
4. melléklet

A közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztésének, a 
közigazgatási perjog megalkotásának távlati programja 

(bővített anyag)

A) Nemzetközi tapasztalatok

1. A közigazgatási perek szabályozásának megoldásai

1.1.  A  közigazgatási  perekre  vonatkozó  szabályok 
jogforrási helye

Európában egy erőteljes egységesülési folyamat megy végbe1, 
az  irodalomban  ezért  egyre  többen  használják  a 
közigazgatási  perjog  területén  az  európaizálódás 
kifejezést.2 Az  ugyanis  tény,  hogy  kimutathatóak  olyan 
tendenciák,  amelyek  a  tagállami  közigazgatási  bírósági 
rendszerek,  illetve  közigazgatási  perjogok  közötti 
közeledést  eredményezik.  A  közigazgatási  bíráskodás 
modelljeit többféleképpen lehet csoportosítani, hazánkban 
és a nemzetközi irodalomban is több ilyen csoportosítással 
találkozhatunk.3 E  különböző  európai  modelleknek  a  sok 
nemzeti  sajátosság  ellenére  is  vannak  azonban  olyan 
vonásai, amelyek „közös nevezőknek” tekinthetők, s részben 
az  európaizálódás  eredményeinek  tekinthetők.  A  nemzeti 
bírósági rendszerek konvergenciája mind horizontális, mind 
vertikális  irányból  impulzusokat  kap.4 Közeledés 
tapasztalható egyrészt szervezeti oldalon, ami leginkább a 

1 Részletesen  lásd:  Rozsnyai  Krisztina:  A  közigazgatási  bíráskodás 
európai dimenziója. Jogtudományi Közlöny 9/2007: 383-394. o.
2 Ld. a szinte áttekinthetetlen irodalomból pl. Claus Dieter Classen: 
Die  Europäisierung  der  Verwaltungsgerichtsbarkeit,  Tübingen,  1996. 
Julianne  Kokott:  Europäisierung  des  Verwaltungsprozessrechts;  Die 
Verwaltung, 1998: 335-362. Vannak, akik ellenzik e fogalom használatát 
és inkább körülírják a jelenséget: Pl. Volkmar Götz: Europarechtliche 
Vorgaben für das Verwaltungsprozessrecht,  Deutsches Verwaltungsblatt 
1/2002: 1-7., hasonlóan Jürgen Schwarze: Europäische Rahmenbedingungen 
für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Neue Zeitung für Verwaltungsrecht 
3/2000: 242-253.
3 A  szakirodalomban  1990-ig  megjelent  osztályozásokat  átfogóan 
ismerteti:  ifj.  Trócsányi  László:  a  közigazgatási  bíráskodás  főbb 
rendszerei és szervezeti kereteik;  Magyar Közigazgatás  5/1991: 408-
425., 408-409.
4 F. Rozsnyai K.: A közigazgatási eljárásjog európaizálódása. = Fazekas 
M.- Nagy M.: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. Budapest, 2010, 
123-135, 123 sk.



német modell felé való elmozdulást jelenti mind a monista, 
mind  a  francia  típusú  közigazgatási  bírósági  rendszerek 
felől. 5 Az európaizálódás tendenciája másrészt a perjogi 
szabályok  kodifikációjában  érhető  tetten,  s  talán 
mondhatjuk  azt,  hogy  e  téren  a  leglátványosabb  a  német 
rendszer felé való elmozdulás.

Az  általunk  vizsgált  közel  húsz  ország  szinte 
mindegyikében  külön  törvény  szabályozza  a  közigazgatási 
perekre  vonatkozó  szabályokat,  lényegében  függetlenül 
attól, hogy külön közigazgatási bíróságok vannak-e avagy 
nem.6 Az  mára  szinte  sehol7 nem  kérdés  tehát,  hogy  a 
közigazgatási per sui generis kategória, amelyet nem lehet 
a polgári perjog eszközeivel maradéktalanul rendezni. Ezek 
a  külön  közigazgatási  perrendtartások  rendezik  a 
közigazgatási  ügyekben  eljáró  bíróságok  eljárásának 
valamennyi specifikus kérdését. Természetesen a pervitelre 
vonatkozó szabályokban sok esetben nincsen különbség, így 
nem  meglepő,  hogy  a  közigazgatási  perrendtartások  sok 
esetben visszautalnak a polgári perrendtartásokra. Ezt a 
megoldást  alkalmazza  például  a  német 
Verwaltungsgerichtsordnung8 és  a  portugál  Codigó  de 
Processo nos Tribunais Administrativos9, de igen szoros a 
kapcsolat  a  joggyakorlatban  a  francia  közigazgatási-  és 
rendes bíróságok eljárásjoga között is.

Általánosítva  tehát  azt  mondhatjuk,  hogy  a  monista 
rendszer  felől  az  első  lépcsőfokot  a  dualista  rendszer 
irányába  a  legtöbb  esetben  az  elkülönült  eljárásjogi 
szabályzat jelentik. A szervezeti elkülönülés a vizsgált 
országok  alapján  semmiképpen  nem  előfeltétele  a  külön 
perrendtartásnak.  A  külön  perrendtartással  párhuzamosan 

5 Lásd 2.1. fejezetet
6 Ezek: Németország, Ausztria, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, 
Portugália,  Görögország,  Norvégia,  Svédország,  Finnország, 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia; Európán kívüli országként Japánt 
és Thaiföldöt vontuk be a vizsgálatba.
7 Kivétel: Norvégia, ahol azzal is magyarázható a monista rendszer 
töretlen fennmaradása, hogy igen alacsony a perek és a bírák száma 
egyaránt.
8 § 173 VwGO (Anwendbarkeit des GVG und der ZPO): 1Soweit dieses Gesetz 
keine  Bestimmungen  über  das  Verfahren  enthält,  sind  das 
Gerichtsverfassungsgesetz  und  die  Zivilprozeßordnung entsprechend 
anzuwenden,  wenn  die  grundsätzlichen  Unterschiede  der  beiden 
Verfahrensarten dies nicht ausschließen.
9 Artigo 1.ºDireito aplicável O processo nos tribunais administrativos 
rege-se pela presente lei, pelo Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais e, supletivamente, pelo disposto na lei de processo civil, 
com as necessárias adaptações.



természetesen  sok  esetben  a  –  legalább  részleges  – 
személyzeti elkülönülés is kialakításra kerül.

Ez a fejlődési vonal azonban nem szükségszerű, ahogy ezt 
hazánk is példázza; Magyarországon ugyanis a közigazgatási 
kollégiumok  az  elkülönült  közigazgatási  perrendtartást 
megelőzően  jelentek  meg.  Látható  tehát,  hogy 
Magyarországon a személyzeti elkülönülés hamarabb valósult 
meg, mint az elkülönült perjogi szabályozás.

A közigazgatási perek különleges polgári perként történő 
szabályozása számos nehézséget generált Magyarországon a 
közigazgatás feletti bírói ellenőrzés megvalósulásában.10

A fentiek alapján mindenképpen javasoljuk a közigazgatási 
perek önálló törvényben történő szabályozását tehát, s nem 
csak azért, mert ez Európa szinte valamennyi országában, s 
a világ számos egyéb országában is történik.11

1.2. A közigazgatási perrendtartás és a bírósági 
szervezeti törvények

A fenti 1.1 alatt leírtuk, hogy Európa számos országában 
külön  perjogi  szabályozást  találunk  a  közigazgatási 
perekre. A tekintetben vannak természetesen különbségek az 
egyes  szabályozások  között,  hogy  a  közigazgatási 
bíróságokra vonatkozó szervezeti szabályokat hol helyezi 
el  a  jogalkotó.  Vannak  országok,  ahol  a  bírósági 
szervezetre  vonatkozó  szabályokat  az  igazságszolgáltatás 
egészére  vonatkozó  törvények  tartalmazzák,  és  csak  a 
közigazgatási perrendtartást szabályozzák külön törvényben 
(a), de van, ahol a közigazgatási bíróságokról szóló külön 
törvény  tartalmazza  a  közigazgatási  perek  sajátos 
szabályait is (b), illetve olyan szabályozási modell is 
van,  ahol  külön-külön  törvény  rendezi  a  közigazgatási 
bíróságokra  vonatkozó  szervezeti-jogállási,  illetve 
eljárásjogi kérdéseket (c).

a) Külön  perrendtartás  van  Németországban12, 
(Verwaltungsgerichtsordnung)   amely  mellett  a 
bíróságok  szervezetéről,  illetve  a  bírókról  szóló 
szövetségi  törvények  (Gerichtsverfassungsgesetz  és  a 
Deutscher  Richtergesetz)  tartalmaznak  még 

10 Részletesen  ld.  Rozsnyai  Krisztina:  Közigazgatási  bíráskodás 
Prokrusztész-ágyban, 2010, Budapest, különösen 61-158.old.
11 Például Japánban, Thaiföldön, vagy Kamerunban.
12 Ez a törvény (VwGO) felhatalmazást ad a tartományi jogalkotónak 
további szabályok és kivételek statuálására



rendelkezéseket. Hollandiában a szakaszosan elkészülő 
és hatályba lépő Awb (Általános Közigazgatási Törvény) 
8.  része  rendezi  a  közigazgatási  döntések  bírósági 
felülvizsgálatának szabályait.

b) A  közigazgatási  bíráskodásról  külön  kódex 
rendelkezik  Franciaországban  (Code  de  justice 
administrative),  amely  2001-ben  lépett  hatályba  és 
foglalja  egységbe  a  közigazgatási  perekre  és  a 
közigazgatási  bíróságokra  vonatkozó  szabályokat, 
amelyek addig bírósági fokonként külön jogszabályokban 
voltak rendezve.

1998-ban alkották meg a közigazgatási bíráskodásról szóló 
törvényt Spanyolországban.

Széttöredezettebb  a  szabályozás,  de  külön  szabályok 
vonatkoznak  a  közigazgatási  perekre  Ausztriában  is.  Itt 
első  fokon  számos  esetben  a  független  közigazgatási 
szenátusok  (tanácsok)  járnak  el  a  Közigazgatási  Bíróság 
tehermentesítése  érdekében.  Utóbbiról  külön  törvény 
rendelkezik  (Verwaltungsgerichtshofgesetz),  amely  a 
bíróság  eljárásának  szabályait  is  rögzíti.13 2014-től  a 
tartományi közigazgatási bíróságok szervezetét tartományi 
törvények, a szövetségi elsőfokú közigazgatási bíróságok 
szervezetét pedig szövetségi törvények rendezik. A perjogi 
szabályokat  szövetségi  törvény  fogja  megállapítani  (a 
pénzügyi  szövetségi  elsőfokú  közigazgatási  bíróság 
eljárásai kivételével, amelyeket külön szövetségi törvény 
rendez majd).

c) Svédországban  1971  óta  van  hatályban  a 
közigazgatási bíróságokról szóló 289. számú, illetve a 
közigazgatási bírósági eljárásokról szóló 291. számú 
törvény.

Lengyelországban  ugyanilyen  szabályozást  alakítottak  ki 
2002-ben. Ugyancsak 2002-ben fogadták el Portugáliában a 
közigazgatási bíróságok pereiről szóló törvénykönyvet és a 
közigazgatási és a fiskális bíróságokról szóló törvényt.

1996-ban fogadták el a finn közigazgatási perrendtartást, 
amely az alkotmány 1999-es módosítása miatt abban az évben 
jelentős  módosításokon  ment  keresztül.  Újabb  jelentős 
módosítást jelentett a 2006-ban a Legfelsőbb Közigazgatási 
13 Az osztrák Alkotmány új 136. cikke rendezi ezeket a kérdéseket az 
Alkotmány  129-135.  cikkelyeiben  megalapított,  2014.  január  1-jével 
hatályba lépő új bírósági szervezeti rendszerre tekintettel.



Bíróságról szóló törvény elfogadása.

1.3. Az elkülönült közigazgatási perrendtartástól 
várható előnyök

A  polgári  perrendtartáshoz  képest  egy  elkülönült, 
elsődlegesen  alkalmazandó  közigazgatási  perrendtartás 
lehetővé tenné, hogy a közigazgatási perek sajátos céljai14 

megfogalmazást nyerjenek. E célok a szubjektív jogvédelmen 
túl  magukban  foglalják  a  tárgyi  jogrend  védelmét,  a 
közigazgatási  döntés  stabilizálását,  a  közigazgatás 
regulálását  és  a  közigazgatási  jog  fejlődőképességének 
biztosítását, ami  a  jelenlegi,  kizárólagosan  szubjektív 
jogvédelmi  irányultságtól  való  elmozdulás  érdekében 
szükséges is lenne. Az erre meglévő igényt mind a magyar 
bírói  gyakorlat,  mind  az  európai  jogfejlődés  hazánkba 
begyűrűző hatásai már csíráiban jelzik.15

A  külön  perrendtartás  a  közigazgatási  bíráskodás 
jogfejlesztő  funkciójának  erősítéséhez  is  hozzájárulna, 
mivel  a  közigazgatási  ügyszak  önállóságát  és  ezáltal  a 
szakmaiságot is erősíthetné.

A külön perrendtartás sokkal differenciáltabb szabályozást 
tenne  lehetővé, mint  az  jelenleg  a  Pp.  XX.  fejezetének 
korlátai  között  lehetséges.  Lehetővé  tenné  a  jelenlegi 
közigazgatási  bírósági  eljárások  peres  és  nemperes 
dualista  rendszerének  feladását,  amelynek  létezését 
elsősorban  az  indokolja,  hogy  jelenleg  a  közigazgatási 
perben  elsősorban  közigazgatási  határozatok 
törvényességéről  lehet  dönteni.  Különböző  pertípusok 
(legalább  megsemmisítési,  marasztalási  és  megállapítási 
keresetek  alapján)  létrehozása  válna  lehetségessé.,  Ez 
egyrészt  lehetővé  tenné,  hogy  a  per  tárgyától  függően 
alakuljon  a  bíróság  döntési  jogköre,  másrészt 
differenciáltan  lehetne  a  különböző  pertípusokban  a 
jogorvoslati rendet is szabályozni.

Olyan, a már Pp.-ben is létező jogintézményeket lehetne a 
közigazgatási perek sajátosságaihoz igazítani, amelyek a 
Pp.-ben  ugyan  léteznek,  de  jelenleg  a  közigazgatási 
perekben nem hatékonyak.

Ilyenek  például  a  polgári  bíróságok  előtt  alkalmazható 
„egyezség  jóváhagyása”  jogintézménye,  alig  alkalmazható 
14 A célokról részletesen ld. pl. Rozsnyai Krisztina (2010) 13-20.
15 Például a civil szervezetek ügyfélképessége és perbeli részvétele 
kapcsán, ld. pl. 1/2004. KJE indokolása (IV.)



közigazgatási perekben, mert a közigazgatási hatóságok a 
közigazgatási jogból eredő speciális kötöttségeik folytán 
a gyakorlatban a legritkább esetben hajlandóak és képesek 
egyezséget kötni a felperessel. A német jogirodalomban már 
az ezredfordulón kirajzolódott ez a probléma16, és ma már a 
különböző országok bíróságai értékelik a tapasztalatokat. 
Mivel jelenleg e pereket gyorsító intézmény implementálása 
tekinthető  a  nemzetközi  szinten  a  leginkább  aktuális 
témának,  ezért  ezt  röviden  kiemeljük,  olyan 
jogintézményként,  melynek  meghonosítását  mindenképp 
javasoljuk.17

E  jogintézményt  Hollandiában  „közigazgatási  hurok” 
elnevezéssel vezették be, ami nem más, mint a nálunk is 
ismert  „per  tárgyalásának  felfüggesztése”  abban  az 
esetben,  ha  ügyészi  felhívásra,  vagy  felettes  szerv 
felügyeleti intézkedése folytán a határozat visszavonása 
vagy  módosítása  várható  (Pp.  337.  §)18,  azzal  a 
különbséggel,  hogy  Hollandiában  ez  nem  csak  a  hatósági 
oldal  kezdeményezésére,  hanem   bírói  felhívására  is 
bekövetkezhet.19 Hollandiában a felfüggesztés az ügyeknek 
ugyan  csak  5-10%-ában  fordul  elő,  azonban  ezekben  az 
esetekben hatékonynak bizonyult.

A németek szerint erre az intézményére nincs szükség, mert 
náluk informálisan működik ugyanez, amikor a bíró tanácsot 
ad a feleknek a jogi helyzetről és szükség szerint konkrét 
javaslatot (ajánlást) tesz a módosításra, mely részletes 
jogi iránymutatást is magában foglal. Ez az eszköz azonban 
a  tapasztalatok  szerint  hatékonyan  csak  a  kevésbé 
összetett, egyszerűbb ügyekben alkalmazható.

A  Kelet-Közép  Európai  országokban  a  mienkhez  hasonló 
intézmény működik, azaz a bíró szerepe passzív (így pl. 
Szlovéniában).  Felmerül  a  probléma,  hogy  ha  a  bíró 
felhívására  kerül  sor  erre  az  eljárásra,  akkor 
prejudikációként értékelhetik azt a felek. Ugyanakkor nem 
16 Julianne Kokott: Europäisierung des Verwaltungsprozessrechts;  Die 
Verwaltung, 1998: 335-362.
17 Lásd  ACA-Europe  2012.  március  1-2.  konferencia  “Increasing  the 
efficiency of the Supreme Administrative Courts’ powers”, Brüsszel. 
http://www.aca-europe.eu/en/colloquiums/sem_2012_Brussels.html
18 Az alperesi hatóság maga is dönthet visszavonásról, módosításról, 
ilyenkor  a  módosító  vagy  visszavonó  határozat  benyújtja,  külön 
felfüggesztésre nincs szükség.
19 Néhány más különbség is van, ami az elemzésünk szempontjából – a 
jogi  dogmatika  eltérő  felfogásából  adódóan  –  nem  releváns  (pl.  a 
bíróság az új határozat felperes általi elfogadását követően is külön 
dönt a korábbi határozat hatályon kívül helyezéséről stb.)



tekintjük prejudikációnak egy polgári perben, ha a bíró – 
aktív  magatartással  –  megkísérli  a  felek  között  az 
egyezség létrehozását, amely valamilyen mértékben mindig 
igényli  a  bíróság  jogi  kérdéssel  kapcsolatos 
irányultságának  feltárását.  Ebből  látszik,  hogy  minden 
csak stílus kérdése: az elfogulatlan motiválása a feleknek 
egyezség létrehozására, még nem prejudikáció. Lényegében 
itt is ugyanerről van szó.

1.4. A közigazgatási perrendtartások szerkezete 
és szabályozási elvei

Ebben  a  jelentésben  a  szabályozási  elvek  teljes  körű 
kidolgozására nincs mód, a fentiekben csak a szabályozás 
szükségességét,  és  a  szabályozási  igény  tartalmi 
lehatárolását végeztük el, hiszen külön önálló politikai 
döntést igényel, hogy ennek részletes szabályozási elveire 
is javaslatot tegyünk.

2. Hatásköri szabályok

A  közigazgatási  perekben  érvényesülő  hatásköri  és 
illetékességi szabályok sajátos keresztmetszetét jelentik 
a  bíróság  szervezetére  és  eljárására  vonatkozó 
szabályainak.  Több  irányból  érkező  kívánalmak  alakítják 
azokat ki. Hatnak rájuk a bírósági szervezetre vonatkozó 
kérdések, de ugyanígy befolyásolják a jogorvoslathoz való 
jog és a közigazgatás feletti bírói ellenőrzés alkotmányos 
kívánalmai, továbbá a jogegység biztosíthatóságból eredő 
megfontolások  és  a  bírói  életpálya-modell 
szükségszerűségei,  de  még  a  közigazgatás 
működőképességének  szempontjai  is.  Hatásköri  szabályok 
rendezik a rendes bíróságok és a közigazgatási ügyekben 
eljáró bíróságok közötti munkamegosztást, s ezzel azt is, 
hogy mely esetekben kell a közigazgatási perekre vonatkozó 
szabályokat  alkalmazni.  Hatásköri  szabályok  rendezik 
továbbá,  hogy  a  közigazgatás  milyen  cselekményeivel, 
mulasztásaival  szemben  van  lehetőség  bírósági 
felülvizsgálat kezdeményezésére. S a hatásköri szabályok 
rendezik  a  perorvoslatok  kérdéskörét  is.  Vagyis  a 
közigazgatási  perek  számos  igen  lényeges  kérdésével 
közvetlen  összefüggésben  állnak.  A  hatásköri  szabályok 
szükségképpeni  velejárója  az  illetékességi  szabályozás, 
amelynek  révén  tovább  differenciálható  a  rendszer. 
Tanulmányunkban  ezért  azt  vizsgáljuk,  hogy  az  új  Bszi. 
által kialakított keretek között – a külön közigazgatási-
munkaügyi  bíróságok  létét  adottnak  véve  –  hogyan 



kerüljenek  szabályozásra  a  közigazgatási  perekben 
érvényesülő hatásköri szabályok. Vizsgálati módszerként az 
összehasonlító jogi elemzést választottuk.

2.1. Hatásköri szabályok

A monista modell országaiban elvileg a rendes bíróságok 
döntenek  minden  jogvitában,  nincsen  külön  közigazgatási 
bíróság.  Dániában,  Norvégiában  Nagy-Britanniában  és 
Írországban  ebben  a  modellben  épül  fel  a  rendszer.  A 
monizmus azonban már itt sem feltétlenül tökéletes: Nagy-
Britanniában  például  közigazgatási  ügyekben  ún. 
közigazgatási  tribunálokat  hoztak  létre,  amelyek 
tulajdonképpen  elsőfokú  közigazgatási  bíróságoknak 
minősíthetőek. Sőt, 2003-ban külön (közigazgatási) bíróság 
létesült  a  szabályozó  hatóságok  döntéseinek 
felülvizsgálatára.20 Ugyanilyet  találunk  Svédországban, 
vagy Finnországban (ún. Market Court), amelyek azonban nem 
feltétlenül  csak  közigazgatási  perekkel  foglalkoznak, 
hanem gazdasági szabályozással összefüggő polgári ügyeket 
is  tárgyalnak.  A  francia  típusú  közigazgatási  bíróságok 
esetében pedig az igazságszolgáltatáshoz való közeledés és 
a  kormányzat,  azaz  a  közigazgatástól  való  távolodás 
figyelhető  meg.  Példaként  említhetjük  a  luxemburgi 
rendszert, ahol az EJEB Procola döntése nyomán kellett az 
Államtanácsra  vonatkozó  szabályokat  módosítani,  hogy  a 
független  és  pártatlan  bírói  fórum  kívánalmainak 
megfeleljen.  Ugyanígy  a  német  modell  felé  való 
közeledésként  értékelhetjük  az  olyan  szabályokat, 
amelyeknek  alapján  egyes  bírói  fórumokon  elkülönült 
közigazgatási kollégiumokat hoznak létre, ahogy ez például 
hazánkban történt. Ugyanígy van közigazgatási kollégiuma 
(Sala) a spanyol felsőbb bíróságoknak (Legfelsőbb Bíróság, 
Audenica Nacional és az autonóm közösségi felsőbíróságok) 
és közigazgatási szektora a holland kerületi bíróságoknak. 
Az  ír,  illetve  nagy-britanniai  rendszerben  is  vannak  a 
felsőbíróságokon specializálódott „közigazgatási” bírák.

A  magyar  rendszerben  ehhez  képest  kell  megvizsgálni  a 
közigazgatási-munkaügyi  bíróságok  hatáskörét,  és  ezen 
belül a közigazgatási ügyek helyét. A Pp. XX. fejezetének 
tárgyi  hatásköri  szabályozását  sok  kritika  érte. 
Mindenképpen szükséges bővíteni az általános szabályozás 
által  átfogott  közigazgatási  bíróság  által 
felülvizsgálható közigazgatási döntéseknek a körét. Ebben 
a  körben  vizsgálni  kell  egyrészt  a  tárgyi  hatáskör 

20 Competition Appeal Tribunal, www.catribunal.org.uk



szabályozását, másrészt pedig az eljáró bírósági szintek 
szerinti hatáskör-telepítés alkalmazandó elveit.

2.2. Tárgyi hatásköri szabályok

Az  európai  jogfejlődésben  azt  tapasztaljuk,  hogy  a 
közigazgatási  bíróságok  hatásköre  folyamatos  bővülésen 
megy  keresztül. Ez  egyrészt  betudható  annak  a  ténynek, 
hogy  a  közigazgatás  eszközrendszere  egyre 
differenciáltabb21, másrészt pedig a jogállami gondolkodás 
térnyerésének, amelynek értelmében a közigazgatás feletti 
legeredményesebb  kontrollt  a  bírói  hatalom  tudja 
megvalósítani.

A generálklauzula nagy előnye, hogy a közigazgatási jog 
fejlődését  rugalmasan  tudja  kísérni.  A  közigazgatással 
szembeni jogvédelem így tud valóban hatékony lenni, mert a 
bírósági  kontroll  ily  módon  minden  közigazgatási  jogi 
eszköz felett érvényesülhet.  Annak eldöntésében, hogy mi 
minősül  közigazgatási  jogvitának,  a  jogalkalmazásnak 
lehetősége  van  a  közigazgatási  jogtudomány  eredményeire 
támaszkodni. Kétségtelen  tény,  hogy  a  nagy  német  és 
francia  példaképeken  túl  azonban  a  legtöbb  országban 
találunk  vagy  enumerációs,  vagy  exemplifikatív 
felsorolásokat  a  hatáskör  szabályozásánál.  A  taxáció 
rugalmatlansága miatt ugyan nem célszerű törvényi szinten 
szabályozni,  de  a  jogalkotó  a  joggyakorlat  fejlődésének 
érdekében  mégis  sokszor  ezt  az  utat  választja,  hiszen 
hosszú idő, mire a hatásköri vitákat sikerül rendezni. A 
francia  gyakorlatban  azt  látjuk,  hogy  a  Tribunal  des 
conflits még ilyen hosszú idő után sem marad munka nélkül, 
hiszen  a  közigazgatási  jog  fejlődése  szükségképpen 
mozgatja a joggyakorlat és az elmélet alapján kidolgozott 
választóvonalat.22

2.3. Hatósági ügyek

Minden  hatósági  határozat,  illetve  a  határozat 
meghozatalának  elmulasztása  közigazgatási  jogvita  tárgya 
lehet. Ez magában foglalja azokat a hatósági ügyeket is, 

21 ld.  részletesen  az  eszközök  szaporodásáról  Rozsnyai  (2010),  A 
közigazgatási eszközrendszer és a bírósági felülvizsgálat tárgya c. 
rész, 61-149. o.
22 Így  például  a  service  public  fogalma,  ami  korábban  ezt  a 
választóvonalat  jelentette,  egyre  kevésbé  alkalmas  az  elhatárolási 
kérdésekben  való  döntés  orientálására.  A  francia  gyakorlatról 
részletesen,  továbbvezető  irodalommal  ld.  Jean  Waline:  Droit 
administratif, Dalloz, 201023, 539-572. old.



amelyek a Ket. vagy a Pp. rendelkezései alapján most nem 
tartoznak közigazgatási bírósági hatáskörbe.23 Jelenleg más 
bíróságok hatáskörébe tartoznak a hatósági ügyek közül a 
Pp.  vonatkozó  rendelkezési  folytán a  munkavédelmi, 
munkabiztonsági  ügyek,  a  társadalombiztosítási  ügyek. 
Ezeket  mind  szükséges  volna  a  közigazgatási  bíróság 
hatáskörébe utalni, hiszen itt közigazgatási ügyekről van 
szó, ahol általában még az anyagi háttérszabályok sem a 
munkajog, hanem a közigazgatási jog területére tartoznak. 
Szükséges ez annak ellenére, hogy közigazgatási-munkaügyi 
bíróságok jönnek létre, mivel célszerű a munkaügyi és a 
közigazgatási  ügyeket  külön  ügyszakokban  tartani.  A 
közigazgatási-munkaügyi  bíróságok  hatáskörének  közös 
rendezését semmi nem teszi szükségessé, hiszen az összes 
munkaügyi illetve közigazgatási bíró24 az új Bszi. alapján 
közigazgatási  és  munkaügyi  perekben  való  eljárásra 
egyaránt kijelölést kapott. Az ügyteher alakulásához tehát 
igazgatási jogkörben lehet igazodni.

Európai szinten azt láthatjuk, hogy ezek az ügyek vagy a 
közigazgatási  bíróság  hatáskörébe  tartoznak,  vagy  pedig 
külön szociális bíróságokat hoznak létre a szociális ügyek 
elbírálására, ahova a társadalombiztosítási ügyek mellett 
egyéb,  a  szociális  jog  (de  nem  a  munkajog)  területére 
tartozó  kérdésekben  dönt  ezekben  az  esetekben  külön 
bíróság. Ilyen szociális bíróságok működnek Németországban 
két  szinten,  Hollandiában  egy  szinten.  Emellett 
Finnországban  is  van  Társadalombiztosítási  Bíróság 
(Vacuutusoiekus),  amely  társadalombiztosítási  ügyekben 
első fokon eljár. Fellebbezni csakis eljárási hibák miatt 
a KOH-hoz, a legfelsőbb közigazgatási bírósághoz illetve 
egyes ügyekben a Legfelsőbb Bírósághoz lehet. Norvégiában 
ehhez hasonlóan egy külön Nemzeti Nyugdíjbíróság jár el 
első fokon.

Az  új  Bszi.  lehetőséget  ad  a  bíróságon  belül  csoportok 
létrehozására, s ezzel a lehetőséggel mindenképpen élni is 
kell.  E  csoportok  kialakításánál  fontos  szempont  lehet, 
hogy egy-egy adott ügycsoportra vannak-e más országokban 
külön  bíróságok  vagy  kollégiumok.  A  szociális  ügyek 
mellett  az adóügyek jelentenek olyan ügycsoportot, amely 
kialakításának  szükségességéhez  kétség  sem  fér.  Külön 
pénzügyi  közigazgatási  bíróság  működik  Németországban, 
ahol  a  Finanzgerichte  tartományi  szinten,  a 

23 Lásd ezekről részletesebben: Rozsnyai (2010) 81-84. o.
24 Kivételt csak az önkormányzati tanács bírái, illetve a Kúria Elnöke 
jelentenek.



Bundesfinanzhof  pedig  szövetségi  szinten  jár  el  minden 
adókkal  és  vámokkal  kapcsolatos  közigazgatási  ügy 
felülvizsgálata  során.  Portugáliában  első  fokon  külön 
közigazgatási bíróságok járnak el, a felsőbb bíróságokon 
elkülönült pénzügyi kollégiumok működnek a közigazgatási 
kollégiumok mellett. Ausztriában külön elsőfokú pénzügyi 
közigazgatási  bíróság  működik  szövetségi  szinten. 
Hollandiában adójogi ügyekben első fokon a közigazgatási 
ügyekben általában eljáró bíróságok járnak el, 2005 óta 
viszont  a  Fellebbviteli  Bíróságokon  Adójogi  Kollégiumok 
működnek.  Az  Államtanácsban  azonban  nincsen  adójogi 
kérdésekre ex lege specializálódott testület.

Az  adóügyek  mellett  a  gazdasági  közigazgatás  körébe 
tartozó  ügyek  azok,  amelyek  legújabban  sok  esetben 
szétfeszítik  a  közigazgatási  bíráskodás  kereteit. A 
szabályozó  hatóságok  térnyerése  nemcsak  a  közigazgatási 
szervezeti jogot rendezte át,25 hanem a tágabb értelemben 
vett közigazgatási eljárásjogra is erőteljes hatással van. 
Ahogy  korábban  említést  nyert,  Nagy-Britanniában  a 
versennyel  kapcsolatos  közigazgatási  ügyekre 
különbíróságot szerveztek (Competition Appeals Tribunal). 
Hollandiában Kereskedelmi és Ipari Közigazgatási Bíróság 
elé  tartoznak  a  gazdaság-igazgatási  ügyek,  innen  szűk 
körben  lehet  a  kasszációs  jogkörrel  felruházott  Hoghe 
Raadhoz  fordulni.  Svédországban  a  Szabadalmi  Hivatal 
szabadalmi,  védjegy,  szerzői  jogi,  formatervezési 
mintaoltalmi, üzleti névvel kapcsolatos ügyeiben, illetve 
a Mezőgazdasági Tanács növényfajta-oltalmi ügyekben hozott 
döntéseivel szemben lehet a Szabadalmi Ügyek Bíróságához 
(Patentbesvärsrätten)  fordulni.  Ez  a  bíróság  pedig  az 
elsőfokú  bíróságokkal  van  egy  szinten,  döntései  ellen 
fellebbezés a Högsta Förvaltningsdomstolen-hez lehetséges. 
Finnországban  a  kereskedelmi,  versenyjogi  és  a 
közbeszerzés  körébe  tartozó  közigazgatási  ügyekben  a 
Markkinaoikeus  (Gazdasági  Bíróság)  jár  el,  ahonnan 
differenciált  fellebbezés  adott:  általában  másodfokon  a 
KOH jár el, kivéve kereskedelmi ügyekben, ahol viszont a 
Regionális  közigazgatási  bíróságok  járnak  el. 
Finnországban találunk még quasi-bíróságokat mezőgazdasági 
támogatás,  szabadalmi  és  védjegy  ügyekben,  amelyeknek 
döntései szintén a KOH előtt fellebbezhetőek meg.

Aktuális  „önállósodási  tendencia”  jelentkezik  még  a 
menedékesekkel  kapcsolatos  ügyek  területén.  Külön 

25 ld.  a  legújabb  irodalomból  erre  pl.  Fazekas  János:  A  kormány 
szervezetalakítási joga c. doktori dolgozatát



Asylgerichtshof  (Menedékbíróság)  működik  Ausztriában26, 
amelynek  döntéseit  kizárólag  az  Alkotmánybíróság 
vizsgálhatja  felül.  Franciaországban  a  Conseil  d’État 
alatt külön menedékjogi bíróság (Cour Nationale du droit 
de l’asyle)27 került felállításra. Svédországban 2006 óta a 
bevándorlás által leginkább érintett stockholmi, göteborgi 
és  malmöi  székhelyű  közigazgatási  bíróság 
(Förvaltningsrätt)  részeként  külön  Migrációs  Bíróságok 
(Migrationsdomstolen)  működnek.  Ezek  feladata  a  Svéd 
Bevándorlási Hivatal döntéseinek felülvizsgálata. Ezekhez 
egy külön fellebbviteli bíróság kapcsolódik a stockholmi 
székhelyű közigazgatási fellebbviteli bíróság (Kammarätt) 
mellett (Migrationsöverdomstolen), ahonnan csak kivételes 
esetben  lehet  a  Högsta  förvaltningsdomstolen  -hez 
fellebbezni.  Hollandiában  a  bevándorlási  és  menedékjogi 
ügyek az államtanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Ezeket  a  tendenciákat  értékelve  azt  állapíthatjuk  meg, 
hogy  azokban  az  államokban  kerül  inkább  sor  külön 
közigazgatási bíróságok létrehozására sor, ahol régebb óta 
működik a közigazgatási rendszer és a közigazgatási jog 
fejlődését  nem  tudta  másképp  követni,  elsősorban  a 
közigazgatási  ügyek  differenciálatlan  kezelése,  és  az 
ebből  következő  rugalmatlan  (pontosabban  nem  létező) 
hatáskör-megosztási szabályozás miatt. Kivételt jelentenek 
ez alól a pénzügyek, hiszen e téren a kezdetektől külön 
bíróságok vannak, a két jogterület már a XIX. században 
erőteljesen elkülönült e téren is egymástól.28 Azt látjuk, 
hogy  a  legutóbbi  időkben  létrehozott  bírósági 
rendszerekben  inkább  a  differenciált  hatáskör-telepítést 
részesíti  előnyben  a  jogalkotó  a  külön  bíróságok 
létrehozásával szemben. Európai szinten is volt törekvés 
különbíróságok létrehozására, de nem vezetett eredményre, 
helyette inkább erősebb belső szakosodási mechanizmusokat 
kerestek.29

26 2013. dec. 31-ig, utána beolvad az újonnan létrehozandó szövetségi 
elsőfokú általános közigazgatási bíróságba.
27 www.cnda.fr
28 Stipta István: Adalékok a pénzügyi közigazgatási bíróság működésének 
történetéhez.  1884-1885.  Acta  Universitatis  Szegediensis  de  Attila 
József nominatae. Acta juridica et politica. 1999, Tomus 57. Fasc. 9., 
22. o.
29 Persze részeredményeket elért ez a folyamat, ld. Osztovits András: 
Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke - megjegyzések az Európai 
Közösségek  Bírósága  szervezeti  reformjának  legújabb  eredményéhez. 
Európai Jog 2/2005:10-14. Továbbvezető hivatkozásokat ld. még Rozsnyai 
(2010) 220-221.



Éppen  ezért  a  magyar  szabályozás  számára  is  inkább  a 
differenciált hatáskör-telepítést tartjuk járható útnak, s 
ennek  kiegészítéseképpen  az  adott  keretek  közötti 
lehetséges  legmagasabb  fokú  szakértelem-koncentrációt  az 
illetékességi  szabályok  megfelelő  alakítása,  illetve  a 
bírói  karon  belüli  csoportok  képzése  révén. A 
közigazgatási és munkaügyi bíróságokon így lehetővé válik 
a  monista  és  a  dualista  rendszer  előnyeinek  ötvözése. 
Egyrészt megtartja a központi régióban eddig is létezett 
relatív  önállóságát  a  közigazgatási  bíráskodás  az 
eljárásjogi  és  hatásköri  szabályokon  keresztül,  míg  a 
munkaügyi  bíróságokkal  közös  szervezet  lehetővé  teszi  a 
nyitást  a  közigazgatási  ügyek  határterületei  (fegyelmi 
ügyek,  köztestületek  határozatai,  kinevezési,  felmentési 
jogkörök  gyakorlása  a  közigazgatásban),  illetve  a 
közigazgatási  ügyekkel  összefüggő  polgári  jogi  kérdések 
felé.

2.4. Közigazgatási végzések felülvizsgálata

Külön kell még a hatósági ügyek kapcsán egy kérdésről szót 
ejteni,  ez  pedig  a  végzésekkel  kapcsolatos  jogorvoslat 
lehetősége. A Ket. mostanra igen tágra nyitotta azoknak az 
eljárási  végzéseknek  a  körét,  amelyek  jogorvoslattal 
önállóan  megtámadhatóak.  E  döntésekkel  szemben  nemcsak 
fellebbezésre  van  általában  lehetőség,  hanem  keresettel 
bírósághoz is lehet fordulni.

Spanyolországban  megfellebbezhetőek  egyes  végzések,  a 
spanyol  közigazgatási  szervezetekről  és  eljárásaikról 
szóló 1992-es törvény alapján.  Az eljárási aktusok ellen, 
ha ez utóbbiak közvetve vagy közvetlenül érdemben döntik el 
az  ügyet,  meghatározzák  az  eljárás  folytatásának 
lehetetlenségét, védtelenséget vagy helyrehozhatatlan kárt 
okoznak  a  jogok  és  törvényes  érdekek  tekintetében,  az 
állampolgárok  fellebbezést  (recurso  de  alzada)  vagy 
újrafelvételi  jogorvoslatot  (recurso  potestativo  de 
reposición) nyújthatnak be. Az osztrák eljárási törvény nem 
ad túl sok támpontot e tekintetben. Határozat (Beschluss) 
és végzés (Verfahrensanordnung) a döntés két formája. A 
törvény a végzések esetében kizárja az önálló fellebbezés 
illetve bírósághoz fordulás lehetőségét30 és a határozati 
formához  köti  a  fellebbezhetőséget  (és  a  majdani 
bírósághoz  fordulást  is),  de  arra  nézve  nem  tartalmaz 

30 2) Gegen Verfahrensanordnungen ist eine abgesonderte Berufung nicht 
zulässig. Sie können erst in der Berufung gegen den die Angelegenheit 
erledigenden Bescheid angefochten werden.



rendelkezést,  hogy  milyen  döntést  milyen  formában  kell 
meghozni.  A  gyakorlatban  alakult  ki  tehát,  hogy  milyen 
döntéseket  kell  határozati  formába  foglalni  az  ügyet 
érdemben  eldöntő  döntésen  kívül.  Egyrészt  a  hatékony 
jogorvoslathoz  való  jog  követelményrendszere  felől 
közelítik  a  kérdést,  és  ennek  alapján  azon  eljárásjogi 
döntéseket  kell  határozatba  foglalni,  amelyek  olyan 
hatással  vannak  a  címzettre,  hogy  csak  az  önálló 
megtámadásuk mellett biztosítható a hatékony jogvédelem. 
Amennyiben a címzett tehát nem szenved hátrányt azáltal, 
hogy  csak  az  ügydöntő  határozattal  együtt  tudja  majd 
megtámadni az eljárási döntést, akkor nem kell határozati 
forma. Másrészt hatással van a gyakorlatra az általános 
eljárási  törvény  előtti  gyakorlat  is,  amelyben  a 
Közigazgatási  Bíróság  a  „pervezető  döntésektől” 
megkülönböztette  az  eljárást  „elintéző”  döntéseket,  és 
előbbieknél  egyáltalán  nem,  vagy  csak  a  határozattal 
együtt  látta  biztosítottnak  a  jogorvoslatot.  A 
gyakorlatban  e  két  értelmezés  ötvözése  alapján  nem  kap 
határozati  formát  például  az  idézés,  az  iratbetekintés 
megtagadása, a hiánypótlási vagy adatközlési felhívás, az 
eljárási szankciót megállapító döntések.31

A  magunk  részéről  a  jogorvoslat  megadása  tekintetében 
javasolnánk az osztrák gyakorlathoz hasonló, a jelenlegi 
magyar  szabályozásnál  restriktívebb  szabályozás 
kialakítását.  Célszerű  lenne  az  önálló  bírói 
felülvizsgálatot csak az érdemi döntésekhez kötni és itt 
visszanyúlni az 1/1998. KJE döntéshez. A végzések esetében 
valóban csak abban a körben indokolt az önálló bírósági 
felülvizsgálat lehetővé tétele, amely esetekben az érdemi 
döntés32 elleni  jogorvoslatban  való  megtámadás  nem 
lehetséges,  vagy  már  nem  biztosítana  tényleges 
jogvédelmet. Ez összhangban van az Alkotmánybíróság által 
kimunkált33 követelményrendszerrel  is.34 Ezen  felül  a 
31 Rudolf  Thienel:  Verwaltungsverfahrensrecht.  Wien,  2000.  192-194. 
oldal.
32 Az alkotmányjogi szakirodalom szerint az „…érdemi döntés alkotmányos 
kategória,  és  nem  feltétlenül  esik  egybe  az  eljárásjogok  által 
érdeminek tartott határozati típusokkal.” Varga István: Jogorvoslathoz 
való jog. In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 57. § 
(5)
33 Az Alkotmánybíróság 22/2012. (V. 11.) AB határozatában kimondta, 
hogy  a  korábbi  Alkotmányon  alapuló  alkotmánybírósági  döntésekben 
kifejtett elvi jelentőségű megállapításai értelemszerűen irányadóak az 
Alaptörvényt  értelmező  alkotmánybírósági  döntésekben  is.  Ennek 
megfelelően  az  Alkotmánybíróság  által  korábban  kimunkált  elvek 
megfelelően irányadók főszabályként az Alaptörvény értelmezésére is.
34 Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint minden olyan határozattal 



korábbi  Alkotmánybírósági  gyakorlat  alapján  elegendő  az 
egyfokú  jogorvoslat  biztosítása  is,  amely  nem  is 
feltétlenül kell, hogy bíróság előtti jogorvoslat legyen35.

A  jogorvoslatnak  ugyanakkor  teljesítenie  kell  azt  az 
alkotmányos követelményt, hogy a jogorvoslás lehetőségét 
érdemben,  és  ne  csak  formálisan  biztosítsa.  Ez  azon 
végzések  önálló  megtámadhatósága  szempontjából  fontos, 
ahol azonnali jogvédelem szükséges a hatékony jogorvoslat 
biztosítása  szempontjából.  E  két  szempont  alapján  tehát 
némiképpen szűkíthető lenne mind az önállóan megtámadható 
döntések köre, mind a kétfokú jogorvoslás lehetősége.

2.5. Szabálysértési határozatok

A  szabálysértések  kategóriája  jelenti  a  hatósági  ügyek 
egyetlen  olyan  területét,  ahol  nem  egységesen 
közigazgatási bírósági hatáskörbe tartozik a közigazgatási 
döntések  felülvizsgálata.36 A  közigazgatási  bíróságok 
hatáskörébe tartozik az eljárás Ausztriában, Hollandiában, 
Görögországban. Differenciált a szabályozás Finnországban, 
ahol közigazgatási szabálysértések esetén a közigazgatási 
bíróságok  előtt  megtámadhatóak  a  hatósági  döntések  a 
közlekedési  szabálysértéseket  leszámítva 
(büntetőbíróságok).  Svédországban  fordított  szabályozás 
érvényesül,  itt  speciálisan  a  közlekedési, 
alkoholárusítással kapcsolatos, állattartással kapcsolatos 
szabálysértési  eljárásokra  terjed  ki  a  közigazgatási 
bíróságok  hatásköre.  A  rendes  bíróságok  járnak  el 
szabálysértési  ügyekben  Németországban  és 
Lengyelországban. Hazánkban igen jelentős problémát jelent 
aktuálisan a szabálysértési jog rekriminalizációja. Talán 
éppen erre tekintettel lehetne  jótékony hatással erre a 
jogterületre  a  közigazgatási  büntetőjog  alkalmazásával 

szemben  biztosítani  kell  „…a  jogorvoslatot,  amely  –  még  ha  az 
eljárásjogok értelmében nem is számít érdeminek – tárgyánál fogva és 
az érintett személyekre gyakorolt hatása okán az adott esetben ezt 
szükségessé teszi.” Varga István: Jogorvoslathoz való jog. In: Jakab 
András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 57. § (5)
35 Ugyanakkor,  függetlenül  a  megelőző  közigazgatási  eljárás 
fórumrendszerétől, a korábbi Alkotmány 50. § (2) bekezdése értelmében 
a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát követelményként 
fogalmazta meg az Alkotmánybíróság. Tekintettel a korábbi Alkotmány 
50.  §  (2)  bekezdése  és  az  Alaptörvény  25.  cikk  (2)  b)  pontja 
szövegezésének  hasonlóságára  („A  bíróság  ellenőrzi  a  közigazgatási 
határozatok törvényességét.”; illetve „A bíróság dönt a közigazgatási 
határozatok törvényességéről”) ez a követelmény továbbra is irányadó.
36 Kis  Norbert  –  Nagy  Marianna:  Európai  közigazgatási  büntetőjog, 
Budapest: HVG – ORAC, 2007



hozott  aktusok  felülvizsgálatának  közigazgatási  bírósági 
hatáskörbe  utalása,  ami  egyrészt  talán  megakadályozná  a 
szabálysértési jog kihágási joggá alakulását, és lehetővé 
tenné a közigazgatási jogi bírságok egységes kezelését37, e 
téren a koherens és önálló bírói gyakorlat kialakulását.

2.6. Köztestületi határozatok

Közigazgatási bíróság hatáskörébe kell általánosan utalni 
a  köztestületek  által  hozott  határozatok,  illetve  a 
köztestületek  feletti  állami  felügyelettel  kapcsolatos 
döntések  felülvizsgálatát38.  Ebbe  a  körbe  a  Ket.  által 
hatósági  ügyként  elismert  tagfelvételről  illetve  tagság 
megszüntetéséről  való  döntéseken  túl  például  a  fegyelmi 
ügyekben  hozott  döntések  is  besorolandók  lennének.  Ezek 
hatósági ügy jellegét a Ket. sajnálatos módon nem ismeri 
el,  és  emiatt  felülvizsgálatuk  hol  a  rendes,  hol  a 
közigazgatási  bíróság  hatáskörébe  tartozik,  az  ágazati 
jogalkotó döntésétől függően. Továbbá számos egyéb olyan 
döntést hoznak a köztestületek, amely az előbb említett 
két  körön  kívül  esik,  s  felülvizsgálatuk  lehetősége 
szintén az ágazati szabályozástól függ.39

Az  a  tény,  hogy  egységes  közigazgatási  és  munkaügyi 
bíróságok kerültek kialakításra, előnyként jelentkezhet a 
köztestületek  által  hozott  fegyelmi  határozatok 
közigazgatási ügyként való főszabály szerinti kezelésében.

2.7. Közszolgálati jogviták

A  munkaügyi  bíróságtól  a  köztisztviselőkkel  kapcsolatos 
jogviták áthelyezése szintén indokolt lenne40. Általánosan 
bevett gyakorlat Európában, hogy az állami munkáltatók és 
a  közszolgálati  szférában  dolgozók  közötti  jogviták  (a 
kapcsolódó  kártérítési  perekkel  együtt)  közigazgatási 
bírói  útra  tartoznak.  Így  van  ez  Németországban, 
Ausztriában,  Franciaországban,  Spanyolországban, 
37 Ennek  problémáiról  ld.  Nagy  Marianna:  A  közigazgatási  jogi 
szankciórendszer. Budapest, 2000, 77-86.
38 Jelenleg részben polgári bírósági hatáskörbe utalják a köztestületi 
törvények  ezeket  a  jogvitákat,  és  általánosságban  a  kívánatossal 
ellentétes  (azaz  polgári  bírósági  hatáskörbe  utalási)  tendencia 
érvényesül,  ld.  Fazekas  Marianna:  A  köztestületek  szabályozásának 
egyes kérdései. Budapest 2007. 92. o.
39 Részletesen ld. Fazekas Marianna (2007)
40 Lásd  pl.  Patyi:  Gondolatok  a  közigazgatási  aktusfogalom  egyes 
alkotmányjogi  és dogmatikai elemeiről. = In: Fazekas Marianna - Nagy 
Marianna (szerk.): Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére (Budapest: 
Eötvös Kiadó, 2010.), 329-350, 350. o.



Portugáliában,  Görögországban,  Hollandiában, 
Finnországban.  Nem  közigazgatási  bíróságok  járnak  el 
Svédországban és Lengyelországban. A monista országokban 
(pl. Norvégia) ez a kérdés persze nem merül fel.

A közszolgálati jogviták szabályozásának problémáira mutat 
rá  az  a  tény  is,  hogy  a  gyakorlatban  e  jogvitákkal 
kapcsolatban a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság és a 
munkaügyi  bíróság  között  negatív  hatásköri  összeütközés 
alakul  ki.  Ilyenek  köztisztviselői,  közalkalmazotti 
pályáztatással  történő  kinevezések  érvényességével 
kapcsolatos  döntések,  vagy  az  igazságügy-miniszter 
végrehajtói  kinevezésről  vagy  felmentésről  szóló 
döntései.41 Ezek a hatásköri összeütközések a jövőben fel 
sem  merülhetnek,  amennyiben  a  közszolgálati  jogviták 
átkerülnek a közigazgatási bíróság hatáskörébe.42

2.8. Önkormányzati határozatok

Szükséges  lenne  a  helyi  önkormányzatok  nem  hatósági 
döntéseivel kapcsolatos bírósági ellenőrzés rendszerét az 
előbb  említett  közszolgálati  viták  körén  túl  is 
újragondolni43. A Bszi. és a Pp. elindultak 2012 elején a 
közigazgatási perjogi rendezés útján, azonban sok egyéb, a 
közigazgatási  perjog  által  eddig  negligált  elem  van. 
Természetesen számos olyan önkormányzati döntés, cselekvés 
és  mulasztás  van,  amely  a  korábban  említett  általános 
pertípusok bevezetése révén kezelhetővé válik, ugyanakkor 
a törvényességi felügyelet eszközrendszerével kapcsolatban 
(és ez a köztestületek feletti törvényességi felügyeletre 
is  igaz)  még  több  olyan  helyzet  képzelhető  el,  amelyek 
rendezésére akár külön pertípusok bevezetése is szükséges 

41 Hoffman  István:  Néhány  gondolat  az  önkormányzatok  nem  hatósági 
jellegű  határozatainak  bírósági  felülvizsgálatáról.  In:  Fazekas 
Marianna  -  Nagy  Marianna  (szerk.):  Tanulmányok  Berényi  Sándor 
tiszteletére (Budapest:  Eötvös  Kiadó,  2010.) 137-152.  o.,  144-145. 
oldal
42 Ilyen  eset  például,  amikor  a  helyi  önkormányzatok  törvényességi 
felügyeleti jogkörében a fővárosi, megyei kormánymegbízott pert indít 
a  munkavállaló  javára  elkövetett  jogsértés  miatt  olyan  döntéssel 
szemben, amely egyedi jogorvoslattal is megtámadható lenne, például 
intézményvezető pályázat alapján való kinevezése. Ha ő indítja a pert, 
akkor az egy közigazgatási per a Pp. XX. fejezete alapján, amennyiben 
az egyedi jogorvoslat megindítására jogosult nyújt be keresetet, akkor 
viszont a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozott annak elbírálása. A 
nem  önkormányzati  fenntartású  közintézményekkel  kapcsolatos  hasonló 
esetek tekintetében egyáltalán nincsen szabályozás.
43 Ld. erről igen részletesen Hoffman (2010): 137-152. o.



lehet.44 Külön  utalunk  például  azokra  a  közhatalmi 
döntésekre,  amelyek  magánjogi  viszonyokat  hoznak  létre. 
Ezen  döntések  törvényességi  felügyeletét  a  fővárosi, 
megyei  kormányhivatalok  látják  el  és  indíthatnak 
közigazgatási  pert.  E  perekben,  amennyiben  a  közhatalmi 
döntés jogsértő, jelenleg a közigazgatási bírói gyakorlat 
legfeljebb  az  aktus  jogsértő  voltát  állapítja  meg,  a 
magánjogi  jogviszonyra  nézve  nem  állapít  meg 
következményt,  hiszen  a  szerződés  semmisségét  nem 
mondhatja ki a közigazgatási perben. Fordítva viszont a 
polgári  bíróság  a  magánjogi  ügylettel  kapcsolatos 
jogvitában a Pp. általános szabályai szerint vizsgálhatja 
az  ügylet  alapjául  szolgáló  önkormányzati  határozatot, 
vagyis  annak  indirekt  felülvizsgálatát  a  polgári  per 
megindítására  jogosult  személy  keresete  alapján 
elvégezheti.45

2.9. Közigazgatási szerződések

A  közigazgatási  szerződések  esetében  jelenleg  számos 
esetben  polgári  bíróságok  járnak  el  (önkormányzati 
társulási  szerződések,  közfeladatok  ellátására  kötött 
szerződések, hatósági szerződések egyes kérdései, stb.)46 

amit  semmiképpen  nem  találunk  helyénvalónak.  A 
közigazgatási  jogvita  fogalmába  ezért  a  közigazgatási 
szerződésekkel  kapcsolatos  jogviták  is  természetszerűleg 
bele kell, hogy tartozzanak. Ezen a területen a jogalkotói 
aktivitásra  is  nagy  szükség  lenne,  hiszen  a  bírói 
gyakorlat  orientálásához  sokkal  koherensebb  jogalkotás 
lenne  szükséges  ezen  a  téren.  A  hatásköri  vitáknak 
természetszerűleg  ez  lenne  a  fő  területe,  tehát 
mindenképpen szükséges lenne bizonyos fogódzók kialakítása 
a generálklauzulával történő szabályozás esetén.

Külföldön  a  közjog  területére  tartozó  szerződésekkel 
kapcsolatos vitákban általában közigazgatási bíróság dönt. 
Így van ez Németországban, Franciaországban, Hollandiában, 
Finnországban,  Thaiföldön  és  Japánban,  továbbá 

44 Így vélekedik például a köztestületekre nézve Fazekas (2007) 92. 
old, a helyi önkormányzatokra tekintettel Hoffman (2010), 152. old.
45 Konkrét jogesetekkel alátámasztva: Hoffman (2010), 150-151. oldal
46 Igen részletes áttekintést ad a magyar jogalkotásról e téren Barabás 
Gergely: Kontraktuális közigazgatás - közszerződések a magyar jogban. 
=  Országos  tudományos  diákköri  konferencia.  Állam-  és  jogtudományi 
szekció.  2007.  9-16.,  továbbá  Barabás  Gergely  -  Nagy  Marianna:  Le 
contentieux des contrats publics en Europe - Hongrie, Revue Francaise 
D'Administration  Publique  2011:  (1)  pp.  47-53.,  ill.  Rozsnyai 
Krisztina (2010) 84-116.



Spanyolországban,  Portugáliában,  Görögországban.  Akárcsak 
hazánkban,  Ausztriában  is  csak  egyes,  külön  törvényben 
meghatározott  esetekben  jár  el  a  Közigazgatási  Bíróság. 
Svédországban a közbeszerzési szerződéseken kívül (itt is 
csak a megelőző eljárás tekintetében) a polgári bíróságok 
járnak el.

2.10.  Sajátos  közigazgatás  szervek  illetve 
közintézetek által kibocsátott aktusok

Vannak  egyéb,  az  elmélet  által  közigazgatási  aktusnak 
minősített döntések, amelyeknek esetében csak részlegesen, 
vagy egyáltalán nem biztosított jogvédelem. Ilyen terület 
az  intézkedések47 nagy  része,  a  normatív  (de  a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény körén kívül 
eső)  rendelkezések,  a  közintézeti  aktusok  vagy  a 
szabályozó hatóságok bizonyos döntései.

Ezek  mind  olyan  területek,  ahol  bizonyos  esetekben  már 
elindult a közigazgatási jog a fejlődésnek azon az útján, 
hogy bizonyos esetekben biztosít jogorvoslati lehetőséget, 
illetve  expressis  verbis  rendezi,  hogy  melyik  bíróság, 
milyen szabályok szerint vizsgálhatja felül a döntést48, de 
ez a folyamat még gyakorta gyerekcipőben jár.

2.11.  Közhatalmi  (közigazgatási)  jogkörben 
okozott károk miatt indított perek

A közigazgatással szembeni másodlagos jogvédelem egy olyan 
kérdés, amelyben mindkét modell – tehát a rendes bírósági 
hatáskör és a közigazgatási bírósági hatáskör – egyaránt 
elfogadott  Európa-szerte.  Németországban  ez  a  terület  a 
rendes  bíróságok  hatáskörébe  tartozik,  akárcsak 
Ausztriában,  Svédországban,  Finnországban  és 
Lengyelországban.  A  francia  rendszerű  közigazgatási 
bírósági modell esetében tulajdonképpen a Blanco-ítéletre49 

visszavezethetően  mindenhol  közigazgatási  bírósági 

47 Ezek egy jelentős részénél azt a megoldást választja az ágazati 
jogalkotó, hogy azonnal végrehajtandó hatósági határozatnak minősíti 
az intézkedést, így a Ket. alapján biztosított ezekben az esetekben a 
jogorvoslat.
48 Pl.  rendőri  intézkedések,  közoktatás  és  felsőoktatás  körében 
bizonyos  esetek,  illetve  így  értékelhető  a  szabályozó  szervek 
rendeletalkotási  jogkörének  megadása  is  tulajdonképpen,  bár  itt 
alkotmánybírósági felülvizsgálatra van csak lehetőség.
49 A francia közigazgatási jog alapjaként kezelt ítéletet a Tribunal 
des  conflits  hozta  meg  1873  február  8-án. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
idTexte=CETATEXT000007605886&dateTexte=

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007605886&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007605886&dateTexte


hatáskörbe tartozik a közigazgatási jogkörben okozott kár 
kérdésköre. Ez a megoldás érvényesül Franciaország mellett 
Hollandiában,  Görögországban,  Spanyolországban  és 
Portugáliában. Franciaországban és Görögországban akár a 
közigazgatási aktus felülvizsgálatára irányuló perben is 
lehet a kártérítési igényről dönteni. Ez pergazdaságossági 
szempontból  igen  megfontolandó  megoldás.  Ez  az  előny  a 
monista rendszerben természetszerűleg megjelenik – e két 
kérdésről ott is egy perben lehet dönteni. Sőt, bizonyos 
esetekben  kártérítés  megítélése  folytán  orvosolható  a 
közigazgatási  aktus  jogszerűtlensége  is  –  így  van  ez 
például a monista Norvégiában.

A hatósági ügykörben okozott kár jelenlegi – az európai 
kívánalmaktól  messze  elmaradó  magyar  szabályozása  és  az 
ezáltal  beszűkített  jogalkalmazói  gyakorlat50 azt  a 
feltevést  erősítik,  hogy  jobban  tudna  az  ítélkezés  e 
területe működni, ha a közigazgatási bíróságok hatáskörébe 
utalná  ezt  a  kérdéskört  a  jogalkotó.51 A  kárfelelősség 
kérdésének megnyugtató fejlődéséhez ugyanis mind közjogi, 
mind magánjogi ismeretekkel rendelkeznie kell a bírónak.52 

Ezt  a  tényt  például  az  osztrák  perjog  úgy  veszi 
figyelembe, hogy a rendes bíróságnak kártérítési ügyekben 
a  károkozás  jogellenességének  előkérdésében  ki  kell 
kérniük  határozathozatal  előtt  a  közigazgatási  bíróság 
állásfoglalását.

Természetesen  a  generálklauzula  szükségképpen  növeli  a 
hatásköri  összeütközések  előfordulásának  gyakoriságát.  E 
probléma  kezelésére  több  megoldás  is  elképzelhető.  Az 
egyik  a  korábban  Magyarországon  is  létezett  Hatásköri 
Bírósághoz  hasonló  intézmény  felállítása53, 
Franciaországban  például  a  Tribunal  des  conflits,  egy 
paritásos, de az igazságügy-miniszter által elnökölt bírói 
szerv dönt a hatásköri összeütközések esetén54. Egy másik 
lehetőség  a  jogegységi  eljárások  szabályozásának  olyan 

50 Nagy  Marianna:  Interdiszciplináris  mozaikok  a  közigazgatási 
felelősség dogmatikájához. Budapest, 2010. 179-203.
51 Nagy  Marianna:  A  közigazgatási  jogi  felelősségi  rendszer 
szabályozásának egyes előkérdéseiről. In Imre Miklós – Lamm Vanda – 
Máthé  Gábor:  Közjogi  tanulmányok  Lőrincz  Lajos  70.  születésnapja 
tiszteletére. Budapest, 2006. 285–289. o., 288. o.
52 Nagy: Interdiszciplináris mozaikok… 189. o.
53 Stipta István: Történeti érvek az önálló közigazgatási bíráskodás és 
a  körültekintő  igazságszolgáltatási  reformok  mellett  =  Varga  Zs. 
András – Fröhlich Johanna: Közérdekvédelem. A közigazgatási bíráskodás 
múltja és jövője, 2011. 57-66.; 64. o.
54 http://www.tribunal-des-conflits.fr/



irányú  módosítása,  ami  lehetővé  teszi  e  kérdések 
orvoslását valamilyen paritásos jogegységi tanács révén. 
További  lehetséges  megoldás  valamelyik  bíróság 
szupremáciájának  kimondása,  ahogy  azt  a  portugál  és 
holland szabályok teszik a közigazgatási bíróság javára.

2.12. Hatáskör megosztás bírósági szintek között

A differenciált hatáskörelosztás a polgári és a büntető 
ügyekben  teljesen  bevett  gyakorlat.  A  közigazgatási 
perekben több okból kifolyólag is nagyjából a XX. század 
végére érett meg arra a helyzet, hogy ezt a technikát a 
közigazgatási  bíróságok  eljárásaira  is  alkalmazza  a 
jogalkotó.  Az  egyik  oka  az  időbeli  eltolódásnak  a 
közigazgatási  jogfejlődés  már  említett,  az  elmúlt 
évtizedekben bekövetkezett robbanásában keresendő. A másik 
ok pedig az, hogy a közigazgatási bíráskodás szervezeti 
keretei  általában  is  jóval  később  alakultak  ki,  mint  a 
rendes bíróságoké.

Franciaországban  általános  hatáskörrel  a  közigazgatási 
perekben  történő  eljárásra  a  közigazgatási  tribunálok 
rendelkeznek,  de  vannak  ügyek,  amelyekben  meghagyták  a 
Conseil D’État elsőfokú hatáskörét 1953-ban. Ez a lista 
azóta  részben  bővült,  részben  szűkült.  Ide  tartoznak 
egyrészt  a  névváltoztatással  kapcsolatos  perek  és  a 
választási kifogások elbírálása. Teljes jogkörrel jár el a 
szabályozó  hatóságok55 döntései  elleni  perekben,  a 
köztársasági  elnök  rendeleteivel,  a  miniszterek  és  más 
központi  közigazgatási  szervek  normatív  döntéseivel, 
körleveleivel  és  elvi  tájékoztatóival  kapcsolatos 
perekben, továbbá a kormánytisztviselők kiválasztásával és 
fegyelmi ügyeivel kapcsolatos perekben.

A spanyol perrendtartás 1998-ból szintén differenciáltan 
szabályozza  a  közigazgatási  bíróságok  hatáskörét.  Mivel 
itt  több  felső  szintű  bíróság  van,  még  ezek  között  is 
megoszlanak  a  hatáskörök.  A  Legfelsőbb  Bíróság 
közigazgatási peres tanácsa dönt első és utolsó fokon a 
minisztertanács és a kormánymegbízottak, a legfőbb bíróság 
tanács, a szenátus testületeinek, az alkotmánybíróságnak, 
a  számvevőszéknek,  az  országgyűlési  biztos  hivatalának 
személyzetével,  igazgatásával  és  gazdálkodásával 
55 PSZÁF, lakásügyi miniszter, e-komm és postahatóság, Audiovizuális 
Felsőtanács,  energiajog,  sport  (dopping  elleni  hivatal),  vasút, 
versenyhivatal,  pénzpiacok,  e-szerencsejáték,  atomenergia-biztonság, 
információszabadság,  összefonódással  kapcsolatos  miniszteriális 
döntések



kapcsolatos  döntésekkel  és  intézkedésekkel  kapcsolatos 
kérelmekről.  A  hatáskörébe  tartozik  továbbá  a 
felülvizsgálati kérelmekről való döntés, illetve a felsőbb 
bíróságok,  az  audencia  nacional  és  a  közigazgatási 
legfelsőbb  bíróság  döntései  elleni  fellebbezések 
elbírálása a legtöbb esetben. Szintén ez a bíróság dönt a 
választási eljárással kapcsolatos egyes perekben, ill. a 
központi  választási  bizottság  döntéseivel  és 
intézkedéseivel szemben.

Az Audiencia Nacional dönt elsőfokon a következő perekben: 
miniszterek  és  államtitkárok  döntései  és  intézkedései 
általában,  illetve  egyes  közszolgálati  aktusaik 
(jogviszony  keletkezése  és  megszűnése)  felülvizsgálata; 
közigazgatási  szervek  közötti  megállapodásokkal 
kapcsolatos viták; továbbá a gazdasági miniszter, illetve 
a  központi  adóbíróság  adóügyi  döntéseinek,  a 
terrorizmusellenes  bizottság  döntéseinek  és 
intézkedéseinek  felülvizsgálata.  Perorvoslatokkal 
kapcsolatos  eljárásai  a  központi  közigazgatási  bíróság 
közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos döntései, illetve 
a  felsőbíróság  döntéseivel  szembeni  fellebbezések, 
panaszok, a jogerős döntéseivel szembeni felülvizsgálati 
kérelmek  elbírálása,  továbbá  a  hatáskörébe  tartozik  a 
felsőbb bíróságok közötti hatásköri összeütközésekben való 
döntés is.

A felsőbíróság közigazgatási peres tanácsai járnak el  az 
önkormányzatok  és  autonóm  közösségek  egyes  döntései, 
illetve az általános érvényű rendelkezéseik, a törvényhozó 
testületek vezető szerveinek, illetve a számvevőszékhez és 
az  országgyűlési  biztos  hivatalához  hasonló  autonóm 
intézmények személyzettel, igazgatással és gazdálkodással 
kapcsolatos  döntései  és  intézkedései;  a  regionális  és 
helyi  közigazgatási  bíróság  jogérvényesítést  lezáró 
döntései;  a  központi  adóbíróság  átengedett  adókkal 
kapcsolatos  döntései  felülvizsgálata  során;  a  helyi  és 
regionális  választási  eljárásokkal  kapcsolatos  perekben, 
az  autonóm  közösségek  szintjén  belüli  hatóságok  közötti 
megállapodásokkal  kapcsolatos  vitákban,  továbbá  a 
miniszteriális szint alatti központi közigazgatási szervek 
személyzettel, igazgatással és gazdálkodással kapcsolatos 
döntései  és  intézkedései;  az  autonóm  közösségek 
versenyhatóságainak  döntései  és  intézkedései 
felülvizsgálata során. Egyes közbeszerzési ügyek (autonóm 



közösségek és önkormányzatok társulásai) tartoznak még a 
hatáskörükbe, illetve a regionális közigazgatási bíróságok 
közigazgatási  szerződésekkel  kapcsolatos  döntései  elleni 
fellebbezések. A hatáskörükbe tartozik még az alsóbb fokú 
bíróságok  döntései  elleni  fellebbezések  elbírálása, 
illetve  egyes  esetekben  a  felülvizsgálat  elbírálása, 
illetve az alsó bíróságok közötti hatásköri, illetékességi 
viták eldöntése. A jogegységi fellebbezésről is döntenek, 
illetve a jog érdekében benyújtott kérelmekről. Kisegítő 
szabály,  hogy  a  felsőbíróságok  döntenek  minden  egyéb 
ügyben  is,  amely  nem  tartozik  kifejezetten  más 
közigazgatási bíróság hatáskörébe.

A  portugál  közigazgatási  és  fiskális  bíróságokról  szóló 
törvény  szerint  a  legfelsőbb  közigazgatási  bíróság 
közigazgatási peres szekciója jár el a következő perekben:

Egyrészt  a  következő  személyek  és  szervek  közigazgatási 
aktusaival  illetve  mulasztásival  kapcsolatban:  a 
köztársasági elnök, a parlament és a házelnök, a kormány, 
a miniszterelnök, az Alkotmánybíróság és annak elnöke, a 
Legfőbb  Közigazgatási  Bíróság  és  annak  elnöke,  a 
Számvevőszék és annak elnöke, a legfőbb katonai bíróság és 
annak elnöke, a nemzetvédelmi tanács, a legfőbb ügyész, a 
legfőbb  ügyész  hivatalának  legfőbb  tanácsa.  A 
választásokkal  kapcsolatos  eljárásokra  is  ez  a  legfőbb 
közigazgatási  bírósági  szerv  rendelkezik  hatáskörrel, 
továbbá  ezekben  az  eljárásokban  szükséges  ideiglenes 
intézkedésekkel,  illetve  a  döntéseinek  végrehajtásához 
szükséges  intézkedésekkel  kapcsolatban.  A  közigazgatási 
bíróságok  közötti  hatásköri  vitákra  rendelkezik  még 
hatáskörrel.  A  Központi  Közigazgatási  Bíróságtól  érkező 
fellebbezéseket,  illetve  felülvizsgálati  kérelmeket 
bírálja  még  el,  bizonyos  esetekben  pedig  az  elsőfokú 
közigazgatási bíróságoktól is ide lehet felülvizsgálatért 
fordulni.56

A  szintén  2002-es  lengyel  szabályozás  alapján  bizonyos 
ügyekben a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság jár el első és 
utolsó  fokon.  Ezek  a  különböző  önkormányzati  testületek 
közötti,  illetve  az  önkormányzatok  és  a  központi 
közigazgatási  szervek  közötti  hatásköri  viták.  Ehhez 
társulnak  a  közigazgatási  bírák  fegyelmi  eljárásai,  az 

56 Estatuto  dos  Tribunais  Administrativos  e  Fiscais,  4.  és  5.  § 
www.verbojuridico.com



eljárások  elhúzódása  miatti  kifogások,  illetve  a 
köztestületi  fegyelmi  ügyek  az  építészkamaráról  szóló 
törvény alapján.

A  német  rendszerben  is  ismeretes  a  differenciált 
hatáskörmegosztás az egyesülés, illetve az engedélyezési 
eljárások felgyorsítására vonatkozó jogalkotás óta. Így a 
tartományi  közigazgatási  felsőbíróságok  elsőfokú 
hatáskörét  képezik  a  jelentős  technikai  beruházások 
(nukleáris  erőművek  építése  és  működtetése,  hulladék-
megsemmisítés, magasfeszültségű vezetékek, vasúti pályák, 
szövetségi  vízi-  és  közúthálózat)  A  Szövetségi 
Közigazgatási  Bíróság  első  és  utolsó  fokon  jár  el  a 
szövetségi  és  tartományi  szervek,  illetve  tartományok 
egymás  közti  nem  alkotmányjogi  jogvitái;  szövetségi 
információszolgáltatással  kapcsolatos  jogviták;  a 
szövetségi  biztosítási  felügyelet  intézkedésének 
megsemmisítését,  mulasztásának  megállapítását  célzó 
eljárások  esetén,  továbbá  Berlin  tartományban  és  az 
újraalakított tartományokban eszközölt közúti és nyilvános 
reptéri beruházásokkal kapcsolatos jogviták esetében.

Hollandiában szintén vannak ügyek, amelyekben egyfokú az 
eljárás valamely felsőbb közigazgatási bíróság előtt.  A 
Raad van State rendelkezik hatáskörrel a területrendezési 
és környezetvédelmi eljárásokban, a Társadalombiztosítási 
Fellebbviteli  Bíróság  a  speciális  nyugellátásokkal  és  a 
háborús  áldozatoknak  nyújtott  kárpótlással  kapcsolatban, 
illetve a Kereskedelmi és Ipari Közigazgatási Bíróság a 
szabályozó hatóságok határozatainak felülvizsgálata során.

Finnországban  Meghatározott  hatóságok  döntései  ellen 
közvetlenül  a  Legfelsőbb  Közigazgatási  Bírósághoz  lehet 
fordulni:  ezek  a  Kormány  és  a  minisztériumok,  az 
önkormányzati  hatóságok,  Aland  hatóságai,  az  egyházi 
hatóságok.  Vannak  kiemelt,  törvény  által  meghatározott 
ügyek  (adózás,  társadalombiztosítás,  agrárjog, 
idegenrendészet),  amelyekben  az  eljáró  szervtől 
függetlenül  szintén  ennek  a  bíróságnak  van  kizárólagos 
hatásköre.

Svédországban  a  Szabadalmi  Ügyek  Bíróságának  döntései 
elleni  fellebbezés  esetére  van  kizárólagos  jogköre   a 
Högsta förvaltningsdomstolennek.



3. Perorvoslatok57 a közigazgatási bírósági eljárásban

3.1. Perorvoslati szintek száma a közigazgatási 
bíráskodásban

Ahogy  a  hatásköri  szabályok  nem  egységesek  az  európai 
országokban, úgy a perorvoslatokra vonatkozó szabályozás 
sem  az.  Általánosságban  azt  mondhatjuk,  hogy  a  legtöbb 
esetben  kétfokú  eljárásra  van  lehetőség,  biztosított  a 
perorvoslat.  Ez  nemcsak  az  ítéletekre  igaz,  hanem  a 
jogérvényesítést  megakadályozó,  gátló  végzésekre  is.  A 
végrehajtás  felfüggesztése  kérdésében  hozott  döntés  is 
általában támadható perorvoslattal.

A  német  közigazgatási  bíráskodás  háromfokú,  a 
tartományokban  található  Verwaltungsgerichte-től  a 
tartományi  közigazgatási  felsőbírósághoz,  az 
Oberverwaltungsgerichte-hez  (illetve  egyes  tartományokban 
Verwaltungsgerichtshof, pl. Bajorország) lehet fellebbezni 
az  ítéletek  ellen,  illetve  az  igényérvényesítést 
akadályozó/ellehetetlenítő döntések ellen.

Ausztriában a Szövetségi Alkotmány 130. cikkelye szerint a 
Közigazgatási Bíróság jár el a közigazgatási határozatok 
jogellenességét állító keresetek, illetve a közigazgatás 
jogellenes  hallgatása  esetén.58 Hosszú  ideje  napirenden 
volt a közigazgatási bíróságok kétfokúvá tétele. Mivel az 
Emberi  Jogok  Európai  Egyezménye  6.  cikk  értelmében  a 
tisztességes  eljárás  elve  megkívánja,  hogy  kétszintű 
jogorvoslathoz  való  jog  legyen  biztosított,  az 
egyfokúságot  enyhítendő,  vannak  független  közigazgatási 
szenátusok, amelyek a közigazgatás túlkapásaival, illetve 
a  hatósági  parancs-  és  kényszerhatalom  gyakorlása  során 
elszenvedett  jogsérelmekkel  kapcsolatos  panaszokról 
döntenek  első  fokon,  és  e  döntéseik  a  Közigazgatási 

57 Németh  János:  Rendkívüli  perorvoslatok  a  magyar  polgári 
eljárásjogban (Budapest:  Akadémiai  Kiadó  1975)  44.  o.  alapján 
perorvoslat az a bírósághoz intézett kérelem, amely a polgári peres 
eljárás során hozott, illetőleg azzal azonosnak minősülő, a törvénynek 
meg nem felelő vagy meg nem felelőnek vélt bírósági határozat ellen 
irányul, abból a célból, hogy az okozott jogsérelem egy újabb bírósági 
határozat  által,  közvetlenül  a  sérelmezett  határozatra  visszaható 
módon megszüntetésre kerüljön.
58 Továbbá az intézkedések jogellenessége esetén és egyes közintézeti 
utasításokkal kapcsolatban. Ezen túl a jogszabályok végrehajtásával 
kapcsolatos  jogellenes  magatartások  miatti,  illetve  közbeszerzési 
ügyekben  a  megrendelő  jogellenes  magatartása  miatti  panaszokról  és 
közszolgálati jogvitákról is dönthet a jogalkotó ilyen irányú döntése 
esetén közigazgatási bíróság.



Bíróság  előtt  megtámadható  közigazgatási  határozatnak 
minősülnek.  Ezeket  a  tartományi  szintű  független 
Közigazgatási Tanácsokat, amelyek ugyan nem bírói szervek, 
de eljáró tagjai jogász képzettségűek és a közigazgatástól 
függetlenül  kerülnek  megszervezésre,  a  Szövetségi 
Alkotmány 129a cikke intézményesítette. A reformfolyamat 
sikereként  könyvelhető  el,  hogy  egy  idei 
alkotmánymódosítás  eredményeként  2014  január  elsejétől 
felállnak  fel  az  elsőfokú  közigazgatási  bíróságok.  9 
tartományi közigazgatási bíróság és 2 szövetségi elsőfokú 
közigazgatási  bíróság  kerül  létrehozásra.  Szövetségi 
szinten  egy  általános  közigazgatási  bíróság  és  egy 
pénzügyi  bíróság  működik  majd,  előbbibe  beleolvad  a 
szövetségi független szenátusokon kívül az Asylgerichtshof 
és a Közbeszerzési Hatóság is. Az elsőfokú bíróságok pedig 
az  eddig  működött  független  közigazgatási  szenátusok 
alapjain  jönnek  létre,  ezek  a  quasi  bírói  fórumok 
megszüntetésre  kerülnek.  A  Közigazgatási  Felsőbíróság 
(Verwaltungsgerichtshof) marad a legfelső bírói fórum. A 
szervezeti reformmal párhuzamosan – az önkormányzati ügyek 
kivételével  –  kiiktatásra  kerül  a  közigazgatáson  belüli 
jogorvoslat is, tehát szinte teljes mértékben egyfokú lesz 
a jogorvoslat. A szövetségi alkotmány 130. cikk új szövege 
már az elsőfokú közigazgatási bíróságok hatáskörébe utalja 
a  közigazgatási  jogvitákban  való  döntés  jogát.  A 
Közigazgatási  Felsőbíróság  a  felülvizsgálati  kérelmeken 
túl a közigazgatási bíróságok közötti hatásköri vitákban 
jár el.

Franciaországban  is  alapvetően  kétszintű  a  bírósági 
eljárás, a Tribunal Administratif-tól a Cour d’Appel-hez 
lehet általában fellebbezni, onnan pedig a Conseil d’Etat-
hoz.  Az  általános  szabálytól  vannak  azonban  eltérések: 
egyrészt  van  ugró  fellebbezés,  amikor  a  Tribunal 
Administratif-tól  rögtön  a  Conseil  d’État-hoz  kerül  a 
fellebbezés,  másrészt  vannak  ügyek,  amelyekben  a 
fellebbezés kizárt.

Spanyolországban  is  van  általában  fellebbezés,  kivéve  a 
30.000  Euro  alatti  pertárgyértékű,  illetve  választási 
eljárásban hozott döntések esetében. Alkivételt jelentenek 
a jogérvényesítést ellehetetlenítő végzések és az alapjogi 
perek, illetve a normatív rendelkezések felülvizsgálata. A 
portugál  rendszerben  az  első  fokú  közigazgatási 
bíróságoktól  a  közigazgatási  felsőbíróságokhoz  lehet 
fordulni,  onnan  pedig  a  Legfelsőbb  Közigazgatási 
Bírósághoz.  Görögországban  is  általános  a  fellebbezés 



lehetősége,  az  elsőfokú  közigazgatási  bíróságoktól  a 
fellebbviteli  közigazgatási  bíróságokhoz  fellebbezni, 
utóbbiak elsőfokú döntései ellen pedig az Államtanácshoz. 
Amennyiben  az  Államtanács  jár  el  első  fokon,  nincs 
fellebbezés. Differenciáltabb a rendszer Hollandiában, de 
csak  a  fórumrendszer  tekintetében:  van,  amikor  a 
Rechtbanken  (Kerületi  Bíróságok)  Adminisztratív 
Szektorától  az  Ipari  és  Kereskedelmi  Közigazgatási 
Bírósághoz (College van Beroep voor het bedrijfsleven - 
CBb)  lehet  fellebbezni,  van,  amikor  a 
Társadalombiztosítási  Fellebbviteli  Bírósághoz  (Centrale 
Raad van Beroep – CRvB), a többi esetben pedig a Raad van 
State (Államtanács) Közigazgatási Kollégiuma bírálja el a 
fellebbezést.  Lengyelországban   Regionális  Közigazgatási 
Bíróság  került  a  közelmúltban  felállításra,  első  fokú 
döntéseik  ellen  a  Legfelsőbb  Közigazgatási  Bírósághoz 
(Naczejny  Sad  Administradyjnyj)  lehet  fellebbezni. 
Finnországban ugyanilyen rendszer működik.

Összefoglalva  az  mondható,  hogy  az  általános  szabály  a 
három  fokozatú  rendszer  (2+1)  ami  összesen  a  vizsgált 
országok közül 9 országban volt megfigyelhető, azzal, hogy 
Franciaországban  és  Spanyolországban  jelentős  kivételek 
vannak, ahol  bizonyos esetekben csak kétfokú vagy akár 
egyfokú  a  felülvizsgálat,  illetve  a  harmadik  szintű 
rendkívüli  perorvoslathoz  gyakran  kapcsolódik  előszűrő 
rendszer,  a  második  fokhoz  pedig  kivételesen.  Négy 
országban59 volt  megfigyelhető  általános  szabályként 
kétfokozatú  rendszer.  Ezekben  az  országokban  regionális 
közigazgatási  bíróságokat  találunk,  amelyek  döntéseivel 
szemben  rendkívüli  perorvoslattal  az  adott  ország 
különálló  Legfelsőbb  Közigazgatási  Bíróságához  lehet 
fordulni.

A fentiekből azt tűnik ki, hogy nemzetközi tapasztalatok 
alapján elfogadható a háromfokú rendszer működtetése, sőt 
ez a tipikus.

A  rendszerek  közti  választáshoz  érdemes  megvizsgálni  a 
hazai  alkotmányossági  követelményeket  is,  amelyek  az 
Alkotmánybíróság  gyakorlatából  a  közigazgatási 
bíráskodással összefüggésben megállapíthatók.

3.2.  Alkotmányos  követelmények  a  közigazgatási 

59 Ausztria, Lengyelország, Finnország, Thaiföldi



döntésekkel szemben biztosítandó jogorvoslati jog 
kapcsán  60  

Az  Alkotmánybíróság  számos  esetben  vizsgálta  a 
jogorvoslathoz  való  jog  és  a  közigazgatási  bíráskodás 
összefüggéseit. A közigazgatási bíráskodással kapcsolatos 
gyakorlata igen ingadozó volt, s több hangsúlyeltolódás is 
megfigyelhető  ebben  a  gyakorlatban.  Ez  az  ingadozás 
részben  visszavezethető  az  Alkotmány  50.  §  (2) 
bekezdésére,  amely  szerint  a  bíróságok  ellenőrzik  a 
közigazgatási  határozatok  törvényességét.61 Ez  a  szabály 
elvileg  a  hatalommegosztás  elvének  a  lefordítása  a 
bíróságok-közigazgatás  viszonylatra,  azonban  nem  a 
hatalommegosztás valódi tartalmát közvetíti, ezért inkább 
gátjává  vált  a  valódi  közigazgatási  bíráskodás 
alkotmánybírósági  gyakorlat  révén  való  előmozdításának.62 

Figyelemmel a hatalommegosztás elvére, nem véletlen, hogy 
az Alkotmánybíróság alkotmányossági vizsgálatának alapjául 
a  bírói  úthoz  való  alapjogot  [Alkotmány  57.  §  (1) 
bekezdés]  tette  sok  esetben  meg.  Ide  az  út  a 
jogorvoslathoz való jogtól [Alkotmány 57. § (5) bekezdés] 
kiindulva  az  50.  §  (2)  bekezdésén  és  a  70/K.  §-on 
keresztül vezetett.63

A közigazgatási döntések bírósági kontrollja alkotmányos 
alapjának  elemzése  azért  rendkívül  fontos,  mert  a 
közigazgatási  bíráskodás  perorvoslati  rendszerével 
szembeni  alkotmányos  kívánalmak  ennek  segítségével 
állapíthatóak meg.

A  közigazgatási  bíráskodás  elvi  alkotmányos  alapját 
60 Amint arra, fent 2.1 alatt már utaltunk (lásd 32. számú lábjegyzet) 
az Alkotmánybíróság 22/2012. (V. 11.) AB határozatában kimondta, hogy 
a korábbi Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett 
elvi  jelentőségű  megállapításai  értelemszerűen  irányadóak  az 
Alaptörvény értelmezése során is. Ennek megfelelően a közigazgatási 
bíráskodás  rendszerének  át-,  illetve  kialakításánál  megfelelően 
figyelembe  kell  venni  az  Alkotmánybíróság  által  e  körben  korábban 
meghatározott követelményeket.
61 Ez a szabály, lényegében változatlanul, megmaradt az Alaptörvényben 
is:  „A  bíróság  dönt  a  közigazgatási  határozatok  törvényességéről.” 
(Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés)
62 További  problémát  jelent  az  alkotmánybírósági  gyakorlatban,  hogy 
némiképpen „megfordult” a jogértelmezés folyamata: az Alkotmánybíróság 
nem az Alkotmányban rögzített fogalomhoz mérte a kapcsolódó törvényi 
fogalmakat,  hanem  fordítva,  az  Alkotmány  „közigazgatási  határozat” 
fogalmát  a  Ket.  és  a  Pp.  rendelkezései  alapján  töltötte  meg 
tartalommal és szűkítette így le.
63 Sólyom  László:  Az  alkotmánybíráskodás  kezdetei  Magyarországon. 
Budapest 2001. 600. o.



elsősorban nem a korábbi Alkotmány 57. § (5) bekezdésében 
foglalt  jogorvoslathoz  való  jog,  hanem  az  50.  §  (2) 
bekezdésében  foglalt  bíróságok  hatásköréről  rendelkező 
szabály jelenti. Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint a 
jogorvoslati jog alkotmányos követelményének ugyanis már 
azzal is megfelelhet a törvényalkotó, ha a közigazgatási 
fórumrendszeren  belül  biztosított  a  jogorvoslás,  azaz 
fellebbezésre van mód.64 Másrészről, amennyiben biztosítva 
van egy döntés törvényességének bírósági felülvizsgálata, 
akkor ez már önmagában kielégíti az 57. § (5) bekezdése 
által fölállított alkotmányos követelményt.65 Természetesen 
nem  vitatható  az  sem,  hogy  a  bírósági  felülvizsgálat 
biztosítása, akkor is, amennyiben a bírósági szakaszt már 
legalább két fórum általi elbírálás előzte meg, de facto 
jogorvoslati funkciót tölt be, függetlenül attól, hogy ez 
már  nem  az  alkotmányjogi  értelemben  vett  jogorvoslathoz 
való jog követelménye.66

A  közigazgatási  bíráskodás  alkotmányos,  illetve 
alaptörvényi  alapját  a  bíróságok  hatáskörére  vonatkozó 
rendelkezés  jelenti.  A  korábbi  Alkotmány  50.  §  (2) 
bekezdése  szerint  „A  bíróság  ellenőrzi  a  közigazgatási 
határozatok  törvényességét.”  Lényegében  ezzel  azonosan 
szabályoz  a  jelenleg  hatályos  Alaptörvény  25.  cikk  (2) 
bekezdése  is,  amely  szerint  „A  bíróság  dönt  a 
közigazgatási  határozatok  törvényességéről.”67 A  fenti 
rendelkezést a korábbi Alkotmányba beépítő 1989. évi XXXI. 
törvény 30. §-ához fűzött indokolás szerint, „[a]z új (2) 
bekezdés a közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjait 
teremti meg.”

A  fentiek  alapján  megállapítható,  hogy  a  közigazgatási 
fórumrendszerrel  szemben  az  Alaptörvény  által  elvárt 
követelmény  a  jogorvoslat  megfelelő  biztosítása.  E 
jogorvoslatot a jogalkotó szabadon alakíthatja ki akár a 
64 Vö. pl. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel kapcsolatos 
jogszabályt vizsgáló ABH-t: 667/B/2002. AB határozat, ABH 2003, 1531, 
1537.; „A szakirodalom szerint „[n]em követelmény, hogy a jogorvoslati 
fórum  mindig  bíróság  legyen.  A  fellebbezés  önmagában  is  elegendő 
lehet.”  Varga  István:  Jogorvoslathoz  való  jog.  In:  Jakab  András 
(szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 57. § (5)
65 66/1991. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1991, 342, 350; 38/B/1992. AB 
határozat, ABH 1992, 729, 60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994, 
342, 368.
66 Hoffmann  István:  „A  jogorvoslathoz  való  jog  érvényesülése  a 
közigazgatási  hatósági  eljárásban  –  különös  tekintettel  a 
közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatára” Themis (ELTE) 2006. 
június.
67 Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés



közigazgatási  szervezetrendszeren  belüli  jogorvoslat 
révén, vagy egyfokú közigazgatási eljárást követően úgy, 
hogy  bíróság  előtti  eljárásban  biztosít  jogorvoslatot  a 
közigazgatási szerv döntésével szemben. Megjegyezzük, hogy 
Magyarországnak  nincsen  olyan  nemzetközi  kötelezettsége 
sem, amelyre tekintettel a jogorvoslati jogot több fórumon 
keresztül  biztosítania  kellene.  Valamennyi  vonatkozó 
kötelezettség-vállalás  csak  a  primer  jogérvényesítéshez 
való jog biztosítását követelik meg.68

3.3.  Fellebbezés  a  közigazgatási  döntés 
törvényességét  elbíráló  bírósági  ítélettel 
szemben

Jelenleg  a  közigazgatási  ügyekben  alapvetően  egyfokú  a 
közigazgatási bírósági eljárás Magyarországon.69 A hatályos 
rendszer  kialakításának  a  célja  1997-ben,  e  rendszer 
bevezetésekor  az  volt,  hogy  a  közigazgatási  ügyek 
lebonyolítása gyorsabb legyen, azok záruljanak le az I. 
fokú bíróság előtt, amely általában második jogorvoslati 
fórumként vizsgálja már az ügyeket. A gyakorlat addigra 
azt  bizonyította,  hogy  a  közigazgatási  ügyek  ötfokú 
elbírálása  (két  szint  a  közigazgatásban,  továbbá  három 
bírói  fórum)  oly  mértékben  hosszabbítja  meg  a 
közigazgatási  ügyek  időtartamát,  ami  sem  a  jogkereső 
állampolgárok,  sem  a  közigazgatás  működőképessége 
szempontjából  nem  kívánatos.70 Hasonló  tapasztalatokról 
tanúskodik a francia szakirodalom, amely aktuálisan keresi 
a kiutat a túl hosszú eljárások csapdájából, és éppen a 
fellebbezési  eljárás  kötelezővé  tételét  forszírozza71, 
illetve  az  egyezségek  bíróság  általi 
elfogadását/elősegítését72,  továbbá   választottbíráskodás 
bevezetését73 javasolja.74

Amint  az  fentebb  említésre  került,  a  közigazgatási 

68 Lásd ehhez Varga István: Jogorvoslathoz való jog. In: Jakab András 
(szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 57. § (5)
69 Pp. 340. § (1) bekezdés
70 1997. évi LXXII. törvény indokolása a Polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény módosításáról, 29. §-hoz
71 O. Schrameck: Le recours administratif préalable obligatoire est un 
investissement rentable pour l’Administration, AJDA 2008: 1628
72 J.-M. Le Gars, La conciliation par le juge administratif, AJDA 2008: 
1468.
73 S. Lemaire - Ch. Jarrosson – L. Richer: Pour un projet viable de 
réforme de l’arbitrage en droit administratif. AJDA 2008: 905.
74 A  választottbíráskodásról  szóló  1994.  évi  LXXI.  törvény  4.  §-a 
alapján  Magyarországon  nincs  helye  választottbíráskodásnak 
közigazgatási ügyekben.



bíráskodás  alapvető  egyfokúságát  az  alkotmányos 
rendelkezések sem gátolják, hiszen a jogorvoslathoz való 
jog  kívánalmainak  a  közigazgatási  szervezetrendszeren 
belüli fellebbezés is eleget tesz.75 Következik ez abból, 
hogy  sem  a  korábbi  Alkotmány,  sem  az  Alaptörvény  nem 
állapít  meg  szabályokat  a  jogorvoslat  rendszerére.  Nem 
határozzák meg annak fórumrendszerét és nem írják elő azt 
sem, hogy mind az első fokon, mind a másodfokon eljáró 
fórum  bíróság  legyen.  A  korábbi  Alkotmány  és  az 
Alaptörvény  ugyanis  a  különböző  eljárásokra  vonatkozó 
törvényi  szabályozásra  bízza  a  jogorvoslati  formák 
megjelölését,  a  jogorvoslatot  elbíráló  fórumok 
megállapítását, valamint annak meghatározását, hogy hány 
fokú  jogorvoslati  rendszer  érvényesüljön  a  különböző 
eljárásokban.76 Ennek  megfelelően,  amint  arra  fentebb 
rámutattunk, a közigazgatási bíráskodás, mint jogorvoslati 
eljárás  főszabályként  egyfokú  módon  való  kialakítása 
teljességgel megfelel az alkotmányossági kritériumoknak.”77 

A  közigazgatási  bíráskodást,  amely  formálisan 
nyilvánvalóan jogorvoslatot jelent a jogerős közigazgatási 
döntéssel  szemben,  nem  a  korábbi  Alkotmány  57.  §  (5) 
bekezdéséből,  hanem  az  50.  §  (2)  bekezdéséből,  azaz  a 
közigazgatási  döntések  törvényessége  felett  gyakorolt 
bírói kontrollból vezette le az Alkotmánybíróság, ezért a 
bírói  út  megnyitása  és  biztosítása  nem  a  jogorvoslati 
jogból eredő alkotmányos követelmény.

Az Alkotmánybíróság több döntésében rámutatott arra, hogy 
a korábbi Alkotmány arra már nem teremtett alanyi jogot, 
hogy  a  már  önmagában  is  jogorvoslatot  megvalósító 
közigazgatási bírói döntés78 még további jogorvoslattal (a 
bírósági  szervezetrendszeren  belüli  fellebbezéssel)  is 
megtámadható  legyen.79 Ez  az  értelmezés  megfelelően 
irányadónak tekintendő az Alaptörvény alapján is.

75 Lásd ehhez Varga István: Jogorvoslathoz való jog. In: Jakab András 
(szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 57. § (5)
76 Vö. pl. 1437/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 453, 454.
77 Varga István: Jogorvoslathoz való jog. In: Jakab András (szerk.): Az 
Alkotmány  kommentárja.  57.  §  (5)  Más  kérdés,  hogy  adott  esetben, 
tekintettel a speciális szakismeretek szükségességére, indokolt lehet 
a közigazgatási szervezetrendszeren belül biztosítani a jogorvoslati 
fórumot.
78 „A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata a jogorvoslati 
jogból fakadó alkotmányi követelményt kielégíti” lásd Varga István: 
Jogorvoslathoz  való  jog.  In:  Jakab  András  (szerk.):  Az  Alkotmány 
kommentárja. 57. § (5)
79 1437/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 453, 454-455.; és 8/2003. (III. 
14.) AB határozat, ABH 2003, 74, 82.



Az Alkotmánybíróság határozataiban megfogalmazta, hogy az 
Alkotmánynak  a  közigazgatási  határozatok 
felülvizsgálatáról, a bírósághoz fordulás jogáról szóló, 
egymással összefüggő rendelkezései milyen követelményeket 
támasztanak  a  jogszabályokkal  szemben.  A  jogorvoslathoz 
való jog, mint alkotmányos alapjog immanens tartalma az 
érdemi határozat tekintetében más szervhez vagy ugyanazon 
szervezeten belül magasabb fórumhoz fordulás lehetősége.80 

Az  Alkotmány  a  jogalkotóra  bízza  annak  meghatározását, 
hogy  hány  fokú  jogorvoslati  rendszert  hoz  létre.81 Az 
Alkotmány 50. § (2) bekezdését az 57. §-ra tekintettel úgy 
kell értelmezni, hogy az eljárásnak ahhoz kell vezetnie, 
hogy a bíróság a perbe vitt jogokat és kötelességeket az 
ott előírt módon valóban elbírálja: az összes Alkotmányban 
részletezett  követelményt  –  bíróság  törvény  által 
felállított volta, függetlensége, pártatlansága, az, hogy 
a  tárgyalás  igazságosan  és  nyilvánosan  folyjék  –  ezt  a 
célt szolgálja, csak e követelmények teljesítésével lehet 
alkotmányosan  véglegesnek  számító  érdemi,  a  jogot 
megállapító  döntést  hozni.  A  közigazgatási  határozatok 
törvényességének bírói ellenőrzése tehát alkotmányosan nem 
korlátozódhat a formális jogszerűség vizsgálatára.82

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos Pp. 324. §-a 
által  meghatározott  közigazgatási  perek  során  a  bíróság 
szükségképpen csak mint jogorvoslati fórum találkozik az 
ügy tárgyát képező közigazgatási határozattal, a fentiek 
értelmében  az  Alaptörvény  alapján  sem  lesz  alkotmányos 
követelmény  e  bíróságnak  az  ügy  érdemében  hozott 
döntésével szemben rendes jogorvoslat biztosítása.

3.4.    Fellebbezés egyéb közigazgatási jogvitákat   
érdemben elbíráló bírósági döntésekkel szemben

Felmerül kérdésként, hogy milyen alkotmányos követelmények 
irányadóak  azokban  az  esetekben,  amikor  a  bíróság  nem 
közigazgatási  döntések  törvényességét  vizsgálja  felül, 
hanem  egyéb  közigazgatási  érintettségű  jogvitában  dönt. 
Ezen  ügyek  köre  viszonylag  szűk;  elsősorban  a 
közigazgatási szerződésekkel és – amennyiben közigazgatási 
bírósági  hatáskörbe  kerülnek  –  a  közigazgatási 
kárfelelősséggel,  illetve  a  közszolgálattal  kapcsolatos 

80 5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31; 22/1995. (III. 31.) 
AB határozat, ABH 1995, 108, 109.
81 1437/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 453, 454; 22/1995. (III. 31.) 
AB határozat, ABH 1995, 108, 110.
82 39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 272.



jogviták sorolhatóak ide. A jelenleg hatályos Pp. alapján 
ilyen  esetekben  nem  közigazgatási  perről  van  szó;  a 
bíróságok a Pp. I-XIV. fejezetében foglalt, azaz általános 
szabályai alapján járnak el. A Pp. közigazgatási perekre 
meghatározott  speciális  szabályait  tartalmazó  XX. 
fejezetében  foglalt  szabályok   ezen  ügyekben  főszabály 
szerint nem alkalmazandóak.83 Ilyen esetekben sokszor első 
fokon jár el a bíróság, ezért ekkor eljárása és döntése 
nem  értékelhető  az  alkotmányjogi  értelemben  vett 
jogorvoslathoz  való  jog  biztosításaként.  Az 
Alkotmánybíróság  egy  határozatában,  a  polgármesteri 
összeférhetetlenséggel  kapcsolatban,  amikor  a  képviselő-
testületi  döntés  elmulasztása  folytán  került  az  ügy 
bíróság elé, megállapította, hogy amennyiben nominálisan 
ugyan jogorvoslati fórumként definiált szerv hozza meg az 
első  tényleges  érdemi  döntést,  akkor  ténylegesen  nem 
beszélhetünk jogorvoslatról:  ezért, ha az ilyen döntéssel 
szemben  nincs  „további”  jogorvoslat  biztosítva,  akkor  a 
jogalkotó mulasztásos alkotmánysértést valósít meg.84 Ennek 
megfelelően  azon  közigazgatási  érintettségű  jogviták 
esetében,  ahol  a  jogvita  tárgya  nem  egy  közigazgatási 
döntés  törvényessége,  szükséges  a  jogorvoslathoz  való 
jogot a bírósági szervezetrendszeren belül biztosítani.

A  fentiekből  következően  általánosítva  azt  mondhatjuk, 
hogy  valamely  közigazgatási  döntés  megsemmisítésére 
irányuló keresetek esetében, azaz amikor  a per tárgya a 
közigazgatási  határozat  törvényessége,  nincsen  szükség 
további jogorvoslatra a jogerős közigazgatási határozatot 
felülvizsgáló  bírói  döntéssel  szemben,  hiszen  ekkor  a 
bíróság  eljárása  tölti  be  a  jogorvoslati  funkciót. „Az 
egyfokozatú  jogorvoslati  fórumrendszer,  így  például  a 
közigazgatási  bíráskodás  mint  jogorvoslati  eljárás 
főszabálykénti  egyfokú  kialakítása  teljességgel  megfelel 

83 A Pp. jelenleg hatályos 324. § (1)-(2) bekezdése szerint „Az I-XIV. 
fejezet  rendelkezéseit  a  közigazgatási  határozat  felülvizsgálata 
iránti perekben e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. E 
fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat

a) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 
törvényben  meghatározott  közigazgatási  hatóság  vagy  vezetője  által 
hatósági  ügyben  hozott  határozat,  valamint  a  hatósági  szerződésben 
foglalt kötelezettség megszegése miatt végrehajtást elrendelő végzés,

b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata,
c) más szervnek, szervezetnek vagy személynek az a határozata, 

amely  nem  tartozik  az  a)  pont  hatálya  alá,  de  felülvizsgálatára 
vonatkozóan külön törvény e fejezet alkalmazását rendeli.”
84 Varga (2008): [47] Vö. pl. 45/2006. (X. 5.) AB határozat, ABH 2006, 
558, 563.



az alkotmányossági kritériumoknak.”85

Ezzel  szemben  a  közigazgatási  érintettségű  jogviták  egy 
szűkebb  körénél,  ahol  a  kereset  a  közigazgatási  szerv 
marasztalására, vagy vele szemben megállapításra irányul, 
szükségesnek mutatkozik a fellebbezés biztosítása. Ennek 
az  az  oka,  hogy  az  utóbbi  percsoport  tekintetében,  bár 
abban a közigazgatás valamilyen szereplője, vagy szereplői 
érintettek, a bíróság által megítélendő kérdés e szereplők 
magatartásának törvényessége, de nem az általuk meghozott 
valamilyen  alakszerű,  hatósági  vagy  hatósági  jellegű 
döntés törvényessége.

A  közigazgatási  döntés  megsemmisítésére  irányuló 
kereseteknél ezt az álláspontot az is alátámasztja, hogy 
amennyiben  a  bíróság  a  keresetet  elutasítja  a 
közigazgatási  döntést,  akkor  már  két  fórum  (a 
közigazgatási  szerv  és  az  annak  döntését  felülvizsgáló 
bíróság)  is  érdemben  egyezőleg  döntött  az  ügyben. 
Ellenkező  esetben  többnyire  új  közigazgatási  eljárásra 
(azaz  nem  a  jogerős  közigazgatási  döntés 
megváltoztatására)  kerül  sor  a  bíróság  ítélete  alapján, 
tehát  még  nem  zárul  le  végérvényesen  a  jogvita,  az  új 
döntés  pedig  újra  megtámadható  lesz  bíróság  előtt. 
Kizárólag  a  felülvizsgálat,  és  nem  további  fellebbezés, 
biztosítása  tűnik  célszerűnek  azokra  a  megsemmisítési 
kereset  alapján  hozott  bírói  döntésekre,  amelyekben  a 
bíróság a hatályon kívül helyezés mellett nem utasítja a 
közigazgatási szervet új eljárásra.86

3.5.   A közbenső döntések fellebbezhetősége  

A  közigazgatási  bíráskodásban,  hasonlóan  az  általános 
polgári  bíráskodáshoz,  biztosítani  kell  a  jogorvoslati 
jogot az egyébként az ügy érdemében jogorvoslati fórumként 
eljáró bíróság egyes olyan döntéseivel szemben, amelyeket 
ez a bíróság első fokú szervként hoz és azok valamely fél 
érdekeit  alapvetően  érintik.  Ilyen  döntések  lehetnek 
többek  között  a  permegszüntető  végzés,  a  végrehajtás 
felfüggesztését elrendelő végzés valamint a pénzbírságot 
elrendelő  végzés,  tanú  és  szakértői  díjat  megállapító 
végzés  stb.  Hasonlóan  továbbá  a  polgári  ügyekben  való 
bíráskodáshoz, nem szükséges biztosítani azonban a rendes 

85 Lásd  Varga  István:  Jogorvoslathoz  való  jog.  In:  Jakab  András 
(szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 57. § (5)
86 Hasonlóan Kozma György: Merre tovább közigazgatási bíráskodás?  Új 
Magyar Közigazgatás, 2009/2. 51-55. o., 53. o.



jogorvoslatot az ún. pervezető végzésekkel szemben.87

3.6. Következtetések

A  fentiek  alapján,  a  nemzetközi  összehasonlítás 
eredményeire  és  az  Alaptörvény  által  elvárt  alkotmányos 
követelményekre tekintettel úgy tűnik, hogy  alkotmányjogi 
szempontból  megfelelőnek  és  a  nemzetközi  tendenciákkal 
összhangban  lévőnek  lenne  tekinthető  egy  olyan 
közigazgatási  fórumrendszer  kiépítése  Magyarországon, 
amelyben  a  bírósági  döntésekkel  szemben  igénybe  vehető 
perorvoslatok  szűk  körben  állnak  rendelkezésre.  Ennek 
megfelelően  nem  tűnik  indokoltnak  általában,  hogy  a 
közigazgatási  határozatok  törvényességét  megvizsgáló 
bíróság érdemi döntése rendes jogorvoslattal megtámadható 
legyen.

Az  olyan  bírósági  döntések  ellen  viszont,  amelyeket  a 
közigazgatási perben eljáró bíróság első fokon, valamely 
közbenső olyan kérdésben hoz, amely valamely fél érdekeit 
jelentősen érinti (így például a per megszüntetése, vagy a 
végrehajtás felfüggesztésének elrendelése) vagy más olyan 
kérdésben hoz, amely nem valamely fél, hanem  az eljárás 
egyéb  résztvevője (így  például  tanú  vagy  szakértő) 
érdekeit  érinti  jelentősen,  a  rendes  jogorvoslat 
biztosítása alkotmányos követelménynek tekinthető és ezért 
indokolt.

A  klasszikus  közigazgatási  bíráskodás  egyfokú 
kialakíthatóságával szemben  indokolt viszont a kétszintű 
bírósági fórumrendszer kiépítése olyan ügyekben, ahol az 
első  fokon  eljáró  bíróság  közigazgatási  érintettségű 
jogvitában  dönt,  azonban  a  jogvita  tárgya  nem  egy 
közigazgatási  szerv, vagy  azzal  adott  esetben  azonosnak 
tekintendő szerv vagy személy  döntésének a törvényessége, 
hanem  ezen  szervek  vagy  személy  eljárása  (például  a 
közigazgatási  kárfelelősség  érvényesítése),  vagy  éppen 
annak  hiánya  (például  a  közigazgatási  szerződés 
közigazgatási szerv általi nem teljesítése).

4. Megváltoztatási jogkör és perorvoslat

Az  európai  országok  közigazgatási  ügyekben  eljáró 
bíróságai esetében a kasszációs jogkör a főszabály és a 
87 lásd  Varga  István:  Jogorvoslathoz  való  jog.  In:  Jakab  András 
(szerk.): Az Alkotmány kommentárja. 57. § (5) „…pervezető (tárgyalást 
kitűző, idéző stb.) végzésekkel szemben nem alkotmányos követelmény a 
jogorvoslati jog.”



tipikus,  megváltoztatási  jogkör  vagy  egyáltalán  nincs, 
vagy  kivétel,  de  akkor  is  csak  az  első  fokon  eljáró 
bíróságok esetében jellemző.

Nincs  megváltoztatási  jogkör  Németországban,  kivéve  a 
fegyelmi  eljárásban  hozott  határozatokat, 
Franciaországban,  Olaszországban,  Lengyelországban, 
Dániában.  Hasonlóképpen,  az  osztrák  Közigazgatási 
Bíróságnak  is  csak  megsemmisítési  jogköre  van. 
Franciaországban  a  megsemmisítési  jogkör  mellett  még  a 
közigazgatás  instruálása  is  csak  nagyon  szűk  körben 
lehetséges a hatósági aktusok felülvizsgálata során. Ennek 
oka  a  hatalommegosztás  elvének  megszorító  értelmezése, 
amely  nem  teszi  lehetővé  azt,  hogy  a  bíróság  a 
közigazgatás helyett döntést hozzon (és tulajdonképpen az 
új  eljárásra  kötelezésnél  is  ez  történik,  ha  az  új 
eljárással  kapcsolatban  a  bíróság  az  ismét  eljáró 
közigazgatási szervet instruálja). A szerződéseknél és a 
kártérítési  pereknél  természetesen  szélesebb  körű  a 
bíróság  döntési  jogköre,  itt  rendezheti  a  szükséges 
jogkövetkezményeket.

Ausztriában  a  “tribunal”  jellegű,  inkább  közigazgatási 
független  testületeknek  (melyeket  2014-től  elsőfokú 
közigazgatási  bíróságok  váltanak  fel)   tipikusan  van 
megváltoztatási  jogköre,  épp  azért,  mert  inkább 
tekinthetők  az  adott  terület  specialistáinak  az  itt 
“ítélkezők”,  mint  általános  törvényességi  felügyeletet 
ellátó  fórumnak.   Svédországban  az  első  fokon  eljáró 
bíróságnak  van  megváltoztatási  jogköre,  míg  a  másodfokú 
bíróságnak  és  a  Legfelsőbb  Bíróságnak  nincsen. 
Görögországban  van  ugyan  megváltoztatási  jogköre  a 
bíróságoknak,  de  a  mérlegelési  jogkörben  hozott 
határozatok nem változtathatók meg.

Norvégiában  csak  a  felek  együttes  kérése  esetén  lehet 
megváltoztató döntést hozni, és abban az esetben, amikor a 
döntés  nem  függ  mérlegeléstől.  Ez  utóbbi  azonban  csak 
elméleti  lehetőség,  mivel  a  döntések  nagy  többségénél 
valamilyen  mérlegelési  tevékenységre  szükség  van.  Ebből 
levonható  olyan  következtetés,  hogy  a  görög  rendszerben 
sem lehet túl gyakori a megváltoztatási jogkör gyakorlása.

Hollandiában  lényegében  nincs  megváltoztatási  jogkör, 
hanem  ezzel  egyenértékű  eszköznek  tekintik  a 
“közigazgatási hurok” intézményét, amelynek eredményeként 
a közigazgatási szerv az eljárás során maga változtatja 



meg a határozatát a bíróság “nyomására” (az ügyek 5-10%-
ában).  Ez  alól  van  egy  jelentős  kivétel,  ez  pedig  az 
adóügyek,  ahol  egyáltalán  nincs  lehetőség 
megváltoztatásra.  Finnországban  van  megváltoztatási 
jogkör,  viszont  az  összesen  kétszintű  eljárásban  a 
Legfelsőbb  Közigazgatási  Bíróságnak  is  teljes 
felülvizsgálati jogköre van, noha nem szabad elfelejteni, 
hogy előszűrő rendszer működik, és csak akkor fogadják be 
a  fellebbezést,  ha  az  az  egységes  jogalkalmazás 
elősegítése  érdekében  szükséges,  vagy  alapvető  eljárási 
hiba merül fel. Kivételt képeznek ez alól az önkormányzati 
döntések, melyeket a bíróság nem változtathat meg. A cseh 
rendszerben csak a bírság mértéke változtatható meg.

Tekintve,  hogy  az  országok  jelentős  részében  eleve 
háromfokozatú rendszer létezik, ezért nem állapítható meg 
egyértelmű  kapcsolat  a  jogorvoslati  szintek  száma  és  a 
megváltoztatási  jogkör  léte  között,  noha  a  német 
jogirodalom  egyértelmű  indokát  adja  annak,  hogy  a 
bíróságok megváltoztatási jogköre hiányának. Az egyik ok a 
hatalmi  ágak  szétválasztásával  kapcsolatos  doktrína 
szigorú  érvényesítése,  a  másik  pedig  a  tisztességes 
eljárás elvének tiszteletben tartása, amely egészen odáig 
megy, hogy még a közigazgatási szervek sem változtathatják 
meg  úgy  döntésüket  a  bírósági  eljárás  alatt,  amely 
alapjaiban - “karakterében” - változtatja meg az eredeti 
döntést.88

Megjegyezzük,  hogy  feltűnő,  hogy  azokban  az  országokban 
ahol  egyfokozatú  rendszer  működik,  így  például 
Lengyelországban,  vagy  Ausztriában,  a  bíróságnak  nincs 
megváltoztatási  jogköre.  Ennek  indokát,  legalábbis 
részben,  nyilvánvalóan  az  adja,  hogy  amennyiben  a 
közigazgatási döntést a bíróság megváltoztatná, indokolt 
lenne  rendes  jogorvoslatot  lehetővé  tenni.  Ez 
strukturálisan egy másodfokú bíróságnak a fórumrendszerbe 
való beiktatását tenné szükségessé.

Összességében  a  magyar  alkotmánybírósági  gyakorlatot  is 
figyelembe  véve  az  a  következtetés  vonható  le,  hogy 
megváltoztatási  jogkör  léte  mindenképp  kétfokú  eljárást 
indokol.  Ha  megváltoztatási  jogkörrel  az  eljáró  bíróság 
nem lenne felruházva, akkor nem lenne kifogásolható egy 
88 Verwaltungsgerichtsordnung  §  114  második  mondata  teszi  lehetővé, 
hogy  a  másodfokú  közigazgatási  szerv  a  törvénytelen  mérlegelési 
jogkörben  hozott  határozatokat  megváltoztassa  a  bírósági  eljárás 
alatt,  azonban  ennek  korlátokat  szab  a  tisztességes  eljárás  elve. 
http://www.aca-europe.eu/seminars/Brussels2012/Germany.pdf 2. o.
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olyan  egyfokú  közigazgatási  bírósági  rendszer,  amely 
esetében a Kúriához lehet fordulni rendkívüli jogorvoslat 
keretében.

Érdemes  azonban  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy  elvi 
alapja  annak  a  jelenleg  hatályos  magyar  megoldásnak 
nincsen,  hogy  a  megváltoztatási  jogkör  csak  akkor 
indokolja a kétfokú eljárást, ha a közigazgatási eljárás 
egyfokú  volt.  Amennyiben  ugyanis  kétfokú  volt  a 
közigazgatási  eljárás,  azonban  a  jogerős  közigazgatási 
döntést felülvizsgáló bíróság azt megváltoztathatja, egy 
másodfokú bíróság kialakítása indokolt. Más szavakkal, nem 
a  közigazgatási  eljárási  szintek,  hanem  a  közigazgatási 
bíráskodási  tevékenységet  végző  bíróság  megváltoztatási 
jogköre  az  a  tényező,  amely  egy  másodfokú  bíróság 
létrehozását  indokolja.  Emellett,  amint  az  fentebb  már 
kifejtésre  került,  egy  egyfokú  közigazgatási  eljárást 
követően egy egyfokú bírósági felülvizsgálat kielégíti az 
Alaptörvényben  a  közigazgatási  döntések  törvényességének 
bírósági  ellenőrzésével  kapcsolatban  támasztott 
követelményeket.

5.   Előszűrés  a  legfelsőbb  bíróságok  által   
lefolytatott perorvoslati eljárásokban

A  perorvoslati  rendszer  másik  fontos  kérdése,  hogy  a 
felsőbb  bíróságokhoz  fordulás  alanyi  jog-e,  vagy 
alkalmaznak-e  a  bíróságok  (vagy  a  jogalkotó)  valamilyen 
szűrőt  a  befogadhatóság,  megengedhetőség  körében.  Itt 
nagyobbak  az  eltérések  az  egyes  országokban  alkalmazott 
megoldások  között.  Sok  helyütt  találkozunk  a  formai 
szempontú  előszűréssel:  itt  a  bíró  vagy  a  tanács  azt 
vizsgálja,  hogy  a  formai  követelményeknek  megfelel-e  a 
beadvány.  Ilyen  a  rendszer  Franciaországban, 
Spanyolországban,  Lengyelországban  és  Hollandiában, 
utóbbiban csupán adójogi ügyekben.

Szigorúbb  megengedhetőségi  kritériumokat  érvényesítenek 
Németországban, ahol a fellebbezett ügyben eljárt bíróság 
(!)  azt  vizsgálja,  hogy  vajon  az  ügy  különleges 
jelentőséggel  rendelkezik-e,  a  hozott  döntés  eltér-e  a 
korábbi  gyakorlattól,  illetve  történt-e  eljárási  hiba, 
amely  kihat  a  döntés  végeredményére. A  felülvizsgálati 
eljárás megengedhetősége tekintetében az osztrák rendszer 
részben a német szabályozást követi, és viszonylag széles 
mérlegelési lehetőséget ad a megengedhetőség tekintetében. 
Az  idén  módosított  közigazgatási  bíráskodásról  szóló 



törvény89 33.  §-a  alapján  akkor  kell  a  Közigazgatási 
Felsőbíróságnak  a  felülvizsgálati  kérelmet  befogadnia, 
amikor  a  döntés  alapvető  jelentőségű  jogi  kérdés 
megoldásától  függ,  ahol  az  alapvető   jelentőséget 
különösen  a  Közigazgatási  Felsőbíróság 
(Verwaltungsgerichtshof)  joggyakorlatától  való  eltérés, 
ilyen  kialakult  joggyakorlat  hiánya,  vagy  a  megoldandó 
kérdésnek  az  addigi  gyakorlatban  nem  egységes 
megválaszolása  eredményezi.  Szankcionáló  közigazgatási 
döntések  esetében  viszont  csak  akkor  van  mód 
visszautasításra, ha legfeljebb 2000 Euró a büntetés.

Finnországban akkor van előszűrés, amennyiben a legfelsőbb 
közigazgatási  bíróság  (KHO)  jár  el.  Háromtagú  bírósági 
tanács  végzi  az  előszűrést,  a  szokásos  öt  fős  tanács 
helyett.  Az  előszűrés  fő  szempontjai,  hogy  történt-e 
alapvető eljárási hiba, vagy a felülvizsgálat az egységes 
jogalkalmazás  elősegítése,  illetve  a  KHO  szerinti  egyéb 
fontos okból szükséges. Utóbbi körben széles mérlegelési 
lehetősége  van  a  tanácsnak.  Svédországban  a  Legfelsőbb 
Közigazgatási  Bíróság  (Högsta  förvaltningsdomstolen) 
minden esetben először a fellebbezés megengedhetőségéről 
dönt, az eseteknek csupán néhány százaléka kerül érdemi 
tárgyalásra.

Összességében  tehát  azt  állapíthatjuk  meg,  hogy  a 
nemzetközi  standardoknak  eleget  tesz  egy  olyan 
jogorvoslati rendszer kiépítése, amelyben a közigazgatási 
döntést  egyfokú  bírósági  eljárás  követi,  amennyiben 
indokolt esetekben sor kerülhet felülvizsgálati eljárásra. 
A  valóban  indokolt  eseteknek  a  felülvizsgálati  szakban 
eljáró  fórum  elé  engedése  kérdésében,  hasonlóan  a  finn 
példához,  javasolható  egy  az  ügyek  érdemében  egyébként 
eljárónál kisebb létszámú bírói testület általi vizsgálat. 
Az  előszűrés  feladatára  célszerűnek  látszana  háromtagú 
tanács  kijelölése.  A  felülvizsgálati  szakba  beengedhető 
ügyek  tekintetében  látni  kell,  hogy  ezek  az  ügyek 
jelentősen elhúzódnak, az ésszerű időn belüli elbírálás és 
a pergazdaságosság szempontjai itt nem tudnak töretlenül 
érvényesülni.  Tekintettel  arra,  hogy  az  így  elhúzódó 
eljárások mind a közigazgatási szervek, mind az ügyfelek, 
mind  a  bíróságok  részéről  jelentős  anyagi  és  emberi 
erőforrásokat  kötnek  le,  a  rendkívüli  jogorvoslat 
biztosítása  csak  akkor  tűnik  indokoltnak,  amennyiben  az 
vagy az egyedi ügyben bír rendkívüli jelentőséggel (így 
például súlyos jogszabálysértést vétett a bíróság),  vagy 
89 Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985



az  egységes  jogalkalmazói  gyakorlat  biztosítása  végett 
indokolt.

6. Társasbíráskodás és perorvoslat

Mára a közigazgatási bíróságok túlterheltsége miatt igen 
sok  országban  eljutottak  oda,  hogy  általános  szabállyá 
vált  az  egyesbíró  eljárása.  Spanyolországban, 
Portugáliában,  Görögországban  első  fokon  általában 
egyesbíró jár el. Természetesen vannak kivételek e szabály 
alól,  amelyeket  vagy  törvény  állapít  meg,  vagy,  mint 
Magyarországon,  az  egyesbíró  utalhatja  tanács  elé  a 
bonyolultabb  ügyeket.90 Ugyanez  a  szabály  érvényesül 
Hollandiában  is  főszabály  szerint,  azaz  az  általában 
egyesbíróként eljáró bíróság háromtagú tanács utalhatja az 
ügyet.  Ezzel  ellentétben  ennek  a  fordítottja  működik  a 
holland ipari és kereskedelmi közigazgatási bíróságok elé 
tartozó  ügyekben.  Ezekben  az  ügyekben  a  főszabály  a 
háromtagú  tanács  eljárása,  és  kivételként,  egyszerűbb 
megítélésű  ügyekben  van  lehetőség  az  ügy  egyesbíró  elé 
utalására. Adójogi ügyekben a főszabály a háromtagú tanács 
eljárása, ám ez meghatározott ügyekben öttagú tanácsot is 
kijelölhet az ügy tárgyalására.

Ausztriában  törvény  állapítja  meg  az  első  fokon 
általánosan érvényesülő egyesbírói elv alóli kivételeket 
(tagállami  vagy  szövetségi  kormányzat  döntései,  illetve 
szövetségi közigazgatási szervek döntései).

Más  országokban,  ha  nem  is  vált  alapelvvé  az 
egyesbíráskodás,  akkor  is  számos  esetben  lehetőség  van 
arra,  hogy  tanács  helyett  egyesbíró  járjon  el. 
Németországban a háromtagú, hivatásos bírákból álló tanács 
az  egyszerű  megítélésű  ügyeket  egyesbíró  elé  utalhatja, 
amely  lehetőséggel  az  ügyek  közel  felénél  élnek  is  a 
tanácsok.

Franciaországban  továbbra  is  a  társasbíráskodás  az 
alapelv, de számos olyan per van, amelyben vagy a bíróság 
elnöke,  vagy  az  általa  kijelölt  egyesbíró  jár  el91.  E 
rendelkezések  alapján  becslések  szerint  a  közigazgatási 
tribunal-ok  első  fokon  az  ügyek  kétharmadában 
egyesbíróként hoznak döntést, és még a Conseil d’État-n is 
az ügyek felében egyesbíró jár el92.

90 Lásd a jelenleg hatályos Pp. 324. § (4) bekezdését
91 Art. L. 3 és L. 222, továbbá R. 222-13 CJA
92 Jean Waline: Droit administratif. Dalloz, 2010 [581-1] 578. old.



Finnországban és Lengyelországban pedig törvény utal egyes 
„rutin” eljárásokat egyesbírói hatáskörbe. Svédországban a 
rutin  eljárásokon  kívül  a  sürgős  ügyeket  is  egyesbíró 
intézi,  egyébként  viszont  az  első  fokon  általában  egy 
hivatásos bíró és két ülnök ítélkezik tanácsban.

A  társasbíráskodás  a  fellebbezés  nyújtotta  vertikális 
kontrollt  kiegészítő,  helyettesítő  horizontális 
kontrollként  értékelhető.93 Ugyanakkor  nem  találunk 
összefüggést  a  fellebbezés  lehetősége  és  a  bíróság 
összetétele  között  a  legtöbb  országban,  az  egyesbírói 
hatáskörbe utalás a perorvoslatokra hatást nem fejtett ki. 
Azt  látjuk,  hogy  –  és  ez  elsősorban  a  nagy  ügyteherre 
vezethető  vissza  –  hogy  Európa-szerte  egyre  inkább  az 
egyesbíró  eljárása  tekinthető  általánosnak  első  fokon, 
akkor  is,  ha  a  kódexek  főszabályként  fenntartják  a 
társasbíráskodás  elvét.  Másod-,  illetve  harmadfokon, 
nyilvánvalóan  az  egységes  joggyakorlat  biztosítása 
érdekében, megmaradt a társasbíráskodás elve.

B)  A  teljes  körű  közigazgatási  bíráskodás  hatáskörének 
kialakítása

A  Pp.  szabályainak  javasolt  módosítása  megteremti  a 
közigazgatási és munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartozó 
ügyek  szakmai  szempontok  szerinti  megosztásának 
jogszabályi  alapjait,  azonban  ezek  a  szükségszerű 
módosítások  a  szervezeti  változtatások   céljának 
megvalósításához  nem  elegendőek.  A  közigazgatási 
bíráskodás  körét  az  aktus-felülvizsgálatról  ki  kell 
terjeszteni a jelenleg nem a közigazgatási ügyszakos bírók 
által,  nem  közigazgatási  perben  elbírált,  de  jogági 
besorolása alapján a közjog területéhez tartozó jogviták 
elbírálására is.

A  közigazgatási  bíráskodás  más  területei  ma  is 
funkcionálnak  ,  csak  éppen  azon  kívül,szétszórva, 
különböző helyekre telepített hatáskörökben és különböző 
eljárásokban. Ezeket kell összegyűjteni és elvi alapokon 
álló,  tiszta,  világos  és  konzisztens  hatásköri 
szabályozással  a  közigazgatás   bíráskodás  hatáskörébe 
utalni. Melyek ezek:

a/   A  közszolgálati  jogviszonyból  származó  jogviták 
93 Rozsnyai  Krisztina:  A  közigazgatási  bíráskodás  megteremtésének 
sarokkövei. In: Varga Zs. András – Fröhlich Johanna: Közérdekvédelem – 
A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője. 2011, Budapest, 73-98. 
o., 93. old.



elbírálását a munkaügyi bíróságok végzik. Ezek azonban 
nem munkaügyi viták, hanem a közigazgatási jog körébe 
tartozó, a közigazgatási jog alkalmazásával összefüggő 
közjogi viták. Csak utalni szeretnék ebben a körben 
Martonyi  János,  Szamel  Lajos  vagy  Patyi  András 
munkáira.

b/  A  közigazgatási  szerződésekből  fakadó  jogvitákat 
jórészt  a  polgári  bíróságok  döntik  el.  Ezeket 
ugyancsak  a  közigazgatási  bíráskodás  körébe  kell 
vonni, mivel alapvetően a közigazgatási jog szabályai 
szerint minősülő szerződésekről van szó.

c/ A közigazgatási bíróság hatáskörébe kell adni az 
olyan  közszerződésekkel  kapcsolatos  jogviták 
elbírálását  is,  amelyek  nem  a  polgári  jog,  hanem  a 
közjog típusjegyeit viselik, mint pl. a költségvetési 
vagy  EU-s  támogatások  odaítélésével  kapcsolatos 
szerződéses  jogviták,  amely  területen  jelenleg  elég 
nagy káosz érzékelhető.

d/ A helyi önkormányzati – nem hatóság jellegű – ügyek 
közigazgatási  perben  jelenleg  nem  bírálhatók  el, 
holott az önkormányzati jogok  védelme a közigazgatási 
bíráskodás körébe tartozik.

e/  Az  államigazgatási  jogkörben  okozott  károk 
megtérítése  iránti  perekben  ugyancsak  közigazgatási 
jog-ellenesség vizsgálata a per tárgya.

A  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróság  hatásköri 
szabályainak  kialakítása  nem  rekedhet  meg  a  jelenlegi 
hatásköri  keretek  között,  hiszen  ez  esetben  a  minden 
átszervezéssel  együtt  járó  személyi,  tárgyi,  igazgatási 
stb.  nehézségek  értelmüket  veszítenék,  és  nem 
továbbfejlődés  következne  be  a  közigazgatási 
bíráskodásban, hanem az eddigi eredmények is elvesznének. 
Ugyanakkor  a  hatáskör  ilyen  széleskörű  bővítése  már 
szétfeszíti  a  Pp.  közigazgatási  pereket  szabályozó 
fejezeteit.

C)  Az  önálló  közigazgatási  perjog  megalkotásának 
szükségessége és forrásai

A Pp. közigazgatási perekre vonatkozó speciális szabályai 
alapvetően  a  közigazgatási  határozatok  bírósági 
felülvizsgálatára,  azaz  aktus-felülvizsgálatra  készültek, 
és  nem  alkalmasak  a  közigazgatási  bíráskodás  körébe 



tartozó, a közállapotok széles körének ellenőrzését, a jó 
állam  céljait  szolgáló  feladatok  megoldására.  A 
közigazgatási  és  munkaügyi  bíróság  létrehozása   olyan 
eljárási szabályok megalkotását teszi szükségessé, amelyek 
biztosítják  a  közigazgatási  per  céljának  megfelelő, 
szakszerű  bírósági  eljárás  lefolytatását  azokban  a 
közigazgatási  perekben  is,  amelyekben  a  bíróságnak  nem 
közigazgatási  határozat  törvényességét  kell 
felülvizsgálnia,  hanem  a  felek  közötti  közjogi  jellegű 
jogvitában kell döntenie.

A  hatásköri  szabályozás  megalkotása  mellett  a 
közigazgatási  perjogot  el  kell  választani  a  polgári 
perrendtartástól  és  a  közigazgatási  per  céljának, 
tárgyának és szerkezetének megfelelő önálló perjogot kell 
megalkotni. Olyan perjogi szabályok megalkotása szükséges, 
amelyek nem csupán a közigazgatási döntések közigazgatási 
perbeli felülvizsgálatát teszik lehetővé, hanem a valódi 
közigazgatási bíráskodás körébe tartozó valamennyi jogvita 
elbírálását.

A  közigazgatási  bíráskodás  létrejövő  szervezeti 
struktúrájában  csak  akkor  lehetséges  az  átszervezés 
céljait  elérni,  ha  a  közigazgatási  ügyszak  önállóságát 
eljárási téren is sikerül megteremteni. Ez pedig az önálló 
közigazgatási  peres  és  nem  peres  eljárási  törvény 
megalkotásával  lehetséges,  akár  azzal  a  kompromisszumos 
megoldással,  hogy  első  lépésként  a  Pp.  megfelelő, 
előzőekben  vázolt  módosításaival  biztosítani  lehet  a 
közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságok  működésének 
megindításához  szükséges  eljárási  feltételeket,  egyúttal 
intenzív munkával folytatni kell az új eljárási törvény 
megalkotásának előkészítő munkáit is.

Az alaposabb előkészítés azért is szükségessé vált, mivel 
a közigazgatási és munkaügyi szakágak egy bíróságba való 
összevonása számtalan, eddig nem vizsgált új kérdést vet 
fel. Ilyenek pl., hogy a megalkotandó új törvényben kell-e 
szabályozni a munkaügyi perek eljárási szabályait is, vagy 
az maradjon a Pp. szabályozási körében;  vannak-e olyan 
speciális  vonásai  a  munkaügyi  pereknek,  amelyekre  a 
közigazgatási  perek  általános  szabályai  megfelelően 
alkalmazhatók;  a  hatásköri  és  jogorvoslati  szabályokat 
egységesen, vagy külön kell szabályozni stb.

Át  kell  továbbá  tekinteni  a  Pp.  általános  szabályait, 
valamint  a XX. és a XXIII. Fejezetét abból a szempontból 



is,  hogy  mely  szabályok  vehetők  át  a  külön  eljárási 
törvénybe.

Az  önálló  közigazgatási  perjog  kialakításánál  is 
támaszkodni  lehet  –  a  bevált  hatályos  szabályokon 
túlmenően – a Kúria jogegységi határozataira, kollégiumi 
véleményeire  és  más  elvi  jelentőségű  döntéseire, 
iránymutatásaira is.


