. A koalíciós pártok23
kezdeti időszaka az útkereséssel és a kényszerű együttműködés kudarcaival telt. A Horthy- korszak vezető tisztségviselőinek többsége távozott posztjáról, elmenekült az országból a megtorlás vagy a felelősségre vonás
elől. Akik a posztjukon maradtak, azok többségét B-listázás során távolították el, a Blistázásokat valamennyi koalíciós párt – bár
eltérő vehemenciával - támogatta. A koalíciós
pártok közt a közigazgatás átszervezése kapcsán is éles törésvonalak húzódtak, a viták kereszttüzébe pedig a vármegyék kerültek. „A
Kisgazdapárt vezérei ugyanis az önkormányzati közigazgatás eredeti hatáskörének helyreállítására törekedtek, míg a Magyar Kommunista Párt az önkormányzat és az úgymond
demokratikus centralizáció elvét igyekezett
összeegyeztetni, és kitapintható volt a centralizáció felé való útkeresés.”24 A közigazgatás
átalakítására (demokratizálására) vonatkozó
elképzelések politikai ideológiai alapon több
szálon futottak egymással párhuzamosan. A
viták a kialakítandó struktúra kérdése körül
folytak, az eljárásjogi kérdések ennek köszönhetően háttérbe szorultak. Sokkal fontosabb
kérdés volt az, hogy a közigazgatás (államigazgatás) milyen szervezeti rendszerben fog
szakadékok húzódtak. Ezek a szakadékok az 1945.
november 4-ei nemzetgyűlési választások után a koalícióba kényszerített pártok közt még tovább mélyültek.
A politikai realitások miatt a választásokon 57,02%-os
abszolút többséget megszerző Független Kisgazdapárt
akaratát csak korlátozott mértékben tudta érvényre juttatni, ebben nem kevés szerepe volt a Kliment
Jefremovics Vorosilov marsall vezette Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak (SZEB). A győztes hatalmak
megegyezése alapján a SZEB kivételesen széles jogosítványokkal rendelkezett a háborúban vesztes országokban. A SZEB nyomására a győztes kisgazdák közösen alakítottak kormányt a kommunistákkal, a szociáldemokratákkal és a Nemzeti Parasztpárttal, a moszkvai elvárásoknak megfelelően a koalíciós kormányban
a kommunisták kapták a legfontosabb tárcát: a Belügyminisztériumot.
24 Farkas Gábor: A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon 1945-1950. Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1992. 15. o.
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működni és kik vesznek részt a működtetésében, mint az, hogy milyen eljárási szabályokat
alkalmaznak. Az MKP által uralt Belügyminisztérium a kommunista ideológia alapján, a
szovjet megoldások hazai gyakorlatba ültetésével látott hozzá a közigazgatás átalakításának az előkészítéséhez, amit a többi párt élesen elutasított. „Moszkva fő célként már
1945-ben az ország szovjet típusú átalakítását
tűzte ki célul, ám a nyugati hatalmak követeléseinek engedve még nem adták át a kizárólagos hatalmat a kommunistáknak. Csak távlati célként tűzték ki a teljes kommunista hatalomátvételt, ám mindent megtettek azért,
hogy a kommunisták minél nagyobb befolyást szerezzenek.”25 Ez az időszak volt a különféle bizottságok aranykora, sajnos a kompromisszumkészség hiánya oda vezetetett,
hogy egyik párt elképzelése sem valósulhatott
meg. A Miniszterelnökség a meddő vitákat
megelégelve létrehozta a Jogi Reform Bizottságot, azonban a reformok iránya túlságosan
ki volt szolgáltatva az éppen aktuális politikai
széljárásnak, közel egy év vajúdás után be kellett látni, hogy a reformok ügye a Bizottságban végleg megrekedt. A résztvevő felek politikai ideológiája közti ellentétek összeegyeztethetetlenek voltak és egyik fél sem kívánt
feladni az elveiből. Az idő azonban az MKPnek dolgozott és ezzel ők is tisztában voltak,
emellett volt türelmük kivárni a számukra
kedvező fordulatot. A Bizottságban a patthelyzetet megpróbálták feloldani és egy közvetlenül a miniszterelnök mellett működő
Közigazgatási Tanács létrehozására tettek javaslatot. Az egyeztetések ezt követően sem
álltak le véglegesen, minden párt lázasan dolgozott a saját koncepcióján. A Rajk László vezette Belügyminisztérium 1947 áprilisában
összehívott egy koordináló értekezletet, aminek a résztvevőiből létrejött a Közigazgatási
Reformot Előkészítő Bizottság. Ez a Bizottság egyedüli sikere az volt, hogy az elődjéhez
képest sokkal rövidebb idő alatt jutott el a
közigazgatás reformja ügyében a teljes patthelyzethez. Ennek oka abban gyökerezett,
hogy a kommunisták igyekeztek dominálni az
üléseken és a vita lényegében az általuk kidolgozott elképzelés elfogadására szorítkozott.

Rajk azonban realista módon felmérve a helyzetet és a politikai erőviszonyokat, ideiglenesen elfogadta az önkormányzati igazgatás
fennmaradását, azzal a feltétellel, hogy közben a demokratikus centralizációt fokozatosan erősíteni kell. A közigazgatás szervezetének átalakítása kapcsán a koalíciós pártok véleményüket az alábbi koncepciók alapján alakították ki:

25http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20140
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1. A Nemzeti Parasztpárt (NPP) elképzelései
a közigazgatás átalakításáról: Elképzeléseik
középpontjába Erdei Ferencnek még a háború előtti tanulmányaiban kifejtett gondolatai kerültek. „A párt elítélően nyilatkozott a
Horthy-rendszert is kiszolgáló tisztviselői
garnitúráról, amely minden erővel igyekszik
magát átmenteni a demokratikus államrendszerbe. Parasztpárti megállapítás szerint a vidéki közigazgatás működésére a jelenlegi
tisztviselői létszám 50%-ával is biztosított.”26
A kommunistákhoz hasonlóan a korábbi letűnt korszak maradványaként tekintettek a
vármegyékre és azok apparátusára. Reformelképzelésük középpontjában egy új területi
közigazgatási egységgel váltották volna fel a
vármegyéket, ezek a városmegyék lettek
volna. A városmegyéket a város és agglomerációja alkotta volna egységes szervezetbe
foglalva. Az országot 98 városmegyére kívánták felosztani, ezeknek alig több mint fele lett
volna város köré szervezett városmegye, a
többi jelentősen urbanizált községek köré
szerveződött volna. A városmegyék működési elve a népi önkormányzati igazgatás lett
volna.
2. A Független Kisgazdapárt (FKGP) elképzelései a közigazgatási reformról: A koalíciós
pártok közül egyedül az FKGP hagyta volna
meg a vármegyéket és községeket erős önkormányzatisággal, továbbá kiálltak azért, hogy a
pártok kivonuljanak a közigazgatásból. Követelték, hogy a Nemzetgyűlés erősebb ellenőrzési jogosítványokat kapjon a kormány felett.
Esetükben a közigazgatás reformja inkább
jogi kérdés volt semmint politikai. Célkitűzésük az egyszerű, olcsó, szakszerű és pártpolitikától mentes közigazgatás kialakítása volt.
Farkas: i. m. 108. o.
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Az önkormányzatiságot népi részvétellel képzelték el, a vezetőket közvetlenül választották
volna. A közigazgatás működésének alapját a
demokratikus jogszabályok jelentették volna,
a közigazgatási ügyeket három csoportra osztották: a) autonómia ügyei, b) önkormányzati
és állami érdeket egyaránt érintő ügyek csoportja, c) állami ügyek.
3. A Szociáldemokrata Párt (SZDP) elképzelései a közigazgatás átalakításáról: A Népköztársasági államformából vezették le a közigazgatással kapcsolatos ötleteiket, ennek központi elemei a demokrácia és a népszuverenitás voltak. Ezek alapján egy tiszta, állami befolyástól mentes önkormányzati rendszert kívántak kialakítani. Az elavult vármegyék helyett náluk is felmerült egy területi közigazgatási beosztás kialakításának igénye, ezek a vármegyéknél azonban nagyobb méretűek lettek
volna.
4. Magyar Kommunista Párt elképzelései az
államigazgatás átalakításáról: Kezdetben az
önkormányzati alapon nyugvó közigazgatás
elvét hirdették a nyilvánosság előtt, de már az
1945. évben is megjelentek azok a hangok,
amik arra figyelmeztettek, hogy a kiterjedt önkormányzati jogok eredményesen gátolhatják
a központi hatalom akaratának érvényesülését
és végső soron anarchiához vezethet a partikuláris érdekek előtérbe kerülése. Az MKP
célja a politikai hatalom megszerzése és a társadalom teljes átformálása volt, de tisztában
voltak a koalíciós kormányzás által megsza-

Az MKP a „szalámi taktika” hatékony
alkalmazásával fokozatosan kiszorította a politikai
hatalomból a többi politikai pártot, vezetőiket pedig
különféle
módszerekkel
távolította
el.
Az
egypártrendszer kiépítése szempontjából fontos
mérföldkő volt, hogy 1948. június 12-én megalakult a
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) az MKP és az SZDP
egyesülésével. Az egyesülés lényegében az SZDP
beolvasztását és politikai önállóságának felszámolását
jelentette. A párt elnöke kezdetben, 1950-ig a
szociáldemokrata Szakasits Árpád volt. A tényleges
hatalom azonban a kommunista Rákosi Mátyás
kezében volt. Jelentős szerepe volt a párt irányításában
Gerő Ernőnek is, a pártfőtitkár-helyettesi tisztséget
Marosán György töltötte be. A következő lépés a
Magyar Függetlenségi Népfront (amit később Hazafias
Népfront névre kereszteltek át) 1949. február 1-jei
megalakítása volt, a Népfront az MKP dominanciája
2017/2.
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bott mozgásterüknek. Szerintük az önkormányzatiságnak két fő feladata volt: a) területén maradéktalanul érvényt szerezzen a törvényeknek, b) valósítsa meg saját feladatait, amit
a testület jelöl ki a számára. A testületeknél
szintén fontos elvárás volt, hogy szorosan
együttműködjön a politikai párttal és annak
vezetésével. A progresszív ideológia birtokában le kívántak számolni minden intézménynyel (a Horthy- kultusszal), ami a korábbi időszakra volt visszavezethető.
A kommunista hatalom kiépülését követően27
az államigazgatás - ami lényegében magába
olvasztotta a korábbi közigazgatást mind
struktúra, mind anyagi- és eljárásjogi értelemben is - átalakításának követendő iránya tekintetében az ideológiai jellegű vitáknak gyakorlatilag véget vetett az, hogy az új kormány
egységesen a szocialista fejlődés mellett tett
hitet. Már a Magyar Dolgozók Pártjának I.
Kongresszusán az új szocialista fejlődéssel
együtt haladó államszervezési reformok kiemelt figyelmet kaptak. „A törvényhatósági és
a községi közigazgatás reformját a kormányzati szervek most már az új politikai intézményrendszer kialakításának részeként vették
fel. Az átszervezés során lebontották a polgári
közigazgatás kereteit, és megerősítették, majd
fokozatosan fejlesztették azokat a faktorokat,
melyek a centrális állami fejlődést szolgálták.”28 Az ország szocialista fejlődésének mibenléte a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. tv. preambulumából
könnyen levezethető volt.29 A 30.§ (1) bekezdése szerint az államhatalom helyi szervei a
mellett magába olvasztotta az FKGP-t és az NPP-t,
továbbá a Független Magyar Demokrata Pártot és a
Magyar Radikális Pártot. A hatalom megszerzésének az
útján az utolsó lépést pedig a Népfrontnak az 1949. évi
választásokon elért 95,6 % választási eredménye
jelentette. A Népfronton belül a mandátumok 70,9%át az MDP képviselői kapták, szám szerint 285
darabot.
28 Farkas: i.m. 221. o.
29„A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította
országunkat a német fasiszták igája alól, szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát,
megnyitotta dolgozó népünk előtt a demokratikus fejlődés útját. A régi rend urai és védelmezői ellen vívott
kemény küzdelmekben hatalomra jutva, a magyar
munkásosztály, szövetségben a dolgozó parasztsággal,
a Szovjetunió önzetlen támogatásával újjáépítette háborúban elpusztult országunkat. Évtizedes harcokban
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megyei-, a járási-, a városi-, a községi- és a városi kerületi tanácsok lettek (ezek végrehajtó
és intézkedő szerveket választottak, amiket
végrehajtóbizottságoknak neveztek), amik a
dolgozók tevékeny és állandó közreműködését biztosítják az államhatalom gyakorlásában.
A centrális, egységes államhatalom területi
szervei a tanácsok lettek, ezeknek a korábbi
önkormányzatiság eszméjéhez már semmi
közük nem volt. A tanácsok a központi államigazgatás és a pártvezetés elvárásainak megfelelően működtek, a párthoz és a pártkongresszuson hozott határozatokhoz való lojalitás mindent felülírt. A tanácsok tagjait 4 évre
az adott választó terület lakosai választották,
azonban a Népfront rendszer következtében
vezetői és fokozatosan az apparátusa is szigorúan pártalapon, politikai megbízhatóság és
kevésbé a szakmai alkalmasság alapján került
kiválasztásra. A 35.§ a tanácsokra és a
végrehajtóbizottságokra vonatkozó részletes
szabályok megalkotására külön törvényi szabályozást írt elő, ennek a Minisztertanács a
70.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján
a helyi tanácsokról szóló 1950 évi I. tv.-nek (első
tanácstörvénynek) az Országgyűlés elé való
terjesztésével tett eleget. A törvényjavaslat indokolásának VII. pontja értelmében: „[…] az
Alkotmány rendelkezései szerint a demokratikus államszervezet magasabb formájának
alapjait rakja le. Feladatunk, hogy a felszabadító Szovjetunió példája nyomán következetesen továbbfejlesszük Népköztársaságunk
államszervezetét, tökéletesítsük működését;
csak így tudja betölteni népi demokratikus ál-

lamunk azt a nagy feladatot, amely a munkások és dolgozó parasztok államára a szocializmus építésében hárul.” Az államszervezet tökéletesítése érdekében az első tanácstörvény
1.§-a helyi tanácsokat a következőképpen határozta meg: „[…] a dolgozó nép köréből a
széleskörű demokrácia alapelvei szerint választott és a demokratikus centralizmus elveinek megfelelően egymás alá és fölé rendelt
szervek, amelyek működési területükön a dolgozó nép egységes államhatalmát képviselik,
biztosítják a tervszerűséget az állami élet minden vonatkozásában, ellátják a gazdasági, társadalmi és kulturális vezetés feladatait, valamint általában az államigazgatás helyi tennivalóit.” Az első tanácstörvény a tanácsok feladatait általános jelleggel az államhatalmi tevékenység gyakorlásában jelölte meg, a 27.§ további konkrét feladatokat sorol fel
exemplifikatív jelleggel.30 Az államigazgatási
eljárások általános szabályozásának szükségessége körül nem volt vita, ennek érdekében
a 65.§ felhatalmazta a minisztertanácsot, hogy
a helyi államigazgatási eljárás szabályait rendelettel állapítsa meg. A minisztertanács ennek
a kötelezettségének csak részben tudott eleget
tenni. Az állam elfoglalásával feszes (párt)hierarchián alapuló államigazgatási rendszer kezdett kialakulni, azonban az általános eljárási
szabályok égető hiánya, illetve az egyes ágazatokra vonatkozó joganyag gyenge minősége,
valamint a joghézagok és jogszabályi kollíziók
miatt az állam képtelen volt hatékonyan és
egységesen működni. Hasonló ügyekben teljesen eltérő eljárásrend alkalmazása után el-

megedződött munkásosztályunk vezetésével, az 1919.
évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva,
a Szovjetunióra támaszkodva népünk megkezdte a
szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi
demokrácia útján halad előre a szocializmus felé. E
küzdelem és országépítő munka már megvalósult eredményeit, országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg: A MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA.”
30 „A helyi tanács feladatai különösen:
1. a helyi gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenység vezetése,
2. a törvények és a felelős rendeletek végrehajtása,
3. az alárendelt államhatalmi és államigazgatási szervek
irányítása és ellenőrzése,
4. az állami rend és a közvagyon védelmének elősegítése,
2017/2.

5. a dolgozók jogainak oltalmazása,
6. a helyi gazdasági terv és költségvetés megtárgyalása
és elfogadása, azok végrehajtásának ellenőrzése,
7. a helyi jellegű gazdasági vállalatok munkájának irányítása és ellenőrzése.
8. a dolgozók szövetkezeteinek támogatása,
9. az alsóbb tanácsokhoz általános jellegű irányítást tartalmazó utasítások kiadása,
10. a végrehajtó-bizottság megválasztása és a bizottságnak vagy tagjainak visszahívása (17. §),
11. az alsóbb végrehajtó-bizottság és tagjai megválasztásának és visszahívásának jóváhagyása (17. és 39. §),
12. a tanács állandó és ideiglenes bizottságainak megalakítása (21. és 22. §),
13. a jogszabályok által meghatározott esetekben a végrehajtó-bizottság határozatai ellen irányuló jogorvoslatok elbírálása (53. §),”
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térő döntések születtek. Ahogy ezt sejteni lehetett a jogi szabályozás hiányosságai és az államigazgatás személyzetének ideológiai alapú
kiválasztása az ügyintézés minőségének drámai zuhanásával járt együtt. A politikai kommunikáció a hibák beismerése helyett a belső,
reakciós osztályellenség aknamunkájával magyarázta a problémákat. Az első tanácstörvényt számos hiányossága miatt módosítani
kellett. „A tanácsok munkájának eddigi tanulságai, valamint a népi demokráciánk fejlődése
folytán előttünk álló megnövekedett feladatok szükségessé teszik, hogy továbbfejlesszük
a tanácsok szervezetét olyan új tanácstörvény
alkotásával, amely biztosítja az Alkotmány elveinek következetes megvalósulását.”31 A törvény továbbfejlesztésének iránya már a preambulumból világossá vált: „A tanácsoknak a
Magyar Dolgozók Pártja irányításával fokozott mértékben kell támaszkodniok államhatalmi és államigazgatási munkájukban a lakosságra, a Hazafias Népfrontra és a dolgozók
tömegszervezeteire.” Ebből következett,
hogy a tanácsoknak lényegében a pártnak és a
pártérdeknek alárendelve kell működniük,
ami a pártállami időkben „észszerűnek” tűnő
elvárás volt, az önkormányzatiság elvével ez
természetesen szöges ellentétben állt. A tanácsokról szóló 1954. évi X. tv. (második tanácstörvény) lényegesen cizelláltabb joganyag lett,
mint elődje (a 67.§ (2) bekezdése az első tanácstörvényt hatályon kívül is helyezte). Az
általános rendelkezései a korábbi szabályozáshoz képest még kevés nóvumot tartalmaztak,
az első rész II. Fejezete a tanácsok feladatait
már taxatíve sorolja fel, továbbá az első rész
III. Fejezete sokkal alaposabban szabályozza
a tanácsok szervezeti felépítését és működését. Új elemként megjelennek az első rész IV.
Fejezetében a tanács bizottságaira vonatkozó
rendelkezések, az állandó és ideiglenes bizottságok a tanácsok javaslattevő, véleményező és
ellenőrző szervei lettek. A második tanácstörvényben már hangsúlyosabb az a törekevés,
hogy a tanácsok irányítása, az érdemi döntéshozatal megalapozása és maga a végrehajtás
egy szűkebb kör kezébe kerüljön. Ennek érdekében a törvény második része rendkívüli
alapossággal
szabályozza
a
tanács
A tanácsokról szóló 1954. évi X. tv. preambulumából.
2017/2.
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végrehajtóbizottságának szervezetét és vezetését, feladatait és részletes működését. Szintén új elemként jelennek meg a harmadik
részben a végrehajtóbizottság szakigazgatási
szerveire vonatkozó részletes szabályok, amik
a tanács hatáskörébe tartozó szakigazgatási
feladatokat ellátó látják el. Az 53. § (1) bekezdésében már megjelenik egy komoly szabályozási probléma, miszerint a jogalkotó a
szakigazgatási
szerveket
egyrészt
a
végrehajtóbizottságnak, másrészt a felettes
szakigazgatási szerveknek is alárendeli. Az
ötödik rész vegyes és hatálybaléptető rendelkezései közt a 66.§ (1) bekezdésében eldugva
szerepel az államigazgatási eljárások rendkívül
fontos eleme az egyedi ügyekben hozott határozatok elleni egyfokú jogorvoslat lehetőségének a biztosítása. A jogorvoslati rendszer
szabályainak kialakítására részben alacsonyabb jogszabályi szinten-, részben pedig az
Et. elfogadásával került sor.
A második tanácstörvény elfogadását követően és az államigazgatás területén tapasztalható kaotikus eljárási szabályozás miatt felgyorsulnak az államigazgatási eljárás általános
kódex jellegű szabályozásával kapcsolatos
előkészítő munkák. Az államigazgatás szervezeti kerete, valamint feladat- és hatásköre letisztult, ezzel megkezdődhetett végre a kodifikáció előkészítése. A törvénytervezet – a korábbiakhoz képest - viszonylag rövid idő alatt
elkészült és valamennyi hatósági eljárás általános szabályait tartalmazta. A törvényjavaslat
végleges szövegezése a formálódó államigazgatási gyakorlat tapasztalatainak összegzése és
hiányosságainak feltárása után készült el. Azt
széleskörű véleményezésre küldték ki az országos hatáskörű szervek, a megyei és egyes
alsóbb szintű tanácsi szervek, továbbá a bírói
út igénybevétele tekintetében a Legfelsőbb
Bíróság, a megyei bíróságok és egyes járásbíróságok számára. A javaslatot a Minisztertanács által létrehozott Államjogi és Államigazgatási Jogi Kormánybizottság is megtárgyalta
és azt az előterjesztett szövegezésében elfogadta. A törvényjavaslat országgyűlés általi elfogadására azonban csak az 1956. forradalom
és szabadságharc leverését követően került
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sor. A közigazgatási hatósági eljárás első valóban általános szabályainak kodifikálására az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV. törvény (Et.) elfogadásával került sor. A kódex közel fél évszázadig hatályban volt, ez természetesen nem jelenti azt,
hogy nem került sor jelentős módosításokra,
nagyobb és átfogó jellegű módosításaira az
1981. évi I. törvénnyel, 1991. évi XX. törvénnyel és az 1991. évi XXVI. törvénnyel került sor. A törvény elfogadásra már a kommunista ideológia államközpontú (a hatalom egységén alapuló) szervezési elveinek megfelelő
politikai- és társadalmi berendezkedés kialakítását követően került sor, ennek megfelelően
élesen szakított a korábbi terminológiával is.
„Az Et. jelentősége akkor is nagy volt, ha az
a politikai, alkotmányjogi és közigazgatási berendezkedés, melyben született jelentősen eltért a jogállaminak mondott körülményektől”32 Az általános indokolás szerint az Et
„[…] megállapítja az egységes államigazgatási
eljárás alapvető szabályait, biztosítja az államigazgatási szervekre háruló feladatok megoldásának eljárási feltételeit. A javaslat rendelkezései ezenkívül szilárd keretet adnak az államigazgatási szervek számára az ügyek alapos megvizsgálásához és érdemben helyes elbírálásához.” Az általános szabályozás szükségét a jogalkotó helyesen ismerte fel,33 mivel
a törvény elfogadását megelőzően az államigazgatási eljárást általánosan szabályozó jogszabály nem volt, csak különböző törvénytervezetek készültek, amiket végül az Országgyűlés nem fogadott el vagy még a törvényjavaslat állapotába sem kerültek. A közigazgatási eljárások általános szabályainak kodifikációja ekkor már Európa szerte bevett és működő gyakorlat volt, a jogalkotó a törvény elfogadásával pótolta az addigi elmaradást. Az
Et. azoknak az eljárási szabályoknak és eljárási garanciáknak a megalkotására fókuszált,
amiket minden államigazgatási eljárásban be
kellett tartani. Az 1.§ (4) bekezdése meghatározza az államigazgatási ügyek fogalmát: „[…]
mindazok az ügyek, amelyek intézése során az

államigazgatási szerv az ügyfeleket érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, részükre
adatot igazol, vagy nyilvántartást végez.” A
hatásköri és illetékességi szabályok megállapítása esetén az Et. általános jelleggel rendezi
azokat, azonban csak arra az esetre, ha jogszabály másként nem rendelkezett, ez tipikusan
törvénynél alacsonyabb rendű jogszabályokban történt meg. A korábban hatályos jogszabályok csak az egyes eljárási kérdéseket, illetőleg az egyes külön eljárásokat rendezték és
ezek gyakran különböző elvi és logikai alapokon nyugodtak, ennek legfőbb oka az adott
jogszabály megszületésének, illetve módosításainak időpontjában fennálló politikai körülményekben keresendő. Az Et. nem követi el
az általános jellegű szabályozások egyik végzetes hibáját, hogy minden egyes államigazgatási ügyet aprólékos részletességgel szabályozni akar, a jogalkotó felismerte magának a
szabályozás lehetőségének a korlátait, az általános indokolás megállapítja, hogy: „Az államigazgatási eljárás sokrétűsége miatt nem
alkotható olyan eljárási jogszabály, amely
minden államigazgatási ügyben egyaránt követendő eljárást teljes részletességgel rendez.
Egy ilyen jogszabály rendkívül nagy terjedelmű és bonyolult lenne. Ez pedig a jogszabály alkalmazását tetemesen megnehezítené.
Ezért a javaslat az államigazgatási eljárás legfontosabb, alapvető kérdéseit rendezi.” Az általános eljárási szabályok alól való kivételek
számának ellenőrizetlen növekedése rövid
idő alatt képes lerontani és áttekinthetetlenné
tenni az egész államigazgatásnak a működését, mivel a hatásköri és illetékességi szabályok egy idő után összemosódhatnak.34 A jogalkotó tudatában volt annak, hogy az általános eljárási szabályok és garanciák nem tehetik merevvé és túlságosan részletessé az államigazgatási eljárást, ez főleg a különleges
szabályozást igénylő, csak egyes ágazatokra
vonatkozó speciális eljárások kapcsán volt érzékeny probléma. Az Et. lehetővé- sőt elkerülhetetlenné tette, a rendelkezéseire épülő,

Patyi: i.m. 48. o.
1. § (1) bekezdése kimondta, hogy: „Az államigazgatási szervek eljárása során államigazgatási ügyekben
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
34 Erre a valós veszélyre érzett rá a jogalkotó azzal,
hogy a 8.§-ban körültekintően szabályozta az illetékes2017/2.

ségi és hatásköri kollíziók esetén követendő eljárásrendet. Az érdekelt-, illetőleg a közvetlen felettes államigazgatási szervek kötelesek voltak dönteni a kérdésben 15 napon belül, amennyiben ez nem vezetett eredményre, akkor a legközelebbi közös felsőbb államigazgatási szerv döntött a kérdésben.

32

33Az
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azokat kiegészítő, az egyes ágazatok követelményeinek megfelelő eljárási rendelkezések
megalkotását, illetve a már hatályban lévők
további fenntartását némi módosítás által. A
törvény általános indokolásában is kifejezésre
került, hogy „az államigazgatási szervek eljárását gyakran indokolatlanul nagymérvű kötetlenség jellemezte” (amit önkényes jogalkalmazásnak is nevezhetünk), ez pedig érthető
módon bizonytalanságot eredményezett a
jogalkalmazó szervek oldalán, másfelől pedig
akadályozta az állampolgárok jogainak védelmét és a törvényesség megtartását is. A korszak államigazgatására erőteljesen jellemzőek
voltak az önkényes, politikai alapon befolyásolt eljárások, ez természetesen nemcsak az
erőszakos államosításra, a politikai rendszer
ellenségeinek titulált személyekkel való leszámolásra vonatkozik, hanem az egész államosított igazgatásra, ahol minden ügy elbírálása
a vélelmezett vagy valós központi akaratnak
volt alávetve. Az általános indokolás szerint a
jogbizonytalanság eloszlatását is szolgálta az
Et.: „Ezzel meggátolja, hogy a törvény mellett
és helyett korlátlanul érvényesülhessenek különböző elvi alapokon nyugvó, alapkérdésekben is ellentmondó különös eljárási szabályok.” Az általános indokolás meglepően sok
kritikai elemet tartalmaz az addig fennálló
rendszerrel kapcsolatban,35 de ugyanakkor
megnyugtató annak kinyilatkoztatása, hogy az
áldatlan állapotoknak vége lesz azzal, hogy az
Et. elfogadásra kerül. Az általános indokolás
tényszerű okokkal támasztja alá a szabályozás
szükségességét, illetve hasznosságát: „Az államigazgatási eljárás szabályainak megállapítása és egységesítése nélkül az államigazgatási
munka színvonalának emelése, különösen a
törvényesség megszilárdítása és elmélyítése
igen nagy akadályokba ütközik. A rendkívül
szétágazó államigazgatási tevékenység területén eljárási szabályok nélkül nem képzelhető
el az egységes, azonos elveken felépülő, megfelelő jogbiztonságot nyújtó eljárás kialakítása. Az államigazgatási eljárás szabályainak
megalkotása tehát mind az államigazgatási
szervek működésének eredményessége, mind

pedig az állampolgárok jogainak fokozottabb
biztosítása céljából feltétlenül szükséges.” A
III. Fejezet az alapeljárás teljes folyamatát
szabályozta, fontos garanciális szabály volt az
addigi joggyakorlathoz képest a 11.§ (2) bekezdés, ami kimondta, hogy az államigazgatási szerveknek a hatáskörükbe tartozó
ügyekben, illetékességi területükön eljárni kötelesek. Az Et. a korábbi gyakorlathoz képest
világosan szabályozza a bizonyítási eljárást,
valamint annak egyes eszközeire vonatkozó
további rendelkezéseket. Az államigazgatás
működésével kapcsolatban is megfogalmazásra kerül a lényegében örök érvényű elvárás,
miszerint az eljárásoknak egyszerűnek, gyorsnak és olcsónak kell lennie, természetesen a
dolgozók társadalmi és közvetlen egyéni érdekeinek a szolgálatában. A IV. Fejezetben
található, annak a kötelezettségnek a kimondása, hogy az eljáró államigazgatási szervnek
az ügy érdemében, illetve az eljárás során felmerülő különféle döntést igénylő esetekben
határozatot kell hoznia. Az államigazgatási eljárásnak a gyors lefolytatása érdekében a 37.§
(4) bekezdése szigorú határidőhöz köti az
ügyfél általi kérelemre indult eljárások befejezését, a kérelem előterjesztésétől számított 30
napon belül érdemi határozatot kellett hozni
az ügyben beterjesztett valamennyi kérelem
tárgyában. Az eljáró államigazgatási szerv vezetője ezt a határidőt egy alkalommal további
legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatta, erről az ügyfelet értesíteni kellett, a bonyolultabb ügyek és az elhúzódó bizonyítás miatt a
30 napos ügyintézési határidő rendkívül rövidnek bizonyult. Az ügyintézési határidőbe
nem számított bele, ha a 32.§ szerint az eljárást fel kellett függeszteni, mert az ügy érdemi
eldöntése valamilyen kérdés előzetes elbírálása nélkül nem volt lehetséges.

Figyelembe kell venni, hogy az Et. elfogadására az
1956-os forradalom leverése után került sor, a forradalom kitörésében számos tényező játszott közre, ezek
egyike volt a kiszámíthatatlanul és önkényesen működtetett államigazgatás rendszere. Emiatt érthető, hogy a
2017/2.

törvényjavaslat megszövegezésekor a korábbi időszak
kritizálása terén szókimondó módon lehetett fogalmazni és az addigi működésnek a magasztalásától ildomos volt eltekinteni.

35

A korábbi hiányosságokra és visszaélésekre
válaszként az Et. -ben az állampolgárok jogainak védelmében kialakított jogorvoslati
rendszer - még akkor is, ha ez a gyakorlatban
csak szűk körben érvényesülhetett - hangsúlyos szerepet kapott, az általános indokolás
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ebben a kérdésben is figyelemre méltó módon fogalmazott: „Az államigazgatási eljárás
körében különösen fontos az állampolgárokat megillető jogorvoslati jog rendezése. E téren a gyakorlat - mind a jogorvoslás eszközei,
mind az ahhoz fűződő jogi következmények
tekintetében - nagyon hiányos és eltérő. Ez
pedig nehezíti a jogsérelmek megfelelő orvoslását. Ezért a javaslatban különösen jelentősek a jogsértések orvoslását biztosító rendelkezések. A törvényesség megtartása a szocialista együttélés követelménye. Ennek figyelembevételével a javaslat széleskörű eszközöket biztosít a jogsértések megakadályozására,
illetőleg a bekövetkezett jogsérelmek megszüntetésére.” A sérelmes határozat orvoslását jelentette a tényleges jogorvoslati rendszeren kívül a 42.§ (1) bekezdése alapján a határozatnak név, szám vagy számítási hiba, továbbá más hasonló elírás esetén való kijavítása vagy kicserélése. A határozat kiegészítésére az ügyfél kérelmére vagy hivatalból került
sor, abban az esetben, ha az eljáró államigazgatási szerv az ügy érdeméhez tartozó lényeges kérdésben vagy az eljárási költség kivetésében és viselésében elmulasztotta a határozat
meghozatalát. A 43.§ (1) bekezdése széles
körben és rugalmasan biztosította a határozatok korrekcióját, arra az esetre, ha az eljáró
szerv vagy felettes szerve megállapította, hogy
az jogszabályt sért. Ekkor a jogszabálysértő
határozatot hivatalból vagy kérelemre visszavonhatták vagy módosíthatták, kérelem esetén erre meglehetősen szűk 8 napos határidő
állt rendelkezésre. Az ügyfél szerzett jogainak
védelmét jelentette, hogy a visszavonásra,
módosításra nem kerülhetett sor, ha az az állampolgár által gyakorolt és jóhiszeműen
szerzett jogokat sértene. Érdekességként meg
kell jegyezni, hogy a 43.§ (3) bekezdésében
megjelölt jogvédelem nem az Et. meghatározása szerinti ügyfelekre vonatkozik, hanem az
„állampolgárokra”. Az V. Fejezet szabályozza
a fellebbezésnek a menetét, „az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen fellebbezhet az, akinek jogát a határozat sérti.”36

Ebből a megfogalmazásból következik, hogy
a fellebbezést benyújtók köre tágan került
meghatározásra, de ugyanakkor a fellebbezések felszaporodásának korlátozását is szem
előtt tartotta a jogalkotó, mivel a 46.§ rendelkezései szerint főszabályként a fellebbezésnek
halasztó hatálya volt a határozat végrehajtására nézve.37 Részben a fellebbezések miatt
azonnal végre nem hajtható határozatok nagy
számától való félelem miatt a 47.§ a törvényi
és a törvényerejű rendeleti szint mellett az
MT. rendeleti szinten is biztosította a fellebbezés lehetőségének kizárását.38 A fellebbezés
benyújtására főszabályként a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül volt lehetőség az első fokon eljáró szervnél. A fellebbezés iránti kérelmet a fellebbezésre nyitva
álló időtartam letelte után 8 napon belül továbbítani kellett a felettes szervhez. Az 50. §ban meghatározott másodfokú szerv a fellebbezéssel megtámadott határozatot helybenhagyhatja, megsemmisítheti vagy megváltoztathatja. Abban az esetben, ha a fellebbezés
tárgyában az érdemi határozat meghozatalához elegendő adat nem áll rendelkezésre vagy
a tényállás további tisztázása válik szükségessé vagy a másodfokú szerv egy érzékeny
ügyben nem kívánt döntést hozni, akkor a határozat megsemmisítése mellett az első fokon
eljárt államigazgatási szervet új eljárásra utasíthatta. A fellebbezés elbírálásának határideje
főszabályként a felterjesztésétől számított 30
nap volt, a másodfokon hozott határozat ellen további fellebbezésnek nem volt helye.

Et. 45. (1) bek.
Kivételt jelentett, ha az azonnali végrehajtásra életveszély elhárítása vagy közbiztonsági megfontolásból
feltétlenül szükség volt, illetve MT. rendelet adott felhatalmazást a szervnek, hogy fontos érdekből azt elrendelhesse.
2017/2.
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A VI. Fejezet az államigazgatási határozatok
bíróság előtti megtámadásának szabályait tartalmazta, ideológiai alapon ez a jogorvoslati
lehetőség a korábbi szabályozástól eltérően
korántsem volt általános joga az ügyfélnek.
Az 55.§ (1) bekezdése jogszabálysértés esetén
tette lehetővé a sérelmezett határozatnak a bíróság előtti megtámadását, abban az esetben,
ha a fellebbezést jogszabály kizárta vagy a fellebbezés jogát már kimerítették. Azonban az
ügyfél csak abban az esetben fordulhatott a
Ez azonban nem jelentette a jogorvoslati rendszer
teljes ellehetetlenítését, ha az ügyben a fellebbezést jogszabály kizárta, akkor a benyújtott fellebbezés iránti kérelmet, mint panaszbeadványt kellett kezelni a 49. § (1)
bekezdése értelmében.
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„független” bírósághoz, ha azt törvény, törvényerejű rendelet, vagy MT. rendelet megengedte.39 A bíróság általi felülvizsgálat terjedelme szintén szűkre volt szabva, mivel a bíróság az államigazgatási szerv határozatát főszabályként nem változtathatta meg, hanem a
hatályon kívül helyezés mellett az eredetileg
eljáró államigazgatási szervet új eljárásra kötelezhette. A 49.§ (2) – (3) bekezdései biztosították az államigazgatási szerv eljárási kötelezettségét, továbbá a bíróság jogerős ítélete kötelező érvényű volt az államigazgatási szervre
nézve és az ítéletnek megfelelően kell intézkednie. A korszak állami berendezkedésének
megfelelően az önálló ügyészség kiemelt és
kiterjedt szerepet töltött be az állam érdekeinek védelme tekintetében, ezért a VII. Fejezet
az államigazgatási határozatokkal kapcsolatos
ügyészi óvást külön szabályozta. A 60.§ az államigazgatási szervek és az ügyészség közti
viszony kapcsán óvatosan fogalmaz: „Az államigazgatási szervek az ügyészi szerveknek a
törvényesség biztosítására irányuló munkáját
előmozdítani kötelesek. Ennek érdekében
biztosítaniuk kell, hogy az ügyészi szervek a
részükre megállapított jogokat akadálytalanul
gyakorolhassák.” Az ügyészségnek a feladata
nemcsak az államigazgatási határozatok törvényességi felügyeletére korlátozódott, hanem kiterjedt a rendeletekre és utasításokra is.
Az eljáró szervnek rövid 8 napon belül kellett
eldöntenie, hogy a törvény megsértése miatt
beérkezett óvással mit kíván kezdeni. Amenynyiben azt alaposnak találta akkor az óvásban
foglaltaknak megfelelően gondoskodott a
módosításról vagy a hatályon kívül helyezésről, amennyiben azt alaptalannak tartotta, akkor észrevételeivel együtt az óvást megküldte
a felettes szervének, ami 30 napon belül volt
köteles érdemi határozatot hozni.

A VIII. Fejezet az államigazgatási határozatoknak a fellebbezési eljáráson kívüli orvoslásának eszközeit szabályozta. A leglazább szabályok a felettes szervek felügyeleti jogának
gyakorlására vonatkoztak, az Et. jogszabálysértés esetére a felettes szervnek mindössze a
sérelem orvoslása érdekében szükséges eljárási kötelezettségét rögzíti. A panaszra leginkább hiánypótló intézményként tekinthetünk,
a fellebbezésnél lényegesen enyhébb jogorvoslati lehetőség, érdekessége viszont, hogy
az államigazgatás „hallgatása” esetén az eljárási kötelezettség elmulasztás esetén is panasszal élhetett az ügyfél. A panasz elbírálására a megtámadott határozatot hozó, intézkedést foganatosító vagy mulasztó szerv közvetlen felettes szerve volt köteles. Minden állampolgárnak joga és kötelessége volt, a hibák
és fogyatékosságok feltárása és kijavításukra
történő javaslat megtétele, amiket az állami és
gazdasági élet bármely területén észlelt, ennek
az intézményét nevezték közérdekű bejelentésnek. Közérdekű bejelentés alapján indult
vizsgálat lefolytatása esetén a bejelentést az
érdekelt szerv felettes szerve vizsgálta ki. A
68.§ (1) bekezdésében felsejlik a bejelentő
személy érdekeinek a védelmére vonatkozó
rendelkezés, a bejelentő anonimitására vonatkozó rendelkezéseket a nyilvánvalóan valótlannak bizonyult tények esetén nem kellett figyelembe venni. A IX. és a X. Fejezet a végrehajtási eljárásra és az eljárási költségekre vonatkozó szabályokat tartalmazta.

Az Et. elfogadásakor az 57.§ sorolta fel a bíróság
előtt megtámadható államigazgatási ügyek körét: „a) a
születési, házassági, halotti anyakönyvi bejegyzés megtagadása, törlése, illetőleg a kiigazítás megtagadása;
b) a lakás vagy lakásrész igénybevételét elrendelő határozat vagy intézkedés, továbbá a lakáscsere jóváhagyását megtagadó határozat;
c) az államigazgatási eljárás során lefoglalt vagy lefoglalva tartott vagyontárgyak feloldását elutasító határozat;

d) földnek vagy más vagyontárgynak tulajdonba, illetőleg használatba vételét elrendelő határozat vagy intézkedés;
e) az adó- vagy illetékkötelezettséget megállapító határozat a kivetés jogalapja tekintetében.”
40 Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1981. évi I. törvény hatálybalépéséről és egyes jogszabályok módosításáról szóló 1981. évi 25. tvr. számos,
felszínre került kérdést rendezett. A tvr. végezte el számos jogszabály, tipikusan rendeleti szintű szabályozás
módosítását, illetve hatályon kívül helyezését. Az Or-
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Az Et. -t kisebb mértékben 9 alkalommal módosították, ezt követően viszont szükségessé
vált az átfogó felülvizsgálata. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi
IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről
szóló 1981. évi I. tv. (Áe.)40 általános indoko-
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lása elismerve a korábbi jogalkotás helyes irányát a törvény további módosításának, modernizációjának okait az alábbiakban jelölte
meg:
 „Az Áe. megalkotása óta végbement társadalmi fejlődés napjainkban új, a korábbinál magasabb követelményeket támaszt
a közigazgatással szemben. Szélesedett a
közigazgatás tevékenységi köre, változott
jellege és tartalma; mindez szükségessé teszi a korábbi munkamódszerek és eljárási
formák továbbfejlesztését.
 Jelentősen megváltozott a közigazgatás
szervezeti felépítése, s ez indokolttá teszi
a korábban megállapított hatósági fórumrendszer módosítását.
 Nagyarányú hatásköri változások történtek a hatáskörök decentralizációja, a helyi
államigazgatás egységesítése és a testületi
szerveknek az egyedi ügyek intézése alóli
mentesítése érdekében; nőtt az ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárások aránya, egyes polgári jogi viták elbírálása államigazgatási hatáskörbe került.
 Az államigazgatási szervek egyre szélesebb körben alkalmazzák a korszerű technikai eszközöket, s ez sajátos eljárásjogi
problémákat vet fel.
 A jogalkalmazás felszínre hozta az Áe. néhány fogyatékosságát, és a szabályozás
bővítésére irányuló igényeket is felvetett.
 Az utóbbi évek jogfejlődésében nemkívánatos tendenciák mutatkoztak: indokolatlanul megnőtt a különös eljárási szabályok
mennyisége, s azok gyakran kellő indok
nélkül tértek el az Áe. szabályaitól.”
Az Et. átfogó módosításának elhúzódását
részben a megalapozottságra való törekvés,
másrészt a lényegében osztódással szaporodó
különös eljárási szabályok áttekintése és rendezése okozta. Az Áe. számos erénye mellett
szággyűlés az 1957. évi IV. törvényt módosította (jelentősen kibővítette) és a módosítással létrejött egységes szöveget fogadta el, ez lett az Áe. Az érintett törvények és rövidítéseik körül azonban némi zavar alakult ki. A tvr. 4. §-a meghatározta, hogy: „Ahol jogszabály az államigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1957. évi IV. törvényre utal, ezen az 1981. évi I.
törvényt kell érteni.” Illetve a tvr. 1.§-a gondoskodott
az Áe. hatályba léptéséről is: „Az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosítását és egységes szövegét megállapító 1981. évi I.
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nem volt képes kezelni az elburjánzott különös eljárási szabályokból fakadó problémákat. A felülvizsgálat során a fő csapásirányt az
eljárási szabályok további egységesítése, az általános eljárási szabályok hatálya alól kivett eljárások körének a szűkítése jelentette. A korábbi szabályozáshoz képest komoly szigorítást jelentett ezen a téren annak az elvnek a
deklarálása, hogy a különös eljárási szabályok
csak akkor térhetnek el az Áe.-től, ha arra
maga a törvény ad felhatalmazást, ez a 3. § (8)
bekezdésében kerül rögzítésre. A korábbi szabályozás alapján „jól bevált” megoldásokat,
amikkel az ügyfelek és az ügyintézők is elégedettek, azokat továbbra is hatályban tervezték
tartani. Amíg a korábbi szabályozás során prioritás volt a sérelmezett államigazgatási aktussal szembeni jogorvoslati rendszer kiépítése,
addig az Áe. esetén a hangsúly az eljáró szerveknek olyan eljárásjogi eszközökkel való felvértezése jelentette, amik a jogerős határozat
végrehajtását és a hatósági határozat tekintélyét erősítették. Az Áe. a korábbi szabályozás
logikai sorrendjén alapvetően nem változtatott, ami leginkább a törvényjavaslat készítői
által választott jogalkotói megoldások következménye volt. Az I. Fejezet esetén rendkívül
látványos változás figyelhető meg, mivel a korábbi szöveg kiegészült az alapelvekkel, amiknek a célja, hogy elősegítse az egységes és
eredményes jogalkalmazást. Az általános indokolás szerint: „Közös sajátosságuk, hogy
áthatják az államigazgatási eljárás egészét, tehát nemcsak deklaratív követelmények, hanem tételes rendelkezésekben is kifejezésre
jutnak, s egyúttal irányt mutatnak a jogértelmezés és a jogalkalmazás számára.” A 2.§ (1)
bekezdése az egyes államigazgatási szervek
kötelezettségévé tette, hogy eljárásukban következetesen érvényre juttatják a szocialista
törvényességet, demokratizmust és humanizmust.41 Újdonságként kimondásra került a
törvény (a továbbiakban: Áe.) 1982. január 1. napján
lép hatályba.
41 A törvény általános indokolása szerint: „A szocialista
törvényesség alapelve a szocialista állam által létrehozott, az egész társadalom érdekét szolgáló jogszabályok
következetes megtartását és megtartatását jelenti mind
az államigazgatási szervek, mind az ügyfelek részéről.
A szocialista demokratizmus alapelve magában foglalja
az államigazgatási szervek tevékenységének demokratizmusát, főleg azt a követelményt, hogy e szervek a
munkájukba egyre inkább vonják be a dolgozók széles
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magyar és a külföldi ügyfeleknek a törvény
előtti teljes egyenlőségének kimondása. Az
ügyféljogok és az államigazgatási szervek „kitanítási” kötelezettségének deklarálása mellett
az Áe. kimondja az ügyfelek jóhiszemű eljárásának kötelezettségét. Változások tapasztalhatók az ügyintézési határidők szabályozása
terén is, a főszabálytól eltérő rövidebb határidőt bármely jogszabály előírhat, azonban
hosszabbat csak törvény, törvényerejű rendelet vagy minisztertanácsi rendelet. A kérelemre és a hivatalból indult eljárások közti
egységesített ügyintézési határidő következtében a hivatalból indult eljárások is felgyorsultak. Az első fokú eljárás szabályozásának logikája nem változott, de a részletessége és átgondoltsága sokat javult a korábbi szabályozáshoz képest. A hatósági bizonyítvánnyal,42
igazolvánnyal és nyilvántartással, valamint a
hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos eljárásokra
vonatkozó rendelkezések külön kerültek szabályozásra az V. és VI. Fejezetben. Az ügyfél
és bárki, akire a határozat rendelkezést tartalmazott jogosult volt a fellebbezésre az Áe.
megváltozott szabályai szerint, a határozat
jogerőre emelkedésének meggyorsítása érdekében a jogosult lemondhatott a fellebbezés
jogáról. A szabályozás egyszerűsítésére, áttekinthetőbbé tételére érdekében változott a bírósági felülvizsgálat intézménye is, a felülvizsgálható ügyek körének meghatározását a Minisztertanácsra bízta az Áe., a rendeleti szabályozás egyik indoka volt, hogy a törvényt
mentesítsék a hosszadalmas és gyakran változó felsorolástól. A bírósági felülvizsgálat
intézményével szembeni ideológiai szembenállás alapja, az a felfogás volt miszerint az államigazgatási tevékenység során elkövetett
jogszabálysértéseket elsődlegesen az államigazgatáson belül kell orvosolni. Az Áe. már
előrevetíti a későbbi szabályozás irányát, a
72.§ (1) bekezdése értelmében az ügyfél a bíróságtól az államigazgatási szerv határozatának felülvizsgálatát kérhette, ha az az Alkotmányban biztosított és más alapvető személyi, családi és vagyoni jogát megvonja vagy

korlátozza, illetőleg részére ilyen kötelességet
állapít meg. A jogalkotó az Áe. kodifikációja
során különös figyelmet fordított a kettős szabályozás elkerülésére, ennek érdekében a más
jogszabályokban szereplő rendelkezéseket
nem ismétli meg, hanem csak utal az adott
jogszabályra, például így jártak el az ügyészi
óvás intézménye esetén. A korábbi szabályozás fogyatékossága volt, hogy a szerzett jogok
védelmének elvét messzemenően védelmezte, még a jogszabályellenes határozatok
esetében is, az Áe. továbbra is védelmezte a
jóhiszeműen szerzett jogokat. De a 75.§ (1)
bekezdése alapján a semmisség jogintézményének a bevezetésével meg lehetett semmisíteni például azokat a határozatokat, amiket
„az államigazgatási szervnek az ügyben eljáró
dolgozója a kötelességét a büntető törvénybe
ütköző módon megszegte, és ez az államigazgatási szerv határozatát befolyásolta, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős
ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki.”
A jogalkotó a semmisség intézményének kialakításakor méltányosan járt el, mivel csak az
érintett határozat jogerőre emelkedését követő 3 éven beül volt lehetősség a határozat
megsemmisítésére. A VIII. Fejezet azokat a
végrehajtási cselekményeket szabályozta,
amelyekkel a határozat végrehajtása kikényszeríthetővé válik, ha a kötelezett erre önként
nem hajlandó. Az Et. a IX. Fejezetben lényegesen csekélyebb terjedelemben foglalkozott
a végrehajtási eljárással, az Áe. nemcsak részletesebb szabályozást léptetett életbe, hanem
odafigyelt a végrehajtás sikerét előmozdító
rendelkezések megalkotására is. A 83. § (1)
bekezdése a végrehajtást foganatosító szerv
kötelezettségévé teszi, hogy az ügy körülményeit figyelembe véve olyan intézkedést alkalmazzon, ami a kötelezettség teljesítését a leghatékonyabban biztosítja. Az Et. egyáltalán
nem rendelkezett a végrehajtás elévülésének
kérdésében, illetve az elévülés időtartamának
megszakadásáról, ezeket a jogalkotó különös

rétegeit. A szocialista humanizmus elve azt kívánja
meg az államigazgatási szervektől, hogy a gazdaságiszervező és kulturális-nevelő tevékenységük során
mindig az embert helyezzék az eljárásuk középpontjába; eljárásukkal az arra jogosultak védelmét szolgálják, de ne okozzanak indokolatlan hátrányt azoknak
2017/2.

sem, akikkel szemben kötelezettséget állapítanak meg,
vagy szankciót alkalmaznak.”
42 A rendelkezések többsége nem minősül újdonságnak, például a hatósági bizonyítványokról szóló
20/1967. (VII. 9.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseit
kerülnek beemelésre az Áe. szabályrendszerébe.
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eljárási szabályokban rendeleti úton szabályozta. Ennek a hiánynak a pótlására az Áe.
kimondta, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított három év eltelte után nincs
helye végrehajtásnak, továbbá, hogy a végrehajtás elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A jövőben bekövetkező
végrehajtás sikerének biztosítása érdekében
szintén komoly hiányt pótolt a biztosítási intézkedéseknek a szabályozása.
Az Áe. újabb jelentős módosulását hozta a
rendszerváltást követő, a szocialista típusú állam lebontását eredményező jogalkotási folyamat, a jogalkotónak a demokratikus átmenet során számos feladattal kellett megbirkóznia. Az államigazgatás átalakításával kapcsolatban a legfontosabb feladatok közé tartozott az Önkormányzatiság újbóli megteremtésének társadalmi és szakmai kihívása. Az
önkormányzatok feladat- és hatáskörének
megállapítása az önkormányzati igazgatás és
működés, illetve az önkormányzati hatóságok
jogelőd szerveihez telepített nagyszámú államigazgatási feladat és hatáskör ellátása
szempontjából komoly kihívást jelentett. A
rendszerváltás kezdeti időszakában ismét
nem az eljárási kérdések jelentették a
demokratizációs folyamat sarokköveit, hanem az államigazgatás intézményrendszerének átalakítása. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. indokolása tökéletesen megfogalmazta a törvénynek a feladatát: „A Javaslat a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben megállapított
hatáskörtelepítési szempontok alapján megállapítja a helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket, a helyi önkormányzat szervei államigazgatási feladat- és hatáskörébe, továbbá a
köztársasági megbízott, valamint egyes újonnan létesülő centrális alárendeltségű államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket. Törvényi szinten szabályozza
az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító alacsonyabb szintű jogszabályi rendelkezéseket, továbbá törvénnyel új feladatokat és hatásköröket állapít meg. Egyidejűleg
Hangsúlyozni kell, hogy a közigazgatási határozat bírói felülvizsgálatának általánossága itt sem volt abszo43
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elvégzi az indokolt anyagi, eljárásjogi és szervezetirányítási korszerűsítéseket.” A törvény
célja világos volt, azonban a kialakuló „jogutód” önkormányzati struktúrában a tanácsrendszerhez hasonlóan továbbra is erősen keveredtek a helyi ügyek és az államigazgatási
feladatok. Az Áe. fontos változását a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről szóló 1991. évi XXVI. tv. elfogadása
jelentette. Az Alkotmány módosításáról szóló
1989. évi XXXI. tv. elfogadása után az Alkotmány 50. §-ának (2) bekezdése általános érvénnyel kimondta, hogy a bíróság ellenőrzi a
közigazgatási határozatok törvényességét. Az
államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának általánossá válása a törvényesség
megtartásának fontos eszköze és része a jogállamiság megteremtésének.43 Ezzel a rendelkezéssel pedig érthető módon ellentétben állt,
hogy minisztertanácsi rendelet a bírósági felülvizsgálat lehetőségét csak az ügyek szűk
körében tette lehetővé. A fenti logika alapján
az Alkotmánybíróság a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatáról szóló 32/1990.
(XII.22.) AB határozatával kimondta az Áe.
72.§ (1) bekezdésének és a felhatalmazása
alapján megalkotott 63/1981. (XII. 5.) MT
rendelet alkotmányellenességét. Az Áe. módosítás általános indokolásának okfejtése teljes egészében megfelelt a jogállami követelményeknek és a mai napig helytálló: „Az állami szervek közül leggyakrabban és legszélesebb körben az államigazgatás tevékenysége
érinti az ügyfelek, leggyakrabban az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit. Az ügyfél
az államigazgatási szervvel többnyire alárendeltségi viszonyban van, így az államigazgatási
döntések bírósági ellenőrzése - a valódi ügyfélegyenlőség lehetősége - csak fokozhatja a
közbizalmat az államigazgatási munka iránt.”
A jogalkotó a törvény elfogadásakor a korábban alkalmazott megoldás által már kitaposott
úton tovább haladva a közigazgatás bírósági
kontrollját a rendes bíróságokhoz telepítette,
akkor a jogalkotó nem folytatta le a szakmai
vitát a közigazgatási bíráskodás működésével
kapcsolatban, ez a kérdés a közigazgatási perrendtartásról szóló T/12234. számú törvényjavaslat kapcsán tört újra felszínre, részben
lút, mivel a Bsz. 4.§-ának helyébe lépő rendelkezés lehetővé tette, hogy törvény a főszabálytól eltérően rendelkezzen.
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politikai köntösbe öltöztetve. A törvény egyszerre módosítja a bíróságokról szóló 1972. évi
IV. törvényt, az Áe.-t - ebből a legfontosabb
a 72.§ módosítása, a (4) bekezdés felsorolja
azokat az ügytípusokat, amik esetében nincs
helye az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának; a bírósági felülvizsgálatnak
nem célja, hogy átvegye a közigazgatástól a
döntés jogát, ezért a határozat megváltoztatására csak törvényben meghatározott esetekben van lehetőség - és a Pp-t44 és számos
egyéb alacsonyabb szintű jogszabályt.„Az
1990-es évek elején az Áe. létének „hanyatló
korszaka” kezdődött el azzal, hogy egyre jobban bővült azoknak az eljárásfajtáknak a
száma, ahol az Áe. szabályai másodlagosak
voltak.”45 Az Áe. további érdemi módosítását
eredményezte, hogy az Alkotmánybíróság a
72/1995. (XII. 15.) AB határozatában

megállapította a mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség tényét, azzal hogy Áe. az
ügyfelek számára nem biztosít hatékony eszközt a közigazgatási szervek határozathozatali
kötelezettségének elmulasztása (hallgatása)
esetére. A jogalkotó az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XIV. tv. elfogadásával az alábbi megoldással rendezte a problémát: az államigazgatási szerv hallgatása esetén
a mulasztó szervet a felettes szerve hivatalból
vagy kérelemre eljárásra utasítja, ha a mulasztó szerv nem hoz érdemi határozatot 8
napon belül, akkor a felettes szerv kérelemre
az ügyet magához vonja vagy a mulasztó
szervvel azonos hatáskörű szervet jelöl ki. Felettes szerv hiányában a megyei bíróság kötelezi a közigazgatási szervet az eljárásra.

A Pp. XX. fejezetének címe a módosítást követően
„A közigazgatási perek” címre változott, ez a fejezet
tartalmazta a közigazgatási perekre vonatkozó speciális
eljárási szabályokat, a rendelkezések terjedelmileg leghosszabb része azon ügytípusok felsorolása, amikor a
2017/2.

bíróság jogosult megváltoztatni a megtámadott határozatot.
45 Patyi: i. m. 50. o.
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A jegyzői hivatás formálódása
I. Bevezetés
A tanulmányban a jegyző jogállását vizsgálom, segítségül véve a jogtörténeti előzményeket, a szépirodalmi művekben való megjelenését és a hatályos jogszabályokat.
A jegyző szerepe sokat változott az elmúlt évszázadok során, - hisz „1948-ban a jegyzői állásokat megszüntették, majd 1950-ben az önkormányzati közigazgatást is”,1 majd a tanácsrendszert követően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény visszahozta
mind az önkormányzati rendszert, mind pedig a jegyzői tisztséget.
A tanulmány olvasása során érzékelhetjük a
jegyzői pálya ívének hullámzását, a korszakok
előrehaladtával a jegyzői szerepkör fontosságának elvesztését tapasztalhatjuk.
A történelmet illetően a feudalizmus koráig
nyúlok vissza.
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végre? Milyen oldalról mutatták be a jegyzőket? Hogy változott szerepe és súlya a községek életében? A mai magyar irodalom megtalálható e még? Miért szerepelt a „régi” magyar
irodalomban oly előszeretettel a jegyző? Mi
volt a változás oka?
A jegyző jogállását elemzem a jelenleg hatályos magyar jogban is, részletezve a jegyző
jogállásával kapcsolatos szabályozási problémákat.
A tanulmány célja egyben a jegyzői hivatás
megbecsülésének visszaállítása és megtartása,
és az önkormányzatok számára követendő
példa statuálása.
II. Jegyzői jogállás jogtörténeti
előzményei
„Községjegyző a községi elöljáróság szellemi vezetője,
annak legfontosabb tagja”
/Közigazgatási Kislexikon, 1929/
„A jegyzői tisztség már a feudalizmusban
megjelent, ahol a jegyző földesúri pénzen
szerződtetett, írni-olvasni tudó azon személy
volt, aki a szolgabírói leiratokat közvetítette,
és a földesúri szolgáltatásokkal kapcsolatban
a hozzá fordulók panaszait megfogalmazta.”2

A tanulmányban kísérletet teszek a községi
jegyzői hivatás bemutatására az irodalmi művek alapján. A községek jegyzőinek jogállását,
szabályozását oly módon elemzem, hogy a
jogi szabályozások tartalma és a szépirodalmi
művek között párhuzamot találjak. Megvizsgálom annak lehetőségét, hogy a megszületett
művek a mai közigazgatásban megállnák-e
helyüket, alapul szolgálhatnának-e a mai kor
jegyzői szerepének. A tanulmányban sok esetben az akkori szóhasználatot, nyelvfordulatokat használom a hűebb érzékeltetés céljából.
A választott téma megszületése során kérdések sokaságára keresek választ, többek közt:
Hogyan formálódott a nótárius a vármegye
fogadott tisztviselője, aki a parancsokat írásbeli, adminisztratív tevékenységével hajtja

A jegyzői tisztség előtérbe kerülése Európában a XV. századra tehető. A falusi jegyző a
közigazgatás felsőbb szintjei által kiadott rendelkezések végrehajtója és a község adószedője, ezért sokan személyében a hatalom helyi
megtestesítőjét látták. Ebben az időszakban
azonban jegyzőkkel a városokban találkozhatunk, ahol mind anyagilag, mint erkölcsileg
megbecsülték őket és a közélet jelentékeny tényezői voltak. Országgyűlési követek is kikerültek közülük.
„Bártfán például 1434-ben a jegyzőnek városi
költségen még drága díszruhát is készíttettek
nadrággal és csizmával. Ő őrizte a város pecsétjét és a titkos levéltár egyik kulcsát. Alá-

15 év a magyar demokrácia szolgálatában- Önkormányzati tükör – A helyi önkormányzati rendszer tizenöt éve 1990-2005, BM Duna Palota és Kiadó, 71.
o.
2017/2.
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Bárdos László: A jegyző (Jegyzői annotációk) Új Magyar Közigazgatás, 2011/5, 40. o
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írása és ellenjegyzése nélkül sem a város rendeletei, sem a magániratok nem bírtak törvényszerű hatállyal.”3
A magyar közigazgatásban a községi jegyzői
jogállás tényleges kialakulása és kifejlődése a
XVII-XVIII. századra esik, általánosan szabályozottá Mária Terézia idején vált. „Mária
Terézia 1767-es országos urbáriumában található az első olyan rendelkezés, mely a jegyzők
helyzetét, ha röviden is, szabályozta. Választásukat és elbocsátásukat a község szabad elhatározására bízta, a földesúri befolyástól
mentesen. Valójában azonban választásuk és
elbocsátásuk is korlátozva maradt, mert a helyi földesurak érvényesítették akaratukat felfogadásukkor és minden valószínűség szerint
elmozdításukkor is.”4 1767 után is csak a nagyobb községek, mezővárosok gondolhattak
önállóan, más községek nélkül, jegyző felfogadására. A kisebb községek a tanítóra vagy a
kántorra bízták a jegyzői teendők ellátását (és
ez így volt zömében a 19. század első felében
is), vagy pedig több község együtt fogadott fel
jegyzőt.
„A jegyzői jövedelmek különbözőek voltak,
semmiféle rendelkezés nem garantálta anyagi
biztonságukat. A jegyzők javadalmazása csekély volt és rendszerint más foglalkozásokkal
kötötték egybe teendőiket (pl. tanítottak, kántorkodtak). Évi bérért, természetbeni juttatásokért a községek szegődtették, hogy elvégezzék a vármegye által megkívánt adminisztratív
teendőket és a falu lakosainak kérvényeket írjanak.”5
A község és jegyzője között közjogi elismertségen alapuló magánjogi viszony állt fenn.
Azonban ez kizárólag annyit jelentett, hogy a
vármegye a rendelkezéseit a jegyzőnek címezte és részben azzal is hajtatta végre. Közjogi rendezésük teremtette volna meg teendőik körülhatárolásának lehetőségét, állásuk
biztosabbá tételét. Mindezek hiányában a falu
földesúri joghatóság alatt álltak, akik hatalmaskodtak a jegyző felett. Nem egyszer durva
hangot ütöttek meg velük szemben és megfenyegették őket annak esetére, ha a vármegye
Földi István: A községi és körjegyzők társadalma és
mozgalmai Nógrád Vármegyében (1873–1950) Salgótarján, 2001. 8. o.
4 Ua. 9. o.
2017/2.
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rendeletét nem teljesítené a falu időben. Sok
községbe kiszolgált figyelő, őrködő szolgálatot teljesítő katona elöljáróját, a strázsamestereket küldték jegyzőnek. Már a XVII. században jellemző volt, hogy kapcsolat útján lehetett a vármegyék igazgatásába bekerülni. Ezek
a viszonyok egészen a községrendezésig
fennmaradtak és a jegyzők elől egészen a körjegyzői rendszer megszűnéséig el voltak zárva
a társadalmi felemelkedés útjai.
Az eddig felvázolt jellemzők alapján a jegyzői
állás nem volt túl vonzó, sokszor csak kezdetleges műveltségű egyének vállalkoztak rá.
Mégis mivel a községek belső igazgatására a
nótáriusoknak volt a legtöbb befolyásuk –
akár képzettségüknél, akár annál fogva, hogy
a feljebbvalók rendeletei az ő kezükön fordultak meg –, kezdettől fogva benne rejlett hivatásukban annak lehetősége, hogy a falu tényleges vezetőivé váljanak a tanulatlan, írni-olvasni nem tudó, gazdaságuk gondjával-bajával elfoglalt falusi bírók, a községek névleges
fejeivel szemben.
A XVIII. század végétől szabályrendeletekben megyei szinten, igyekeztek meghatározni
a jegyzők feladatait, kötelességeit. A községek
belső igazgatásáról szóló 1836. évi IX. törvénycikk szabályozta először részletesebben a
jegyzők jogállását. A törvénycikk 1. §-ának értelmében „jegyzőt pedig, ki jó erkölcséről és
ügyességéről ösmeretes, a Földes-Úrnak jóváhagyása mellett az illető Község szabadon fogad, melly jóváhagyás megtagadása esetében a
Megye Közönsége a fennforgó nehézségeket
elintézi, és minden esetre arra fog figyelmeztetni, hogy a Községek Jegyzők nélkül ne maradjanak.”6 Alkalmazási feltételül az ügyességet és a jó erkölcsöket határozta meg, és a törvény tartalmazta már a jegyző egyes kötelességeit is mint pl. a költségvetés, zárszámadás
készítése, árvaügyi teendők.
A törvénycikk hatására 1840-es évektől kezdődően megindult a jegyzők összefogása,
mozgalma, mely keretében 1841-ben a jegyzők megfogalmazták a helyzetük javítására teendő intézkedéseket:

Ua. 9. o.
A községek belső igazgatásáról szóló 1836. évi IX.
törvénycikk 1. §
5
6
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„1. Minden jegyzőt a vármegye vizsgáljon
meg rátermettségéről, azután pedig ne a lelkész, ha nem a község lakói előtt, a vármegye
tisztviselője által tegye le esküjét, és
iktattassék be.
2. A jegyző és kenyere ne a helységtől függjön,
ne kelljen félnie a hirtelen elbocsátásától.
3. A jegyzői fizetést a lakosok számához, a
jegyző ügyességéhez, elfoglaltságához mérten
állapítsák meg.”7
„1848. előtt a községi jegyző többnyire szerény járandóságával még a „falu pennája”, a közösséget szolgáló, a bíró vezette elöljáróság
mellett háttérbe szoruló tisztviselő volt, akit
egyelőre az sem emelt a parasztelöljárók fölébe, hogy a megye is fokozottan számot tartott helybéli szolgálataira. Az 1848. áprilisi törvények a falusi községek helyzetét igazán nem
szabályozták.”8 A szabadságharc éve volt a
megye jegyzői első kulturális célú szervezkedésének ideje is. 1848 haza fegyveres védelmének időszaka, sok községi jegyző kelt a
haza szolgálatára.
A Bach-korszakban méltányos bánásmódban
és megbecsülésben részesült a pontosságáról
és szorgalmáról ismeretes jegyző. A jegyző
társadalmi és hivatalos tekintélye gyarapodott,
nem volt többé a falu íródeákja, hanem hivatalnoka, állása biztosabbá vált, mert sem a
községnek, sem a földesúrnak nem volt már
teljesen kiszolgáltatva. „A Bach-korszak
ugyan a nemzeti elnyomatás korszakaként él
a köztudatban, a községi közigazgatás rendszerességét, biztos alapokra helyezését viszont mindenképpen pozitívumnak tekinthetjük.”9
1861-et a községjegyzők vándorlásának éveként említi Barta László „A községjegyzői intézmény története Magyarországon” című
munkájában. „1861-ben, Biharország akkori
főispánja, minden községet felszabadított,
hogy jegyzőjét tetszés szerint elbocsájthatja s

Földi: i. m. 15. o.
Gaál Róbert: Quo vadis, Notari? Kodifikáció és Közigazgatás 2012/1, 82.o.
9 Földi: i. m. 11. o.
10 Barta László: A községjegyzői intézmény története
Magyarországon Wilckens és Waidl, Budapest, 1882.
2017/2.
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így a bölcs elöljárók elcsapták ugyan a nótáriusok nagy részét, de nem lévén e pályára még
akkor a régi gyakorlott egyéneken kívül más
alkalmasabb egyén, tehát sűrűn megesett,
hogy az egyik községből elcsapott nótáriust
megfogadta a másik község és viszont.” 10
A jegyzői tisztség tekintetében a XIX. század
mérföldkőnek tekinthető, hisz a községek
rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvény
lényeges változtatást eszközölt e területen.
Lassan megteremtődtek az alapjai 1871. évi
XVIII. törvénycikk jegyzőkre vonatkozó rendelkezéseinek, mely szerint a jegyző élethoszsziglan megtartja hivatalát, azaz határozatlan
időre választják, hisz ekkor még nem kinevezés útján töltötték be az állást. Továbbá e törvény kapcsán elmondható, hogy a javadalmazás, valamint az elbocsátás szabályainak rögzítésével a jegyzői pozíció stabilizálása megvalósult.
„A községekről szóló 1886. évi XXII. törvénycikk életbelépése után a községi jegyző
egyre aktívabban kapcsolódik be a községi
ügyek intézésébe. Az 1890-es évektől kezdve
már gyakran ő terjeszti elő a képviselő-testület elé a tárgyalandó ügyeket.” 11
„Az 1945-1950-es években lejátszódott politikai változások nyomán a szovjet típusú államépítés „eredményeként” a helyi társadalom szinte minden önállósága megszűnt.”12
1948-ban a jegyzői állások megszüntetésére
került sor, majd 1950-ben az önkormányzati
közigazgatást is megszüntették.
A helyi tanácsokról szóló 1950. évi I. törvény
a jegyzői tisztség helyett a vb-titkári tisztséget
hozza létre. „A jegyzői feladatokhoz hasonló,
főként államigazgatási feladatokat a vb-titkár
látta el.”13
A vb- titkár tisztsége az önkormányzati rendszer bevezetésével szűnt meg 1990-ben. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Szántó Mária: A községi jegyző helye, szerepe a magyar önkormányzati rendszerben: helyzetelemzés egy
községi jegyző mindennapjain keresztül I. Comitatus:
Önkormányzati Szemle, 1994/4, 53. o.
12 Ua. 53. o.
13 Bárdos: i. m. 40. o.
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törvény (a továbbiakban: Ötv.) visszahozta az
önkormányzati rendszert, s ezzel együtt a
jegyzői tisztséget is.
III. A jegyzői tisztség megjelenése az
irodalomban
„Egy államtitkár sohasem lehetett
annyira vonzó irodalmi modell,
mint egy régi alispán.”
/Eötvös József: A falu jegyzője/
E fejezet központjában a magyar szépirodalom gyakori alakja, a falusi jegyző áll. A jegyzőre évszázadokkal ezelőtt a falu tényleges
vezetőjeként tekintettek, általános közismertségnek örvendett, így szereplőként művek sokaságában bukkant fel. Státusza, elismertsége
az idő múlásával folyamatosan változott, szerepük, hivatásuk ellentmondásosnak tűnt
kortársaik és a szakírók, de még saját maguk
előtt is.
Az 1960-as évektől az Egyesült Államokban
formálódó jogelméleti irányzat a „jog és irodalom” inspirált a jegyző és jogi helyzetének
irodalmi bemutatására. A jog és irodalom kutatási területén belül két jellegzetes megközelítés különíthető el: „az egyik, amely azt vizsgálja, hogy a jog hogyan jelenik meg az irodalmi művekben (law in literature), míg a másik
a jogot magát tekinti egy sajátos irodalmi műfajnak (law as literature )”14
Jelen esetben a law in literature területet vetítem le a notary in literature területre.
Véleményem szerint az irodalom tanulmányozásának helye van a jegyzői státusz elemzése kapcsán. Az irodalmi művekből nem
csak arról tájékozódhatunk, hogy az adott kor
társadalma hogyan vélekedik a jogról, illetve a
jegyzőkről, hanem bizonyos esetekben teljesebb képet kaphatunk a jogi eljárás szereplőinek lelki motívumairól, erkölcsi nézeteiről,
előítéleteiről is. Továbbá a művekben a jog és
az igazságosság összeütközését; a hatalom jogot korrumpáló kihatását; a jog elidegenítő,

H. Szilágyi István: Jog és irodalom
Jókai Mór: Egetvívó asszonyszív
2017/2.
14
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elnyomó hatását is megtapasztalhatjuk. Álláspontom szerint az irodalom erkölcsi nevelő
hatását megkérdőjelezni felesleges.
Olvassunk egy-egy költőnk műrészletéből:
Jókai Mór Egetvívó asszonyszív című Rákóczi-szabadságharc idején játszódó regényében
hangzik el a következő idézet: „A földesúr
fiából, ha diplomát kapott, lehetett alispán,
szolgabíró, esküdt, fiskus, jegyző, pénztárnok,
aszszeszor; a kurta nemesből fiskális, s a még
kurtábból falusi nótárius.”15
A jegyzők anyagi viszonyaik különbözőek
voltak a községek anyagi teherviselő képessége szerint. Sokan valósággal nyomorogtak,
mások éppen csak, hogy tisztességgel meg
tudtak élni. Rendezetlen anyagi helyzetükre
utal 1882-ből Mikszáth Kálmán A Filcsik
uram bundája című elbeszélésében, amely
szemléletesen jellemzi a jegyzői anyagi helyzetet: „mintha csak a nótáriusok jurista fiának
téli bekecse lett volna. Meg volt már viselve
nagyon.”16
Petőfi Sándor verseiben – kiemelném Az
apostol című versét – előszeretettel mutatta
be a hivatalt, a jegyzői létet, a jegyzők megbecsülését, a tanulmányaik elismerését. A falu lakói, a szegény emberek tisztelték tudását, akár
még papjuknál is nagyobb befolyással lehettek a lakókra, akik jegyzőjüket a faluház előtt
körbeállva hallgatták.
Témánk elengedhetetlen alkotása Eötvös József: A falu jegyzője című mű, amely nem csupán képet ad a jegyzőket körülvevő világról,
hanem az irodalmat is közelebb vitte évszázadának élethelyzetéhez. A falu jegyzőjének eszméi felbukkannak már Eötvös korábbi munkásságában is, mint például az Éljen az egyenlőség című vígjátékban, de elválaszthatatlanok
a Pesti Hírlap – korszak politikai harcaitól. Elképzelhető, hogy a mű terve már a Pozsonyban megfogalmazódott az íróban, az 183444-es országgyűlésen szóba került községi
jegyzők szomorú állapota miatt. E határozott
politikai célzatú regény megírására elsősorban
16

Mikszáth Kálmán: A Filcsik uram bundája
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a centralista eszmék és a Pesti Hírlap hasábjain vívott harcok késztették.
A falu jegyzője agitáló alkotás, melyben a nép
szerepe kulcsfontosságú. A regényben a liberális nemesség pellengére állítását, a nemesség
kigúnyolását kísérhetjük nyomon, aki a haladást csupán a maga osztályérdekeiért, az ország alakítását a maga kiváltságainak megtartásával képes elfogadni.
A mű a reformkori megyeélet teljességét foglalja magába, megismerhetjük egy reformkori
vármegye életét egész tisztikarával és szegény
népével, politikai harcaival és mindennapi világával. Legkisebb epizódja is nagy központi
kérdés, hemzseg a botrányos történetektől a
megyei választás módszeréről, szavazás titkosságának megsértéséről.
A műben a megyei hatalom elnyomó akarata
jelenik meg, mely nem csak az alacsonyabb
rangú személyekkel szemben, hanem az
értelmiséggel szemben is tapasztalható. Az
egész cselekmény közvetve a politikai
egyenlőség szükségességét is hirdeti.
A regény több emberjellemet mutat be, a
szereplőket jó és rossz megközelítésében is
megjeleníti, illetve a tehetősebb és
szegényebb sorsú embereket. Az író alakjait
az aljas tervhez való viszonyukban helyezi el,
a szereplők jellemét cselekedetei határozzák
meg.
Tengelyi Jónás falusi jegyző a regény hőse, lényegében passzív, az eseményeknek nem anynyira alakítója, sokkal inkább elszenvedője.
Tengelyi Jónás személyében ábrázolja a
szerző az értelmiséget, akinek jellemében az
1848 forradalom szelleme jelen van, és a polgári átalakulást hirdeti. Tipikus jelensége az
1848 előtti magyar létnek, aki az új születő
osztály helyét készíti elő. Polgárság csíráit,
eszméit hordozza. Az igazságért vívott harca
mellett hajthatatlanul kitart, holott a műben
elhangzik: „a falusi jegyzőség nem azon helyzet, melybe a világot megreformálhatjuk.”17 A
jegyző maga az elvi szilárdság és a makulátlan
Sőtér István: Eötvös József Akadémiai Kiadó, Budapest 1967. 151.o.
18 Ua. 151. o.
2017/2.
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erényesség; ő a becsület megszállottja. Megelőzi a korát gondolataival, életpályáját ügyvédként kezdi, a szegényeket védi a törvénytelenség ellen, mely következtében hamar üldözötté vált, majd reformelvei miatt a magasabb vármegyei tisztséget elzárva előle lett falusi jegyző. „Egyike azoknak – mint mondani
szokta - akik Caesaroknak vagy falusi jegyzőknek születtek.”18
Az író a visszaélések ellen írta művét, és
benne számos politikai és társadalmi
korkérdést is felvet. Derű nincs a regényben,
nem lelhető fel benne csillogás. A magyar
irodalomban
kevés
ilyen
szigorral,
kíméletességgel megalkotott művet találunk.
„Eötvös szatíriájának végső célja, hogy
meggyőzze
kortársait:
ez
állapotok
megváltoztatása tőlünk függ.”19
Wass Albert Emlékezés egy régi márciusra
című versében a következőképpen jeleníti
meg a jegyzőt: „Az erdőszélen hóvirág fehérlett. Sarjadó gyepen az iskola glédában állt,
mint még soha. Valaki a Talpra Magyart szavalta. Aztán a tanító beszélt a szabadságról.
Hallgatta sok parasztgyerek, oldalt a jegyző
meg a pap s tisztes, komoly, ősz emberek.” 20
Verséből a XX. század korában a tanító,
jegyző, a pap és a komoly ősz emberek egy
szinten elhelyezkedő fontos elemként tűnnek
fel. A jegyzők az eddig vázolt korszakokban
jórészt még a középosztály alsó szintjén foglaltak helyet, azonban társadalmi állásuk megszilárdításáért és emeléséért folytatott szívós
harcuk révén a XX. század elejére a középosztály egyik legszilárdabb, legmegbízhatóbb
elemévé váltak.
Gárdonyi Géza előszeretettel mutatja be a
jegyző személyét több művében, mint például
a Karácsony éjjelén című alkotásában:
„Elmerengve nézem. Körültem komolyan
urak és asszonyok ülnek két csoportban!

19
20

Ua. 139. o.
Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra
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a jegyző, a doktor, meg a felesége, aki vacsorára hitt holnap estére; és más úri népek, prémezett kabátban, az erdész az ő zöld makkos
gallérjában.”21

szépen festett, de így gyakorlatilag megvalósíthatatlannak bizonyult... Maradt tehát minden a régiben és az ólomsúlyokat tovább
czipelték a jegyzők.” 24

A Két menyasszonyban: „János eleinte csak
csizmába húzott ruhában járt. Később már
szivarozott is. Egyszer aztán olyan ruhát öltött, mint a körjegyző. A béresei ekkor már
úrnak szólitották.”22
Gárdonyi hol pozitív képet adva róla, öltözékével tekintélyét sugározva, hol pedig negatív
oldalát domborítva, mint például a Micó című
művében:

A Munka hasábjain jelent meg dr. Kálmán
Jenő országgyűlési képviselő A Peleskei nótárius utódai című cikkében a jegyzői kar megbecsülésének megjelenülése: „... a jegyzői kar
az egyetlen, minden más tisztviselői kategória
között, amely a gyűléseiken, akár a járásokban, akár a vármegyében, akár országos szervezetében tartja ezeket a gyűléseket és tanácskozásokat – sohasem a maga érdekeit helyezni mindenek elébe, hanem állandóan
nagy, országos kérdésekkel foglalkozik..., de a
kérdéseket mindig abból a szemszögből nézik, hogy vajjon azok a falu népére áldásosak
lesznek-e, vagy károsak?”25

„Gyerekkoromban úgy vélekedtem, hogy
minden kutyában, macskában van valami annak a családnak a vonásaiból, amelyikhez tartozik. Lehet, hogy az öreg jegyzőéknél ötlött
belém ez a gondolat. Az öreg jegyzőnek
buldogg kutyája volt, s neki is, a kutyának is
mindig vicsorgóra állott a képe.”23
Személyének jelentőségét mutatja be a Csordásék karácsonya című művében is, amikor
egy elesett kisfiú kilétét próbálják kideríteni,
elviszik a községházára, majd mivel az zárva
van, a jegyző házához mennek, hátha segíteni
tud. Megmutatkozik e műben a hivatali szerep fontossága, amint a megtalált fiúcskával
mentegetőzve, mivel nem hivatalos ügyben
zavarják a jegyző urat, leírja a jelenetet.
1900-as évektől kezdődően a nagy terjedelemmel rendelkező szépirodalmi művek helyét fokozatosan átvették a rövidebb, lényegre
törőbb, a változást kívánó, problémákat felvető cikkek megjelenése. 1911-ből A falu
jegyzője című Nógrád megyei cikket emelném ki, mely a jegyzők állami alkalmazásba
sorolására, államosítására és közigazgatás átalakítására tett kísérletet, de a kormány javaslata megbukott. A közigazgatás egyszerűsítését már a Széll-kormány is megígérte, a jegyzők azt hitték, hogy terheiket lerakhatják és
élhetnek a hivatásuknak. A cikkíró kifejtette:
„Derék jegyzőink megcsalatkoztak. A közigazgatás egyszerűsítésének terve papíroson
Gárdonyi Géza: Karácsony éjjelén
Gárdonyi Géza: Két menyasszony
23 Gárdonyi Géza: Micó
2017/2.

A 20-as és 30-as évek fordulóján a közigazgatás racionalizálása kezdődött meg, melyet
nem lehetett versben, színműben kifejteni,
részletes programokban fejtették ki a közigazgatás ésszerűsítésre tett lépéseket. Elsősorban
Magyary Zoltán nevéhez fűződnek a részletes
racionalizálási programok.
IV. A jegyzői tisztség megjelenése 1990.
utáni időszakban
„Ő a községnek, mint szervezeti egységnek
a tulajdonképpeni főnöke…”
/Magyary Zoltán, 1942/
1800-as évek elején a jegyzők száma mintegy
10000 fő volt, mely drasztikusan lecsökkent
az 1840 –es évekre. Ekkor a községi jegyzők
száma körülbelül 1728 főre tehető, a gazdatisztek és az egyháziak után a 3. helyen álltak
az értelmiségi foglalkoztatottak közül, míg
1847 –re a tanítók és a tanárok is megelőzték.
A rendszerváltást követően számos publikáció jelent meg, számos konferencia került
megtartásra e témát illetően, hisz mint új tisztséggel álltak szembe e terület képviselői, még

21

24

22
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A falu jegyzője című Nógrád megyei cikk 1911.
Kálmán Jenő: A „Peleskei nótárius” utódai. 1927.
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akkor is, ha a „(kör)jegyzők több mint 55%-a
korábban vb- titkárként kereste kenyerét.” 26
1990. évek statisztikáját megnézve 3200 önkormányzatról és 1500 jegyzőről beszélhetünk.
A közigazgatás rendezetlensége, jegyzői státusz folyamatos alakítása, a jegyzői hivatás
tiszteletének elvétele a jegyzők számának folyamatos csökkenését hozza magával.
„Az 1990-es évekről talán legérzékletesebb az
a megfogalmazás, miszerint a magyar közigazgatás napszámosa és egyben talpköve is a
jegyző. Szinte minden elsőfokú államigazgatási hatáskör címzettje.”27
A jegyzőknek a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek kell megfelelniük, kinevezésük már nem élethossziglan, de
határozatlan időre szól, akiket pályázat útján
a képviselő- testület nevezi ki. Az Ötv. ezzel
kívánja biztosítani a jegyzők mindenkori politikai hatalomtól való függetlenségét, pártatlanságát. E cél elérésének sikeréről (vagy éppen sikertelenségéről) a későbbiekben az V.
fejezetben szólok részletesen.
Leginkább egységes álláspont látszott kikristályosodni a jegyző kinevezését illetően, hisz
„a jegyző kinevezése teljes egészében testületi
hatáskör, viszont az egyéb munkáltatói jogkörök polgármesterek telepítése kiszolgáltatottá
teszi a jegyzőt, egzisztenciális függésbe
hozza.28”
A jegyzők jogait és kötelezettségeit illetően
ebben az időben alig említhető lehetőségekkel
állunk szembe: „munkáltató jogköre nincs, a
hivatal dolgozóinak kiválasztásában, a hivatali
szervezet kialakításában, kiadmányozási rend
szabályozásában elvileg nincs beleszólása.”29

Oláh Miklós: Frontvonalban - avagy (kör)jegyzők
önmagukról, a közigazgatásról és az önkormányzatiságról, Comitatus : önkormányzati szemle, 1993/1112, 39. o.
27 Kéki Zoltán: „A jegyzői szerepkör változása” című
előadása a XX. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencián, Keszthely, 2012. szeptember 26-28. Jegyző
26

2017/2.
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Az ellentmondást pedig ott látjuk, hogy a hivatal valamint a dolgozók munkájáért (akiket
nem is ő nevezett ki), illetve az igazgatási feladatok, a kiadmányozás gyakorlójaként még
ezekért is felelősséggel tartozott.
A hivatal dolgozói feletti munkáltatói jogokat
a polgármester gyakorolta, azonban ennek
módosítása szakmailag indokolt volt. Ezen az
Ötv. 1994-ben történt változása módosított,
„amely a jegyzőkhöz tette a munkáltatói jogokat, de gyakorlatilag a polgármester korlátlan
vétójogát beépítve a szabályozásba.”30
Ebből levonható az a következtetés, hogy „a
jegyző csak a felelősség tekintetében vezető”31
A jegyzőnek a képviselő- testületi ülésein tanácskozási jogot biztosított a törvény. E feladat sokszor ténylegesen nemcsak puszta
részvételt jelent, „hanem kisebb önkormányzatoknál sokszor maga a jegyző „mozgatja” a
testületeket. Összehívja a polgármester nevében a testületet, előterjesztést készít, „levezényli” az üléseket, elkészíti a jegyzőkönyvet.
2000-től kis mértékben ugyan, de javult a
jegyzők erkölcsi és anyagi megbecsülése.
„2002-től a miniszterelnök címzetes főjegyzői
címet adományozhat a tartósan kiemelkedő
szakmai munkát végző jegyzőnek.”, ami anyagilag és erkölcsileg is motivációt jelenthet ahhoz, hogy feladatát minél magasabb színvonalon lássa el.
Összességében elmondható, hogy az 1990-as
évek végén számos olyan rendezetlen problémával áll szemben a jogalkotó, amelyek záros
határidőn belül megoldásra vártak, azonban a
következő fejezetben láthatjuk, hogy a mai
napig nyitott kérdések maradtak. Célként szerepelt a jegyző képviselő - testülettől, a pol-

és Közigazgatás HVG- ORAC Lap- és Könyvkiadó
Kft., Bp. 2013/5, 25. o.
28 Baloghné Nagy Erika: A jegyző helye, szerepe a magyar önkormányzati rendszerben, Comitatus: Önkormányzati Szemle, 1993/7-8, 79. o.
29 Ua. 80. o.
30 Kéki: i. m. 25. o.
31 Baloghné: i. m. 80. o.
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gármestertől való függetlenségének biztosítása a munkáltatói jogok átrendezésével, a
jegyzőnek kellene ténylegesen kialakítania és
vezetnie a hivatalt, és azt ne az anyagi lehetőségek vagy a kormányzati korlátok befolyásolják, továbbá „nem szabad a jegyzőt, mint
munkavállalót a polgármester alá rendelni.”32
A jegyző szerepére jellemző, hogy „az állami
rendelkezések végrehajtója s emellett a község ügyeinek vivője”,33 azaz a korábban megoldandó problémaként említett kétirányú függésének megszűntetése még várhat magára.
V. A jegyző jogállása a jelenlegi hatályos
magyar jogban
„A községi közigazgatás vezetője.
Az állami ügyekben nagyobb felkészültsége és
a felsőbb szervekhez fűződő kapcsolata révén
a jegyzőé volt gyakorlatilag a döntő szó, …”
/Új Magyar Lexikon 1962/
A jegyző jogállását alapvetően három törvény
szabályozza:
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április
25.)
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban Mötv.)
 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati
tisztviselőkről (továbbiakban Kttv.)
Jegyzővé, aljegyzővé - a Kttv. 247. §- a szerint
- az nevezhető ki, aki igazgatásszervezői, vagy
állam- jogtudományi doktori képesítéssel
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel bír, aki jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát szerzett és legalább kétéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.
A jegyzőt a polgármester nevezi ki, és 2013.
január 1-jétől megbízatása bármikor indokolás nélkül visszavonható. Figyeljük meg azon
összefüggést, miszerint az 1800-1950-es
években élethossziglani megbízatásról beszéltünk, az 1990-es évektől határozatlan időre
Ua. 87. o.
Feik Csaba: Gondolatok a jegyző önkormányzati
rendszerben elfoglalt helyéről Új Magyar Közigazgatás, 2012/7-8, 74. o.
34 Kéki: i. m. 27. o.
2017/2.
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történt a kinevezése, addig 2013-tól mennyiben vált bizonytalanná a jegyzői jogviszony.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben „a jegyző már
sem nem az állam, sem nem az önkormányzat
embere, hanem a polgármesteré.” 34„A jegyzőnek nem egy személyt kell szolgálni, hanem
egy közösséget, nem egy személynek tartozik
felelősséggel, hanem egy közösségnek, nem
egy személy iránt kell elkötelezettnek lennie,
hanem egy közösség iránt (…) az ő akaratukat
megtestesítő törvények, jogszabályok iránt.”
35

A jegyző jogállásában jelentős szerep jutott a
képviselő - testületnek, hisz a testület jogosultsága közé tartozott a jegyző megválasztása. Ezen változtatott az Mötv., amikor a
polgármester hatáskörébe tette a jegyző kinevezését. A polgármester és a jegyző kapcsolata alá- fölérendeltségi viszony. A polgármester a képviselő-testület elnöke, vezetője. Ebből a pozíciójából adódik a képviselő testület
hivatalával szembeni irányító tevékenysége is,
mely a polgármestert a jegyző közvetlen felettesévé teszi. A polgármester irányító munkája
– optimális esetben – a hivatal tekintetében
ugyanakkor a jegyző közreműködésével jelenik meg, hiszen ő a hivatal vezetője.
Ahhoz, hogy a jegyző törvényben meghatározott feladatát szakmai elvárások alapján teljesíthesse „kinevezését, valamint az egyéb
munkáltatói jogköröket a kormányhivatal vezetőjére kell ruházni”, azonban ezt az önkormányzati törvény jelenleg még nem rendezi.
36

A jegyzői jogállás bizonytalan helyzetének
másik példája, hogy a jegyző tevékenysége során mennyiben képes vagy épp nem képes
eleget tenni a törvényesség, jogszerűség kritériumainak. A jegyző köteles minden jogszabálysértést jelezni. Mi történik, ha nem tesz
eleget kötelezettségének? Hisz „a jegyző is
megfontolja, mikor lázad fel kenyéradó gazdájával szemben.” , vagyis mikor mond ellent

Ua.
Az új önkormányzati törvény értelmezése, Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft.,
Bp. 2012. 4-10. és 2. o.
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az őt megválasztó képviselő-testület – ma hatályos törvény értelmében a polgármester akaratának.” 37

esetben megállják a helyüket, jelezve ezzel azt
a tényt, hogy közigazgatásunkban továbbra is
évszázados problémák vannak.

A hatályos jogszabályok ismeretében elmondhatjuk, hogy a jegyző jogállására még ma is a
labilitás jellemző.

Az 1890- es évekből Berzsenyi napi jegyzői
munkája a mai kort idézi „Berzsenyi Béla köréhez hat népes, de szegény község tartozott,
átlagban kilenc kilométerre a székhelytől,
gyakran csak gyalog járható utakon. Napi
négy órás utazással hetente egyszer tudta látogatni a községeket. Bár munkaideje csak
nyolcórás lett volna, teendői tűrhető ellátása
érdekében napi 16 órát is dolgozott és saját
zsebéből még körírnokot is tartott.”40 Ez a
pár gondolat a körjegyzőségek, mostani közös önkormányzati hivatalok világát jelenítik
meg továbbá „Ha azt akarjuk, hogy a körjegyző a nép ügyével is behatóan foglalkozzék, segítsünk terhén, szabadítsuk fel a gépies
járomtól, ... törekedjünk oda, hogy ideje lehessen a nép érdekeit is kielégíteni... – adjunk
neki – hol szükséges – megfelelő munkaerőt,
hisz az busásan meghozza gyümölcsét s elsősorban a közönségnek.”41

A jegyzői szakma megbecsülése a díjazásban
sem nyilvánul meg. 2008 óta folyamatosan
ígéret szintjén a bérrendezés kérdése.
Érdekességképpen említeném, hogy korábban felmerült a „jegyzőgyakornok” intézményének bevezetése, amelyet megelőzne az,
hogy „el kellene ismerni a jegyzői tevékenységet külön „szakmaként”, ugyanúgy, ahogy az
az ügyvédi vagy közjegyzői munkával történik.”38 Az előbb említettekhez hasonlóan
meghatározott területen, gyakorlati idő megszerzésével kerülnének ki e szakma gyakorlói,
mely többek szerint „tekintélyt adna, helyre
állítaná a „jegyző szakma” presztízsét.”39
VI. Összegzés
A települési jegyzőnek a jelenlegi magyar közigazgatásban kulcsszerepe van, mint a hely
szint általános hatáskörű elsőfokú államigazgatási szervének. A szubszidiaritás elvének
megfelelően a lehető legtöbb feladatot a polgárokhoz legközelebb álló szinten kell megvalósítani, így a jövőben is jelentős szerepet
kell szánni a települési jegyzőknek.
A bevezetőben említettem, hogy az irodalom
erkölcsi nevelő hatását megkérdőjelezni felesleges, mégis a mai korban a jog és az irodalom
oly mértékben elválasztódott egymástól, hogy
irodalmi művek nem is születnek a korabeli
jegyző, hivatal, akár a falusi élet bemutatásáról. A „régi” magyar irodalomban előszeretettel szerepeltették a jegyzőt, mivel tiszteletben
álló személy volt, sajnos ez a mostani korra
nem mondható el, így nem születnek személyéről sem versek, sem regények. A megszületett művek a mai közigazgatásban sajnos több
Fogarasi József: „A jegyző is megfontolja, mikor fordul kenyéradó gazdája ellen” HVG, 2010/21, 38-39. o.
38 Szabolcsi Ibolya: Egy régi/új koncepció a jegyzői
munka külön szakmaként való elismertetéséről,
Comitatus: Önkormányzati Szemle, 1996./3, 46. o.
2017/2.
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Árvay József XXI. század elején elhangzott
szavai is megállják a mai hivatali élet forgatagában helyüket: „Bizony, bizony sokkal jobb
dolgunk volt nekünk addig, míg a nép bizalmasan „nótárius uramnak” nevezett bennünket, mint most, midőn kínjában „teins
jegyző” úrnak czímezget, de a sok hivatalos
zaklatások mellett hozzá gondolja, hogy az
ördög vigye el azzal együtt, a ki azt a sokféle
újításokat kikomponálja.”42 A hivatalos levelek aláírója szinte minden esetben a jegyző,
ezek a lakossági megkeresések (figyelmeztetés, kötelezvény, adókivetés) sok esetben negatív mondanivalójuk miatt nem örömet váltanak ki az emberekből.
Összességében a közigazgatásban a jegyző
szerepe hanyatlik. Mindezt igazolja, az önkormányzatok „összevonásával” a közös hivatalok kialakítása, a járások visszaállítása, a feladatkörök újraosztása. Mindaddig, míg ez az
állapot jellemzi a jegyzők napi munkáját 1872Ua. 47. o.
Földi: i. m. 46. o.
41Ua. 46. o.
42 Árvay József: Levelezés Nógrádi Lapok
39
40
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ből egy falusi nótárius intelme századunkban
is megállja helyét: „Aki nem érez magában
ösztönt arra, hogy a jegyzői hivatalnak
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szentelje magát teljes erővel, kedvvel, kitartással és önfeláldozással működjön a község javára, az ne válassza hivatásul a jegyzői pályát.”
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Nadrai Norbert,
PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola
Jogorvoslás irányai a választási
eljárásban1
A választási jogorvoslati rendszert a jogszabály-módosítások hatásait tekintve a közigazgatási és munkaügyi bíróságok átalakítása, az
új közigazgatási perrendtartás hatálybalépése
okán is érdemes áttekinteni. A magyar jogtörténetben az öt évtizeden keresztül létezett
Közigazgatási Bíróság látta el a választási eljárások felülvizsgálatát. 1949-ben történt megszüntetésük egybe esik a tényleges választások
megszüntetésével, azt követően inkább szavazásról beszélhetünk, ami mutatja egy totális
rendszer zavart fogalomrendszerét. A jogállami kereteken túllépő hatalom is próbál valamilyen, akár hazug legitimitást színlelni, ilyen
az egy jelöltre leadott szavazat az egypárti
rendszerekben. Az Ellenzéki Kerekasztal2,
majd az állampárttal való egyeztetésre létrehozott Nemzeti Kerekasztal alapvető szándéka volt a magyar alkotmányos rend visszaállítása, annak jogtörténeti hagyományaiból
építkezve. A rendszerváltást előkészítő 1989es alkotmány-módosítástól3 számítva az elmúlt évtizedek a magyar jogtörténet hagyományait követve alakítja ki az intézményrendszert, ebben a módosult intézményrendszerben fokozatosan alakul ki ismét a közigazgatási bíróság rendszere, az egységes bírósági
szervezetrendszer keretében.
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szervek és a jogorvoslati eljárásban eljáró bíróságok által hozott döntések elfogadottságának kérdésére is. A választási eljárás jogszerű
döntései mellett, ha általánossá válik a „jogi
csűrcsavar” kifejezés használata a köznyelvben, és Magyarország Alaptörvényében (a továbbiakban: Alaptörvény) rögzített alapelvek
érvényesülésének gyakorlati korlátozottsága,
súlyosabb esetben hiányának érzete felmerül
a választópolgárok körében, akkor nem jó
úton járunk, reparációra van szükség. Ezt mutatják például a népszavazási kérdések hitelesítési eljárásának tapasztalatai. Ellenkező esetben a választás útján létrejövő testületek legitimitása fog megkérdőjeleződni és a bíró döntések végrehajtása mellett vagy helyett a jogon
kívüli eszközök kerülnek előtérbe.
A választási eljárás során hozott eltérő jogorvoslati döntések elvileg ugyanolyan természetesek, mint más jogterületek esetében, azonban a választási szervek és a bíróságok pártatlan döntésébe vetett közbizalom itt sérülhet a
legszélesebb körben. A közbizalomnak való
megfeleléshez érdemes vizsgálni a jelenlegi
jogorvoslati rendszer jellemzőit és esetleges
fejlesztési irányait. Sajátossága a választási eljárásban a jogorvoslat során hozott döntéseknek, hogy rövid idő áll rendelkezésre, mind a
jogorvoslati kérelem benyújtására, mind annak elbírálására, így a rendelkezésre álló iratok
alapján születik döntés, bizonyításra rendkívül szűk körben kerülhet sor.

Az intézményi reform lépéseit követő ideális
hatáskör-telepítés mellett fontos választ adni
a választási eljárásban döntést hozó választási
A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programja keretében
valósult meg.
2
http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=699
%3Aaz-eka-alakulo-uelese-1989-marcius22&catid=72%3Aaz-ellenzeki-kerekasztaltargyalasainak-hangfelvetelei&Itemid=203&lang=en
Az Ellenzéki Kerekasztal alakuló ülése 1989. március
22. az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán (Budapest, V., Egyetem tér 1/3.) Bajcsy-Zsilinszky Endre
2017/2.
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Baráti Társaság:Vigh Károly, FIDESZ: Kövér László,
Orbán Viktor, Független Jogász Fórum: Bártfay Pál
György, Kónya Imre, Sándorfi György, Független
Kisgazda Párt: Boross Imre, Magyar Demokrata Fórum: Gergely András, Szabad György, Magyar Néppárt: Varga Csaba, Szabad Demokraták Szövetsége:
Magyar Bálint, Szabad Szakszervezetek Demokratikus
Ligája: Bruszt László, Vitézy László, Szociáldemokrata
Párt: Révész T. Mihály
3 Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI.
törvény

KODIFIKÁCIÓ
NADRAI NORBERT: JOGORVOSLÁS IRÁNYAI A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN

A Kúria4 több döntése is hivatkozik az egyik
korábbi döntés elvi tartalmára5, amely a választási eredmény elleni jogorvoslat további
speciális jellegét határozza meg az egyéb választási jogorvoslathoz képest. E szerint a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak
bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket.
Az eredmény elleni jogorvoslat sajátossága,
hogy a bizonyítás lehetőségei a jogorvoslatot
előterjesztő részéről korlátozottak, mivel csupán közvetett ismerete lehet a szavazatszámlálás eredményéről. A Kúria álláspontja szerint a bizonyítási kötelezettséget a fellebbező
eljárásjogi lehetősége által meghatározott módon lehet megkövetelni.
A gyakorlatban ez a közvetett ismeretre alapozott valószínűsítés a szavazatszámláló bizottság tagja(i) által tett írásbeli nyilatkozattal
vagy a rendkívüli események jegyzőkönyvének csatolásával valósulhat meg eredményesen.
Ezen sajátosságok figyelembevételével érdemes vizsgálni, hogy az átalakult választási eljárási rendszerben a jogorvoslati rendszer hogyan alakult a választójogi reform eredményeként. A választópolgárok elvárása, hogy a fellebbviteli fórumok pártatlanul szolgáltassanak igazságot, azonban a pártatlan döntéshozatal iránti igény nem veszi figyelembe a választási eljárás fent idézett sajátosságából
eredő követelményeket, amely szükséges a
jogorvoslat sikeréhez. Ezért olyan eljárási szabályokra van szükség, amely csökkenti a viszszautasítások számát.
Dr. Darák Péter a Kúria elnöke, a Kúria 2014ben kiadott évkönyvének6 bevezetőjében külön foglalkozott azzal, hogy a legfelsőbb bírói
fórum, legmagasabb szintű választási bíróságBH2015. 24. Választási ügyben a Kúria az eljárás
sommás jellege miatt csak korlátozott eszközökkel és
szűk körben tud bizonyítást felvenni. Alapvetően - és
érdemi elbírálás esetén - csak a kérelmező által csatolt
bizonyítékokat tudja értékelni. Az NVB érdemi vizsgálat nélkül elutasító tartalmú határozatának megalapozottsága esetén érdemi felülvizsgálatra nem kerülhet
sor [2013. évi XXXVI. törvény 224. §, 231. § (1) és (4)
bekezdése].
2017/2.
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ként először alkalmazta az új választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) rendelkezéseit.
Kiemelte, hogy a három hivatásos bíróból
álló tanácsok számára a törvény igen rövid,
háromnapos határidőt biztosított a felülvizsgálati kérelmek elbírálására, ami a bíróságokra
óriási felelősséget rótt, mivel a Kúria több kiemelt ügytípusban végső fokon dönt, amelyek
hatással vannak az alsóbb szintű bíróságok és
a választási bizottságok jogalkalmazó, jogértelmező tevékenységére. A 2014. évi választási évben a Kúria tanácsai összesen 280 ügyben hoztak döntést, amely a közigazgatási
szakág kéthavi ügyérkezésének felel meg.
A jogorvoslati rendszer áttekintése az általános és a különös eljárásokban az egyes jogorvoslati eszközök szerint elsősorban: a kérelemre jogosultak körére, a jogorvoslati fórumrendszerre, az eljárási határidőkre, a meghozható döntésekre terjed ki.
Indítvány benyújtására jogosultak
A bíróságok első lépésként az érintettség kérdését vizsgálják, a Kúria döntéseiben,7 a döntések elvi tartalmaként rögzített, hogy az érintettség választási ügyben való vizsgálata során
nincs helye hivatalból bizonyításnak, annak
igazolása a kérelmezőt terheli. A kérelmező e
kötelezettségének, ha nem tett eleget, az igazolás hiányának következményeit viselni köteles. Érintettség igazolásának hiányában a bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti
kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.8
A választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény (a továbbiakban: Váe.) a kifogás benyújtását bárki9 részére lehetővé tette a választásra
irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a
választási eljárás alapelveinek megsértésére
Kúria Kvk. 37.500/2014/6.
Kúria évkönyve 2014. évi dr. Darák Péter a Kúria elnökének bevezetője
7 Kúria Kvk.I.37.597/2014/5.
8 BH 2014. 350. Érintettség igazolása hiányában a bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatára nem
kerülhet sor [2013. évi XXXVI. tv. 221. § (1) bek., 231.
§ (1) bek.].
9 Váe.77.§ (1) bekezdés
5
6
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hivatkozással. Az Országos Választási Bizottság a kifogás benyújtására jogosultak köréről
szóló állásfoglalásában10 kifejtette, hogy a választási eljárás során különösen fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a választásra
irányadó jogszabályok, illetőleg a választás,
valamint a választási eljárás alapelvei a lehető
legszélesebb körben érvényesüljenek, az esetleges törvénytelenségek napvilágra kerüljenek, és a megfelelő jogorvoslati eljárás keretei
között a választások törvényes rendje helyreállítható legyen. Ez az érdek megelőzi a kifogás benyújtására jogosultak körének korlátozásával kapcsolatos gyakorlati megfontolásokat.
Amennyiben a kifogás benyújtására bárki jogosult, az az esetleges törvénytelenségek feltárására irányuló jogorvoslatok akadálytalan
érvényesülésének egyik garanciája. A kifogás
benyújtására a választójoggal nem rendelkező
természetes személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok is jogosultak voltak.
Fellebbezést és bírósági felülvizsgálat iránti
kérelmet már csak a választójoggal rendelkezők, jelöltek, jelölő szervezetek, valamint az
ügyben érintett jogi személyek nyújthattak be,
mivel a kifogás benyújtását követően napvilágra került törvénysértés esetében már nincs
meg az indok a jogosultak körének kiterjesztésére.
Az új szabályozást tartalmazó Ve. a bárki
megjelölés helyett már szűkebb meghatározást használ, így a kifogás benyújtására a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással: a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
A kifogás benyújtására jogosultak köréről szóló
5/2006. (II. 23.) OVB állásfoglalás
11 Ve.208.§
12 Váe. 79. § (1) bekezdés
13 Váe.82.§
14 Ve. 222. § (1) bekezdés
15 А Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója
а helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint а nemzetiségi önkormányzati képviselők
2017/2.
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szervezet jogosult.11 Nem élhet tehát jogorvoslattal az a személy, aki nem szerepel a központi névjegyzékben, csupán abban az esetben, ha az ügyben érintett. Amennyiben az
ügyben érintett természetes és jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli szervezet
nyújtja be a kifogást, egyúttal igazolnia kell az
ügyben való érintettségét. Az adott ügyben
való érintettség fogalmát azonban a törvény
nem határozza meg pontosan, azt esetrőlesetre a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv
dönti el.
A fellebbezést benyújtására szintén ez a személyi kör jogosult a Ve. szabályozásában, míg
a Váe. szabályozása12 szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen: bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg
az ügyben érintett jogi személy nyújthatott be
fellebbezést. A Váe. ezt a személyi kört jelölte
meg jogosultként a bírósági felülvizsgálat13
esetén is. A Ve. az új szabályozásban a bírósági felülvizsgálat14 benyújtására a választási
bizottság másodfokú határozata, továbbá a
Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen
jogosultként: az ügyben érintett természetes
és jogi személyt, jogi személyiség nélküli szervezetet határozza meg. Ez lényegesen leszűkíti a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására jogosultak körét a korábbi Váe. szabályozásához és a Ve-ben szereplő fellebbezés
benyújtására jogosultakhoz képest is.
A Nemzeti Választási Bizottság15 által másodfokon hozott 745 határozatból az elutasítások
száma 449, az országgyűlési képviselők választásának kitűzése – 2014. január 20. – és a
választás országos listás eredményének megállapítása – 2014. április 25. – között.
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai
ellen összesen 219 esetben kezdeményezték a
választási eljárás résztvevői a Kúria eljárását.16
2014. október 12-én megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról
16 А Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója
а helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint а nemzetiségi önkormányzati képviselők
2014. október 12-én megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról

KODIFIKÁCIÓ
NADRAI NORBERT: JOGORVOSLÁS IRÁNYAI A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN

A Kúria a 219 kérelemből 132 esetében folytatott le érdemi vizsgálatot és annak eredményeként 119 esetben, vagyis az esetek 90%ában tartotta megalapozottnak a Nemzeti Választási Bizottság döntését, míg 13 esetben, az
ügyek 10%-ában annak megváltoztatásáról
döntött. A Kúria a 219 kérelemből 87-et érdemi vizsgálat nélkül utasított el. A 2014. évi
jogorvoslati statisztika nem választja külön az
érintettség hiányában történő elutasítások
számát, azonban az elutasítások összességének magas aránya indokolja a Kúria joggyakorlat-elemző munkáját, figyelemmel különösen, az átfogó választójogi reform alapján
végrehajtott első országgyűlési választás tapasztalataira. A vizsgálat megállapításai alapján esetlegesen felmerülő jogszabály-módosítás a 2018. évi általános országgyűlési választások előtti negyedévben már nem teljesülhet,
így az csak a 2022. évi általános országgyűlési
választások eljárásaiban fog érvényesülni.
Az új választási eljárás jogorvoslati rendszerében megjelenik az alkotmányjogi panasz lehetősége az alaptörvény-ellenes bírói döntéssel
szemben. Ebben az estben az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abt.) szerint az alkotmányjogi
panasz benyújtására az egyedi ügyben érintett
személy vagy szervezet jogosult,17 ha az ügy
érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés, az indítványozó
Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az
indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már
kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs
számára biztosítva.
A Ve. szabályozása szűkíti a korábbi szabályozáshoz képest a jogorvoslati kérelmet benyújtók körét, amely indokolatlan korlátozást
jelent a korábbi szabályozáshoz képest. A kifogás benyújtása esetében célszerű a jogosultak körét teljessé tenni, hogy a választási alapelvek sérelmét a választások tisztasága felett
őrködő választási bizottságok minden esetben kivizsgálják, és megalapozott döntést
hozzanak. A választási bizottságokkal szembeni közbizalom sérelmét jelentheti, ha a szűAbtv. 27. §
Ve. 216. §
19 Mötv. 42. § 2. pont
2017/2.
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kített jogosulti körön kívüli személy bejelentését érintettség hiányában utasítják el, míg
esetleg nyilvánvaló választási alapelv sérelméről van szó.
Ha a kifogást benyújtók körét nem is változtatja meg a jogalkotó, hivatalból legyen kötelezettsége, ne csak lehetősége a választási bizottságnak, hogy megvizsgálja a bejelentést és
döntése ellen már csak az érintett élhessen
jogorvoslattal. A kifogás a választási bizottság
határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja18 a Ve. szabályozása szerint.
Ez a szabályozás is abba a korábbi elvbe illeszkedik, hogy a választási bizottságok lehetőleg minden a választások tisztaságát befolyásoló tevékenységet vizsgáljanak ki.
Választási bizottságok létrehozása és
működése
A kifogást elbíráló választási bizottságok létrejöttéről érdemes szót ejteni, mert a jogorvoslati rendszer része, és specialitása, hogy a
Nemzeti Választási Bizottság kivételével
nincs végzettségi előírás a tagokkal szemben,
így laikus testületnek minősülnek. A választási
bizottságok választott tagjainak személyéről a
képviselő-testület dönt, míg a megbízott tagjait a jelöltek, illetve jelölő szervezetek delegálják. A képviselő-testületek személyi kérdésben19 minősített döntéssel20 határoznak,
amely egyfajta garancia a konszenzusos, pártatlan választási bizottsági tagok megválasztására. Azonban főleg nagyobb településeken a
minősített többséggel rendelkező politikai
erőtől függ, hogy milyen tagokat választ, így
nincs törvényi akadálya, hogy kizárólag pártolóikat válasszák be a választási bizottságokba.
A megválasztott tagok kiegészülnek a megbízott tagokkal, amely tovább torzíthatja az arányokat. A szavazatszámláló bizottságokra eltérő szabályozásuk miatt ez különösen igaz,
mivel jelenleg jelöltenként, illetve jelölő szervezetenként két-két fő delegálható.21

17

20

18

21

Mötv. 47. § (2) bekezdés
Ve. 28. § (2) bekezdés
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Amennyiben a szavazatszámláló bizottságokba a képviselő-testületben többséggel bírók saját pártoló embereiket választják, amely
kiegészül az általuk képviselt jelölőszervezet
további megbízott két tagjával, lehetőség nyílik arra, hogy a szavazóköri eredmények megállapításakor például vitatott szavazatok esetén visszaéljenek a többségükkel. Aki már
dolgozott szavazatszámláló bizottságban,
akár tagként, akár a választási iroda tagjaként
jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátva tudja,
hogy a vitatott szavazólapok elbírálása a legcsekélyebb sérelem, ahhoz képest, mint, amit
a több, egy jelölőszervezet, vagy jelölt mellett
álló tagok jelenléte okozhat. A szavazókörök
a lakókörnyezetben vannak, így a szavazatszámláló bizottságok tagjait általában ismerik
a szavazásra érkező választópolgárok és befolyásolhatják puszta jelenlétükkel a szavazás
eredményét, ha egy jelölthöz vagy jelölőszervezethez köthető többségük, különösen az
idős vagy alacsony iskolázottságúak körében,
annak ellenére, hogy a szavazófülke biztosítja
a választás titkosságát.
Tapasztalat szerint a legalább kétszer történő
szavazatszámolás sem garancia, ha a tagok
nem közösen, egyesével szortírozzák a szavazatokat, hanem külön-külön teszik. Sajnos a
gyorsabb megoldást választják általában.
Ilyenkor előfordulhat, hogy az egyik szavazólap csomagba átrakja valamelyik szavazatszámláló bizottsági tag(ok) a másik szavazólap csomagba tartozó szavazólapok egy részét. Ezt követően már csak a darabra számolják meg a szavazólapok sarkát pörgetve,
nem minősítik a szavazatokat, hogy azt melyik jelöltre vagy jelölőszervezetre adták le.
Érdekes adalékként szolgál a T/16775. számú
törvényjavaslat általános vitájában elhangzott
képviselői hozzászólás, amelyet a 2005. június
21-i parlamenti jegyzőkönyv rögzít. Ebben
Lezsák Sándor az Országgyűlés jelenlegi alelnöke, aki 1990-től országgyűlési képviselő, az
alábbi tapasztalatokat osztja meg a képviselőkkel és az előterjesztővel a szavazókörben
előforduló visszaélések lehetőségéről. Részletesen szól a láncszavazásról, amelyet stafétaszavazásnak nevez felszólalásában és a követ2017/2.
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kezők szerint írja le: A stafétaszavazás szervezője elmegy a szavazás színhelyére, nem tölti
ki a lepecsételt szavazólapját, hanem zsebre
teszi, és az üres borítékot dobja be a szavazóurnába. Ezt követően a szervező az üres borítékkal, illetve a szavazólappal elmegy a szavazati jogát egy-két ezer forintért vagy öt liter
borért eladó személyhez, átadja neki a már kitöltött szavazólapot, és leszavaztatja. A megbeszélt ellenértéket az illetőnek csak a szavazóhelyiségben adott és lepecsételt üres szavazólapja ellenében adja oda, hiszen az illető, a
stafétaszavazás szervezője által adott és kitöltött szavazólapot teszi be az urnába, azaz
megmarad a sajátja. A szervező ezután elmegy
a szavazati jogát egy-két ezer forintért vagy öt
liter borért eladó következő személyhez, átadja neki a már kitöltött szavazólapot, és leszavaztatja, és bizony estig akár folytatni tudja
ezt az eljárást. Az időpontok előzetes egyeztetése, jó szervezőmunka esetén a szavazás
napján akár 30-35 személy szavazati jogát is
meg tudja vásárolni ily módon a stafétaszavazás szervezője. Ez egyébként főleg a kisebb
településeken, önkormányzati választásokon
lehet igen veszedelmes, de veszélyes ez minden esetben, ha alkalmazzák.
Megemlíti felszólalásában a névjegyzék alapján történő mozgósítást, amikor a névjegyzék
kezelői időnként saját jegyzeteikbe merülnek,
majd cédulát adnak át a szavazatszámláló bizottság valamely tagjának, aki kimegy, és telefonon értesíti a kampánycsapatot, hogy X, Y
és Z párttag vagy nyilvántartott szimpatizáns,
rokonszenvező még nem adta le szavazatát,
azaz mozgósítani kellene őket.
A felszólalás legszínesebb eleme a sokak számára talán komikusnak tűnő következő
példa, amely azonban a szavazás titkosságának súlyos sérelmét jelenti.
Kisebb településen úgy derítik fel néhány szavazó politikai szimpátiáját, amennyiben az
nem vállalja nyilvánosan, hogy a szavazólapra
a pecsétet, a bélyegzőt nem egyformán helyezik el, hanem valamelyik személynél, mondjuk, az orvosnál három órát mutat a Szent
Korona, hat órát a polgármesternél és kilenc
órát az iskolaigazgatónál, és a borítékok felbontását követően egyértelműen kiderül,
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hogy az említett három személy például hogy
szavazott.
Ez a felszólalás jól érzékeli a szavazatszámláló
bizottságban folyó munka belső világát, amelyet a létrehozásuk és működésük szabályainak módosításakor érdemes figyelembe
venni, erősítve azokat a garanciális szabályozási elemeket, amelyek biztosítják a pártatlan
munkájukat.
A választási bizottság választott tagjainak jelölési szabályait lehet további rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek biztosítják, hogy
csak olyan jelöltek közül választhasson a képviselő-testület, akik a legszélesebb közbizalmat bírják. Megoldást jelenthet a jelölési folyamat nagyobb nyilvánossága és az elfogult
jelöltekkel szembeni tiltakozás lehetősége.
A választási bizottság választott tagjainak személyére a választási iroda vezetője által tett
előterjesztés, az önkormányzat honlapján a
sok előterjesztés között nem megfelelő nyilvánosság, főleg nem, ha a képviselő-testületi
ülés előtt kiosztott anyagról van szó. A kényes, a lakosság ellenszenvét kiváltó előterjesztéseknél általánosan elterjedt gyakorlat,
hogy a képviselő-testületek visszaélnek a rugalmas, szervezeti és működési szabályzatukban rendre megjelenő rendkívüli szabályokkal, amelyek elsősorban a nyilvánosság indokolatlan kizárását eredményezik. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó területi kormányhivataloknak a helyi szabályozási és döntéshozatali gyakorlattal kapcsolatos vizsgálataik során hatékonyabban
kellene fellépniük. Ehhez a kormányhivatalok
vezetőinek kinevezéséhez szükséges feltételeket22 szigorítani kell, mert a jelenlegi szabályozás nem ad kellő garanciát a szakmai alapon
történő kiválasztásra. Ha a rendkívüli helyzetekben alkalmazható rugalmas szabályok alkalmazását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) garanciális elemekhez kötné, akkor a megfelelő nyilvánosság ki-

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 10.§-13.§
2017/2.
22
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zárásával hozott döntések esetén a kormányhivatal törvényességi felhívása kötelező lenne
a képviselő-testület felé.
A választási eljárásokat szabályozó törvények
mindig meghatározták, így a jelenleg hatályos
Ve. szabályzás is, hogy meddig kell megválasztani a választási bizottságokat. Főszabályként a választási bizottság törvényben meghatározott számú választott tagját és a szükséges
póttagot a választókerület székhelye szerinti
település képviselő-testülete a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja
előtti negyvenkettedik napon választja meg.23
A választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő
hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.24
Célszerű a szabályozásban a választási iroda
vezetőjének a választási bizottság választott
tagjaira vonatkozó személyi javaslatát a megválasztásukat megelőző 15 napig közzétenni,
hiszen a fent ismertetett határidők, a választás
kitűzésére és a választási bizottság választott
tagjainak és póttagjainak megválasztására lehetővé teszi a nagyobb nyilvánosság biztosítását, ezzel kiegészíthető a Ve. szabályozása.
További garanciát jelenthet, hogy egy jogorvoslati eljárásban eljáró testület tagjaival
szemben a törvény támasszon bizonyos végzettségi követelményeket, akik képesek értelmezni a jogszabályokat, valamint végzettségüknél szakmai tapasztalatuknál fogva megfelelő szakmai tekintéllyel is bírnak a lakosság
felé. Ezen követelménynek való megfelelést
az adott település lakosságszámából adódó
objektív korlátok figyelembevételével rugalmas szabályozással lehet megoldani pl. a legmagasabb végzettséggel rendelkezők közül
kell felkérni a bizottsági tagokat. Csak akkor
lehetne jelölni alacsonyabb végzettségű bizottsági tagot, ha a magasabb végzettségű felkért személy azt nem vállalja. Ezzel a megoldással a települési adottságokhoz igazodó szabályozás születne. Természetesen előfordulhat, hogy ilyen rendelkezés mellett is analfa-

23
24

Ve. 21-23.§
Ve. 6. § (1) bekezdés
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béta tagja legyen egy bizottságnak, de többségében kedvező hatást gyakorolna a választási
bizottságok munkájának minőségére.
A szakmai és erkölcsi tekintélyt szolgálhatja
bizonyos korhatár előírása, hasonlóan a jogorvoslati eljárásban eljáró bírákkal szembeni
életkorhatárral. Az Alaptörvény negyedik
módosítása 21. cikk (1) q) pontjában foglalt
rendelkezés szövege alapján, Az Állam fejezet
26. cikk (2) bekezdése második mondata szerint bíróvá az nevezhető ki, aki a harmincadik
életévét betöltötte. A Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke kivételével a
bíró szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig25 állhat fenn.
A bírák felső korhatárára vonatkozó szabályozás megváltozása26 a Kormány adatai szerint összesen 274 bírót érintett. 228 bíró szolgálati jogviszonya 2012. június 30-ával szűnt
meg, további 46 bíróé pedig 2012. év végéig
szűnt volna meg.
A köztársasági elnök 96/2012. (V. 2.) KE határozata mindösszesen 194 bírót mentett fel.
Ha egy bíró tudása teljében, bizonyos kor felett nem ítélkezhet, függetlenül szakmai tudása, és a döntéshozatal során fontos gyakorlati tapasztalata ellenére, a választási eljárás
más döntéshozó testülete tagjánál sem indokolt e szabálynál megengedőbb rendelkezést
fenntartani. Amennyiben egy elvi szintű új
szabályozást vezetnek be, jelen esetben az
életkor szabályozásának változtatását, célszerű azt végigvezetni a teljes érintett rendszeren. Az életkor szabályozása esetén is
szükséges a települések lakosságszámából
eredő korlátok figyelembevételével keretszabályt megfogalmazni, amely az adottságoknak
megfelelően prioritásokat, egyfajta sorrendiséget szabályozna, hasonlóan a végzettségi
követelmények beiktatása esetén megfogalmazottakkal.
A Ve.17.§ (1) bekezdése szerint az egyes választás bizottság típusoknak megfelelő lakcímmel rendelkező, és a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a bizottság
tagja. E § (2) bekezdése arról rendelkezik,

hogy a választási bizottság választott tagja és
a Nemzeti Választási Bizottság megbízott
tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők
választásán jelöltként indulhat. A Nemzeti
Választási Bizottság választott tagjával szemben további követelmény, hogy jogi egyetemi
diplomával rendelkezzen.27
E szabályozásnál is szükséges az egységes elvek alkalmazása, hiszen egy 23 éves végzett
jogász is választott tagja lehet a legfelsőbb választási bizottságnak, jogorvoslati döntéseket
elbírálva, minden szakmai tapasztalat nélkül
(pl. országgyűlési egyéni választókerületi
eredménnyel szembeni fellebbezés), ezzel
szemben bíróként választási eljárásban 30 év
az alsó korhatár és jogi szakvizsga, illetve az
abban foglalt szakmai gyakorlati idő is követelmény (pl. névjegyzékkel kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat). A Nemzeti Választási
Bizottság választott tagjával szemben mindenképp a bírákra vonatkozó szakmai és életkor követelményeket szükséges előírni.
Nem látom akadályát annak, hogy a megbízott tagokkal szemben ugyanilyen követelmény kerüljön a szabályozásba, mivel jogaik
és kötelezettségeik kevés kivétellel28 megegyeznek a választott tagokéval, sőt az esküvagy fogadalom letételétől kezdődően a megbízatásuk ideje alatt, a Nemzeti Választási Bizottság választott tagjait megillető29 havi tiszteletdíjjal megegyező mértékű díjazásra,30 illetve annak időarányos részére jogosultak.
A tiszteletdíj kapcsán megjegyzendő, hogy
annak mértéke a köztisztviselői illetményalap
38.650 Ft tízszerese, amely 2009-től változatlan, így a 2013-ban létrehozott Nemzeti Választási Bizottság tagjainak tiszteletdíja öt
éven keresztül nem emelkedett, ahogy a választási irodákban dolgozó köztisztviselők illetményalapja sem változik közel tíz éve,
amely függetlenségük és stabil egzisztenciájuk
egyik fontos eleme. Illetményeltérítésük,
megélhetésük azoktól függ, akik választásokon nyerik közvetlenül vagy közvetve megbí-

Lásd: 2011. évi CLXII. törvény 1-5. §, III. Fejezet,
35-44. §, 47-64. §, V-X. Fejezet, XII-XIII. Fejezet, 223224. §, 226-233. §, 236. §, 2012. évi XXXVI. törvény
158. § (32) b)-d).
26 Alaptörvény az Állam fejezet 26. cikk (2) bekezdéséhez fűzött magyarázat
2017/2.
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Ve. 17.§ (3) bekezdés
Ve. 19.§ (1) bekezdés
29 Ve. 19.§ (3) bekezdés
30 2017. és 2018. évben 386.500 Ft.
28
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zatásukat. Ez a kiszolgáltatott helyzet a pártatlan, szakmai munka ellen hat, vagy elhagyják a pályát, vagy feladják függetlenségüket.
A választási bizottságok választott tagjainak
közismert, szakmai, erkölcsi tekintéllyel kell
bírniuk a választási eljárás során hozott pártatlan döntéseik széleskörű társadalmi elfogadottsága érdekében. Azért, hogy valóban köztiszteletben álló választási bizottsági tagok kerüljenek kiválasztása, a jelölési eljárás további
elemmel egészíthető ki a korábban jelzett
nyilvánosság biztosításával, hogy a közzétételi
időszakban lehetőség legyen személyük ellen
tiltakozni. A választópolgárok megfelelő arányának tiltakozása esetén nem kerülhetne nevük a képviselő-testület elé.
Ez a megoldás a választási irodát vezető jegyzőt is arra sarkalná, hogy ne a felette munkáltatói jogkört gyakorló polgármester által preferált jelölteket terjessze a képviselő-testület
elé pár perccel a döntéshozatal előtt egy kiosztott, pár soros előterjesztésben, hanem
alaposan gondolja át azt, vállalva annak felelősségét, hogy a lakosság véleményt mondhat
az általa jelölt személyekről. A választási bizottság pártatlanságát szolgálná a javaslat elfogadása, hiszen átlátható jelölési folyamat
esetén sem a képviselő-testület vezetője, sem
a választási iroda vezetője nem kockáztatna
meg a választások előtt egy ilyen típusú konfliktust a lakossággal, amely megkérdőjelezné
az egész választási eljárás tisztaságába vetett
hitet, végső soron a megválasztandó személyek, testület legitimitását.
A választási iroda vezetőjének függetlensége
e tárgykörben is felvetődik, a jegyzői álláshely
pályáztatása kapcsán vissza kell térni a korábbi szabályozáshoz, amikor a jegyzőt, aki
egyben a választási iroda vezetője a képviselőtestület nevezte ki és nem egyszemélyben a
polgármester, aki a munkáltatói jogkört teljes
egészében gyakorolja a jegyző felett.31 A
Mötv. 82. §
Mötv. 145. § (1) bekezdés
33 Ve. 354.§ (1) bekezdése alapján az Alaptörvény
XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35.
cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
34 http://www.mabie.hu 20171122 kiadott közlemény
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jegyző kinevezése sarkalatos törvényi rendelkezés,32 így annak megváltoztatása széleskörű
politikai konszenzust igényel.
Be kell látniuk a jogalkotóknak, hogy ez a garanciális szabály mindegyikük közös érdeke
egy demokratikus, egymást váltó politikai kurzusokat elfogadó társadalmi berendezkedésben.
A bírósági felülvizsgálati kérelem
A Ve. 229.§ (1) bekezdése alapján a bírósági
felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla33 bírálja el. A Nemzeti
Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet pedig a
Kúria bírálja el. E § (2) bekezdése szerint a
bíróság a felülvizsgálat iránti kérelemről
nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A tanácsban való
ítélkezés nemcsak a döntés meghozatalának
színvonala, több szempont figyelembevétele
miatt fontos, hanem a bíró, illetve családja,
baráti körének vélt vagy közismert értékrendje, politikai preferenciája miatti esetleges
kritika is minimalizálható. Közjogi kultúra
kérdése, hogy a bírák döntésük miatt személyükben ne legyenek kritizálhatók. Jogi érvek
felsorakoztatása egy bírói döntéssel szemben,
esetleges jogorvoslati fórumokon, vagy egyéb
szakmai fórumokon megfelelő stílusban a
közbeszéd természetes velejárója. Azonban
személyében támadni egy bírót, vagy az egész
bírói kart jelzőkkel illetni elfogadhatatlan,
amelynek nem jogi, de erkölcsi következménye kell, legyen egy jogállamban. Ezen megjegyzést indokolja, hogy a publikáció írásakor
egy héten belül mindkét elfogadhatatlan eset
előfordult, amelyek ellen dr. Makai Lajos a
Pécsi Ítélőtábla elnöke által vezetett Magyar
Bírói Egyesület közleményben34 tiltakozott,

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) sajnálattal tapasztalta, hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit
feszegető, a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések,
illetve vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban. Ezek a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések alkalmasak az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítására, a bíró kar-
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kiemelve, hogy a jogállamiság kereteit feszegető, a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a
bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések, illetve vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban.
Ezek a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések alkalmasak az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítására, a bíró
karban félelem keltésére és sértik az Alaptörvény 26. cikkében deklarált alapelvet.
Bírósági hatáskörök vizsgálata a
választási jogorvoslati eljárásban
A felülvizsgálati kérelem elbírálása a korábbi
Váe. szabályozásában a törvényszék hatásköre volt, az Országos Választási Bizottság
döntése elleni felülvizsgálati kérelem elbírálására pedig a Kúria volt jogosult.35 Ez a hatáskör-telepítés figyelembe vette, hogy mindkét
bírói fórum rendelkezik közigazgatási ügyszakkal.
A jelenleg hatályos új Ve. a közigazgatási ügyszakkal nem rendelkező ítélőtáblához telepítette a választási eljárásban a bírói felülvizsgálati kérelmek elbírálását, míg az átnevezett
Nemzeti Választási Bizottság döntéseivel
szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmeket
változatlanul a Kúria bírálja el.36
A hatásköri szabályok módosítására tett javaslatoknál figyelembe kell venni a bírósági
szervezetrendszer közigazgatási ügyszakot
érintő utóbbi években megvalósuló reformjának irányait is. A bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 2013. január 1-jétől
létrehozta a törvényszékeken belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat.37 A Bszi. indokolása alapján a közigazgatási bíróságokat
a bírósági szervezeten belüli különbíróságként hozták létre a munkaügyi bíróságokkal

ban félelem keltésére és sértik az Alaptörvény 26. cikkében deklarált alapelvet. A MABIE alapszabályában
írt kötelezettségének eleget téve mindig fellépett a bíróságokat, bírákat ért alaptalan támadásokkal szemben,
különösen akkor, ha azok nyíltan és közvetlenül az
igazságszolgáltatást érintették. A MABIE ezért felhívja
a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó
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egy szervezeti egységben működtetve. A közös szervezeti egység létrehozását az előterjesztő azzal indokolta, hogy a munkaügyi bíróságok a helyi bírósági szinten korábban is
részben közigazgatási bíróságként jártak el,
elbírálták a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt benyújtott kereseteket. A
közigazgatási és munkaügyi bíróságok a korábbi munkaügyi bíróságokhoz hasonlóan
önállóan, de bírósági igazgatási szempontból
a rendes bírósági szervezetrendszerbe tagozódva működnek, határozataik ellen bejelentett fellebbezéseket a törvényszék bírálja el.
Jelentős változás volt, hogy a törvény a törvényszéki közigazgatási-munkaügyi kollégium mellett, e kollégium feladatait és tevékenységét nem érintve, létrehozta a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumokat
az illetékességi területükön eljáró első és másodfokon ítélkező közigazgatási és munkaügyi bírák speciális, szakmai bírói testületeként.
A fővárosi és a megyei illetékességgel bíró
húsz közigazgatási és munkaügyi bíróság és
hat közigazgatási és munkaügyi kollégium
rendszere 2018. január 1-jétől ismét átalakul.
A húsz közigazgatási és munkaügyi bíróságból nyolc úgynevezett "régióközponti" közigazgatási és munkaügyi bíróság jön létre.
A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok közül, elsőfokon ítélkezik a közigazgatási és
munkaügyi bíróság, valamint törvényben
meghatározott esetben a törvényszék vagy a
Kúria, másodfokon ítélkezik a közigazgatási
és munkaügyi bírósághoz tartozó ügyekben a
törvényszék és a törvényszékhez tartozó
ügyekben a Kúria.
Felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el.38 Az
egész országra kiterjedő illetékességgel fellebbviteli fórumként a Fővárosi Törvényszék
szereplőit, hogy jogállamiság védelme érdekében mindenkor határozottan lépjenek fel, és az egyesülettel
egyetértve határolódjanak el az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő kijelentésektől.
35 Váe.83.§ (7) bekezdés
36 Ve. 229.§
37 Bszi.191. § (1) bekezdés
38 Kp.7. §
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Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma jár el. A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium jár el első fokon kizárólagos hatáskörben, azokban az ügyekben, amelyekben korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügy Bíróság járt el.
A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per
kivételével a törvényszék hatáskörébe tartozik:39 törvény eltérő rendelkezésének hiányában a központi államigazgatási szervekről
szóló törvény40 szerinti önálló szabályozó
szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, a köztestület és a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per. A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégium dönt a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, a gyülekezési jog
gyakorlásával kapcsolatos perben, a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá törvény eltérő rendelkezésének
hiányában azon közjogi jogvitában, amelynek
elbírálását törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja.
Az eredeti jogalkotói szándék41 egy közigazgatási felsőbíróság létrehozása volt, azonban
az országgyűlés által elfogadott közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) kihirdetése előtt a köztársasági elnök előzetes normakontrollra kérte
az Alkotmánybíróságot.
A köztársasági elnök indítványában az Országgyűlés által 2016. december 6-án elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló
még ki nem hirdetett törvény (a továbbiakban: Kpt.) 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. §
(2) bekezdés a) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének és egyben közjogi érvénytelenségének megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól. A köztársasági elnök indítványozta a
kifogásolt törvényi rendelkezések elfogadása
Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgála-

Kp. 12. § (2) és (3) bekezdés
a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény
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tát is. A beadvány tartalmazta, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatást ellátó bíróságokat az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése
értelmében sarkalatos törvény, a Bszi. határozza meg. A T/12234. számú törvényjavaslat alapján elfogadott Kpt. 7. § (4) bekezdése
a közigazgatási ügyben eljáró bíróságok között egy új közigazgatási felsőbíróságot nevez
meg, melynek feladatait a Fővárosi Törvényszék látja el.
A köztársasági elnök álláspontja szerint az
egyszerű többséggel elfogadott törvény ugyan
formailag nem módosítja a sarkalatos Bszi.-t,
azonban tartalmát tekintve kiegészíti azt az új
bírósággal. Az új közigazgatási felsőbíróság
szerepét a Fővárosi Törvényszék tölti be, ez
azonban nem változtat azon a tényen, hogy a
Bszi.-ben megállapított bírósági szervezet kiegészül egy új bírósággal. A beadvány hivatkozik arra, hogy az Alkotmánybíróság egy hasonló szabályozási kérdés tekintetében benyújtott indítványa alapján - egyebek mellett
arra is rámutatott,42 hogy amennyiben egy
szabályozási tárgykörről az Alaptörvény alapján kétséget kizáróan megállapítható az, hogy
kizárólag sarkalatos törvénnyel szabályozható, úgy az egyszerű többséggel elfogadott
szabályozás közjogi érvénytelenséget eredményez, továbbá, hogy minősített többséggel elfogadott törvényt egyszerű többséggel nem
lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni.
A kétharmados törvények közvetlen módosítása a kétharmados törvény szabályozási köréhez közel álló, azzal esetleg részben egybevágó másik egyszerű többséggel meghozható
önálló törvény módosításával vagy új törvény
alkotásával alkotmányosan nem kerülhető
meg. Egyszerű többségű törvénnyel nem lehet alkotmányosan új bíróságot létrehozni.
Az indítvány alapján alkotmányossági problémát vet fel a T/12234. számú törvényjavaslat
alapján elfogadott Kpt. 12. § (2) bekezdés c)
pontja, amely a közigazgatási felsőbíróságként eljáró bíróság - vagyis az annak feladatait
ellátó Fővárosi Törvényszék - hatáskörébe
utalja a választási bizottságok közigazgatási

39
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T/12234. számú törvényjavaslat
16/2015. (VI. 5.) AB határozat
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tevékenységével kapcsolatos pereket. Az
Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk
(1) bekezdése szerint a sarkalatos Ve. 229. §
(1) bekezdése értelmében jelenleg a választási
bizottság döntése ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint
illetékes ítélőtábla bírálja el. Ebben az esetben
egyszerű többségű rendelkezéssel módosítja a
törvény a minősített többségű rendelkezésben megállapított hatásköri szabályt azzal,
hogy a választási bizottságok székhelye szerinti ítélőtáblák helyett a közigazgatási felsőbíróság - ténylegesen a Fővárosi Törvényszék
- hatáskörét állapítja meg a választási bizottságok közigazgatási pereiben. Az indítványban foglaltak szerint mindez az Alaptörvény
T) cikk (4) bekezdését, a 2. cikk (1) bekezdését és a 35. cikk (1) bekezdését sérti.
Az indítványozó kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a kifogásolt törvény,
az egyszerű többséggel elfogadott rendelkezéseivel - az Alaptörvény T) cikk (4) bekezdését,
a IX. cikk (6) bekezdését, a 2. cikk (1) bekezdését, a 25. cikk (8) bekezdését, a 35. cikk (1)
bekezdését, és ezáltal a jogállamiságot deklaráló B) cikk (1) bekezdését is sértő módon sarkalatos törvényekben foglalt rendelkezések tartalmát módosítja, ezért alaptörvény-ellenes és közjogilag érvénytelen.
Az alkotmánybíróság megállapította,43 hogy
az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló Kpt. 7. § (4) bekezdése, valamint a
12. § (2) bekezdés a) és c) pontjai alaptörvényellenesek. Az Alkotmánybíróság álláspontja
szerint azzal, hogy a Kpt. közigazgatási felsőbíróság név alatt feladat- és hatáskört, a bíróság összetételét meghatározó és eljárási szabályokat kapcsol az új elnevezéshez, és ezen
új elnevezés alatt jogosítja fel a Fővárosi Törvényszéket eljárásra, olyan tárgykörben szabályoz, ami a Bszi. mint sarkalatos törvény
szabályozási tárgykörébe tartozik.

43
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Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
egyszerű többséget igénylő törvények elfogadására irányadó eljárási rendben elfogadott
Kpt. 7. § (4) bekezdése tartalmilag sarkalatos
törvényi rendelkezés módosítására irányult,
amely elfogadásának a minősített többséget
igénylő törvények megalkotására irányadó eljárási rendben44 kellett volna megtörténnie,
ezért sérti az Alaptörvény T) cikk (4) bekezdését, a B) cikk (1) bekezdését és a 25. cikk (8)
bekezdését.
A Ve.-ben szabályozott választási bizottságok
eljárása és döntése a Kpt. 12. § (2) bekezdés
c) pontjában foglalt közigazgatási tevékenységnek minősül, az ezzel kapcsolatos pereket
a közigazgatási felsőbíróságként eljáró Fővárosi Törvényszék, a 12. § (4) bekezdés c)
pontja értelmében pedig a Nemzeti Választási
Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági
felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.
Az Alaptörvény T) cikk (4) bekezdése alapján
a sarkalatos törvény olyan törvény, amelynek
elfogadásához és módosításához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
A sarkalatos törvényben biztosított hatáskör
egyszerű többséget igénylő törvények elfogadására irányadó eljárási rendben elfogadott
törvénnyel nem módosítható, nem változtatható meg, ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Törvény 12. § (2) bekezdés
c) pontjában foglalt szabály sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, a T) cikk (4) bekezdését, a 2. cikk (1) bekezdését és a 35. cikk
(1) bekezdését, ezért alaptörvény-ellenes.
A Kpt. köztársasági elnöki indítvánnyal előzetes normakontroll keretében támadott egyszerű többséget igénylő törvények elfogadására irányadó eljárási rendben elfogadott rendelkezései olyan, az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülő törvények (Bszi., Média
tv., Ve.) egyes sarkalatos törvényi szabályait
módosították, amelyek alaptörvény-ellenesek,
és az elfogadásra irányadó eljárási szabályok
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) számú országgyűlési határozat 48. §
(8) bekezdés, 50. § (3) bekezdés
44
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sérelmén keresztül közjogi érvénytelenségre
vezetnek.
Fontos kitérni arra, hogy az Alkotmánybíróság határozatában a szükséges parlamenti
többség hiánya miatt, minősítette alaptörvény-ellenesnek az indítványban támadott
rendelkezéseket, azonban számba vette a törvényalkotó akaratát és ismertette a magyar
jogtörténeti hagyomány részeként a korábbi
Közigazgatási Bíróság intézményét.
Magyarországon 1897. január 1-jétől működött a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság,
amelyet a magyar királyi közigazgatási bíróságról szóló1896. évi XXVI. törvénycikk (a
továbbiakban: Tc.) hozott létre.
A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság élén
az elnök állt, aki a Királyi Curia elnökével,
egyenlő ranggal és jelleggel bírt, valamint a
másodelnökkel (aki az elnököt akadályoztatása esetén helyettesítette) együtt a főrendi
ház tagja volt.
A Tc. 153.§-a megszüntette az 1883. évi
XLIII. törvénycikk alapján szervezett pénzügyi közigazgatási bíróság működését, s annak személyzete a közigazgatási bíróság személyzetébe olvadt be. Így vált a speciális
pénzügyi ügyszak általánossá.
Az ítélő bíráknak fele részét a magasabb bírói
hivatalok viselésére képesített egyének sorából, a másik felét közigazgatási hivatalok viselésére képesített azon egyének sorából nevezték ki, akik valamelyik közigazgatási ágazat
fogalmazási szakában már öt évig szolgáltak,
s ezen szolgálati időből legalább három évet
magasabb hivatali állásban töltöttek.45
A szovjet megszállást követően a szovjet típusú, magyar joghagyományoktól eltérő háromszintű bírósági rendszer jött létre és a
Közigazgatási Bíróságot az 1949. évi II. törvény megszüntette.

Tc. 5. §
32/1990. (XII. 22.) AB határozat
2017/2.
45
46
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A közigazgatás működésének külső ellenőrzése fokozatosan, először néhány tucat hatáskörnél tért vissza az 50-es évek közepén,
amely az egyes későbbi reformok alapján bővült. Természetesen ez a külső bírói kontroll,
nem azonos a jogállami keretek között működő független bírói kontrollal, csupán egy
jogorvoslati lehetőség a pártállami intézményrendszeren belül. A jogalkotó a közigazgatási
bírósági utat 1991-ben az Alkotmánybíróság
határozata46 alapján szélesítette ki. A rendszerváltást követően már jogállami működésben a közigazgatási bíráskodás megfogalmazástól jutott el a törvényi szabályozás a legutóbbi reform eredményeként, az önálló közigazgatási perrendtartás megalkotásával, a
közigazgatás általános bírói kontrolljáig.
A választási eljárás általános jogorvoslati hatásköreinek áttekintése és módosítási irányainak számbavétele mellett érdemes vizsgálni a
speciális jogorvoslatok jellemzőit is.
Speciális jogorvoslatok
A speciális jogorvoslatok (névjegyzékkel kapcsolatos döntés elleni, szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat
elleni, a választás eredményének megállapításával szembeni, a választási szerv hallgatása
miatti, egyéni választókerület megállapítása és
módosítása elleni) esetében a szabályozás a
következők szerint alakul.
Névjegyzékkel kapcsolatos döntés elleni
jogorvoslat
A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezés elbírálásakor a bíróság egyesbíróként jár el. Helyi
névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a járásbíróság, központi névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a Fővárosi Törvényszék bírálja el, ha az érintett választási iroda vezetője
a fellebbezésnek nem ad helyt.47 Ebben a speciális jogorvoslatban is garanciális szempontból célszerű tanácsban határozni, mivel adminisztrációs jellegű döntésről van szó, ezért a
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tanácsban történő döntésnek nincs többlet
terhe, inkább ellenőrző, garanciális szerepe.
A 2018. január 1-jétől hatályba lépő Kp. alapján, első fokon eljáró „régióközponti bíróságként” működő közigazgatási és munkaügyi
bíróságok48 közigazgatási ügyszakban tudnák
hatékonyan ellátni a járásbíróságok helyett a
névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezés elbírálását. Főszabályként a közigazgatási és munkaügyi bíróság három hivatásos bíróból álló
tanácsban jár el.49 Hatáskör átalakítás esetén a
névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezés elbírálását tanácsban való döntéshozatal általános
szabálya alatt érdemes tartani, a választási eljárás sajátosságaira figyelemmel.
Szavazólap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozata
elleni jogorvoslat
A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, ellene
bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani, amelyet a választási bizottság székhelye
szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírál el.50
Az országgyűlési egyéni szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos bírósági
felülvizsgálati kérelem esetén az ítélőtábla helyett a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégiuma járhatna
el, mivel 106 egyéni szavazólap van és a jogorvoslat két egyszerűen megítélhető kérdésben merülhet fel. Az első a jelöltek sorrendjének sorsolására vonatkozó szabályok megsértése, mivel a sorsolás ellen nincs helye önálló
jogorvoslatnak. Az esélyegyenlőség biztosítása miatt a korábbi Váe. szabályozásában
rögzített abc-sorrend51 helyett az egyéni szavazólapon is sorsolásos sorrendben kell feltüntetni a jelölteket, ugyanúgy, mint a korábbi
Kp. 13.§ (3) bekezdés
Kp. 8.§(1) bekezdés
50 Ve. 240. § (1) bekezdés
51 Váe. 96. § (2) bekezdés
52 Váe. 96. § (3) bekezdés
53 Ve. 239. §
54 Ve. 161. § (2) bekezdés
55 a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 20/2002. (VIII. 1.) BM rende2017/2.
48
49
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szabályozásban a listás szavazólapon.52 A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.53
A második felülvizsgálati kérelmet megalapozó kérdés a jelölőszervezet emblémájának
nagysága és aránya54 lehet. A jelölőszervezetek emblémájának méret meghatározása volt
utoljára, amikor nagyobb érdeklődésre tartott
számot ez a speciális jogorvoslat. Az embléma leadásakor egy belügyminiszteri rendeleti55 szintű szabályozása miatt korábban a
szervezet emblémáját egy 20 mm átmérőjű
körben kellett megjeleníteni. Ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság megsemmisítette.56
A Ve. hatályos rendelkezése57 alapján a jelölő
szervezet jelképét húsz milliméter magas és
negyven milliméter széles területen kell elhelyezni a szavazólapon, amennyiben a közös
jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő
szervezetek több jelkép feltüntetését kérik,
azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.
A jelöltek sorrendjének sorsolásakor a jelöltek
delegáltjai58 már tagjai lehetnek a sorsolást
végző választási bizottságnak, így az eljárás
tisztasága garantált. Továbbá a választási bizottság ülései nyilvánosak,59 a sajtó munkatársai jellemzően jelen vannak ezen az ülésen.
Megítélésében azonos az egy darab országos
listás szavazólap adattartalmának felülvizsgálata, ahol nem látom indokoltnak a Kúria hatáskörét. Speciális, adminisztratív jogorvoslatról lévén szó, áttörhetőnek tartom azt az általános rendező elvet, hogy a Nemzeti Választási Bizottság döntései ellen a Kúriához
lehet fordulni jogorvoslattal. Fenti indokok
alapján célszerű, hogy ugyanaz a bíróság
döntsön az országos egy darab listás szavazó-

let 2. számú melléklet 6.3. A jelölő szervezet emblémájának a szavazólapon, tájékoztatókban és a médiában
történő megjelenítéséhez a P1 jelű formanyomtatványhoz mellékelni kell a szervezet emblémáját, amely 20
mm átmérőjű körben jelenik meg a szavazólapon (fekete-fehér formában, lehetőség szerint színesben is).
56 70/2002. (XII. 17.) AB határozat
57 Ve.161.§ (2)-(3) bekezdés
58 Ve.28.§ (1) bekezdés
59 Ve.40.§ (1) bekezdés
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lap adattartalmáról, mint, amelyik az országgyűlési egyéni képviselői szavazólap tartalmának jogorvoslatában határoz.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál a
szavazólap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni jogorvoslat
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni jogorvoslat nem tartalmaz eltérő
szabályt. E szerint a választási bizottságnak a
szavazólap adattartalmának jóváhagyásával
kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálati kérelmet
lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát
követő napon megérkezzen a megtámadott
határozatot hozó választási bizottsághoz.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási
bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, a Nemzeti Választási Bizottság esetén a Kúria bírálja
el. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál a szavazólapok menynyisége jelentős, 7834 féle, összesen 22
489 000 darab szavazólapot állított elő a
Nemzeti Választási Iroda,60 a 2014. évi önkormányzati választásokon.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos bírósági
felülvizsgálati kérelem esetén az ítélőtábla helyett a „régióközponti” Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság járhatna el, mivel jelentős
mennyiségű szavazólap van. Az országgyűlési egyéni és országos listás szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni jogorvoslathoz hasonlóan itt is két
egyszerűen megítélhető kérdésben merülhet
fel felülvizsgálati kérelem, az első a jelöltek
А Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója
а helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint а nemzetiségi önkormányzati képviselők
2014. október 12-én megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról
2017/2.
60
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sorrendjének sorsolására vonatkozó szabályok megsértése, mivel a sorsolás ellen nincs
helye önálló jogorvoslatnak. A másik a jelölőszervezet emblémájának nagysága és aránya.61
A választás eredményének megállapításával szembeni jogorvoslat
Országgyűlési választáskor
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a választási eredményt
megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye. A választás eredményét
megállapító döntése ellen két okból lehet fellebbezést benyújtani, elsőként a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntésének törvénysértő volta
miatt, másodszor a szavazóköri eredmények
összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértése
okán.
Az országgyűlési egyéni választás eredményének megállapítása tekintetében az országgyűlési egyéni választási bizottság döntése elleni
fellebbezésről a Nemzeti Választási Bizottság
dönt,62 annak határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelemről pedig a Kúria. Az országos listás választás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg,63 annak döntése ellen bírósági felülvizsgálati kérelemmel
szintén a Kúriához lehet fordulni. A választás
eredményének megállapítása tekintetében a
jogorvoslati hatásköri szabályokon nem indokolt változtatni, mivel a legfőbb népképviseleti szerv megválasztásáról van szó.
Amennyiben a jogtörténeti hagyományokhoz
a törvényalkotó visszatér és a Kúriával egyenrangú Magyar Közigazgatási Bíróságot64 sarkalatos törvényben létrehozza, akkor van értelme a hatáskör megváltoztatásának.

Ve. 161. § (2) bekezdés
Ve. 297. § (2) bekezdés b) pont
63 Ve. 296. § (2) bekezdés c) pont
64 Horváth E. Írisz: A magyar közigazgatási bíráskodás
története. Iustum Aequum Salutare III. 2007/2. 161–
173. o.
61
62
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A helyi önkormányzati választáskor
A helyi választási bizottság65 a szavazóköri
jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás
szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét, továbbá az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított,
jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a
kompenzációs listás választás eredményét.
A területi választási bizottság66 a szavazóköri
jegyzőkönyvek alapján megállapítja a megyei
önkormányzati és a főpolgármester-választás
eredményét, továbbá a fővárosi kerületek polgármester-választásának eredményéről kiállított jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a fővárosi kompenzációs listás választás
eredményét. A területi választási bizottság
dönt67 a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.
A Nemzeti Választási Bizottság dönt68 a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a
másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla
bírálja el. A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.
A helyi önkormányzati választáskor az eredményt megállapító másodfokú döntéssel
szembeni bírósági felülvizsgálati kérelmek elbírálása jelenleg az illetékességi szabályok szerinti öt ítélőtábla (Főváros, Debrecen, Győr,
Pécs, Szeged) hatáskörébe tartozik, amelyeknél közigazgatási ügyszak nincs. A decentralizáció és a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat érintő 2018. január 1-jétől hatályba lépő
szervezeti reform jegyében a nyolc „régióközponti bíróságként” működő közigazgatási és
munkaügyi bíróság járhatna el (Főváros, Budapest Környéki, Debrecen, Győr, Miskolc,
Pécs, Szeged, Veszprém), amelyik rendelkezik
közigazgatási ügyszakkal.

Ve. 307/N. § (1) bekezdés
Ve. 307/O. § (2) bekezdés
67 Ve. 307/P.§ (2) bekezdés
68 Ve. 307/P.§ (3) bekezdés
2017/2.
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A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria helyett a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma bírálhatná el.
A választási szerv hallgatása miatti jogorvoslat
Speciális a meghozandó döntésnél, hogy a felettes választási szerv a választási szerv hallgatása esetén, soron kívüli eljárás lefolytatására
utasít, vagy meghozza az elmulasztott döntést, a Nemzeti Választási Bizottság esetén
azonban csak soron kívüli eljárás lefolytatására utasíthat a Kúria.69
Speciális, adminisztratív jellegű jogorvoslat
miatt itt sem indokolt a Kúria hatásköre, a
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma soron kívüli eljárás lefolytatására utasítása megfelelő megoldás lenne, amely beleillene a hatáskörök decentralizált telepítésének elvébe.
Egyéni választókerületek kialakításáról
és felülvizsgálatáról szóló határozat
elleni jogorvoslat
Országgyűlési egyéni választókerületek
kialakítása és módosítása
Százhat országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben választanak meg70 az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011.
évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Ogyv.tv)
alapján. Az egyéni választókerületeket úgy
kell kialakítani,71 hogy azok ne lépjék át a megyehatárokat, valamint a főváros határát, azok
összefüggő területet alkossanak, a választásra
jogosultak száma megközelítően azonos legyen.72 Az egyéni választókerület választásra
jogosultjainak száma az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak országos
számtani átlagától tizenöt százaléknál nagyobb mértékben - a földrajzi, nemzetiségi,
történelmi, vallási és egyéb helyi sajátosságokat, valamint a népességmozgást is figyelembe véve - kizárólag a területi lehatárolásra
Ve. 242.§ (2) bekezdés
Ogytv.tv 3.§ (2) bekezdés
71 Ogytv.tv 4. §
72 22/2005. (VI. 17.) AB határozat
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vonatkozó szabályok érvényesülése érdekében térhet el. Az egyéni választókerületek számát az Ogyv.tv 1. számú melléklete, sorszámát, székhelyét és területi beosztását az
Ogyv.tv 2. számú melléklete tartalmazza. A
területi beosztás település, azon belül közterületet pl. utca, köz, tér stb., azon túl közterületi jellemzőt pl, páros, páratlan oldal, házszámozást tartalmaz. Ha az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az egyéni
választókerületek választásra jogosultjainak
országos számtani átlagától az eltérés meghaladja a húsz százalékot, az Országgyűlés az
Ogyv.tv a 2. számú mellékletét módosítja. A
kijelentő mód alkalmazása a jogalkotásban
kötelezést jelent, azonban az Ogyv.tv. mellékleteivel együtt sarkalatosnak minősül.
Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző év első napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja
közötti időben - az Országgyűlés feloszlása
vagy feloszlatása miatti választás kivételével nem kerülhet sor e melléklet módosítására.
Az eltérés mértékét az országgyűlési képviselők megelőző általános választásának napján
választásra jogosultak számához viszonyítva
kell megállapítani.
Az Ogyv.tv mellékleteivel együtt az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1)
és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül, amely a követelményeknek megfelelő
módosítást megnehezíti. Az Ogyv.tv kapcsán
utólagos normakontroll keretében lehet kötelezni az Országgyűlést, hogy tegyen eleget
szabályozási kötelezettségének, azonban nem
ez lesz az első eset, hogy mulasztásos törvénysértést követ el a törvényhozás, a szükséges többség hiánya esetén.
Helyi önkormányzati
egyéni választókerületek kialakítása és
módosítása
A helyi önkormányzati választások esetén az
egyéni választókerületek kialakítása és módosítása a helyi választási iroda vezetőjének, a
jegyzőnek az egyszemélyi döntése, ennek során ki kell kérnie a helyi választási bizottság
Ve. 306/A. § (1) bekezdés
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véleményét, ami azonban nem köti.73 Döntése ellen a törvényszékhez lehet fordulni. Az
egyéni választókerületek kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be bírósági felülvizsgálati kérelem.74
A döntés elleni jogorvoslati hatáskört a törvényszék helyett a „régióközponti” közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz érdemes
telepíteni, a közigazgatási ügyszakban eljáró
tanácsokhoz. A bíróságok elnevezéséről,
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény melléklete alapján a törvényszékeknél
marad közigazgatási és munkaügyi bíróság,
azonban döntéshozatal a „régióközponti”
közigazgatási és munkaügyi bíróság közigazgatási ügyszakában történik. Ez a szabályozásban megmaradt, nehezen értelmezhető
kettősség a bírói szervezet meghatározásának
sarkalatos szabályozási igényére vezethető
vissza. Ténylegesen csak nevében marad a
törvényszékeknél a közigazgatási és munkaügyi bíróság, ez is mutatja a sarkalatos törvények módosításának problémáját.
Az eredeti jogalkotói cél, hogy a közigazgatási
és munkaügyi ügyszak szétválásával önálló
közigazgatási bíróságok jöjjenek létre, egy későbbi sarkalatos törvénymódosításban valósulhat meg, amennyiben megfelelő konszenzus jön létre az országgyűlési frakciók között.
Fontos, a közbizalom érdekében, hogy választási eljárási jogorvoslati ügyekben csak tanácsban lehessen dönteni, ne lehessen a Kp.
szabályai szerint áttérni egyes bírói döntéshozatalra, hiszen annak feltételei nem állnak
fenn.
Az egyéni választókerület kialakításának szabályai alapján ebben a jogorvoslatban a megalapozott bírói döntéshez szakértő igénybevételére lehet szükség, vagy a helybenhagyás
mellett a változtatás helyett a megtámadott
rendelkezés hatályon kívül helyezésére és új
eljárásra utasítás lehetőségére. Megfontolandó, hogy a speciális tudás miatt kizárólagos
hatáskörrel a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma
járjon el, így egy bírói szervezetben gyűjthető
össze a tapasztalat ebben a döntéshozatalban.
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Alternatívaként merül fel az egységes szabályozási elvet követve, hogy hasonlóan az országgyűlési egyéni választókerületek határainak megállapításához, a helyi önkormányzati
képviselői választási kerületeket is jogforrási
szinten, helyi rendeletben75 állapítsa meg a
képviselő-testület, ebben az esetben a Kúria
Önkormányzati Tanácsa hozna jogorvoslati
döntést.
Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani,76 hogy azok összefüggő területet alkossanak, a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos
legyen.77 Az egyéni választókerület választásra
jogosultjainak száma a településen egy egyéni
választókerületre jutó választásra jogosultak
számtani átlagától - a településszerkezeti,
földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel - legfeljebb tizenöt százalékkal térhet
el.
A helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról szóló - az egyéni választókerületek határát, a központi névjegyzék
alapján az egyéni választókerületben választásra jogosultak számát, az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való
eltérésének mértékét, az öt százaléknál nagyobb eltérés indokát, valamint a helyi választási bizottság véleményét is tartalmazó - határozatát a helyben szokásos módon tizenöt
napra közzéteszi.78 Ezen határidő alatt lehet
benyújtani a határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet.
A módosítás akkor kötelező, ha a település lakosainak száma tízezer fölé emelkedik vagy
megváltozik az egyéni választókerületek
száma, illetve, ha valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó
választásra jogosultak számának átlagától való
eltérése meghaladja a húsz százalékot. Az eltérés mértékét a központi névjegyzéknek az

Nadrai Norbert: Választókerületek kialakításának,
módosításának jogi és intézményes garanciái. Kodifikáció és közigazgatás 2017. évi 11.szám
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általános választás éve január 1-jei adatai alapján kell megállapítani.79
Az elbírálásra nincs speciális határidő, így az
általános bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására vonatkozó három napos határidő áll
rendelkezésre, ami feleslegesen rövid, hiszen
több idő van rá. A helyi választási iroda vezetője az általános választás évében március 31ig módosítja a választókerületi beosztást.80 Ez
a határidő az általános választás évében korábbra tehető, biztosítva így a felülvizsgálati
kérelem elbírálására a speciális, a döntés tartalmához igazodó határidőt. Nemcsak az elbírálási határidő növelése indokolt, hanem a
döntés meghozatalához szakértő igénybevételére vagy szemle is szükséges lehet. A törvényi szabályozás kitér az egyéni választókerületek kialakítása során a településszerkezeti,
földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra, amelyek csak utalnak arra, hogy nem egy tárgyalóteremben eldönthető kérdésről van szó. Egy
választókerületi határ módosítása több egyeztetést igényel, hogy annak tartalma a választópolgárok részére elfogadható legyen. Kevesen
gondolnak a legérzékenyebb kérdésre a szavazóhelyiség megváltozását eredményező
módosításra. A választópolgárokat nem a területi hovatartozás vagy az arányos létszám,
hanem az új szavazóhelyiség megközelítése
érdekli. A szavazóhelyiség megközelítése a
vasárnapi tömegközlekedés felmérésén túl, az
egyes közterületi kapcsolatok, átjárók, természetes és mesterséges akadályok figyelembevételét is igényli, amely során esetleges közbiztonsági adottságokkal is számolni kell. Hiszen nem megfelelő vasárnapi tömegközlekedés esetén gyalog nem szívesen haladnak át
ún. rossz hírű útszakaszokon a választók. Ennek ismeretében a korábbi választások eredményeinek elemzésével elérhető egyes területen élő szavazók távoltartása, illetve a szavazóhelyiség megközelítésének nehezítése számukra. A szavazáson való részvétel befolyásolása kihathat a választás eredményére.
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A szavazókörök kialakításával és
felülvizsgálatával kapcsolatos jogorvoslat
Hasonló problémát vet fel a határidő és eljárás tekintetében a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata elleni fellebbezés,81 amely a közzétételének időtartama alatt
nyújtható be a helyi választási iroda vezetőjéhez.
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést
a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti
fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a
szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A szavazóhelyiség megváltozását eredményező módosítás ebben az
esetben is az új szavazóhelyiség megközelítésének vizsgálatát igényli. Az egyes közterületi
kapcsolatok, átjárók, természetes és mesterséges akadályok, vagy az esetleges közbiztonsági adottságokkal befolyásolhatják a szavazási hajlandóságot. Ebben a jogorvoslatban,
mivel az egyéni választókerületen belüli módosításról van szó, a területi választási iroda
vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.82 Érdemes azonban
megfontolni és itt is biztosítani a bírósági felülvizsgálat lehetőségét, mivel a területi választási iroda vezetője egyszemélyben a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A Velencei Bizottság83 szerint
cél, hogy a választási jogorvoslatok során a
végső döntést a bíróság hozza meg. Fontos,
hogy a szavazókört módosító választási irodavezető másodfokú döntése ellen bírósági
felülvizsgálati kérelmet lehessen benyújtani.
A szavazóköri jegyzőkönyv alapján látható,
hogy egy szavazókör választópolgárainak
többsége melyik jelöltet, vagy jelölőszervezetet preferálja, akár több választáson keresztül.
A szavazókörök közötti területmódosítással,
megváltoztatható, hogy a választók melyik
szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat,
nehezítve vagy könnyítve a közlekedést a szavazás napján. Az egyéni választókerületi határ
változtatása nélkül, kis mértékben, de befolyásolható a részvétel adott szavazókörben és
Ve. 234. § (1) bekezdés
Ve. 234. § (3) bekezdés
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ugyanahhoz az egyéni választókerülethez tartózó másik szavazókör választói preferálhatnak egy másik jelöltet, vagy jelölőszervezetet.
Jól érzékelhető, hogy kis különbségű választási győzelmek esetén, ilyen csekélynek tűnő
adminisztratív módosítással is befolyásolható
a választás eredménye.
A területi választási iroda vezetőjének e döntési hatásköre szintén ezt az irányt jelöli, hogy
a jegyzői kinevezés szabályainak módosítása
indokolt, szakmai függetlenségének és stabilitásának erősítése érdekében akkor is, ha sarkaltos törvényi szabályozás84 változtatására van
szükség.
A szavazáson való részvétel fizikai segítése
A választás napja vasárnap,85 munkaszüneti
napon történik, amely munkavállalás és tömegközlekedés szempontjából igényel új szabályozást, annak érdekében, hogy a lehető
legtöbb választásra jogosult tudjon élni választójogával.
Érdemes megfontolni a demokratikus intézményrendszer ünnepeként megélt szavazás
napját ünnepnapként rögzíteni azon munkavállalók érdekében, akik vasárnap is dolgoznak. A tömegközlekedésben pedig legalább
10 és 17 óra között, munkanapi menetrenddel
lehetővé tenni a könnyebb eljutást a szavazóhelyiségekbe. Különösen vidéki kistelepüléseken nagy távolságokra van a szavazóhelyiség,
amelynek megközelítését akadályozza, hogy a
tömegközlekedés ezeken a területeken a ritka
járatszámok miatt rendkívül sok időt vesz
igénybe. De előfordul, hogy a járda hiánya
vagy egyéb fizikai korlát miatt maradnak távol
a szavazók.
A jogorvoslati rendszer témakörében a szervezett utaztatás helyett a közösségi közlekedés lehetséges megoldását vázolom, azonban
külön értekezést érdemel, hogy milyen módszerekkel lehet biztosítani a választásokon
való részvételt, minél szélesebb körben,
amely a levélben szavazás kiterjesztésétől, az
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elektronikus szavazásig sokféle megoldást jelenthet, a garanciális szabályok párhuzamos
kiépítésével.
A média kampányban való részvételével
kapcsolatos jogorvoslat
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI.
(a továbbiakban: Váe. mód. tv.) 17.§-a emelte
be a szabályozásba a média kampánnyal kapcsolatos jogorvoslatot. A sajtó választási
kampányban történő részvételével (így különösen a választási eljárás alapelveinek megsértésével, a politikai hirdetések közzétételével)
kapcsolatos kifogást86 a nem országos terjesztésű időszaki lap, illetőleg helyi műsorszolgáltatás esetében a kiadó, illetőleg a műsorszolgáltató székhelye vagy lakcíme szerint illetékes helyi választási bizottság bírálta el. A körzeti műsorszolgáltatás esetében a műsorszolgáltató székhelye vagy lakcíme szerint illetékes területi választási bizottság, valamint az
országos terjesztésű időszaki lap, hírügynökség, illetőleg országos műsorszolgáltatás esetében az Országos Választási Bizottság bírálta
el. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a
másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes törvényszék
bírálta el. Az Országos Választási Bizottság
határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Kúria bírálta el.87
A Ve szabályozása alapján a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási
kampányban való részvételével a Ve. rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el.
88

A körzeti és helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett
sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési képviselők választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
Váe.44/A. § (1) bekezdés
Váe.83. § (7) bekezdés
2017/2.

54

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el.
Mivel a két választás, az Európai Parlament
tagjainak választása és az országgyűlési képviselők választása egybe eshet – a 2014. évi választást követően erre 2034-ben kerül sor legközelebb, az eltérő mandátum időszak miatt nem a területi, hanem az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság jár el a
médiakampánnyal kapcsolatos jogorvoslati
eljárásban. A két választáson ugyanazon választási bizottságok működnek.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság
székhelye szerint illetékes ítélőtábla bírálja el.
A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.89
Az általános jogorvoslati rendhez hasonlóan
a bírósági felülvizsgálati kérelmek elbírálása
jelenleg az illetékességi szabályok szerinti öt
ítélőtábla (Főváros, Debrecen, Győr, Pécs,
Szeged) hatáskörébe tartozik, amelyeknél
közigazgatási ügyszak nincs. A decentralizáció és a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat érintő, 2018. január 1-jétől hatályba lépő
szervezeti reform jegyében a nyolc „régióközponti bíróságként” működő közigazgatási és
munkaügyi bíróságok járhatnának el (Főváros, Budapest Környéki, Debrecen, Győr,
Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém), amelyek
rendelkeznek közigazgatási ügyszakkal.
Az általános és speciális jogorvoslatok vizsgálatánál fontos áttekinteni azok benyújtására és
elbírálására vonatkozó határidőket.
Határidők a jogorvoslatok benyújtására
és elbírálására
Jogorvoslati határidők a választási eljárásban
jellemzően rövidek, pár napos határidő áll
rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyúj-
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tására. A Váe. a korábbi szabályozásban, alapesetben két napos benyújtási határidőt határozott meg mind a kifogás, mind a fellebbezés, mind a felülvizsgálati kérelem esetében.
Ugyanígy két napos elbírálási határidőt határozott meg mind a kifogás, mind a fellebbezés, mind a felülvizsgálati kérelem esetében.
Az új szabályozásba a Ve. ezen határidőket
egy nappal növelte meg, így a benyújtási és az
elbírálási határidő három napra változott.
Az új jogorvoslati eszközként megjelenő bírói
döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon
belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.
Az alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban. Abtv.) 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a
befogadott alkotmányjogi panaszról további
három munkanapon belül dönt.
A választási eljárás korábban többször meghivatkozott sajátossága a rövid eljárási határidő az indítványok benyújtásakor és elbírálásakor egyaránt. Az Alkotmánybíróság eseti
döntésében90 kimondta, hogy a választási eljárásnak a demokratikus legitimáció biztosításában megnyilvánuló funkciója, valamint az eljárási rend sajátosságai indokolttá teszik a rövid jogorvoslati határidők és az ehhez kapcsolódó szigorúbb feltételek meghatározását. A
választások eredménye jogerős megállapításának elhúzódása nemcsak a választott testületek megalakulását tolná ki időben, de rontaná
azok legitimációját is. Az Alkotmánybíróság
másik döntésében91 kimondta, hogy a jogalkotónak a választási eljárásban olyan ésszerű
határidőket kellett megállapítania, amelyek
biztosítják egyrészt a jogorvoslathoz való jogot, másfelől pedig azt, hogy a választás eredményének megállapítását a jogorvoslat minél
kevésbé késleltesse, s ezáltal a választási eljárás szabályaiból következő egyéb határidők
betartását meg ne akadályozza.
A választási jogorvoslatok benyújtására és elbírálására nyitva álló határidőket a Velencei

59/2003. (XI. 26.) AB határozat
24/1999. (VI. 30.) AB határozat
2017/2.
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Bizottság92 hasonlóan rövid időtartamban javasolja szabályozni, három és öt nap közé teszi ezt az időt. Azonban ez nem jelenti azt,
hogy egyes speciális határidőket ne lehessen
az ésszerűség követelményének figyelembevételével differenciáltan meghatározni.
A jogorvoslati jog biztosítása szempontjából
fontos, hogy amennyiben lehetőség van rá, az
indítványozó ne szenvedjen hátrányt azért,
mert napban és nem munkanapban vannak
meghatározva a határidők.
A speciális, adminisztrációs jellegű jogorvoslati határidőknél a névjegyzékkel kapcsolatos
döntés elleni, a szavazólap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni,
valamint a választási szerv hallgatása miatti
jogorvoslatok esetében a rövid határidő indokolt, azonban érdemes azokat munkanapban
meghatározni. Természetesen azzal a kitétellel, hogy a szavazás napját megelőző két nappal, ez pénteki nap, van az utolsó határnap,
mert azt követően minden dokumentációt,
így a névjegyzéket is a választási iroda vezetője lezárja, biztosítva a szavazás törvényi feltételeit.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntésének törvénysértő voltára,
vagy a szavazóköri eredmények összesítésére
és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. Ha a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása
útján lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati
kérelmet elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti.
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A választás eredményének megállapítása és e
döntéssel szembeni jogorvoslat rövid határidőben való meghatározása indokolt, kiegészítve az újraszámlálás esetén a határidő hoszszabbítással. A választás eredményének gyors
megállapítása szintén a választási rendszerbe
vetett közbizalom követelményéhez kötődik.
Egyszerű matematikai művelet a szavazatszámlálás, amelyben bármilyen bizonytalanság súlyos sérelemmel jár.
Amennyiben a választás eredménye széles
körben vitathatóvá válik, a megválasztott személy vagy döntést hozó testület működése lehetetlenül el, amelynek különböző fokozatai
lehetnek. Ezért fontos, hogy átlátható módon
és gyorsan szülessen meg a választás végleges
eredménye.
Döntéshozatalra jogosult és a döntés tartalma
A korábbi szabályozásban a kifogás elbírálására a választási bizottság jogosult, aki a kifogásnak, ha helyt ad,93 megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a további
jogszabálysértéstől, vagy a választási eljárást
vagy annak a jogorvoslattal érintett részét
megsemmisíti és megismételteti. Ellenkező
esetben a kifogást elutasítja.
A jelenleg hatályos új szabályozás alapján a kifogás elbírálására a választási bizottság jogosult, aki a kifogásnak, ha helyt ad, megállapítja
a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a
további jogszabálysértéstől, vagy a választási
eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.
Továbbá a választási kampány szabályainak
megsértése, a be nem nyújtott ajánlóívek, valamint a szavazóköri névjegyzék nem kizárólag közvetlen politikai kampány céljára való
Váe. 78.§
2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127
500 forint, 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása
esetén 138 000 forint,
95 Ve. 219. § (2) bekezdése alapján a bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező
legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének
tizenötszöröse.
2017/2.
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használata, illetve megsemmisítési kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat.
A bírság összegének94 megállapításakor figyelembe kell venni, ha a jogsértés nyilvánvalóan
szándékos volt. A bírság mértékének95 megállapításánál figyelembe kell venni a jogsértéssel
érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés esetlegesen ismétlődő jellegét. Ha a bírságot, az
azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől
számított tizenöt napon belül nem fizetik
meg, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási
Iroda megkeresésére az állami adóhatóság
szed be. Ha a választási bizottság nem ad
helyt a kifogásnak, akkor azt elutasítja.
A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat
során hozható döntések
A Váe. 1997. november 6-án hatályba lépett
szabályozásában, ha a választási bizottság, illetőleg a bíróság a kifogásnak helyt ad, megváltoztatja a törvénysértő döntést, vagy megsemmisíti a törvénysértő döntést, és a választási eljárást vagy annak egy részét megismételteti.96 A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
A Váe. mód. tv. a 2005. július 16-án hatályba
lépett rendelkezései alapján, a másodfokon eljáró választási bizottság, illetve a bíróság a
megtámadott határozatot helybenhagyja vagy
megváltoztatja.97 A bíróság határozata ellen
további jogorvoslatnak helye nincs. Ezt a szabályt veszi át az új Ve. szabályozása is.98
A Kúrián 2017-ben létrehozott választási és
népszavazási eljárásokkal kapcsolatos joggyakorlat-elemző csoport99 e tárgykörben is vizsgálatot végez. A 2012. január 1-jén hatályba
lépett új Bszi. teremtette meg a lehetőségét,
Váe. 79. § (1)
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény 25.§-ával
megállapított Váe. 81.§ (4) bekezdés
98 Ve. 231. § (5) bekezdés
99 Bszi. 24.§ (1) bekezdés d) pont
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hogy az ítélkezési gyakorlat vizsgálatára joggyakorlat-elemző csoportot lehessen létrehozni, amely fórumává vált az alsóbb fokú bíróságokon ítélkező bírák tapasztalatainak
megismerésére. A vizsgálati tárgyköröket a
Kúria elnöke - a Kúria kollégiumai véleményének beszerzését követően - évente határozza meg. A vizsgálati tárgykörök kezdeményezője lehet az ítélőtáblai és a törvényszéki
kollégium kollégiumvezetője, továbbá a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium
kollégiumvezetője, az OBH elnöke és a legfőbb ügyész.
A joggyakorlat-elemző csoport vezetőjét és
tagjait a Kúria elnöke a Kúria bírái közül, a
Kúria kollégiumvezetőinek javaslatai alapján
jelöli ki. A csoport vezetője a csoport munkájába - a kezdeményező javaslatára, vagy ha azt
a vizsgálati tárgykör indokolja - alsóbb fokú
bíróságra beosztott bírót és a vizsgált területen működő elméleti vagy gyakorlati szakembert is bevonhat.
A vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készül, amelyet a Kúria tárgykör szerint illetékes kollégiuma megvitat, és egyetértése esetén annak megállapításait a csoport
vezetője a Kúria honlapján közzéteszi. A teljes összefoglaló véleményt a csoport vezetője
a bíróságok központi intranetes honlapján teszi közzé. Amennyiben a feltételek fennállnak, az összefoglaló vélemény alapján a Kúria
kollégiumvezetője jogegységi eljárást indítványozhat, vagy jogalkotás kezdeményezése érdekében a Kúria elnökén keresztül az OBH
elnökéhez fordulhat. Így válik teljessé a bíróságok jogalkalmazásának egységességét szolgáló joggyakorlat-elemző csoportok munkája.
E joggyakorlat-elemző csoport vizsgálja annak kérdését, hogy a helybenhagyás és a megváltoztatás mellett indokolt-e a hatályon kívül
helyezéssel és új eljárás lefolytatásának elrendelésével kiegészíteni a meghozható döntések
körét.
A Váe. mód. tv. indokolását tartalmazó törvényjavaslat T/16775. szám alatt, e változásDebreceni Ítélőtábla Pk.II.20.294/2015/2.
Dr. Balogh Zsolt: A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat Forum Sententiarum
2017/2.
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ról egy mondattal emlékezik meg, mely szerint másod és harmadfokon a választási bizottságok és bíróságok reformatórius hatáskörrel rendelkeznek. A 2005. július 16-án hatályba lépett és azóta meglévő szabályozás a
választási szervek által hozott döntések során
vétett eljárási hibáknál100 nem ad lehetőséget
arra, hogy azokat megismételt eljárásban reparálja az alsóbb fokon eljáró, hanem a jogorvoslatot elbíráló bíróság feladatává válik annak kezelése.101 Ez a módosítás nem kellően
átgondolt az érdemi indokolás hiánya is erre
utal. Meg kell teremteni annak lehetőségét,
hogy a választási bizottság döntését a bíróság
hatályon kívül helyezze és új eljárás lefolytatását rendelje el. Ezzel kezelhető a választási
szervek eljárási szabálysértéseinek reparálása.
A jogorvoslati rendszerben a decentralizált,
egyben a közigazgatási ügyszakban történő
szakmailag indokolt hatásköri szabályok módosítására tett javaslatokhoz szükséges áttekinteni a sarkalatosnak minősülő törvények
átfogó rendszerét, mivel a közigazgatási bíráskodás 2018. január 1-jén hatályba lépő szervezeti és eljárási reformja a választási eljárások kapcsán, ez miatt nem valósulhatott meg
az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelően.
Sarkalatosság kérdése
A Ve. általános rész szabályozásának nagy része sarkalatosnak minősül102 néhány kivétellel
az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2.
cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése
alapján, így a jogorvoslati rész is. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)
IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) tartalmazza a törvény vagy törvényi rendelkezés
sarkalatosságára utaló rész szabályozását, ennek megfelelően, ha a törvény tervezete vagy
annak valamely rendelkezése az Alaptörvény
valamely rendelkezésének végrehajtását biztosítja, és az alapján sarkalatosnak minősül,
ezt az Alaptörvény vonatkozó rendelkezésére
hivatkozást tartalmazó sarkalatossági záradékban103 meg kell állapítani. Amennyiben a
törvény tervezete vagy annak valamely renCuriae 2017. II. évfolyam 1. szám
Ve. 354.§
103 Jszr. 87/A. §
102

KODIFIKÁCIÓ
NADRAI NORBERT: JOGORVOSLÁS IRÁNYAI A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN

delkezése az Alaptörvény valamely rendelkezésének végrehajtását más törvény módosítása útján biztosítja, és az alapján sarkalatosnak minősül, a módosító törvény tervezetében sarkalatossági záradékban kell megállapítani, hogy az adott módosító törvény tervezete vagy annak valamely rendelkezése sarkalatosnak minősül, és a módosított törvény
sarkalatossági záradékát módosítani kell, vagy
azt sarkalatossági záradékkal kell kiegészíteni.
Amennyiben a törvény tervezetének csak egy
része104 biztosítja az Alaptörvény valamely
rendelkezésének végrehajtását, és az alapján
csak az a rész minősül sarkalatosnak, a sarkalatossági záradék - az alábbi sorrendben - a
végrehajtást biztosító és ez alapján sarkalatosnak minősülő rendelkezésekre vonatkozó
merev hivatkozást, az Alaptörvény azon rendelkezésére vonatkozó merev hivatkozást a
birtokos személyjellel, amelynek a végrehajtását biztosítja, és amely alapján sarkalatosnak
minősül, valamint az alapján sarkalatosnak
minősül szöveget foglalja magában. A sarkalatossági záradékban a sarkalatossági záradékot tartalmazó legalacsonyabb szintű szerkezeti egységre sarkalatos rendelkezésként hivatkozni nem lehet.
A jogalkalmazók számára nehézséget okoz a
sarkalatosnak minősülő részek beazonosítása,
követése, minden alkalommal külön vizsgálatot igényel annak tisztázása. A jogalkalmazók
által általánosan használt elektronikus jogtár
felületet ismerők számára a jogalkalmazói tevékenység módosult a sarkalatosság vizsgálata kapcsán, mivel a záró rendelkezésben e
tényre való hivatkozás változatos módon,
néha nehezen áttekinthetően vagy legalább is
nagyobb odafigyelést igénylő módon történhet fenti jogszabályhely hivatkozási szabályai
miatt.
Az informatikai megoldások lehetővé teszik,
ezért szükséges válik informatikai fejlesztés
eredményeként a sarkalatosnak minősülő rendelkezések eltérő jelölését megoldani, biztosítva a könnyebb áttekinthetőséget mind a
jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban eljárók körében.
Jszr. 87/C. § (2) bekezdés
2017/2.
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A jogorvoslati rendszer hatásköri szabályainak módosítási igénye a választási eljárásban
a bírósági szervezetrendszer átalakításához
szorosan kapcsolódik, azonban a sarkalatossághoz szükséges parlamenti többség hiánya
kényszerű ideiglenes megoldásokat eredményez. A rendszerváltást megelőzően az állampárt visszaélve lényegében kizárólagos hatalmával az Országgyűlésben, 1989 őszén alkotmánymódosítással olyan kétharmados támogatottságot igénylő törvények rendszerét
hozta létre, amely a demokratikus választásokat követően, az előreláthatóan kisebbségbe
kerülő állampárti utódpárt számára megkerülhetetlen pozíciót biztosított volna. Ez egyfajta jogi, hatalom-technikai szempontból alkupozíciót jelentett. A választásokat követően a két legnagyobb párt sokat kritizált hatalom-technikai paktummal biztosította a
kormányzó-koalíció kormányzási lehetőségét,
korlátozva a kétharmados támogatottságot
igénylő törvények körét.
Ez erős pozíciót biztosított a parlamenti ellenzéknek, és a rendszerváltás első törvényhozási időszaka széles konszenzuson alapult,
amelyhez egy erős alkotmánybírósági kontroll
kapcsolódott.
Ebben az időszakban fel sem merült az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozása,
szemben az Alaptörvényben105 meghatározott azon időbeli korlátozással, amely mindaddig fennáll, amíg az államadósság a teljes
hazai össztermék felét meghaladja. Aggályos,
miszerint egy olyan jövőbeli feltétel lett meghatározva alaptörvényi szinten, amely oly
mértékben beláthatatlan, hogy inkább a vízió
és nem a tényszerűen tervezhető kategóriába
tartozik. Ez pedig az Alkotmánybíróság alapvető rendeltetését kérdőjelezi meg, működésének kiüresítéséhez, névlegessé válásához
vezet egy meghatározhatatlan idő elmúltával.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 1989. október 30-án lépett
hatályba. Az Országgyűlés 1989. november
23-án megválasztotta az Alkotmánybíróság
első öt tagját (Dr. Ádám Antal, Dr. Kilényi
105

Alaptörvény az Állam fejezet 37.cikk (4) bekezdés
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Géza, Dr. Solt Pál, Dr. Sólyom László, Dr.
Zlinszky János) a testület 1990. január 1-jén
kezdte meg működését. Az újabb öt alkotmánybírót az 1990. májusi országgyűlési választásokat követően választották meg.
Ez a jogtörténet részét képező kitérő segíti
visszaidézni és egyúttal megérteni a minősített többséget igénylő, az Alaptörvényben
sarkalatosnak mondott többségi elfogadottság lehetséges következményeit, nehézségeit.
Összefoglaló javaslatok a választási eljárást érintő módosításokra
A bírói jogorvoslati rendszer esetén a hatáskörök centralizáltsága nem indokolt, és a törvényalkotó közigazgatási bíráskodás átalakítási folyamatával ellentétes irányú. A decentralizált hatáskör telepítés felé való elmozdulás
akadálya jelenleg a szabályozás sarkalatosnak
való minősítése, azonban törekedni kell a szabályozási koncepció széleskörű országgyűlési
támogatásának megszerzésére, majd rövid határidővel a tételes, szövegszerű törvényjavaslat közös képviselői indítványként való benyújtására.106
A szabályozási koncepcióhoz a jogorvoslati
rendszert és az ahhoz köthető szabályozási
elemeket érintő módosítási javaslatok:
Az általános jogorvoslati rendben a bírósági
felülvizsgálati kérelmek elbírálása jelenleg az
illetékességi szabályok szerinti öt ítélőtábla
(Főváros, Debrecen, Győr, Pécs, Szeged) hatáskörébe tartozik, amelyeknél közigazgatási
ügyszak nincs. A decentralizáció és a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat érintő, 2018.
január 1-jétől hatályba lépő szervezeti reform
jegyében a nyolc „régióközponti bíróságként”
működő közigazgatási és munkaügyi bíróságok járhatnának el (Főváros, Budapest Környéki, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém), amelyek rendelkeznek közigazgatási ügyszakkal. Ez a javaslat nem csak
a decentralizált hatáskör telepítést, de egyben
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló többször módosított 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 31.§
(2) bekezdés
107 Országgyűlési képviselők választása
2014. április 6.
2010. április 11. 2010. április 25.
2017/2.
106
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a közigazgatási ügyszakban történő szakmailag indokolt döntéshozatalt is szolgálja.
Az új bírói szervezet felállítását követően
2019. január 1-jétől érdemes átgondolni a hatáskör változtatást a választási és népszavazási
eljárásban, mely hatáskör módosítás először a
2019. évi Európai Parlamenti képviselői és a
helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson, valamint a nemzetiségi választáson kerülne alkalmazásra.
A közelgő feltehetően – az utóbbi választás
kitűzések köztársasági elnöki gyakorlata,107
valamint a jövő év április első napjára eső húsvétvasárnap108 miatt - 2018. április 8. napjára
kitűzésre kerülő országgyűlési választás túl
közel van az új közigazgatási bírósági rendszer felállításához.
A 2019. évi Európai Parlamenti képviselői és
a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és
polgármester, valamint a nemzetiségi választást követően 2022. évben tartandó országgyűlési választáson már az új hatásköri szabályok érvényesülnének.
A speciális jogorvoslati rendben a következő
módosítási javaslatok érdemelnek figyelmet:
A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezés elbírálásakor a bíróság egyesbíróként jár el. Hatáskör átalakítás esetén célszerű lenne a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezés elbírálását
tanácsban való döntéshozatal általános szabálya alatt tartani a választási eljárás sajátosságaira figyelemmel, továbbá a közigazgatási perrendtartás általános rendelkezésének109 is ez
felel meg.
A speciális jogorvoslatoknál egységesen az általános hatásköri szabályok érvényesülnének,
így a központi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos jogorvoslatnál a Nemzeti Választási
Iroda vezetőjének döntése ellen maradna a
Fővárosi Törvényszék hatásköre110 csak a
2006. április 09. 2006. április 23.
2002. április 07. 2002. április 21.
108 Ve. 6.§ (3) bekezdés
109 Kp. 8.§ (1) bekezdés
110 Ve. 236.§. (7) bekezdés
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megnevezés pontosítása alapján a Fővárosi
Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi
Regionális Kollégiuma lenne nevesítve, a helyi választási iroda vezetőjének névjegyzékbe
vétellel kapcsolatos döntése ellen a járásbíróság111 helyett a „régióközponti” közigazgatási
és munkaügyi bíróságok járnának el.

lépő szervezeti reform jegyében a nyolc „régióközponti bíróságként” működő közigazgatási és munkaügyi bíróságok járhatnának el
(Főváros, Budapest Környéki, Debrecen,
Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém),
amelyek rendelkeznek közigazgatási ügyszakkal.

Szavazólap adattartalmának
jóváhagyásával kapcsolatos határozat elleni jogorvoslat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria helyett a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma bírálhatná el.

Az országgyűlési egyéni szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos bírósági
felülvizsgálati kérelem esetén az Ítélőtábla helyett a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégiuma járhatna
el, mivel 106 egyéni szavazólap van és a jogorvoslat két egyszerűen megítélhető kérdésben merülhet fel. Az első a jelöltek sorrendjének sorsolására vonatkozó szabályok megsértése, mivel a sorsolás ellen nincs helye önálló
jogorvoslatnak, a másik a jelölőszervezet
emblémájának elhelyezése. Ugyanaz a bíróság
dönthetne az országos egy darab listás szavazólap adattartalmáról is.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánál a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos bírósági
felülvizsgálati kérelem esetén az ítélőtábla helyett a „régióközponti” közigazgatási és munkaügyi bíróság járhatna el, mivel jelentős
mennyiségű különböző típusú szavazólap
van.
Helyi önkormányzati választás eredményét megállapító másodfokú döntéssel
szembeni bírósági felülvizsgálati kérelmek elbírálása
A helyi önkormányzati választáskor az eredményt megállapító másodfokú döntéssel
szembeni bírósági felülvizsgálati kérelmek elbírálása jelenleg az illetékességi szabályok szerinti öt ítélőtábla (Főváros, Debrecen, Győr,
Pécs, Szeged) hatáskörébe tartozik, amelyeknél közigazgatási ügyszak nincs. A decentralizáció és a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat érintő, 2018. január 1-jétől hatályba
Ve. 236.§. (4) bekezdés
Ve. 242.§ (2) bekezdés
2017/2.
111
112

A választási szerv hallgatása miatti
jogorvoslat
Speciális a meghozandó döntésnél, hogy a felettes választási szerv a választási szerv hallgatása esetén, soron kívüli eljárás lefolytatására
utasít, vagy meghozza az elmulasztott döntést, a Nemzeti Választási Bizottság esetén
azonban csak soron kívüli eljárás lefolytatására utasíthat a Kúria.112 Speciális, adminisztratív jellegű jogorvoslat miatt itt sem indokolt
a Kúria hatásköre, a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma soron kívüli eljárás lefolytatására utasítása megfelelő megoldás lenne.
Egyéni választókerületek kialakításáról
és felülvizsgálatáról szóló határozata
elleni jogorvoslat
Az elbírálásra nincs speciális határidő, így az
általános bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására vonatkozó három napos határidő áll
rendelkezésre, ami ésszerűtlenül rövid. A helyi választási iroda vezetője az általános választás évében március 31-ig módosítja a választókerületi beosztást.113 Ez a határidő az általános választás évében korábbra tehető, biztosítva így a felülvizsgálati kérelem elbírálására a speciális, a döntés tartalmához igazodó
határidőt. Nemcsak az elbírálási határidő növelése indokolt, hanem a döntés meghozatalához szakértő igénybevétele vagy szemlére is
szükség lehet.

113

Ve. 306/C. §
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A szavazókörök kialakításával és
felülvizsgálatával kapcsolatos jogorvoslat
Ebben a jogorvoslatban, mivel az egyéni választókerületen belüli módosításról van szó, a
területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye
nincs.114 Érdemes azonban megfontolni és itt
is biztosítani a bírósági felülvizsgálat lehetőségét, mivel a területi választási iroda vezetője
egyszemélyben hoz döntést. Ebben a jogorvoslatban a „régióközponti” közigazgatási és
munkaügyi bíróság járhatna el. Amennyiben
az egyfokú jogorvoslat mellett dönt a jogalkotó úgy érdemes megfontolni garanciális
szempontból a Velencei Bizottság115 korábban idézett célkitűzését, miszerint a jogerős
végső döntést lehetőleg választási eljárási
ügyekben a bíróság hozza meg.
A média kampányban való részvételével
kapcsolatos jogorvoslat
Az általános jogorvoslati rendhez hasonlóan
a bírósági felülvizsgálati kérelmek elbírálása
jelenleg az illetékességi szabályok szerinti öt
ítélőtábla (Főváros, Debrecen, Győr, Pécs,
Szeged) hatáskörébe tartozik, amelyeknél
közigazgatási ügyszak nincs. A decentralizáció és a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat érintő, 2018. január 1-jétől hatályba lépő
szervezeti reform jegyében a nyolc „régióközponti bíróságként” működő közigazgatási és
munkaügyi bíróságok járhatnának el (Főváros, Budapest Környéki, Debrecen, Győr,
Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém), amelyek
rendelkeznek közigazgatási ügyszakkal.
A választási eljárásban a jogorvoslati kérelmek benyújtására és elbírálására szolgáló határidők differenciálása
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szempont figyelembevételét igénylő kérdések
(választás eredményének megállapítása, választókerületek, szavazókörök meghatározása, módosítása) esetén hosszabb határidők
indokoltak, biztosítva a megalapozott döntéshozatalt. A jogorvoslati jog biztosítása szempontjából fontos, hogy amennyiben lehetőség
van rá, ne napban, hanem munkanapban legyenek meghatározva a jogorvoslati kérelmek
benyújtására és elbírálására szolgáló határidők.
A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat során
hozható döntések
Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a
választási bizottság döntését a bíróság hatályon kívül helyezze és új eljárás lefolytatását
rendelje el, a helyben hagyás és a megváltoztatás mellett. Ezzel kezelhető a választási
szervek eljárási szabálysértéseinek megfelelő
reparálása a jogorvoslati eljárás során.
A népszavazási eljárás
Az országos népszavazás
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Nsztv.új) szabályozásában az országos népszavazásnál az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos
kifogás elbírálása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik, amelynek döntése ellen felülvizsgálati kérelmet a Kúriának
címezve lehet beadni.116
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt megváltoztatja. A Kúria döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

A választási eljárásban az sajátosan rövid határidőket differenciálni érdemes, amely jobban igazodhat a speciális jogorvoslatok jellemzőihez, így az adminisztratív jellegűek
(névjegyzék, szavazólap adattartalma, választási szerv hallgatása) rövidek, míg a több

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.régi) az országos népszavazási kérdés hitelesítésével kapcsolatos
Nemzeti Választási Bizottság döntése elleni

Ve. 234. § (3) bekezdés
Code of Good Practice in Electoral Matters
2017/2.

116

114
115

Nsztv.új 28.§
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jogorvoslat elbírálására az Alkotmánybíróságot jogosította fel, az új szabályozásban ez a
hatáskör átkerült a Kúriához. További érdemi
változás, hogy ha a Kúria nem találja törvényesnek az Nemzeti Választási Bizottságnak
a kérdés hitelesítésével kapcsolatos határozatát, azt meg kell változtatnia, s nincs lehetősége arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottságot új eljárásra utasítsa.117 Amennyiben a
népszavazási kezdeményezés visszautasításáról hozott határozat ellen nyújtanak be felülvizsgálati kérelmet, azt a Kúria vagy helyben
hagyja, vagy a Nemzeti Választási Bizottságot
új eljárásra utasítja.118
Az Nsztv.új szabályozásában az aláírásgyűjtéssel és az aláírások ellenőrzésével kapcsolatos jogorvoslati határidők az Nsztv.régi szabályozásához képest három napról öt napra
hosszabbodtak.119
Az országos népszavazás során - figyelembe
véve a 2018. január 1. napján hatályba lépett
közigazgatási bíráskodást érintő átfogó reformot - a Kúria helyett a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma járhatna el, ezzel egy bírói szervezetben tartva az ügytípushoz kapcsolódó bírói
gyakorlatot, és tehermentesítve a Kúriát.
Megemlítve természetesen az itt is felmerülő
a választási eljárásban meglévő jogorvoslati
rendszer sarkalatos szabályozását. A Nemzeti Választási Iroda által közzétett statisztika120 alapján 2017 évben 132, 2016 évben 32,
2015 évben 104, 2014 évben 14 országos népszavazási kezdeményezést nyújtottak be a
Nemzeti Választási Bizottsághoz.
A helyi népszavazás
A helyi népszavazás esetében az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos kifogás elbírálása a helyi választási bizottság hatáskörébe tartozik, annak

Nsztv.régi 22.§ (3) bekezdés
Nsztv.új 30.§ (2) bekezdés
119 Nsztv.új 28.§ (1) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés
120 http://www.valasztas.hu/orszagos-nepszavazasok
121 Nsztv.új 56.§ (2) bekezdés
122 Nsztv.új 89. § (2) bekezdés
123 Nsztv.új 65. § Az országos népszavazási eljárásban
az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve.
2017/2.
117
118
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határozata elleni fellebbezést a területi választási bizottság bírálja el.121 Ugyanígy a helyi
népszavazással kapcsolatos kifogásról szintén
a helyi választási bizottság dönt és annak döntése elleni fellebbezésről a területi választási
bizottság dönt.122
Nsztv.új 1. § (1) bekezdése alapján az e törvényben hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve.
Általános részét - az e törvényben foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell. Mivel az Nsztv.új
65.§123 nem tartalmaz eltérő rendelkezéseket a
másodfokú határozatot hozó választási bizottság döntése ellen benyújtható bírósági felülvizsgálati kérelem tekintetében, így a Ve. általános jogorvoslati szabályainak megfelelően
a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla124
jár el. A Ve. hatásköri szabályaihoz hasonlóan
itt is megállapítható, hogy illetékességi szabályok szerinti öt ítélőtábla (Főváros, Debrecen,
Győr, Pécs, Szeged) esetében nincs közigazgatási ügyszak, így mind a szakmai döntés
megalapozottsága, mind a decentralizált hatáskör-telepítés érdekében célszerű a közigazgatási és munkaügyi bíróságoknak adni ezt a
hatáskört. A 2018. január 1-jétől hatályba
lépő szervezeti reform jegyében a közigazgatási ügyszakkal rendelkező, nyolc „régióközponti bíróságként” működő közigazgatási és
munkaügyi bíróság járhatna el (Főváros, Budapest Környéki, Debrecen, Győr, Miskolc,
Pécs, Szeged, Veszprém)
A területi125 (megyei és a fővárosi) szintű helyi
népszavazási eljárás esetén a helyi választási
bizottság számára megállapított hatáskört a
területi választási bizottság, a területi választási bizottság számára megállapított hatáskört
a Nemzeti Választási Bizottság, a helyi választási iroda és annak vezetője számára megállapított hatáskört a területi választási iroda és
vezetője gyakorolja. A felülvizsgálati eljárásban a kérdés hitelesítés kapcsán a törvényszék
244. § (2) bekezdése, 245. §, 247. § (1) és (3) bekezdése,
250. §, 251. §, 256. § (2) bekezdése, 257. § (3) bekezdése, 258. § (1) bekezdése, 259-270. §, 271. § (2) bekezdése, 272-274. §, 275. § (1) és (2) bekezdése, 277-281.
§, 283-285. §, 288-291. §, 293. §, 297. §, valamint 298.
§ rendelkezéseit is.
124 Ve. 229.§ (1) bekezdés
125 Nsztv.új 90.§
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számára megállapított hatáskört a Kúria gyakorolja. Az országos népszavazáshoz hasonlóan itt is a Kúria helyett a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégiuma járhatna el, az ügytípushoz kapcsolódó bírói gyakorlatot egy szervezetben
hasznosítva, és a Kúria tehermentése érdekében.
A Váe. szabályozása tartalmazta korábban a
népszavazásra vonatkozó hatáskör telepítési
rendelkezéseket ennek megfelelően a helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének
a népszavazás-kezdeményezés aláírásgyűjtő
íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított tizenöt napon
belül a járásbírósághoz (Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz), illetőleg a
törvényszékhez lehetett kifogást benyújtani.126
A képviselőtestület népszavazást elrendelő,
valamint a kötelező népszavazás elrendelését
elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított nyolc napon belül szintén a
járásbírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetőleg a törvényszékhez lehetett kifogást benyújtani.127 A
korábbi szabályozás tehát figyelembe vette a
decentralizált hatáskör-telepítés követelményét.
Az Nsztv.új szabályozásában a felülvizsgálat
során a bíróság a megtámadott határozatot
helybenhagyja vagy megváltoztatja,128 a döntés hatályon kívül helyezésére és új eljárásra
utasításra lehetőség nincs. A választási bizottság eljárási szabálysértéseinek reparálására
nincs lehetőség a jogorvoslati eljárás során.
A népszavazás szavazólap adattartalma
elleni jogorvoslat
Országos népszavazás szavazólap
adattartalma elleni jogorvoslat
Az Nsztv.új 1. § (1) bekezdése alapján az e
törvényben hatálya alá tartozó eljárásokra a
Váe. 146. § (1) bekezdés
Váe. 146. § (2) bekezdés
128 Ve. 231.§ (5) bekezdés
129 Nsztv.új 65. § Az országos népszavazási eljárásban
az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve.
244. § (2) bekezdése, 245. §, 247. § (1) és (3) bekezdése,
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Ve. Általános részét - az e törvényben foglalt
eltérésekkel - alkalmazni kell. Mivel az
Nsztv.új 65.§129 nem tartalmaz eltérő rendelkezéseket a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozat ellen benyújtható bírósági felülvizsgálati kérelem tekintetében, így a Ve. speciális jogorvoslati
szabályainak megfelelően az országos népszavazás szavazólap adattartalmáról a Nemzeti
Választási Bizottság dönt, melynek döntése
ellen a Kúriához lehet benyújtani felülvizsgálati kérelmet.
A döntés adminisztratív jellege miatt a Kúria
helyett a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási
és Munkaügyi Regionális Kollégiuma járhatna
el, nem terhelve ezzel a Kúriát.
A helyi népszavazás szavazólap adattartalma elleni jogorvoslat
A helyi népszavazás szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen nincs helye fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla,
a területi népszavazás szavazólap adattartalmának esetén a Kúria bírálja el.130
A döntés adminisztratív jellege miatt ebben
az esetben is a Kúria helyett a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiuma, míg az ítélőtáblák helyett a
közigazgatási ügyszakkal rendelkező nyolc
„régióközponti bíróságként” működő közigazgatási és munkaügyi bíróság (Főváros,
Budapest Környéki, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém) járhatna el
megvalósítva a decentralizált hatáskör-telepítést és a felsőbb bíróságok tehermentesítését.
Ez az egyszerű megítélésű, adminisztratív jellegű felülvizsgálati eljárás hatáskör módosítása illeszkedne a 2018. január 1-jétől hatályba
lépő közigazgatási bíráskodás reformjához.
250. §, 251. §, 256. § (2) bekezdése, 257. § (3) bekezdése, 258. § (1) bekezdése, 259-270. §, 271. § (2) bekezdése, 272-274. §, 275. § (1) és (2) bekezdése, 277-281.
§, 283-285. §, 288-291. §, 293. §, 297. §, valamint 298.
§ rendelkezéseit is.
130 Ve. 240.§ (2) bekezdés
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Választási bizottságok
Országos népszavazás
Fontos még kitérni a népszavazási eljárásban
döntő szerephez jutó választási bizottságok
delegált tagjaira vonatkozó speciális szabályokra, amely szerint az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottságba a kezdeményezés szervezői egy közös tagot, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt
nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok egy-egy tagot bízhatnak
meg. A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a kezdeményezés szervezői két közös tagot, továbbá a
kezdeményezés szervezésében részt nem
vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal
rendelkező pártok két-két tagot bízhatnak
meg.131Valamint jogosultak politikai reklámok
közzétételére az Európai Parlamenti választások szabályainak alkalmazásával132, a szavazóköri névjegyzékben szereplő választók adatainak megismerésére133 a levélszavazás szavazási iratainak ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.
Helyi népszavazás
A helyi népszavazáson a helyi választási bizottságba, fővárosi, megyei ügyben a területi
választási bizottságba a kezdeményezés szervezői közösen, választási bizottságonként egy
tagot, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de a képviselő-testületben képviselőcsoporttal rendelkező szervezetek egy-egy tagot bízhatnak meg.
A szavazatszámláló bizottságba, valamint az
egy szavazókörrel rendelkező településen a
helyi választási bizottságba a kezdeményezés
szervezői közösen, továbbá a kezdeményezés
szervezésében részt nem vevő, de a képviselő-testületben képviselőcsoporttal rendelkező szervezetek két-két tagot bízhatnak
meg.134
Nsztv.új 68.§ (2) (3) bekezdés
Nsztv.új 69.§
133 Nsztv.új 70.§
2017/2.
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A jogalkotó ismét az országos szabályokat kívánta adaptálni a helyi viszonyokra figyelmen
kívül hagyva annak eltérő sajátosságait. A
Mötv. nem is említ képviselőcsoportot, azt
nem szabályozza, így azok megalakítása nem
kötelező. Amennyiben helyi rendeletben történik szabályozás a képviselőcsoportokra –
jellemzően a szervezeti és működési szabályzatban135 – az településenként eltérhet. Itt figyelembe kell venni az önkormányzati választási rendszer sokrétű sajátosságait. A legfeljebb tízezer lakosú településeken a képviselőtestület tagjainak megválasztására az egyéni
listás választási rendszer szolgál. A 10.000 lakos feletti települések esetén a vegyes választási rendszerben egyéni választókerületekben
és kompenzációs listákon lehet mandátumot
szerezni. A megyei közgyűlési és fővárosi választásokon a pártok és társadalmi szervezetek által állított listák egyikére leadott vokssal
lehet szavazni. A fővárosi közgyűlés tagjai a
főpolgármester, a fővárosi kerületek polgármesterei, valamint a fővárosi kompenzációs
listáról mandátumot szerző kilenc képviselő.136
Különböző választási típusoknál eltérő a
frakciók alakításának jelentősége, tízezer fő
alatti településeken, ahol meghatározó, több
helyen kizárólagosan független képviselőkből
álló testületeknél értelmezhetetlen a képviselőcsoportok alakítása. Mivel a képviselőcsoportoknál nincs törvényi minimum létszám
szabályozva a képviselő-testületek többségi
döntéssel kirekeszthetik a kisebbségben lévőket a képviselőcsoport létrehozás lehetőségéből, azzal, hogy a helyi viszonyokhoz mért
magasabb számot határoznak meg pl. három
azonos jelölőszervezethez tartozó ellenzéki
képviselő esetén a helyi szervezeti és működési szabályzatban ennél magasabb számban
határozzák meg a képviselőcsoport alakításához szükséges minimális létszámot.

Nsztv.új 83.§ (2) (3) bekezdés
Mötv. 53. §
136 Mötv. 22. § (3a) bekezdés

131

134

132

135

KODIFIKÁCIÓ
NADRAI NORBERT: JOGORVOSLÁS IRÁNYAI A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN

Az Alaptörvényben137 rögzített helyi népszavazás kapcsán a választási bizottságokba delegálás szabályainál érdemes az egyes választási típusokhoz kötődő sajátosságokat figyelembevevő rendelkezést alkotni. A választási
bizottságokba delegálást vállaló személyek
száma szavazásonként folyamatosan csökken.
A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása
alapján, 8306 szavazatszámláló bizottság működött a legutóbbi 2016. október 2-án megtartott országos népszavazáson és 2025 helyi
választási bizottság, amelyekbe a Fidesz
13122, az MSZP 3811, a KDNP 239, a Jobbik
170, az LMP 41 delegáltat küldött az összesen
több mint 10000 választási szervbe. A kormány által indítványozott népszavazáson a
szavazatszámláló bizottságok többségében
egyetlen ellenzéki tag sem ellenőrizte a választások tisztaságát.
A szavazatszámláló bizottságokban vasárnap
hajnaltól késő estig díjazás nélkül részt venni
egyre kevesebben szeretnének, még a választott tagok összegyűjtése is nehéz, amely tiszteletdíjjal jár. Ezért javasolt a helyi népszavazásnál képviselőcsoport helyett egy megengedőbb, de legalább is általános, nem a helyi
képviselőtestületektől függő szabályt felállítani, amely csak a helyi népszavazásnál lenne
alkalmazandó pl. a választási bizottságnál három képviselő regisztrálhatná magát népszavazásban résztvevő csoportként úgy, hogy
egy képviselőcsoporthoz tartozó képviselők
csak egy népszavazásban résztvevő csoportban lehetnek tagok és egy képviselő csak egy
népszavazásban résztvevő csoportban vehetne részt. Ezzel megakadályozandó az a
fajta visszaélés, hogy a képviselőtestületi
többség több csoportot létrehozva túlsúlyba
kerüljön a választási bizottságokban.
Helyi népszavazási indítvánnyal
támadott önkormányzati döntés
visszavonása
Az elmúlt években a népszavazási eljárások
kapcsán több alkalommal előfordult, hogy a
Alaptörvény Állam 31. cikk (2) bekezdés
6/2016. (VII.25.) HVB határozat
139 150/2016.(VIII.29.) önkormányzati határozat
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képviselőtestületek döntésének visszavonása
iránt nyújtottak be népszavazási kérdést és a
támogató aláírások ismeretében a közvetett
hatalmat gyakorló testület visszavonta korábbi döntését, a népszavazás kötelező kiírása
helyett.
Kaposváron, a hétköznapi nevén az ún. gumiégető ügy kapcsán a helyi választópolgárok
több mint 25%-ának aláírását hitelesítette138 a
helyi választási bizottság, ez 2047 aláírásgyűjtő ív 78,75%-os feldolgozottságánál
13.345 aláírást jelentett. A képviselőtestület a
kötelező népszavazást határozatával139 elutasította, arra hivatkozva, hogy a kérdés okafogyottá vált, mivel a vállalkozó visszalépett a
beruházási szándékától.
A
Kaposvári
Törvényszék
20.Pk.21.627/2016/2. számú döntésével a
képviselőtestület határozatát megsemmisítette, és új határozat meghozatalára utasította.
A végzés indokolása arra hivatkozott, hogy
kötelező népszavazás estén a képviselőtestületnek nincs mérlegelési jogköre, ki kell írnia
a népszavazást.
A képviselőtestület új határozatában140 elrendelte a kötelező népszavazás kiírását, ezt a
döntést
a
Kaposvári
Törvényszék
20.Pk.21.782/2016/2. számú határozatával
megsemmisítette. A végzés indokolásában a
törvényszék kifejtette, hogy a kérelmezők és a
kérelmezett korábbi határozatából egyértelműen kiderül, hogy a felek szerint okafogyottá vált a népszavazás kiírása, ezért az új
határozatot is megsemmisítette.
A képviselőtestület helyi népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő helyi
népszavazás elrendelését elutasító határozata
elleni felülvizsgálati eljárásban, a törvényszék
a határozat érdemében csak akkor folytat
vizsgálatot,141 ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a helyi népszavazás elrendelése között
a körülményekben olyan lényeges változás
következett be, amelyet a kérdés hitelesítéséről, vagy az azzal szembeni felülvizsgálati kérelemről hozott döntés során a helyi választási bizottság, illetve a kérdés hitelesítésével
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186/2016(X.10.) önkormányzati határozat
Nsztv.új 58.§ (1) (3) bekezdés
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kapcsolatos döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a törvényszék nem vehetett figyelembe, és a döntést érdemben befolyásolhatja. A törvényszék nem vizsgálja érdemben
azt a felülvizsgálati kérelmet, amelyben a kérelmező a kérdés tartalmát illető, valamint a
hitelesítéssel összefüggő alkotmányossági aggályokra hivatkozik.
Ezen szabályok alapján a törvényszék úgy
ítélte meg, hogy a kérdés hitelesítése és a népszavazás elrendelése közötti okafogyottság tényét garanciális szempontból csak a bíróság
állapíthatja meg a képviselőtestület nem.
A garanciális szempontú szabályozást a törvényszék az Alaptörvény és az Mötv. rendelkezéseiből142 vezette le, mely szerint Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi
közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek. Továbbá a helyi
önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyről törvényben meghatározottak szerint
helyi népszavazást lehet tartani. Azt pedig az
Mötv.143 deklarálja, hogy a helyi önkormányzás joga a települések és a megyék választópolgárainak közösségét illeti meg. Továbbá a
választópolgárok választott képviselőik útján
és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.
A törvényszék kifejtette, hogy a képviselőtestület nem tekinthető érdektelennek a helyi
népszavazás elrendeléséről szóló döntés meghozatalában, és véleménye szerint, ezért döntött úgy a jogalkotó, hogy a független bíróság
dönthessen ez ügyben.
A Kúria egy másik népszavazási ügyben,
ugyanebben a kérdésben más álláspontra144
helyezkedett, az ún. Nolimpia népszavazási
eljárásban, amikor a Fővárosi Közgyűlés népszavazást el nem rendelő határozatát,145 helyben hagyta.
A Kúria döntésében kifejtette, hogy az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a jogalAlaptörvény Az állam fejezet 31. cikk (1)-(2) bekezdés
143 Mötv. 3. § (1) (4) bekezdés
2017/2.
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kalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel
összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a
jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. A Kúria megítélése szerint a józan észnek megfelelő jogszabály-értelmezés követelményének ellentmond, ha a körülményekben
történt lényeges változás – a népszavazás
megtartásának nyilvánvalóan okafogyottá válása – ellenére a képviselő-testületnek el kellene rendelni a helyi népszavazást, s azt csak
egy esetleges bírói felülvizsgálat korrigálhatja.
Az ún. Nolimpia népszavazási eljárásban a
Kúria szerint a józan észnek ellentmond az a
jogszabály-értelmezés, amely szerint hiába
vonta vissza az olimpiai pályázatát a főváros,
a népszavazást arról, hogy a főváros vonja
vissza az olimpiai pályázatát, mégis el kell rendelni.
A Kúria ezen döntése ellen alkotmányjogi panaszt nyújtottak be, amelyben még nem született döntés.
Véleményem szerint mindkét bírói tanács
olyan érveket sorolt fel, amely arra mutat,
hogy nem jogértelmezési, hanem egyértelmű,
jogi garanciákat megfogalmazó törvénymódosításra van szükség.
Álláspontom szerint a közvetlen hatalomgyakorlás rendkívüli eszköze felette áll az általános döntéshozatalt jellemző közvetett hatalomgyakorlásnak, ahogy ezt az Alkotmánybíróság 52/1997. (X.14.) számú határozatában
kifejti. Ezt jelzi a helyi népszavazás kötőereje,
amely megköti a közvetett hatalomgyakorló
képviselőtestület kezét, és eltérő döntést egy
évig nem hozhat. Ha az eredményes népszavazás rendeletalkotással jár, azt csak minősített többséggel módosíthatja vagy helyezheti
hatályon kívül később, mivel a rendeletalkotáshoz minősített döntés szükséges. Ez a fajta
minősített többséget igénylő döntés is kötőerőt jelent, csak nem időben.

144
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Kpkf.IV.37.347/2017/3.
235/2017. (IV. 5.) Fővárosi Közgyűlési határozat

KODIFIKÁCIÓ
NADRAI NORBERT: JOGORVOSLÁS IRÁNYAI A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN

Több népszavazási eljárást figyelembe véve a
hatályos szabályozásban számomra az a jogértelmezés jelent garanciát, ha a közvetlen hatalomgyakorlás primátusát vesszük zsinórmértékül, és az okafogyott népszavazás kiírásának kérdésérő szóló döntést, külön jogorvoslati eljárásban a bíróság hozza meg kizárólag. Amennyiben a közvetett hatalmat gyakorló testület lenne erre feljogosítva, visszaélhetne e jogával, mint a támadott döntés meghozója, hiszen egy visszavont döntésnek
nincs kötőereje és azt bármikor módosíthatja,
a támadott döntést azonos vagy hasonló tartalommal ismét megalkothatja.
A helyi népszavazás esetén a kötőerő a jelenlegi szabályozásban, időben a legrövidebb a
népszavazás eljárási határidőihez képest,
mindössze egy év, amely a helyi népszavazás
jogintézményét kiüresíti, a közvetlen hatalomgyakorlás helyett a sok közül egy politikai
eszközzé silányítja magát az intézményt.
Az ún. római-parti mobil gát népszavazási
esetben a Kúria jogorvoslati eljárásban hitelesítette146 a népszavazási kérdést 2017. október
10. napján kelt döntésében, amely a Fővárosi
Közgyűlés 2017. április 5-én hozott határozatának hatályon kívül helyezésére irányult. A
támadott határozatot 2017. szeptember 27-i
ülésén megerősítette147 a Közgyűlés. A Kúria
népszavazási kérdést hitelesítő döntése után
nyolc nappal a támadott határozatott, mivel
elkezdődött az aláírásgyűjtés egy rendkívüli
testületi ülésen egyszerűen hatályon kívül helyezte148 a Közgyűlés, megakadályozva a helyi
népszavazást. Ez a legutóbbi eset jól mutatja,
hogy a jelenlegi szabályozás alkalmatlan biztosítani a népszavazás jogának gyakorlását,
amely az Alaptörvényben biztosított, de gyakorlatban nem, csak elvben létezik, azaz a
közvetlen hatalomgyakorlásnak ez a formája
nem érvényesül.
Amennyiben elfogadjuk az Alkotmánybíróság által is megerősített közvetlen hatalomgyakorlás primátusát a közvetett, képviseleti
hatalomgyakorlással szemben, akkor olyan
garanciákat kell beépíteni a szabályozásba,
Knk.IV.37.774/2017/2. számú határozat
1321/2017.(IX.27.) Fővárosi Közgyűlési határozat
2017/2.
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147

67

hogy egy adott ponton túl ne legyen joga a
képviselőtestületeknek semmilyen módon befolyásolni a népszavazási eljárást. Természetesen a népszavazási kezdeményezés egyfajta
bizalmatlansági indítványként is felfogható,
hiszen a választók képviseletüket ellátó személyek testületétől a döntés jogát visszaveszik, saját kezükbe veszik azt. Ez a demokrácia.
Véleményem szerint a népszavazási kérdés
hitelesítésének jogerős döntéséig van lehetősége a közvetett hatalomgyakorlónak döntését módosítani, visszavonni, amikor az aláírásgyűjtés megkezdődik már nem.
A népszavazást támogató aláírások már a bizalmatlansági indítványra kerülnek képletesen, mivel nem úgy döntöttek a képviselők,
ahogy a választók megbízták őket. Amennyiben összegyűlik a kötelező népszavazáshoz
szükséges aláírás, a döntést a választóknak
kell meghozni. A népszavazás kötőereje pedig
nem lehet egy év, mert a népszavazási eljárás
pl. egy kérdés jogorvoslati eljárásban hitelesítésének idejéhez képest, komolytalan.
Nem biztos, hogy a kötőerőt csak időben
szükséges megadni, a népszavazással hozott
döntés megváltoztatásához, felülírásához további garanciák is meghatározhatók. A legerősebb garancia a nép által hozott döntést
csak a nép jogosult megváltoztatni elv, azaz
ha a közvetett hatalomgyakorló testület, egy
népszavazási döntést meg akar változatni,
forduljon a választóihoz, gyűjtsön össze annyi
aláírást a kezdeményezéshez, amennyit maga
határozott meg a választóknak. Ebben az
esetben a jelenleg hatályos rendelkezések
alapján a kezdeményezők aránya közelebb
lesz a 10 %-hoz és nem a 25 %-hoz, ami általános. Természetesen a garanciális szabályok
skáláján széles lehetőség kínálkozik a népszavazási döntés kötőerejét illetően, így lehet növelni az időtartamot, vagy a népszavazási kérdésben a választókra bízni a kérdés kötelező
elemeként. Az újabb népszavazás helyett minősített többségű döntéshozatalhoz kötni,
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közmeghallgatást előírni. Számomra a rugalmas megoldás jelentene garanciát, amikor a
választók a népszavazási kérdésben fogalmazzák meg döntésük kötőerejét, azaz megváltoztatásának feltételeit.
A helyi népszavazás esetén a jogorvoslati hatáskör módosítása mellett a népszavazáshoz
való jog gyakorlásának garanciáit is biztosítani
kell, figyelembe véve a közel öt éves új szabályozás alkalmazásának problémáit.
Kapcsolódó jogszabály-módosítási
javaslatok
A választási irodavezetők
függetlenségének garanciája
A jegyzői kinevezés szabályainak módosítása
indokolt, szakmai függetlenségének és stabilitásának erősítése érdekében a 2013 előtti
képviselő-testületi kinevezéshez való visszatérés szükséges a polgármester egyszemélyi
döntése helyett.
A szavazóhelyiségbe való eljutás
A választás napja vasárnap,149 munkaszüneti
napon történik, amely munkavállalás és tömegközlekedés szempontjából igényel új szabályozást, annak érdekében, hogy a lehető
legtöbb választójogosult tudjon élni választójogával. Érdemes megfontolni a demokratikus intézményrendszer ünnepeként megélt
szavazás napját ünnepnapként rögzíteni azon
munkavállalók érdekében, akik vasárnap is
dolgoznak. Ez nem csak a vasárnap dolgozó
munkavállalók szavazási hajlandóságát befolyásolná kedvezően, de a bevásárlóközpontok
látogatói számára is több idő jutna a részvételre.
A tömegközlekedésben pedig legalább 10 és
17 óra között munkanapi menetrenddel lehetővé kellene tenni a könnyebb eljutást a szavazóhelyiségekbe. Fontos terhet levéve azok
válláról, akik szervezetten, bár nem busszal
viszik önzetlenül, természetesen ötletszerűen
és nem listák alapján a választókat szavazni. A
közérdek előbbre való, mint a magán, ezért a
Ve. 6.§ (2) bekezdés
2017/2.
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közpénzből finanszírozott tömegközlekedés
segítse a választók szállítását ne magánszemélyek.
A választási bizottságok pártatlanságának garanciája
A választási bizottság választott tagjainak jelölési törvényi szabályait lehet további rendelkezésekkel kiegészíteni, amely biztosítja, hogy
csak olyan jelöltek közül választhasson a képviselő-testület, akik a legszélesebb közbizalmat bírják. A választási iroda vezetője a választási bizottság választott tagjaira vonatkozó személyi javaslatát a megválasztásukat
megelőző 15 napig tegye közzé. A jelölési folyamat nyilvánossága és az elfogult jelöltekkel
szembeni tiltakozás lehetősége kiegészítené a
jelenlegi jelölési folyamatot.
További garancia lehet a jogorvoslati eljárásban eljáró testület tagjaival szemben, hogy a
törvény írjon elő bizonyos végzettségi követelményeket, akik képesek értelmezni a jogszabályokat, valamint végzettségüknél, szakmai tapasztalatuknál fogva megfelelő szakmai
tekintéllyel is bírjanak a lakosság előtt. Ezt keretszabályozással, települési szinthez igazodó
adottságok figyelembevételével lehetne meghatározni. A szakmai és erkölcsi tekintélyt
szolgálhatja a bírákkal szembeni életkorhatár
rögzítése a jogorvoslat során eljáró bizottsági
tagokkal szemben is. A Nemzeti Választási
Bizottság választott tagjával szemben mindenképp a bírákra vonatkozó szakmai és életkori követelményeket szükséges előírni hatáskörük és mandátumuk sajátosságára tekintettel. A megbízott tagokkal szemben ugyanilyen
követelmény kerülhet előírásra.
Sarkalatosság kérdése
Fenti javaslatok alfája és ómegája a sarkalatosnak minősülő szabályoknak megfelelő konszenzusos javaslattétel és elfogadottság.
Azonban ne legyünk hipokriták, ez alkupozíciókban elérhető részegyességekben valósulhat meg, nem pedig egységes, átfogó reformként.
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A megegyezés eredményeként a sarkalatos
törvények és rendelkezések számának ésszerű
rögzítése szükséges. Az Alaptörvényben garantált alapvető jogok érvényesüléséhez való
szoros kötödés az egyetlen elvi alap a minősített többségi elfogadás követelményéhez,
nem pedig szimpla hatalom-technikai meggondolás. Az alkotmánybíróság legfőbb feladata ezen értékek védelme, nem pedig elvi
alapok nélküli jogszolgáltatás, ahhoz nem kell
alkotmánybíróság, elég egy elektronikus űrlap, hiszen az informatikai megoldások lehetővé teszik a sarkalatosnak minősülő rendelkezések eltérő jelölését, és annak alkalmazásával az automatikus megsemmisítést.
Ez a technikai példa talán erőltetett, de a korszellemet jól mutatja. Ma már a közigazgatásban, hatósági ügyekben a formalizált eljárások
száma jelentős és számuk egyre nő. A

Ha nincs rajta se ajtó, se ablak, utólag is lehet rá
vágni, hogy legyen hova kirakni a Virágot. (szerző általi
2017/2.
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bíróságok jó gyakorlatai is az uniformizált eljárások felé nyitnak. Az automatizmusnak is
megvan a maga terepe, de az jogi tények igazolására alkalmas, nem jogszolgáltatásra, különösen nem igazságszolgáltatásra.
Az alkotmánybíróságra ruházható át az alkotmányi szabályozásban rögzített, kizárólag az
alapvető jogok védelme érdekében, a minősített többség szükségességének végső kimondása.
Ennek általános elvi rendelkezésként való kimondása adhat megoldást a sarkalatos szabályokból épített falra, amely ugyanazt a szerepet kezdi betölteni, mint az első szabad választásokat követő 1990. évi rendszerváltást
megakadályozni szándékozó széleskörű kétharmados szabály. Nem minden falat kell/lehet áttörni/lerombolni.150
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Pécsi Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Kar
A helyi földbizottság szerepe a
közigazgatási perben
–
A helyi földbizottság
eljárásjogi evolúciója, az ügyféli
minőség és a kereshetőségi jog
vizsgálata a közigazgatási perben1
I. A helyi földbizottság szerepe az új
földforgalmi szabályozásban
A helyi földbizottságok intézményét a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény (Fftv.) 68. § rendelkezései vezették be a magyar jogrendszerbe.
A termőföld védelmében felállított testület
nem számít újdonságnak, hiszen a 19. században is ismert fogalom volt a közbirtokossági
közgyűlés, ahol a birtokosok közgyűlése állapította meg a legelőrendtartást, a legeltetés, az
állattenyésztés és az apaállattartás módozatait.
A közbirtokossági közgyűlésnek joga volt a
teendőket saját közegeire bízni, e célból alapszabályokat alkotni és külön tanácsot és végrehajtóközegeket választani.2 Az Fftv. 68. §
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó
földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. A 68. § (2) bekezdése szerint e helyi
gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai által megválasztott helyi földbizottság. Az Fftv. 68. § (3) bekezdése alapján a
helyi földbizottság feladata, hogy a település
közigazgatási területén a törvény hatálya alá
tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a
birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív

A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programja keretében
valósult meg.
2 Mikó András: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
szerepe a termőföld jóváhagyási eljárásban In: Gazdaság és Jog 2017/3, 17. o.
2017/2.
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földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes
birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és
megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban a 24. és
25. §-ban foglalt feladatának gyakorlásával befolyásolja.
Az Fftv. 68. §-ához fűzött miniszteri indokolás szerint a helyi földbizottság a magyar jogban új elemként jelenik meg, azonban számos
más európai ország már régebb óta alkalmazza a helyi közösségek bevonását a földszerzési eljárásba. Ezen új intézmény bevezetésével a helyi érdekek és viszonyok - a hatóság által egyébként nem ismert - szempontjai
jelenhetnek meg, ami teljesebb képet ad az eljáró hatóság számára a mérlegelés lefolytatásához. A földbizottság nem hatóság, eljárása
nem önálló közigazgatási vagy szakhatósági
eljárás, így a nyilatkozata ellen sem felszólalásnak, sem panasznak, sem más jogorvoslatnak nincs helye.
„A helyi termelőknek az eljárásba való bevonása vonatkozásában (véleményezés) Franciaország, illetve Ausztria, a szerződések nyilvánosságra hozatala kötelezettségének tekintetében Franciaország, Olaszország, Németország szabályozása tartalmaz a magyar rendelkezésekhez hasonló elemeket”.3
A helyi földbizottságnak, illetve a jogkörében
eljáró Kamarának a termőföld tulajdonjogának megszerzésére irányuló adásvételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban biztosít
szerepet az Fftv. A termőföld eladására vonatkozó elfogadott vételi ajánlatot adásvételi
szerződésbe kell foglalni, s a vételi ajánlatot a
tulajdonosnak közölnie kell az Fftv.-n, más
törvényen és a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjával, jogosultjaival – az
Fftv.-n alapuló elővásárlási jog esetén a föld
fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője útján, egyéb elővásárlási jog esetén pedig
közvetlenül is közölni kell a jogosultakkal. Az
elővásárlási jog jogosultja az ajánlat közlésétől
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül
Olajos István – Andréka Tamás: A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése In: Magyar Jog 2017/78, 415. o.
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tehet a jegyzőnél az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó
nyilatkozatot. A jegyző a nyilatkozattételre
nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon
belül a beérkezett, illetve az átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződés eredeti példányával, valamint
a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. A mezőgazdasági igazgatási
szerv az Fftv. 23. § alapján „érvényességi szűrést” végez a hozzá beérkezett adásvételi szerződések és elfogadó jognyilatkozatok vonatkozásában: azok tartalma és alaki kellékei
alapján ellenőrzi az érvényességi és hatályossági feltételeknek való megfelelést. Az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül a
mezőgazdasági igazgatási szerv dönt az adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, ha a szerződés, vagy az elfogadó jognyilatkozat nem felel meg az Fftv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási
szerv nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, haladéktalanul megkeresi a
helyi földbizottságot állásfoglalásának beszerzése céljából. Az Fftv. 24. § (1) bekezdése
alapján a helyi földbizottság 15 napon belül
kiadja az adásvételi szerződés jóváhagyásának
megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását. A helyi földbizottság az adásvételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen az Fftv. 24. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerint értékeli, s adja
meg állásfoglalását. A helyi földbizottság állásfoglalásával szemben az eladó, a vevő és a
határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a
települési önkormányzat képviselő-testületénél. A képviselő-testület megváltoztatja az állásfoglalást, ha annak kiadására az Fftv. 23-25.
§-ai megsértésével került sor, egyébként a ki-

fogást elutasítja. A képviselő-testület határozatával szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségét a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 103/D. § biztosítja. Utóbbi jogszabályi rendelkezés törvénybe iktatásának kiváltó oka az volt, hogy az Alkotmánybíróság
a 17/2015. (VI. 5.). számú határozata alkotmányos követelményként megállapította,
hogy az alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való alapjog érvényesülése csak akkor biztosított, ha a
helyi önkormányzat képviselő-testületének a
földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott
kifogást elbíráló határozata, mint közbenső
érdemi döntés ellen bírósági felülvizsgálat
igénybe vehető. Az Alkotmánybíróság a földbizottságok állásfoglalásának részletes indokolását is előírta.4 A Kúria 2/2016. (III. 21.)
KMK véleménye is megerősítette, hogy a
képviselő-testület határozat külön közigazgatási perben vizsgálható felül. Az érdemi felülvizsgálat feltétele pedig az, hogy mind a földbizottság, mind a képviselő-testület határozata tartalmazza a döntés indokait.

A 17/2015. (VI. 5.). számú AB határozat rendelkező
része 2. pontjának a) alpontja alapján az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként megállapította, 2.
Az Alkotmánybíróság a földbizottságok eljárásával
kapcsolatos alkotmányos követelményként megállapítja, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való alapjog érvényesülése csak akkor biztosított, ha a földbizottságok állásfoglalása a törvényben megkövetelt értékelést olyan
2017/2.

részletességgel tartalmazza, hogy annak okszerűsége
érdemben is elbírálható a hatósági eljárásban, a hatósági döntés ténybeli megalapozottsága és jogszerűsége
pedig nemcsak formai szempontból, hanem érdemben
is felülbírálható a bírósági felülvizsgálat során.
5 17/2015. (VI. 5.) AB határozat indokolásának 51.
margószáma

4

II. A helyi földbizottság
az Alkotmánybíróság határozataiban
Az Alkotmánybíróság több határozatában is
foglalkozott a helyi földbizottság mibenlétével, szerepével a termőföld adásvételének jóváhagyási eljárásában. A már említett
17/2015. (VI. 5.). számú AB határozat indokolásának 51. margószámában a taláros testület leszögezi, hogy a földbizottság nem köztestület, „ennek ellenére mint valamely település termőföldet művelő gazdálkodói közösségének a törvény által létrehozott képviseleti szerve a gazdasági élet ama fakultatív
köztestületeire emlékeztet, amelyek a XX.
század elején jelentek meg hazánkban5”. Az
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Alkotmánybíróság utalt még a legelők birtokosai által alkotott közbirtokosságra, mint a
helyi földbizottság létrehozatala szempontjából figyelembe vett jogtörténelmi előképre.
Az AB határozat a helyi földbizottság jogállására vonatkozó szabályok alapján azt a következtetést vonta le, hogy a jogalkotó a földbizottságot „nem közhatalom gyakorlására hatalmazta fel, nem hatósági jogkört biztosított
számára6”. Az Alkotmánybíróság szerint az
Fftv. a helyi földbizottságnak olyan sajátos
magánjogi jogosultságot biztosít, amelyet „a
termőföld forgalmában érdekelt, de az egyes
adásvételi szerződések tekintetében saját alanyi joggal nem rendelkezők (nem szerződő
felek és nem elővásárlásra jogosultak) képviseletében gyakorol7”. A földbizottság érdekeltsége tehát magánjogi természetű és közvetett jellegű (mivel a földbizottság tagja a saját vagy hozzátartozója ügyével összefüggő
eljárásban nem vehet részt). A helyi földbizottságot tehát közvetett magánjogi érdekeltnek kell tekinteni, annak ellenére, hogy az
Fftv. és az Fétv. működési szabályokat határozott meg számára. A helyi földbizottság állásfoglalásának közjogi jogkövetkezményeit
ugyanis a mezőgazdasági igazgatási szerv alkalmazza.
Az AB határozat indokolásának 74. margószáma alapján a helyi földbizottság mint közvetett magánjogi jogosult értékelésen alapuló
állásfoglalása a mezőgazdasági igazgatási
szerv eljárása szempontjából az ügyfél nyilatkozatával esik azonos megítélés alá.
Czine Ágnes alkotmánybíró az AB határozathoz fűzött különvéleményében kifejti, hogy a
helyi földbizottság nem tekinthető magánjogi
érdekeltnek, hiszen a helyi közérdek érvényesítése céljából jár el. Amennyiben mégis magánjogi érdekeltnek tekintenénk, akkor pedig
nem gyakorolhatna vétójogot a vele azonos
magánjogi jogállású személyek adásvételi
szerződésének hatályosulási folyamatában.8

17/2015. (VI. 5.) AB határozat indokolásának 56.
margószáma
7 17/2015. (VI. 5.) AB határozat indokolásának 56.
margószáma
2017/2.
6
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Kiss László alkotmánybíró különvéleményében még inkább górcső alá veszi a helyi földbizottságok jogállását, s megállapítja, hogy e
testületek nem magánjogi jogosultsággal rendelkeznek, hanem közhatalmat gyakorolnak.
Álláspontja szerint a helyi földbizottság
egyetértési joga révén a mezőgazdasági igazgatási szervvel „együttdöntési” joggal rendelkezik, így az ügydöntő határozat meghozatalában – közhatalmi szervként – közvetlenül
maga is részt vesz.
Az Alkotmánybíróság a 18/2016. (X. 20.)
számú határozatával megsemmisítette az
Fétv. 103/A. § (2) bekezdése utolsó mondatának „a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel”
szövegrészét. A taláros testület szerint a „bírósághoz fordulás jogának gyakorlásához
szükséges, hogy az érintettek értesüljenek a
határozatról, amely jogukat vagy jogos érdekeiket érinti és megismerhessék annak tartalmát. A jogorvoslathoz való jog gyakorlásához
is – egyebek mellett – elengedhetetlenül szükséges, hogy az érintettek értesüljenek a határozatról, amely jogukat vagy jogos érdekeiket
érinti és megismerhessék annak tartalmát. A
jogorvoslat egyes elemei mikénti szabályozása
vizsgálatánál figyelembe kell venni a jogorvoslattal megtámadható döntésről való tudomásszerzés garantáltságát. Az Alkotmánybíróság szerint a tudomásszerzés akkor garantált, ha megállapítható, hogy a tudomásszerzés lehetősége minden kétséget kizáróan
fennáll.9 Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a képviselő-testület határozatát
nem csak az Fétv. 103/A. § (2) bekezdésében
foglaltakkal kell közölni, hanem mindazokkal,
akik az eljárás során ügyfélnek minősülnek.

17/2015. (VI. 5.) AB határozathoz fűzött különvélemény (158. margószám)
9 18/2016. (X. 20.) AB határozat indokolásának 17.
margószáma
8
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III. A helyi földbizottság ügyféli
jogállása és kereshetőségi joga
1. Ügyféli jogállás és kereshetőségi jog a
175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet előtt
2016. július 1-jét megelőzően az Fétv. 27. §
(2) bekezdése taxatíve felsorolta (s e felsorolás jelenleg is hatályos), hogy a mezőgazdasági
igazgatási szerv hatósági jóváhagyásához kötött, a föld tulajdonjogának megszerzésére
irányuló szerződésnek, illetve a tulajdonjog
átruházásnak nem minősülő módon történő
megszerzésének - ide nem értve a föld tulajdonjogának az Fftv. 35. §-a szerinti árverés
útján történő megszerzését - hatósági jóváhagyására vonatkozó eljárásban mely személyes
és szervezetek tekinthetők ügyfélnek. A felsorolás szerint az eljárásban ügyfél a jogügyletben résztvevő természetes személy, gazdálkodó szervezet; az állam tulajdonjogának
megváltozásával járó jogügylet esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet, illetve vagyonkezelői jog fennállása esetén a vagyonkezelő; a jogügylet tárgya szerinti földre
elővásárlási joggal rendelkező személy; az ingatlan-nyilvántartásból kitűnő egyéb jogosult,
akinek a földre vonatkozó jogát az eljárás
érinti, ideértve az ingatlan-nyilvántartásba
még be nem jegyzett, széljegyzett bejegyzés
iránti kérelem jogosultját és kötelezettjét; az
Fftv. szerinti közeli hozzátartozó, akinek e
helyzetére tekintettel jött létre az a jogügylet,
amelynek érvényességi feltétele a közeli hozzátartozói viszony fennállása; mindazon
egyéb jogosult, akinek a földre vonatkozó jogát a jogügylet érinti. A 27. § (2) bekezdésének
utolsó eleme tartalmaz tágabb személyi kört,
a helyi földbizottság (és a jogkörében eljáró
kamarai szerv) azonban e körbe sem fér bele,
hiszen a jogügylettel érintett földre vonatkozóan nem áll fenn (nem állhat fenn) semmilyen jogosultsága. A Ket. ügyfél fogalmának
vizsgálatáig el sem kell jutni, hiszen az Fétv.
tételesen felsorolja azokat a személyeket és
szervezeteket, amelyek a hatósági jóváhagyási
eljárásban ügyfélnek minősülnek. Az Fétv. 27.
§-a a törvény 107. §-a alapján nem minősül
sarkalatos rendelkezésnek.

2017/2.
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Előfordult a közigazgatási és munkaügyi bíróságok gyakorlatában 2016. július 1-jét megelőzően, hogy a helyi földbizottság jogkörében eljáró kamarai szerv kereseti kérelmet terjesztett elő a képviselő-testület határozatával
szemben. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok többsége a keresetlevelet ilyen esetben
a Pp. 130. § (1) bekezdésének g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül elutasította. Álláspontom szerint helytálló volt ezen közigazgatási és munkaügyi bíróságok döntése az
alábbiak szerint. Jelenleg a Pp. 327. § (1) bekezdése határozza meg a közigazgatási per indítására jogosultak körét. Eszerint közigazgatási per indítására jogosult az ügyfél és a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője. Korábban
(így a később még említendő az önkormányzatok perindítási jogosultságáról szóló
2/2004. közigazgatási jogegységi határozat
időszakában is) a Pp. eltérő szabályozást tartalmazott a közigazgatási per indítására jogosultakról. Eszerint a közigazgatási per indítására az jogosult, akinek jogát vagy törvényes
érdekét az eljárás alapjául szolgáló ügy érinti.
A Pp. korábban tehát nem jelölte meg kifejezetten a perindításra jogosultak körét, s a Pp.
130. § (1) bekezdésének g) pontja csak abban
az esetben volt alkalmazható, amennyiben a
jogszabály kifejezetten megjelölte a perindításra jogosultat, s a keresetlevelet nem ez a
személy nyújtotta be. A Pp. jelenlegi 327. § (1)
bekezdése azonban a korábbi homályos, s
jogbizonytalanságot eredményező jogszabályi
rendelkezéssel szemben konkretizálta a perindításra jogosult személyi kört: a közigazgatási
hatósági eljárásban részt vett ügyfél, illetve a
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője. A hatósági jóváhagyási eljárás tekintetében az Fétv.
27. § (1) bekezdése a Ket. rendelkezéseit csak
abban az esetben rendeli alkalmazni, amenynyiben a földforgalmi törvények eltérően nem
rendelkeznek. Az Fétv. 27. § (2) bekezdése
felsorolja az ügyfélnek minősülő személyeket,
szervezeteket, így álláspontom szerint a Ket.
ügyfélre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak. Az eljárás egyéb résztvevőit pedig
a Ket. 172. § e) pontja sorolja fel: a tanú, a
hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa, az ügyfél képviselője és a
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hatósági közvetítő. A fenti jogszabályi rendelkezések alapján tehát a helyi földbizottság
jogkörében eljáró kamarai szerv sem ügyfélnek, sem az eljárás egyéb résztvevőjének nem
tekinthető. Az Alkotmánybíróság is sajátos,
közvetett magánjogi jogosultsággal rendelkező érdekeltként tételezte a helyi földbizottságot. Mivel sem ügyfélnek, sem az eljárás
egyéb résztvevőjének nem minősül a helyi
földbizottság jogkörében eljáró szerv, így
közigazgatási pert nem indíthat, így az általa
előterjesztett keresetlevelet a Pp. 130. § (1)
bekezdésének g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani.
A fenti megoldást követte – többek között –
a Veszprémi Törvényszék is, amikor – az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyva - a
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása mellett tette le voksát. A törvényszék hivatkozott az Fétv. 27. § (1)-(2) bekezdéseire,
s arra, hogy a 27. § (2) bekezdésében lévő felsorolás taxatív, így kizárja az ügyféli jogállás
meghatározása kapcsán a Ket. 15. § (1) bekezdésének alkalmazását. A törvényszék a Ket.
15. § (4) bekezdése kapcsán rögzítette, hogy
„a feladatköri érintettségen alapuló ügyféli
jogállás annak alapján keletkezik, hogy a közigazgatási szervek feladatai nem egyeznek
meg a jogi felhatalmazásban biztosított hatáskörrel, ugyanakkor az ügyben hozandó döntés kihatással lehet arra a közérdekre, amelynek érvényre juttatására a feladattal érintett
szerv (földbizottság) hivatott10”. képviselőtestület eljárása során azt vizsgálhatja, hogy a
kifogást előterjesztő által felhozottak az állásfoglalás törvényességét és megalapozottságát
megingatják-e, vagy sem. Amennyiben a képviselő-testület megváltoztatja a helyi földbizottság állásfoglalását, nem állapít meg többletjogot, vagy kötelezettséget, nem von el a
meglévőből újabb jogot a földbizottságtól,
csupán az Fftv. 23-25. §-aival kapcsolatban
fejti ki eltérő törvényességi értékelését. Ennek
következtében a helyi földbizottságnak nem
lesz több vagy kevesebb, esetleg más a jogszabályi feladata, hiszen e feladatát már ellátta az-

Veszprémi Törvényszék 3.Kpkf.20.215/2016/3.
számú végzése
11 Veszprémi Törvényszék 3.Kpkf.20.215/2016/3.
számú végzése
2017/2.
10
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zal, hogy állásfoglalását kiadta. A helyi földbizottság az „állásfoglalás kiadásával juttatta
ugyanis kifejezésre, hogy a törvényi szempontok szerint az adásvételi szerződést a helyi
gazdálkodó közösség képviseletében értékelte11”.
A Kúria azonban nem osztotta a fenti eljárást
követő közigazgatási és munkaügyi bíróságok, valamint törvényszékek álláspontját. A
legfőbb bírói szerv több ügyben is kimondta,
hogy „az ügyben figyelembe kell venni a
2/2004. közigazgatási jogegységi határozat
elvi lényegét. E jogegységi határozat az önkormányzatok perindítási jogosultságával
kapcsolatos ugyan, de rendelkező részének 2.
pontja irányadó lehet jelen ügyben is. E szerint az igényérvényesítési jogosultság (kereshetőségi jog) fennállásának megállapítása a
jogvita érdemére tartozó kérdés; a kereshetőségi jog hiányában a kereset ítélettel való elutasításának van helye. A Kúria felhívja a figyelmet a EBRD2016. K.21. számú elvi bírósági döntésre, amely szerint a kereshetőségi
jog alapvetően anyagi jogi kérdés, a félnek a
vitában való anyagi jogi érdekeltségére vonatkozik, és így a jogvita érdeme körében bírálható el, hiánya a kereset ítélettel való elutasítását eredményezi”.12 A Kúria szerint „a Pp.
130. § (1) bekezdés g) pontja alapján a bíróság
akkor utasíthatja el a keresetlevelet, ha érdemi
vizsgálat nélkül – a keresetlevélből a jog vagy
jogos érdek vizsgálata nélkül – megállapítható
a perbeli legitimáció hiánya. Ha a kereshetőségi jog megléte vitás – mint ahogy jelen ügyben is –, akkor ebben a kérdésben a kereset
érdemi elbírálása után a bíróságnak ítélettel
kell határoznia”.13 A Kúria által hivatkozott
EBRD2016. K.21. számú elvi bírósági döntés
a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott 12.K.27.292/2015. számú ítélete, mely utalt arra, hogy a közigazgatási perben a perindítási jogosultság és a kereshetőségi jog nem minden esetben egyezik meg. Az
elsőfokú bíróság megállapította, hogy „a felperes keresetében nem igazolta a kereshetőségi jogát, a bíróság felhívására sem jelölt meg

12
13

Kúria Kfv.IV.37.805/2016/4. számú végzése
Kúria Kfv.IV.37.805/2016/4. számú végzése
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olyan közvetlen jogi érdekeltséget, amely alátámasztaná azt, hogy az alperessel szemben
igényét érvényesítheti. Nem adott elő olyan
konkrét és egyedi jogsérelmet, amely számára
abból fakad, hogy az alperes az alperesi beavatkozók és az eladók közötti adásvételi
szerződést jóváhagyta14”. A kereshetőségi
joggal kapcsolatban a szolnoki ítélet – a
2/2004. közigazgatási jogegységi határozatra
is utalva – rámutat arra, hogy „a közigazgatási
perben a perindítási jogosultság feltétele a fél
jogképessége, továbbá az, hogy az eljárás
alapjául szolgáló ügy a fél jogát, vagy törvényes érdekét érintse. A fél érintettsége a kereshetőségi jogban (perbeli legitimáció) valósul meg. A kereshetőségi jog közvetlen érintettséget, meghatározott érdekeltségi kapcsolatot feltételez. A kereshetőségi jog alapvetően anyagi jogi kérdés, a félnek a vitában való
anyagi jogi érdekeltségére vonatkozik, és így a
jogvita érdeme körében bírálható el, hiánya a
kereset ítélettel való elutasítását eredményezi15”.
A helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv
ügyféli jogállásának és így perindítási jogosultságának bizonytalanságát tovább fokozta a
közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumvezetők 2016. február 26. napján megtartott értekezlete, amely rögzítette, hogy a helyi
földbizottság a saját állásfoglalása elleni kifogást elbíráló képviselő-testületi hatósági eljárásban sem ügyfél nem volt, sem az eljárás
egyéb résztvevőjének nem tekinthető. A képviselő-testület nem a helyi földbizottsággal
szemben folytatta le az eljárást, nem a helyi
földbizottság kérelmére járt el. Bár a Ket. 15.
§ (4) bekezdése alapján az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában szakhatóságként
részt nem vevő szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti, a bírói gyakorlat egyértelművé tette, hogy az elsőfokú közigazgatási
hatósági eljárás során az elsőfokú közigazgatási szerv a másodfokú közigazgatási szerv
döntésével szemben felülvizsgálati kérelmet
nem nyújthat be. A regionális kollégiumvezetők szerint a kifogást elbíráló képviselő-testületi határozat bírósági felülvizsgálata során a
helyi földbizottság úgy tekinthető, mint quasi
EBRD2016.K.21. számú elvi döntés 22. pontja
EBRD2016.K.21. számú elvi döntés 27. pontja
2017/2.
14
15
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elsőfokú szervként eljáró testület. A képviselő-testület előtti eljárásban az ügyfél jogállása nem illette meg, egyéb érintettsége közvetett, ezért a Pp. 130. § (1) bekezdésének g)
pontja alapján a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának van helye.
Álláspontom szerint a 175/2016. (VII. 1.)
Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően
lefolytatott hatósági jóváhagyási eljárásokban
kifejezetten aggályosak az EBRD2016.K.21.
számú elvi döntésben foglaltak, hiszen az egy
olyan közigazgatási jogegységi határozaton
alapul, amely eltérő jogszabályi rendelkezés
értelmezése kapcsán született. A Pp. korábbi
327. § (1) bekezdése kapcsán valóban szükséges volt a legfőbb bírói szerv iránymutatása a
perindítási jogosultság és a kereshetőségi jog
elhatárolása kapcsán, hiszen a jogszabályi rendelkezés nem egyértelműen határozta meg a
közigazgatási per indítására jogosult személyi
kört. Jelenleg azonban a perindítási jogosultság és a kereshetőségi jog kapcsán nincs szükség ilyen jogalkalmazási mankóra.
Összefoglalóan tehát 2016. július 1-jét megelőzően a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv által előterjesztett keresetlevelek
idézés kibocsátása nélküli elutasítása helytálló
volt tekintettel arra, hogy a Pp. 327. § (1) bekezdése kifejezetten meghatározza a közigazgatási per felperesi pozíciójában lévő személyi
kört (ügyfél, eljárás egyéb résztvevője), s a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv nem
tartozott e körbe, így nem indíthatott volna
közigazgatási pert. Alátámasztja a fenti álláspontot a Kúria Kfv.III.37.323/2013/5.
számú végzése, miszerint „perindítási jogosultság hiányában fel sem merülhet a kereshetőségi jog fennállásának, illetőleg hiányának
vizsgálata. Kereshetőségi joga csak a perindításra jogosult ügyfélnek lehet, jelen ügyben a
felperes nem volt ügyfél, a közigazgatási eljárási jogviszony alanya. Az elsőfokú bíróságnak tehát a keresetlevelet idézés kibocsátása
nélkül el kellett volna utasítani”.16

16

Kúria Kfv.III.37.323/2013/5. számú végzése
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2. Ügyféli jogállás és kereshetőségi jog a
175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet után
A helyi földbizottságok ügyféli jogairól szóló
175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet mindöszsze két szakaszból áll. Az 1. § szerint a helyi
földbizottság, vagy az annak feladatát a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
(Fétv.) alapján ellátó Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
(Kamara) az ügyfél jogait gyakorolja az e feladatkörét érintő közigazgatási hatósági eljárásokban. A 2. § pedig arról rendelkezik, hogy a
Korm. rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
A fenti Korm. rendelet egyértelműen ügyfélnek minősítette a helyi földbizottság jogkörében eljáró szervet, így a bíróság már nem alkalmazhatták a Pp. 130. § (1) bekezdésének g)
pontját, s nem utasíthatták el idézés kibocsátása nélkül a keresetlevelet. A bíróságok a jogszabály hatálybalépését követően indult perekben vizsgálták a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv kereshetőségi jogát, s az elsőfokú bíróságok a kereshetőségi jog hiánya
miatt kereseti kérelmet elutasító ítéleteket
hoztak.
A Kúria a törvényszéki keresetlevelet idézés
kibocsátása nélkül elutasító végzések felülvizsgálata során a kereshetőségi jog kapcsán
is állást foglalt. A Kúria több határozatában is
leszögezte, hogy „a kereshetőségi, igényérvényesítési jogot csak a fél közvetlen érdekeltsége nyithatja meg. Az általános indokok, a
közérdek védelme és más hasonló érvek az
igényérvényesítési jogot nem alapozzák
meg”.17 A Kúria előtt lévő ügyben „a felperes
keresetében nem tudta azt alátámasztani,
hogy hogy kétség kívül fennálló közvetlen és
nyilvánvaló érdekeltsége fűződne az adásvételi szerződések jóváhagyásának megtagadá-

Kúria Kfv.III.37.698/2016/5. számú ítélete
Kúria Kfv.III.37.698/2016/5. számú ítélete
19 Kúria Kfv.III.37.698/2016/5. számú ítélete
17
18

2017/2.
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sához, a nemleges állásfoglalás kiadásához, hiszen még hatósági jogkört sem gyakorol”.18
Utalva az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.
5.). számú határozatában írt sajátos magánjogi
érdekelt státuszra, a Kúria leszögezte, hogy
„ezen alkotmánybírósági minősítés nem értékelhető akként, hogy a kamara (földbizottság)
a jelen közigazgatási ügyben kereshetőségi
joggal rendelkezne. A földbizottság sajátos
közvetett magánjogi érdekeltnek tekinthető.
A Pp. 327.§ (1) bekezdése alapján a felperesnek saját állásfoglalását érintően és miatt perindítási joga nincs, az alperes határozata jogát
vagy kötelezettségét nem érinti”.19
A Kúria fenti jogértelmezését követte a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is, amikor ítéletében a kereshetőségi jog
hiánya miatt utasította el a helyi földbizottság
jogkörében eljáró szerv kereseti kérelmét. A
felperes kereshetőségi jogának alátámasztásaként a Ket. 15. § (3), (4), (5) és (5a) bekezdéseire hivatkozott azzal, hogy a felperes a közérdeket szolgálja a helyi földbizottság szerepének betöltésével. A felperes szerint „ha
nem lenne lehetősége az állásfoglalása perbeli
megvédésére, abban az esetben a törvény által
ráruházott feladat üresedne ki, hisz az önkormányzatok a kamarai állásfoglalást kontroll
nélkül megváltoztathatnák”.20 A felperes hivatkozott még „a Pp. 327. § (1) bekezdéséhez
fűzött kommentárra is, miszerint a felperes
törvényi érdekeltségének hiánya általában
csak a kereset érdemi vizsgálata során és csak
akkor állapítható meg, ha a Ket. 15. § (1)–(6)
bekezdései, illetőleg a Pp. 327. § (1) bekezdés
a)–c) pontjai szerint sincs perindítási jogosultsága”.21 Az elsőfokú bíróság a felperes érveit
nem osztotta, s mivel bírói felhívásra a felperes nem igazolta, hogy a per tárgyát képező
adásvételi szerződéshez konkrét, közvetlen
érdekeltsége fűződne, a kereshetőségi jog hiánya miatt elutasította a kereseti kérelmet.
Egy másik zalaegerszegi elsőfokú ítélet utalt a
17/2015. (VI. 5.). számú AB határozatra,
mely arra a következtetésre jutott, hogy a helyi földbizottság jogkörében eljáró szervnek
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
1.K.27.332/2016/11. számú ítélete
21 Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
1.K.27.332/2016/11. számú ítélete
20
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az Fftv. olyan sajátos magánjogi jogosultságot
biztosít, amelyet a termőföld forgalmában érdekelt, de az egyes adásvételi szerződések tekintetében saját alanyi joggal nem rendelkező
érintettek képviseletében gyakorol, így ezen
érdekeltség magánjogi természetű és közvetett, tehát a földbizottságot közvetett magánjogi érdekeltnek kell tekinteni. Az elsőfokú
ítélet hivatkozott a Kúria döntéseire is
(Kfv.IV.37.508/2016/4., EBRD2016.K.21.).
Az időközben, a Korm. rendelettel biztosított
ügyféli minőség sem biztosít a helyi földbizottság jogkörében eljáró szervnek kereshetőségi jogot. Az ítélet szerint „a kereshetőségi
jog nem jogszabályi rendelkezés alapján meghatározható perbeli helyzet, hanem egy konkrét érdekeltségi viszony, ami a konkrét közigazgatási ügyhöz fűződő kapcsolat alapján
értékelendő. Márpedig az, hogy felperes ügyféli minőségének elismerése a közigazgatási
eljárásban megtörtént, nem befolyásolja az
alanyi érdekeltségének fennállta hiányára vonatkozó fenti okfejtést. Felperes a perben
csupán általános, a közérdek védelméhez
kapcsolódó indokokat fogalmazott meg, és
annak ellenére, hogy állásfoglalását egyedi
ügyekben adja, azt a fenti érdekek védelmében teszi, egyedi érdekeltsége, érintettsége
nincs”.22 E közvetlen érintettséget nem alapozhatja meg sem a Ket. 15. § (4) bekezdésére, sem 15. § (5)-(5a) bekezdéseire hivatkozás. Az EBH2016.K.8. számú közigazgatási
elvi határozatra vonatkozó hivatkozás pedig
azért nem helytálló, mert abban az esetben a
kereshetőségi jog közösségi előíráson is alapult, másrészt annak a pernek a felperese versenytársi minőségére alapozta kereshetőségi
jogát, hiszen a támadott határozat közvetlenül
érintette érdekeit.
A helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv
kereshetőségi joga kapcsán egy másik elsőfokú ítélet rögzítette, hogy „a felperes esetében az a közvetlen érdekeltség, a megsértettként megjelölt alanyi jog és a felülvizsgálni
kért közigazgatási határozat közötti közvetlen
kapcsolat hiányzik, amely ügyféli minősége ellenére az adott egyedi ügyben meghatározott
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
3.K.27.005/2017/8. számú ítélete
23 Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5.K.27.008/2017/9. számú ítélete
2017/2.
22

77

földterületre, az eladó és a vevő között megkötött adásvételi szerződés jóváhagyásához,
vagy annak mellőzéséhez fűződő közvetlen
érdekét alátámasztaná”.23 A Ket. 15. § (5) és
(5a) bekezdései kapcsán a bíróság kifejtette,
hogy a helyi földbizottság jogkörében eljáró
szerv egyedi ügyekben adja ki állásfoglalását,
s ezekben az egyedi ügyekben nem a közérdek megnyilvánulása a fontos, hanem a konkrét ügy megítélése. A helyi földbizottság nem
a helyi gazdálkodói közösség képviseletében,
csupán azok érdekei érvényesítése érdekében
járhat el, így a felperes által hivatkozott
EBH2016.K.8. számú közigazgatási elvi határozat nem igazolja a felperes közérdek érvényesítésén alapuló kereshetőségi jogát. A közérdek érvényre juttatására irányuló tevékenységet végző civil szervezetek pedig a konkrét
jogszabálysértéshez kapcsolódóan a közvetlen érdekeltséget, egyedi jogsérelmet szintén
vizsgálni kell a kereshetőségi jog vonatkozásában. A bíróság arra a megállapításra jutott,
hogy „egy egyedi, a felek között létrejövő
adásvételi szerződés jóváhagyása vagy annak
megtagadása kapcsán egy általános, a termőföld forgalom mikénti alakulására nézve feladatkörrel rendelkező szervezet anyagi jogi
igénye fogalmilag kizárt”.24
A győri elsőfokú bíróság is hasonló következtetésre jutott a kereshetőségi jog vonatkozásában, amikor elsőfokú ítéletében megállapította, hogy „a felperes keresetében nem igazolta a kereshetőségi jogát, nem jelölt meg
olyan közvetlen jogi érdekeltséget, amely alátámasztaná, hogy az alperessel szemben igényét érvényesítheti. Nem adott elő olyan
konkrét és egyedi jogsérelmet, amely számára
abból fakad, hogy az alperes az adásvételi
szerződéseket (…) szerződéses vevővel
szemben hagyta jóvá. Keresetében nem támasztotta alá azt, hogy kétség kívül fennálló
közvetlen és nyilvánvaló érdekeltsége fűződik
az adásvételi szerződések jóváhagyásának
megtagadásához”.25 Az elsőfokú bíróság hivatkozott az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI.
15.). számú határozataira és a Kúria vonatkozó döntéseire (Kfv.IV.37.442/2016/4,
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
5.K.27.008/2017/9. számú ítélete
25 Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
K.27.030/2017/14. számú ítélete
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Kfv.IV.37.443/2016/6,
Kfv.IV.37.713/2016/5,
Kfv.IV.37.717/2016/4.)

agrárkamara érdekeltsége sem lehet közvetlenebb, mint azoké, akiknek érdekei képviseletében eljár”.27

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is vizsgálta a Ket. ügyfél-fogalmát a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv kereshetőségi joga kapcsán. A Ket. 15. § (3) bekezdésére történő felperesi hivatkozás kapcsán megállapította, hogy a „Ket. által alkalmazott különös ügyfélfogalom csupán annyit
jelent, hogy az általános ügyfélfogalom kapcsán meghatározott feltételek vizsgálata nélkül minősül ügyfélnek. Az ex lege ügyfelek
körének meghatározásánál továbbra is irányadóak azonban a Ket. általános ügyfélfogalmának egyes fogalmi elemei, valamint a gyakorlatban lefektetett értelmezési keretek.
Márpedig a bírói gyakorlat elvi jelentőségű
döntésekben alakította ki, hogy az ügyfélképesség általános feltétele a közvetlen és nyilvánvaló érdekeltség megléte. Abból, hogy a
felperes ügyfél, az következik, hogy a pert
megindíthatta, mindez nem jár azonban azzal,
hogy az általa állított jogszabálysértés perbeli
érvényesítésére is joga lenne. Az ehhez szükséges közvetlen anyagi jogi érdekeltsége
ugyanis nem igazolódott be a bíróság számára”.26 A veszprémi elsőfokú bíróság is utalt
az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.).
számú határozatára, majd megállapította,
hogy „földforgalmi ügyben kereshetőségi jogot megalapító közvetlen anyagi jogi érdekeltsége csak a szerződést kötő, illetve elővásárlási joggyakorló személyeknek van. Mindazon
helyi gazdák, akik maguk az adott termőföldre nem szerződtek, illetve nem tettek elfogadó nyilatkozatot, szintén érdekeltek lehetnek, ez az érintettség azonban már csak
közvetett. Az érdekeltségnek ez a szintje kereshetőségi jogot nem alapoz meg, miután az
ilyen személyek részéről hiányzik a vitában
való anyagi érdekeltség, az ő kapcsolatuk a
per tárgyával ugyanis csak közvetett. Ebből
következően – miután az agrárkamara a helyi
gazdálkodók érdekeinek képviseletében gyakorolja jogait, nem pedig saját nevében – az

Derült égből villámcsapásként érte az elsőfokú bíróságokat a Zalaegerszegi Törvényszék másodfokú végzése, mely az elsőfokú bíróság okfejtésével szemben megállapíthatónak vélte a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv kereshetőségi jogát. Miután a másodfokú végzés rögzítette, hogy a helyi földbizottság jogkörében eljáró kamarai szerv
nem minősül civil szervezetnek, így alaptalanul hivatkozik a Ket. 15. § (5)-(5a) bekezdéseire, kifejtette, hogy a közvetlen érdekeltségen alapuló kereshetőségi jogot nem zárja ki
a 17/2015. (VI. 5.). számú AB határozat szerinti közvetett magánjogi érdekelt státusz, illetve az, hogy az állásfoglalással érintett adásvételi szerződésből jogok nem illetik, kötelezettségek nem terhelik. Az ügy tárgyához fűződő közvetlen érdekeltséget a helyi földbizottság jogállása, feladatköre alapján kell megítélni. A bíróság rögzítette, hogy „a felperes a
jogügyletben saját alanyi joggal nem rendelkező földtulajdonosi közösség nevében jár el
az Fftv. 24. § (2) bekezdése szerinti szempontok között a közérdek védelmében, ezt a jogállást jogszabály teremtette meg a részére, ennek alapján ugyancsak jogszabály ruházta fel
az ügyféli jogosultságokkal. Amennyiben e
jogállás, e feladatkör körébe tartozó érdekeket érvényesítve nyújt be keresetet, akkor a
másodfokú bíróság nézete szerint ugyanazon
minőségében eljárva a kereshetőségi joga sem
vitatható. A feladatkörébe tartozó érdekek érvényesítése során hozott döntését megváltoztató képviselő-testületi döntés felülvizsgálatához fűződő közvetlen érintettsége nyilvánvaló”.28

Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
3.K.27.072/2017/14. számú ítélete
27 Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
3.K.27.072/2017/14. számú ítélete
2017/2.
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A Győri Törvényszék másodfokú végzésében
eltérő indokolással tekintette fennállónak a
helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv
kereshetőségi jogát. A másodfokú bíróság a
Ket. 15. § (3) bekezdéséből indult ki, s rögzítette, hogy e bekezdés „tartalmazza a különös
ügyfélfogalom meghatározását, mely különös
Zalaegerszegi Törvényszék 1.Kf.20.274/2017/3.
számú végzése

KODIFIKÁCIÓ
VARGA ZOLTÁN: A HELYI FÖLDBIZOTTSÁG SZEREPE A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN…

ügyfél-fogalomba azon személyek és szervezetek tartoznak, melyek az általános ügyfélfogalom (Ket. 15. § (1) bekezdés) kapcsán meghatározott feltételek vizsgálata nélkül minősülnek ügyfélnek, így a külön törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott személyek és szervezetek, valamint a sok ügyfeles
eljárások szabályai szerint annak minősülő
ügyfelek”.29 Ezt követően megállapította,
hogy a Korm. rendelet alapján a felperes ügyféli minőségét nem a Ket. 15. § (1) bekezdése,
hanem 15. § (3) bekezdése alapján kellett vizsgálni (a jog és jogos érdek ügy általi érintettsége vizsgálata tehát szükségtelen), így a felperes perbeli legitimációja nem vitatható, „a
Korm. rendelet 1. §-a önmagában megalapozza a felperes kereshetőségi jogát”.30 A másodfokú bíróság megítélése szerint „ha a közigazgatási eljárásban a közigazgatási szerv az
érintett ügyféli minőségét elismerte, a perben
az érintett (adott esetben felperes) kereshetőségi joga már nem vizsgálandó. A jogot vagy
jogos érdeket a bíróság akkor vizsgálja, ha a
közigazgatási pert indító felperes a közigazgatási eljárásban nem vett részt”.31
3. Törvényben biztosított ügyféli jogállás
és kereshetőségi jog (?)
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017.
évi XLI. törvény 2017. május 18-i hatállyal az
alábbi 13/A. § (1)-(2) bekezdéseit iktatta be a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI.
törvénybe (a továbbiakban: Kamarai törvény): Az agrárkamarát az ügyfél jogállása illeti meg azon közigazgatási hatósági ügyekben és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárásokban, amelyekben nem közigazgatási
hatóságként jogszabály által meghatározott
feladatot lát el. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
Győri Törvényszék 2.Kf.20.607/2017/2. számú
végzése
30 Győri Törvényszék 2.Kf.20.607/2017/2. számú
végzése
31 Győri Törvényszék 2.Kf.20.607/2017/2. számú
végzése
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törvény 103. §-a alapján a helyi földbizottság
feladatkörében eljáró agrárkamarát a helyi
földbizottság állásfoglalása ellen előterjesztett
kifogás elbírálására irányuló eljárásban - ideértve a jogorvoslati eljárásokat is - az ügyfél
jogállása, továbbá a kifogás elbírálásáról szóló
döntés bírósági felülvizsgálata vonatkozásában keresetindítási jog illeti meg. A fenti törvénymódosítás miniszteri indokolása szerint
a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv
eddig több mint százezer ügyben járt el, s az
elutasítások aránya az ügyek kb. 2 %-a körül
alakul. A miniszteri indokolás utal a Kúria
gyakorlatára is a helyi földbizottság kereshetőségi (keresetindítási) joga kapcsán, majd
arra a következtetésre jut, hogy „a földforgalom szabályozási rendjének egyik fontos alapeleme a földbizottsági eljárás, amely épp azt
hivatott biztosítani, hogy a törvényben általános érvénnyel meghatározott birtokpolitikai
prioritások az egyedi ügyekben is érvényesüljenek, miközben a jogorvoslat lehetősége is
biztosított. Miután a bírói gyakorlat a kamara
ügyféli jogállását és a kereshetőségi (keresetindítási) jogát egymástól szétválasztja, ezért a
törvény egyik legfontosabb rendelkezése - az
eredeti jogalkotói szándékok egyértelmű érvényre juttatása érdekében - a kamara ügyféli
jogállásának valamint kereshetőségi (keresetindítási) jogának a törvényi szinten való rendezése”.32
A Kamarai törvény fenti módosítására is reagáltak már mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróságok. A 2017. június 29. napján kelt
veszprémi másodfokú ítélet szerint a Kamarai
törvény 13/A. § (2) bekezdésében szereplő
„keresetindítási jog és kereshetőségi jog nem
azonos, a bíróság pedig a törvény szövege
alapján nem juthat arra a következtetésre,
hogy a jogalkotó téves fogalmat használt és
ténylegesen kereshetőségi jogot kívánt volna
biztosítani a Kamara számára”.33
A már hivatkozott veszprémi elsőfokú ítélet
is foglalkozott a Kamarai törvény 13/A. §A 2017. évi XLI. törvény 9. §-ához fűzött miniszteri
indokolás
33
Veszprémi Törvényszék 3.Kf.20.570/2017/6.
számú ítélete
32

KODIFIKÁCIÓ
VARGA ZOLTÁN: A HELYI FÖLDBIZOTTSÁG SZEREPE A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN…

ával és a hozzá fűzött miniszteri indokolással,
s utalt arra, hogy „e törvénymódosításhoz fűzött miniszteri indokolásban a keresetindítási
jog és a kereshetőségi jog szinonimaként jelenik meg, ami nem helytálló. A perindítási jog
ugyanis nem azonos a kereshetőségi joggal. A
perindítási jog azt a lehetőséget jelenti, hogy
valaki felperesként pert indíthat egy adott tárgyú ügyben. A kereshetőségi jog ennél szűkebb fogalom, azt a közvetlen anyagi jogi érdekeltséget jelenti, ami a jogalany számára
biztosítja az adott perbeli jog érvényesítését
az ellenérdekű féllel szemben”.34
A már szintén hivatkozott győri másodfokú
ítélet utalt arra, hogy a Kamarai törvény
13/A. § alapján a felperes kereshetőségi joga
nem vitatható, ellenkező esetben a jogszabályi
rendelkezés értelmét vesztené. Az ítélet szerint a „jogalkotó célja tehát az volt a
jogszabálymódosítással, hogy a bíróság a kereshetőségi jog vizsgálata nélkül tegye lehetővé felperes, mint ügyfél számára a perindítást”.35
IV. A helyi földbizottság kereshetőségi
joga
1. A kereshetőségi jogról – a jogelmélet
és a bírói gyakorlat alapján
A kereshetőségi jog kérdését először a Legfelsőbb Bíróság Pf.I.20.431/1990. számú ítélete
járta körül (BH1991. 107.). Eszerint a „perbeli jogképesség nem azonos a perindítási jogosultsággal (aktív perbeli legitimációval). A
perbeli jogképességet, valamint a Pp. 49. §ban szabályozott perbeli cselekvőképességet amelyre az elsőfokú bíróság a perindításra
való jogosultság körében hivatkozott - a tárgyalás előkészítése során kell vizsgálni. A perbeli jogképesség hiánya a keresetlevél idézés
kibocsátása nélküli elutasítását vonja maga
után (Pp. 130. §-a (1) bekezdésének e)
pontja), a perbeli cselekvőképesség hiányának
jogkövetkezményeit a Pp. 49. §-ának (2) bekezdése határozza meg. Ezzel szemben a ke-

Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
3.K.27.072/2017/14. számú ítélete
35 Győri Törvényszék 2.Kf.20.607/2017/2. számú
végzése
2017/2.
34

80

reshetőség jog hiánya a kereset érdemi elutasítását eredményezi”.36 A fenti perben a felperes a semmis szerződés érvénytelenségére
bárki által történő hivatkozásra alapította keresetét, azonban a Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy „a semmis szerződésekkel
kapcsolatos perindítási lehetőséget vagy a jogi
érdekeltség (jogviszony) vagy a perlési jogosultságot biztosító törvényi (jogszabályi) felhatalmazás alapozza meg. A felperes ezzel
szemben közvetlenül érdekeltségre nem hivatkozott, és olyan jogszabályt sem jelölt meg,
amely perindításra feljogosította volna, ezek
hiányában kereshetőségi joga nincs, így a keresetlevélben megjelölt jognyilatkozat semmisségének megállapítását eredményesen
nem kérheti”.37
A BDT2000. 346. számú eseti döntés szerint
a perbeli legitimációtól meg kell különböztetni a kereshetőségi jogot, ugyanis nem azonos tartalmúak. A perbeli legitimáció hiánya
perakadálynak minősül, amely az ügy érdemi
vizsgálatát mellőzi, meghatározza ki jogosult
a keresetlevél benyújtásával a per megindítására, illetve a keresetlevélben felhozott jogalapon kivel szemben indítható meg a per. A kereshetőségi jog igényérvényesítési jogosultság, meghatározza, hogy a perbeli alanyi jog a
konkrét felperest az adott tényállás alapján a
konkrét alperessel szemben megilleti-e. A
döntés szerint a perbeli legitimáció és a kereshetőségi jog nem azonos tartalmú kifejezések,
„mindkét fogalom az anyagi jogszabályokon
alapuló, a perbeli legitimáció esetében részben a Pp. különleges eljárásaiban esetenként
külön nevesített, részben anyagi jogszabályokban szabályozott perindítási jogot jelent s
közöttük a különbség a perjogi következményekben mutatkozik38”. Az aktív, illetve paszszív perbeli legitimáció annak a jogszabályi
(formális) meghatározása, hogy ki jogosult a
keresetlevél benyújtásával a per megindítására, illetve a keresetlevélben felhozott jogalapon kivel szemben indítható meg a per. Ha a
keresetlevelet nem ilyen személy nyújtja be,
vagy nem ilyen személy van alperesként megjelölve, a keresetlevelet idézés kibocsátása
BH1991. 107. számú eseti döntés
BH1991. 107. számú eseti döntés
38 BDT2000. 346. számú eseti döntés
36
37
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nélkül el kell utasítani, illetve amennyiben a
perindítás hatályai már beálltak, az eljárást
meg kell szüntetni. A döntés szerint kereshetőségi jogon „igényérvényesítési jogosultságot értünk, nevezetesen azt, hogy a perbeli
alanyi jog a konkrét felperest az adott tényállás alapján a konkrét alperessel szemben megilleti-e”.39 Lényegében a fent kifejtett jogi álláspontot ismétli meg a BDT2003. 758.
számú eseti döntés is.
A BDT2005. 1145. számú eseti döntés szerint
a kereshetőségi jogot meg kell különböztetni
a perindítási (kereseti) jogtól. Ez utóbbinak
csak a perbeli jogképesség az előfeltétele, míg
a kereshetőségi jog (perbeli legitimáció, igényérvényesítési jogosultság) ezzel szemben a fél
és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatra
vonatkozik, azt jelenti, hogy a felperest megilleti a keresettel érvényesített jog az alperessel
szemben. A perbeli legitimáció hiánya esetén
- törvényi kivételtől eltekintve - a keresetet
ítélettel kell elutasítani.
Az anyagi jogi perbeli legitimáció (kereshetőségi jog) tehát a fél és a per tárgya közötti
anyagi jogi kapcsolatra vonatkozik, azt határozza meg, hogy a felperest megilleti-e a keresettel érvényesített jog az alperessel szemben.
A kereshetőségi jog hiánya a kereset ítélettel
való elutasításához vezet.
Az önkormányzatok perindítási jogosultságának vizsgálata körében a Legfelsőbb Bíróság
a 2/2004. közigazgatási jogegységi határozatában rámutatott arra, hogy „a közigazgatási
perben a perindítási jogosultság feltétele a fél
jogképessége, továbbá, hogy az eljárás alapjául szolgáló ügy a fél jogát vagy törvényes érdekét érintse. A fél érintettsége a kereshetőségi jogban (perbeli legitimáció, legitimáció
ad causam) valósul meg. A kereshetőségi jog
közvetlen érintettséget, meghatározott érde-

BDT2000. 346. számú eseti döntés
Az önkormányzatok perindítási jogosultságáról
szóló 2/2004. közigazgatási jogegységi határozat indokolásának IV. része
41 A társadalmi szervezetek jogállásáról környezetvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben, valamint perindítási és kereshetőségi jogáról közigazgatási perekben
2017/2.
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keltségi kapcsolatot feltételez40”. Mivel a kereshetőségi jog anyagi jogi kérdés, hiánya a
kereset ítélettel való elutasítását eredményezi.
A társadalmi szervezetek jogállásáról környezetvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben,
valamint perindítási és kereshetőségi jogáról
közigazgatási perekben címet viselő 4/2010.
(X. 20.) közigazgatási jogegységi határozat
szerint a „társadalmi szervezetek a Pp. 327. §
(1) bekezdésének megfelelően jogosultak perindításra. A társadalmi szervezetek kereshetőségi jogát a közigazgatási perekben a környezetvédelmi hatósági eljárás vagy szakhatósági
részvétel keretei szabják meg. Ez azt jelenti,
hogy a közigazgatási pert kezdeményező társadalmi szervezet az adott, elsődlegesen nem
környezetvédelmi tárgyú közigazgatási perben, csak a környezetvédelmi összefüggéseket teheti vitássá, kereshetőségi joga a hatósági eljárás környezettel közvetlenül nem öszszefüggő kérdéseire nem terjed ki”.41
A Kúria építéshatósági ügyekben is foglalkozott a kereshetőségi joggal és annak terjedelmével. A legfőbb bírói szerv megállapítása
szerint „a közigazgatási per indítására jogosult szomszédként a felperes kereshetőségi
joga a közvetlen és nyilvánvaló jogos érdekhez igazodik”.42 „A szomszéd kereshetőségi
joga nem terjedhet ki a teljes építési engedélyezési eljárás jogszerűségének vitatására, tekintettel arra, hogy az nem minden tekintetben függ össze törvényes érdekei védelmével”.43
A Kúria Kfv.I.39.283/2010/9. számú ítéletében áttekintette a kereshetőségi jog kapcsán
kialakult bírói gyakorlatot, s a Pp. 3. § (1) bekezdésén keresztül levezette a kereshetőségi
jog fogalmát. A kereshetőségi jog vizsgálatánál – a kúriai döntés értelmében – a bíróságoknak a Pp. 327. § (1) bekezdéséből és 3. §
(1) bekezdéséből kell kiindulniuk. A Kúria hi-

című 4/2010. (X. 20.) közigazgatási jogegységi határozat indokolásának III. része
42 Kúria Kfv.II.37.458/2011/9. számú ítélete
43 Kúria Kfv.II.37.458/2011/9. számú ítélete
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vatkozva a Pfv.III.21.685/2009/5. számú ítéletre kifejtette, hogy „a kereseti jog olyan alanyi jog, amely lehetőséget teremt a perbeli
jogképességgel rendelkezőnek, hogy keresetlevelet nyújtson be a bírósághoz és eljárhasson az ügyben az ítélet meghozataláig, figyelemmel a Pp. 3. §-ának (1) bekezdésére,
amelynek értelmében a polgári ügyek körében
felmerült jogvitát - ha a törvény eltérően nem
rendelkezik - csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elő. Ezzel szemben a kereshetőségi
jog a per tárgya és a fél közötti anyagi jogi
kapcsolatra vonatkozik, vagyis arra, hogy a
felperest megilleti-e a keresettel érvényesített
jog az alperessel szemben; ez esetben a felek
és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolat
vizsgálata teszi ki a peres eljárás tartalmát, és
ennek eredménye jelenik meg a keresetnek
helyt adó vagy elutasító ítéletben”.44 A Pp. 3.
§ (1) bekezdése alapján „kereshetőségi joga
(perbeli legitimációja) annak van, akit a keresettel érvényesített jog az alperessel szemben
megillet, tehát aki az érvényesített anyagi jog
jogosultjának minősül. Az anyagi jogi jogosultságot szerződés vagy a törvény rendelkezése alapozhatja meg”.45
A kereshetőségi joggal kapcsolatban a jogirodalom is főként a bírói gyakorlatra támaszkodik. A perbeli legitimáció „a fél és a per tárgya
közötti anyagi jogi kapcsolatra vonatkozik,
vagyis azt jelenti, hogy a felperest megilleti-e
a keresettel érvényesített jog az alperessel
szemben. A perbeli legitimáció anyagi jogi
kérdés, amelynek hiánya a kereset érdemi elutasításához vezet”.46 A jogirodalom szerint
azonban „a perbeli legitimáció eljárásjogi kérdés is lehet, éspedig akkor, ha a pert csak jogszabályban erre feljogosított személy indíthatja meg, vagy ha a per csak jogszabályban
meghatározott személy vagy személyek ellen
indítható meg”.47 A Pp. 3. § (1) bekezdésére
utalással Kengyel professzor úr megjegyzi,
hogy „a per megindításának a joga elsősorban
a vitában érdekelt felet illeti meg, ám a felperesi pozíció mégsem tekinthető minden esetben önkéntesnek, mivel a Pp., valamint más
jogszabályok az anyagi jogosult helyett más
Kúria Kfv.I.39.283/2010/9. számú ítélete
Kúria Kfv.I.39.283/2010/9. számú ítélete
46 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris Kiadó. 2013. 195. pont
2017/2.
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szervezeteket is (például ügyész, jegyző,
gyámhivatal) feljogosítanak a keresetindításra.
Ezekben az esetekben a pervitelre jogosultság
nem esik egybe az anyagi jogosultsággal”.48
A Pp. 3. § (1) bekezdése kapcsán megfogalmazott másik álláspont szerint „a vitában való
érdekeltség fejezi ki az igényérvényesítő fél
perbevitt joghoz fűződő kapcsolatát, amely
mindig egy adott, meghatározott esetre vonatkozik (konkrét kereset, amely meghatározott jogra vonatkozik = konkrét keresetjog).
A konkrét kereset-jog kifejezi a keresetet előterjesztő fél keresetében érvényesíteni kívánt
joghoz fűződő kapcsolatát, amely azonos, illetve megegyezik a keres(h)et(őségi) joggal. A
kereshetőségi jog kifejezés magába foglalja a
jogosultságot a perbeli igényérvényesítésre”.49
2. Van-e kereshetőségi joga a helyi
földbizottságnak?
A fenti áttekintést követően, figyelembe véve
a helyi földbizottság jogkörében eljáró
szervre vonatkozó törvényi változásokat és
bírói gyakorlatot, valamint a Kúria és a jogirodalom által kimunkált kereshetőségi jogra vonatkozó fogalmat, a címben feltett kérdésre
az alábbi válasz adható.
A helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv
a Korm. rendelet hatályba lépését követően
ügyfélnek minősült a feladatkörét érintő közigazgatási hatósági eljárásokban. Így a Pp.
327. § (1) bekezdése alapján jogosult perindításra az állásfoglalását megváltoztató képviselő-testületi határozatokkal szemben. E körülmény – nevezetesen a helyi földbizottság
jogkörében eljáró szerv ügyféllé avanzsálása –
azonban nem jelentette még azt, hogy adott
közigazgatási perben a helyi földbizottság
jogkörében eljáró szervnek lenne kereshetőségi joga. A kereshetőségi jogot ugyanis önmagában az ügyféli jogállás nem alapozza
meg. Utalok itt az építéshatósági ügyekben kimunkált kúriai gyakorlatra, mely alapján az
ügyfélnek minősülő szomszédok kereseti kérelme alapján vizsgálni kell a közvetlen és
Kengyel: i. m. 195. pont
Kengyel: i. m. 191. pont
49 Lugosi József: Keresetjog és kereseti jog In: Jog, állam, politika 2016/4, 176. o.
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nyilvánvaló jogos érdeket. Sőt, bizonyos esetekben ügyfélnek nem minősülő személyek,
szervezetek is nyújthatnak be kereseti kérelmet, melyek kapcsán – függetlenül az ügyféli
státusz hiányától – a bíróságnak vizsgálnia
kell a kereshetőségi jog fennállását, a felperes
és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatot.
A fentiek alapján tehát nem helytálló a Győri
Törvényszék 2.Kf.20.607/2017/2. számú
végzésében kifejtett álláspont, miszerint a
Korm. rendeletben biztosított ügyféli jogállás
önmagában megalapozza a kereshetőségi jogot. Szintén a fentiek alapján téves az az okfejtés is, miszerint amennyiben a közigazgatási hatósági eljárásban a felperes ügyféli minősége elismerésre került, akkor a közigazgatási perben a felperes kereshetőségi joga már
nem vizsgálandó. A fenti szemlélet alapján
építéshatósági ügyekben valamennyi szomszéd valamennyi kereseti kérelmét érdemben
kellene vizsgálni, még azokat a kereseti kérelmeket is, melyek vonatkozásában nem állapítható meg a szomszéd közvetlen és nyilvánvaló jogos érdeke.
A helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv
kereseti kérelme alapján – a Kamarai törvény
módosítását megelőzően – vizsgálni kellett a
felperes kereshetőségi jogát. Egyetértve a Zalaegerszegi Törvényszék álláspontjával, az a
körülmény, hogy a 17/2015. (VI. 5.). számú
AB határozat közvetett magánjogi érdekeltnek minősítette a helyi földbizottságot, nem
jelenti azt, hogy konkrét közigazgatási perben
a kereshetőségi jogot ne kellene érdemben
vizsgálni. Az Alkotmánybíróság azt a dilemmát kívánta feloldani a sajátos magánjogi jogosult státusz kreálásával, hogy helyi földbizottságot sem hatóságként, sem az adásvételi
szerződésekben érdekelt félként nem lehetett
tételezni. A kereshetőségi jogot azonban – ellentétben a zalaegerszegi másodfokú bíróság
végzésében foglaltakkal – önmagában nem
alapozhatja meg a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv jogszabályban meghatározott feladatköre. Álláspontom szerint – szükség esetén a felperes felhívásával – azt kell
tisztázni, hogy a felperes az adott, konkrét
adásvételi szerződés esetében az általa képviselt földtulajdonosi közösség szempontjából
milyen konkrét érdekeltség alapján lép fel a
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perben. Tehát a felperesnek a keresetlevelében, illetve a bíróság felhívására meg kellene
jelölnie, hogy a konkrét adásvételi szerződés,
vagy elfogadó jognyilatkozat vonatkozásában
a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív
földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes
birtoktagot képező földbirtokok kialakítása és
megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése, mint szempontok érvényesülése érdekében pontosan mi indokolja a perben történő fellépését. Amennyiben perbeli fellépését a fentiek alapján sikerül
megindokolnia, úgy a bíróságnak a kereseti
kérelemről érdemben kell döntenie.
A Kamarai törvény 13/A. § (2) bekezdésével
azonban a fent vázolt helyzet ismét megváltozott, mivel a hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a helyi földbizottság jogkörében eljáró szervet az állásfoglalásával szemben előterjesztett kifogást elbíráló képviselőtestületi határozat bírósági felülvizsgálata vonatkozásában keresetindítási jog illeti meg.
Felmerül a kérdés, hogy törvényben biztosított keresetindítási jog önmagában kereshetőségi jogot biztosít-e a helyi földbizottság jogkörében eljáró szervnek – ahogy a miniszteri
indokolás szövege is tartalmazza (a keresetindítási jog szinonimájaként) a kereshetőségi
jogra utalást. Álláspontom szerint a kérdés
megválaszolása során a Pp. 3. § (1) bekezdéséből kell kiindulni, miszerint polgári jogvita
elbírálására kérelmet a vitában érdekelt fél terjeszthet elő – a törvény eltérő rendelkezése
hiányában. A törvény eltérő rendelkezése kitétel azt jelenti tehát, hogy kivételes esetben a
vitában nem érdekelt fél is kezdeményezhet
polgári jogvitát. A bírói gyakorlat szerint kereshetőségi joga (perbeli legitimációja) annak
van, akit a keresettel érvényesített jog az alperessel szemben megillet, tehát aki az érvényesített anyagi jog jogosultjának minősül. Az
anyagi jogi jogosultságot szerződés vagy a törvény rendelkezése alapozhatja meg. Kengyel
professzor szerint pedig a per megindításának
a joga elsősorban a vitában érdekelt felet illeti
meg, ám a felperesi pozíció mégsem tekinthető minden esetben önkéntesnek, mivel a
Pp., valamint más jogszabályok az anyagi jogosult helyett más szervezeteket is (például
ügyész, jegyző, gyámhivatal) feljogosítanak a
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keresetindításra. Ezekben az esetekben a pervitelre jogosultság nem esik egybe az anyagi
jogosultsággal.
Számtalan példát találunk arra, hogy jogszabály keresetindítási joggal ruház fel bizonyos
személyeket, szervezeteket, köztük olyanokat
is, amelyeknél nem állapítható meg a per tárgyához fűződő anyagi jogosultság. Ilyen például a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény 39. §-a szerinti közérdekű keresetindítási jog,50 a Ptk. 4:104. § (1) bekezdése
szerinti apaság megállapítása iránti keresetindítási jog,51 a Ptk. 4:109. § (1) bekezdése szerint az apaság vélelmének megtámadására jogosultak felsorolása,52 a Ptk. 4:115. § (2)-(3)
bekezdései és 4:116. § szerinti anyasági per
megindítására jogosultak felsorolása,53 stb. A
fenti esetekben a bíróság érdemben nem vizsgálja a kereshetőségi jogot, hiszen az a törvény erejénél fogva megilleti az ott megjelölt,
keresetindításra jogosult személyt, szervezetet. Ezzel az elképzeléssel cseng össze a Kamarai törvény 13/A. §-ához fűzött miniszteri
indokolás szövege is, amely a keresetindítási
és kereshetőségi jogot szinonim fogalmakként kezeli. Jelen esetben – álláspontom szerint – a törvényben biztosított keresetindítási
jog és a kereshetőségi jog valóban szinonim
fogalmak.
Összességében tehát a jogalkotási folyamat
eljutott odáig – túlnyomó részben a bírósági
gyakorlat által indukálva –, hogy a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv keresetindítási jogát törvényben rögzítse, így a felperes
kereshetőségi joga a bíróság által már csak abból a szempontból vizsgálandó, hogy a helyi
földbizottság jogkörében eljáró szerv valóban
a saját állásfoglalása „megvédése” érdekében,
39. § (1) bekezdés: ha a vállalkozás jogszabálysértő
tevékenysége a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz,
és az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik, az ügyészt
vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületet keresetindítási jog illeti meg.
51 4:104. § (1) bekezdés: az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti.
52 4:109. § (1) bekezdés: az apaság vélelmének megtámadására a vélelmezett apa, az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója jogosult.
2017/2.
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az Fftv.-ben biztosított értékelési feladata ellátásával összefüggésben támadja-e a képviselő-testületi határozatot. A bíróságnak tehát
nem kell a közvetlen anyagi jogi érdekeltség
kapcsán vizsgálatot lefolytatnia, hiszen a helyi
földbizottság jogkörében eljáró szervnek a
törvényben biztosított feladatköre érvényre
juttatása érdekében keresetindítási jogot biztosított a jogalkotó.
V. Pár gondolat a helyi földbizottság
beavatkozói szerepéről
A helyi földbizottság és a jogkörében eljáró
szerv kereshetőségi joga fennállásának problematikájával egyidejűleg a bíróságok vizsgálták a helyi földbizottság jogkörében eljáró
szerv beavatkozóként történő perbe lépésének esetét, illetve a beavatkozásról történő
kötelező bírói értesítés kérdését.
Azzal a körülménnyel ugyanis, hogy a helyi
földbizottság jogkörében eljáró szerv a
Korm. rendelet hatálybalépésével ügyféli jogállást nyert el, az elsőfokú bíróságok ítélkezési
gyakorlatában felmerült az a kérdés, hogy a
Pp. 332. § (5) bekezdése alapján – mint a közigazgatási eljárásban ellenérdekű ügyfelet –
értesíteni kell-e a beavatkozás lehetőségéről.
A 17/2015. (VI. 5.) AB határozat 61. margószáma alapján a képviselő-testület eljárása,
melyben a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv állásfoglalása ellen előterjesztett kifogást bírálja el, hatósági eljárás, s ebben az
eljárásban a Korm. rendelet alapján a helyi
földbizottság jogkörében eljáró szerv ügyfél,
így érdemben kell vizsgálni a beavatkozás lehetőségről szóló értesítést, s a kötelező értesí-

4:115. § (2) bekezdés: ha az anya személye nem állapítható meg, a gyermek kérheti annak bírósági megállapítását, hogy az anyja az általa megjelölt személy. Ha
a gyermek meghalt, ez a jog a leszármazóját illeti meg.
4:115. § (3) bekezdés: az anyaság bírósági megállapítását az is kérheti, aki azt állítja, hogy ő a gyermek anyja.
4:116. §: a gyermek, a gyermek halála után leszármazója
vagy a vér szerinti anya kérheti annak bírósági megállapítását, hogy a születési anyakönyvbe anyaként bejegyzett személy nem az a nő, aki a gyermeket megszülte, feltéve, hogy az anyaságra vonatkozó téves bejegyzés közigazgatási úton nem orvosolható.
53
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tés kérdését az alapján kell eldönteniük az elsőfokú bíróságoknak, hogy a helyi földbizottság ellenérdekeltsége megállapítható-e a pert
indító felperessel szemben. Amennyiben például a felperes egy olyan képviselő-testületi
határozattal szemben indít közigazgatási pert,
amely az általa előterjesztett, a helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv által kiadott
állásfoglalást támadó kifogást elutasította, a
helyi földbizottság jogkörében eljáró szerv ellenérdekeltsége fennáll, így értesíteni kell a
beavatkozás lehetőségéről.
A fenti bírósági gyakorlatot „szentesítette” a
Kúria 2/2017. (X. 2.) KMK véleménye, miszerint „a helyi földbizottság vagy az annak

A Kúria 2/2017. (X. 2.). KMK véleménye
2017/2.
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feladatát a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103. §-a alapján ellátó Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult
perbe beavatkozhat, illetve a perbe érdekeltként beléphet. A bíróságnak a helyi földbizottságot vagy az annak feladatát ellátó Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát értesítenie kell a beavatkozás, illetve az érdekeltként történő perbelépés
lehetőségéről”.54
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ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGON TETT SZAKMAI LÁTOGATÁSRÓL

Bubori Nóra Beáta –
Fekete Kristóf Benedek –
Molnár Alexandra,
joghallgatók
Pécsi Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Kar
Beszámoló a Pécsi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságon tett szakmai látogatásról
Az 2017. október 15-én a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke által tartott „Alkotmányjogi gyakorlat” elnevezésű tárgy keretében
nyílt lehetősége joghallgatóknak ellátogatni a
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
(KMB). A hallgatók a Pécsi KMB elnöke, dr.
Sipos Balázs előadását hallgathatták meg. A
bíróság legnagyobb tárgyalótermében az előadás során új információkat és átfogó ismereteket szerezhettek a KMB-ről, például szervezeti felépítéséről és működésének fontosabb
elemeiről.
Elnök úr előadását a bíró hivatalhoz vezető
karrierút vázolásával kezdte. Elmondta, hogy
jelenleg milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie annak, aki bírói pályára kíván menni.
A régi rendszerhez képest most már szakmailag „kötöttebb” feltételeknek kell megfelelni,
példaként említve (főszabály) a fogalmazói
pozíciót, amely a legteljesebb képet adja a bírósági szervezetről és annak minden gyakorlati aspektusáról. A 2012. január 1-jén hatályba lépett bírósági törvények, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény a bíróvá
válás folyamatán alapvetően nem változtattak, a bírói kinevezés továbbra is pályázathoz
kötött. Magyarországon ma azt a harmincadik
életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárt lehet bírónak kinevezni, aki egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik és a jogi
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szakvizsgát letette. További feltétel a vagyonnyilatkozat-tétel, a legalább egy évig a meghatározott munkakörben (jogi szakvizsgához
kötött) eltöltött gyakorlati idő, valamint a pályaalkalmassági vizsga eredménye alapján a bírói hivatás gyakorlására való alkalmasság.
Magyarországon jelenleg 20 közigazgatási és
munkaügyi (fővárosi és 19 megyei) bíróság
működik. Ezek közül az egyik a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, amely a magyar bírósági szervezetrendszer legalsó szintjén, a kerületi- és a járásbíróságokkal egy szinten helyezkedik el. Elsődleges feladatuk a
közigazgatási határozatok és a munkaviszonyból vagy munkaviszony jellegű jogviszonyból származó ügyek elbírálása. Ezek az
ügyek évről évre egyre jobban gyarapodnak,
így tehát minden évben igen nagyszámú döntést kell hozniuk a bíráknak.
Megtudhattuk, hogy a Pécsi KMB a Pécsi Ítélőtáblával és a Törvényszékkel egy épületen
osztozik, de hamarosan új épületbe költözik,
mivel az ügyterhek növekedésével a (szak)apparátus is folyamatosan növekszik, amelynek
a jelenlegi bírósági épület már nem képes helyet biztosítani.
Zárásképpen a joghallgatók – elnök úr vezetésével – megtekinthették a bíróság épületegyüttesét. Betekintést nyerhettek például a
tárgyalótermekbe, illetve abba bírói terembe,
ahova a bírák visszavonulnak megfogalmazni
ítéleteiket.
A látogatásban résztvevő valamennyi joghallgató nevében is szeretnénk köszönetet mondani dr. Sipos Balázsnak gondolatébresztő
előadásáért, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság munkatársainak és dr. Tilk Péter tanszékvezető úrnak, hogy megvalósulhatott a
látogatás. Rengeteg új és hasznos információval gazdagodhattunk, amelyeket a későbbi tanulmányaink során kitűnően fogunk tudni
hasznosítani.
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TÁJÉKOZTATÓ
A TILK OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ
BT.
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Szakmai múlt: jogalkotási és jogalkalmazási (benne minisztériumi és alkotmánybírósági) tapasztalat, számos sikeres alkotmánybírósági eljárás, közel tizenöt éves,
referenciákkal is igazolt, jogalkotással és
jogalkalmazással egyaránt foglalkozó tevékenység, önkormányzati működéssel kapcsolatos, folyamatos szakértői munka. A
Cég képviselője a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának
PhD fokozatos tanszékvezető docense.
Szolgáltatási profil: alkotmányjogi és
közigazgatási jogi tanácsadás; különösen:
 jogszabály-értelmezési
kérdések
megválaszolása, szakértői anyagok, válaszok kidolgozása a teljes
alkotmányjogi és közigazgatási jogi
spektrumra kiterjedően, mind a napi
rendszerességgel előforduló, mind ritkábban megjelenő problémák tekintetében, akár rendszeres (folyamatos)
konzultáció keretében;
 alkotmánybírósági, kúriai vagy ombudsmani megkeresésre adandó válasz
kidolgozása, véleményezése;
 különféle belső szabályzattervezetek
kidolgozása; „aggályos” szabályozási megoldások előzetes és utólagos – törvényességi vagy
alkotmányossági szempontú – véleményezése;
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 különféle – helyi vagy központi jogszabályra vonatkozó – jogszabály-tervezetek, jogszabály-módosító tervezetek
elkészítése;
 helyi népszavazási, népi kezdeményezési esetekre vonatkozó konzultáció, teljes körű tanácsadás és segítségnyújtás; a folyamat jogszerű és hatékony „irányítása” a megbízó érdekei szerint;
 egyes alapvető jogokkal kapcsolatos problémák (diszkrimináció-tilalommal, egyenlő
bánásmóddal kapcsolatos esetek, adatvédelmi kérdések stb.) szakszerű kezelése,
a jogi háttér és az alkotmánybírósági,
bírósági, ombudsmani elvárások rendszerezésével, megoldási javaslatokkal;
 alkotmányossági, közigazgatási jogi
kérdésekben oktatási, továbbképzési
tevékenység, konzultáció.

Különösen ajánljuk szíves figyelmükbe az új önkormányzati törvény szabályainak értelmezéséhez
igénybe vehető segítséget és
lehetőséget.
Teljes diszkréció, gyors, rugalmas
problémamegoldás, folyamatos
rendelkezésre állás!
Keressen bennünket bizalommal!

Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2.
Telefon: +36 70 504-40-34
E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu
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MONITUM – CÉGCSOPORTISMERTETŐ

A MONITUM CSOPORT többes profilú vállalkozásokat tömörít; a cégcsoport több mint fél
évtized óta rendszeresen végez szakértői tevékenységet
a) szervezetfejlesztési és közpolitikai,
b) általános jogi, valamint közjogi (alkotmány- és közigazgatási jogi) területeken,
valamint
c) specializált tevékenységként az oktatási
jog területén.

A MONITUM CSOPORT tevékenységi körébe
tartozik

a) jogszabálytervezetek készítése,
b) közjogi típusú jogorvoslatra irányuló
anyagok kidolgozása,
c) közjogi szervezetek belső működési
rendjének kialakítása és az azzal kapcsolatos szabályozások alkotmányossági
és törvényességi szempontú auditja,
d) köz- és felsőoktatási intézmények szervezeti- és működési rendjének kialakítása és kontrollja,
e) általános oktatási jogi szaktanácsadás
(köz- és felsőoktatás tekintetében egyaránt), valamint
f) felsőoktatási jogsegély-szolgálat működtetése (fél évtizedes referenciával).

A MONITUM CSOPORT rendszeres kapcsolatban áll ügyvédi irodákkal és más, a tevékenységi köréhez tartozó nem jogi szakértőkkel (könyvvizsgálóval, könyvelővel, adótanácsadóval, és más szakemberekkel) akiknek
a segítségével ügyfelei részére komplex szolgáltatásokat tud nyújtani.
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A MONITUM CSOPORT állandó vagy eseti
megbízói között megtalálhatunk
a)
b)
c)
d)

köztestületet,
országos érdekképviseleti szervezetet,
központi közigazgatási intézményeket,
vagyongazdálkodással foglalkozó (állami)
céget,
e) helyi önkormányzatokat,
f) köz- és felsőoktatási intézményeket és
azok szervezeti egységeit,
g) a vállalkozás minden profiljában érintett
magánszemélyeket.

A MONITUM CSOPORT vezető elemzője és
jogtanácsosa dr. Kocsis Miklós PhD, a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kara Alkotmányjogi Tanszékének főállású
adjunktusa, aki jogász alapvégzettsége és PhD
tudományos fokozata mellett okleveles közgazdász (MBA) végzettséggel, valamint munkajogi és jogszabályszerkesztő szakjogász oklevelekkel rendelkezik. E szakmai háttérre támaszkodva a MONITUM CSOPORT hatékonyan látja el megbízóinak képviseletét bármely, a tevékenységi körébe tartozó kérdésben.
Amennyiben tevékenységünk felkeltette érdeklődését, kérjük, megoldandó problémájával keresse bizalommal a MONITUM
CÉGCSOPORTOT az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: info@monitum.hu
tel. +36(20)461-54-62
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Kiadványajánló
A Kodifikátor Alapítvány kiadványai
*

Az alábbi kiadványok a www.kodifikator.hu weboldalon vagy a
kodifikator@kodifikator.hu e-mail címen megrendelhetők.
1. Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapelvek, alkotmányos intézmények. Második,
javított, aktualizált kiadás. Pécs, 2016 (6.500 Ft.)
2. Kocsis Miklós – Petrétei József – Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Pécs, 2015 (5000 Ft.)
3. Kucsera Tamás Gergely: Vázlatok a magyarországi felsőoktatás finanszírozásának 1990-2013
közötti gyakorlatáról. Pécs, 2015 (4.000 Ft.)
4. Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. Második, javított, aktualizált
kiadás. Pécs, 2014 (6.500 Ft.)
5. Petrétei József – Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Pécs, 2014 (5.000 Ft.)
6. Tilk Péter: A Kúria Önkormányzati Tanácsa helyi jogalkotással kapcsolatos elvárásai. Pécs,
2014 (4.500 Ft.)
7. Kocsis Miklós – Tilk Péter (szerk.): A művészet szabadsága – alkotmányjogi megközelítésben.
Pécs, 2013 (8.000 Ft.)
8. Kocsis Miklós – Tilk Péter (szerk.): Jogalkotás és társadalmi részvétel – esetek és problémák.
Pécs, 2013 (2.000 Ft.)

9. Kocsis Miklós – Tilk Péter: Az új alkotmányjogi panaszeljárás igénybe vétele a gyakorlatban
– jogalkalmazóknak (CD). Pécs, 2012 (3.990 Ft.)
*

Az alábbi kiadványok a www.kodifikator.hu weboldalról
ingyenesen letölthetők.
1. Kodifikáció és Közigazgatás
Közjogi jellegű jogalkotási eredmények bemutatását, értékelését célul kitűző szakmai, tudományos
folyóirat, évente két lapszámmal, 2012 óta.
2. Kodifikáció

2017/2.

Jogalkotással kapcsolatos írások közlését célul kitűző szakmai, tudományos folyóirat, évente két lapszámmal, 2012 óta.

