
6. melléklet

Az Önkormányzati jogok bírósági védelme

I. A helyi önkormányzatiság

A  rendszerváltás  alapvető  értékei  közül  az  egyik 
legjelentősebb a helyi önkormányzatok kialakítása, amely a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) kihirdetésével megtörtént.

A  társadalmi  előzmény  és  társadalmi  gyakorlat  nélkül  a 
tanácsrendszer romjain és előzményeivel indította munkáját 
a  demokratikus  választásokon  alapuló  önkormányzati 
rendszer,  illetőleg  az  önkormányzati  munka,  amely 
alapvetően  a  közügyek  helyi  intézését,  a  hatalom  helyi 
gyakorlását valósította meg.

Az  Ötv.  megalapozásaként  az  Alkotmány  szabályozta  az 
önkormányzatok  rendszerét  (41.§,  43.§)  rögzítve  az 
önkormányzati alapjogokat, meghatározva azt is (43.§ /2/ 
bekezdése)  hogy  a  helyi  önkormányzati  jogok,  az 
önkormányzati  hatáskörök  jogszerű  gyakorlása  bírósági 
védelembe  részesül.  E  jogai  védelme  érdekében  az 
önkormányzat Alkotmánybírósághoz fordulhat.

Az  Alkotmány  e  rendelkezésein  alapulva  az  Ötv.  1.  §-a 
rögzíti,  hogy  az  önkormányzat  önállóan  szabályozhat 
illetőleg egyedi ügyekben szabadon dönthet a hatáskörébe 
tartozó helyi közügyekről, az Alkotmánybíróság illetőleg a 
bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül 
az önkormányzat döntéseit, határozatait, rendeleteit.

Az  Ötv.  3.  §-a  az  Alkotmány  rendelkezéseit  mintegy 
megerősítve ismételve az önkormányzati jogok, illetőleg az 
önkormányzati hatáskörök jogszerű gyakorlásának védelmével 
ruházza  fel  az  Alkotmánybíróságot,  illetőleg  a 
bíróságokat.

E  bírósági  feladatokat  azonban  további  szabályozás  nem 
részletezi, ezért az elmúlt 20 év során lényegét tekintve 
nem alakult ki az alkotmányos jogok bírósági védelmének 
rendszere.  Az  elmúlt  20  év  gyakorlatában  nehéz  olyan 
konkrét  peres  ügyet  találni,  amelyek  során  a  bíróság 
kifejezetten és nevesítetten önkormányzati jogok védelme 
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érdekében döntött.

Az  első  körben  eldöntendő,  hogy  melyek  azok  az 
önkormányzati  jogok,  amelyeket  megilleti  az  alkotmányos 
alkotmánybírósági és bírósági védelem.

Az Alkotmánybíróság feladata és hatásköre az önkormányzati 
rendeletek  tekintetében  egyértelmű  volt,  mivel  a 
jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvény  10.  §-ában 
egyértelműen rögzítette, hogy az önkormányzati rendelet is 
jogszabály,  ezért  annak  alkotmányos  szempontból  történő 
felülvizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

Nehezebb  meghatározni  azokat  az  alapvető  jogokat, 
amelyeket a jogalkotó a bíróság által védendőnek ítélt.

Az  Alkotmány  44/A  §-a  sorolta  fel  a  helyi  képviselő-
testület  alapjogait,  így  az  önálló  szabályozás  jogát  a 
tulajdonosi  joggyakorlást  az  önkormányzati  tulajdon 
tekintetében,  jogosultságot  ahhoz,  hogy  a  törvényben 
megállapított  feladatokhoz  kapcsolódó  állami  támogatásba 
részesüljön.  Joga  van  az  önkormányzatnak  a  helyi  adók 
megállapításához és kivetéséhez, valamint szervezetének és 
működésének  szabályai  megállapításához,  ezzel 
kapcsolatosan továbbá önkormányzati jelképek alkotásához, 
illetőleg kitüntetéseket elismerő címek alapításához.

A helyi közügyek vonatkozásában továbbá kezdeményezéssel 
fordulhat  a  döntésre  jogosultakhoz,  kormányzati 
szervekhez,  valamint  szabadon  társulhat  más  képviselő-
testületekkel és egyéb társas kapcsolatokat létesíthet.

E  jogok  védelmére  az  elmúlt  20  évben  a  bírósági 
jogvédelmet az önkormányzatok feltehetően csekély számban 
vették igénybe.

A  teljes  körű  és  mindenre  kiterjedő  önkormányzati 
alapjogvédelmet  az  biztosítaná,  ha  a  jogszabály  által 
előidézett  alapjogi  sérelem  esetén  az  önkormányzat 
képviselő-testülete  Alkotmánybírósághoz,  közigazgatási 
határozat  által  okozott  alapjogsérelem  esetén  pedig  a 
közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhatna.

Az  Alaptörvény  és  az  új  Ötv.  új  platformra  helyezte  a 
bíróságok  és  az  önkormányzatok  kapcsolatát,  tekintettel 
arra, hogy az Alaptörvény 25. cikke a bíróság feladatává 
tette  az  önkormányzati  rendeletek  más  jogszabályba 
ütközésének  vizsgálatát  és  a  vizsgálat  eredményeként  az 
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önkormányzati  rendelet  vagy  annak  jogszabályba  ütköző 
részének  megsemmisítését,  valamint  annak  megállapítását, 
hogy  a  helyi  önkormányzat  törvényen  alapuló  jogalkotási 
kötelezettségét elmulasztotta. Különösen nagy jelentősége 
van  e  szabályozásnak  ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a 
bíróságnak a mulasztást megállapító döntése feljogosítja a 
Fővárosi,  illetőleg  Megyei  Kormányhivatal  vezetőjét  a 
mulasztó önkormányzat nevében történő rendeletalkotásra. E 
szabályozás lényegébe  véve a hatalmi ágak közötti eddig 
még nem ismert sajátos kapcsolatot hoz létre, amelyben a 
bíróságnak  döntő  szerepe  van  az  önkormányzati  alapjogok 
védelmére, ugyanakkor annak biztosítására is, hogy a helyi 
életviszonyok  szabályozására  feltétlenül  szükséges 
rendelet megszülessen, és így a helyi lakosság érdekeinek 
szolgálata megvalósuljon.

II.  A  Legfelsőbb  Bíróság  jogegységi  határozatai  az 
önkormányzati alapjogvédelem körében

A Fejér Megyei Bíróság előtt indított pert egy nemzetiségi 
kisebbségi  önkormányzat,  önkormányzati  jogainak  sérelme 
okán.  A  Fejér  Megyei  Bíróság  a  keresetet  idézés 
kibocsátása  nélkül  elutasította  azzal  az  indokolással, 
hogy  az  Ötv.  98.  §  (1)  bekezdése  a  törvényességi 
ellenőrzést a megyei közigazgatási hivatalok hatáskörébe 
utalta,  így  a  per  megindítására  a  hivatalnak  van 
hatásköre.

A Legfelsőbb Bíróság érzékelve a szabályozás hiányosságát, 
igyekezett  a  törvényes  lehetőségeihez  képest  segítséget 
nyújtani  az  önkormányzatok  jogérvényesítéséhez,  jogainak 
védelméhez,  így  a  2/2004.  közigazgatási  jogegységi 
határozat  az  önkormányzatok  perindítási  jogosultságát 
tárgyalva  megállapította,  hogy  az  Ötv.  1.§  és  8.§-ában 
előírt  feladatok  körében  a  helyi  önkormányzatokat 
megilleti  az  államigazgatási  eljárás  általános 
szabályairól  szóló  1957.  évi  IV.  törvény  3.  §-ának  (4) 
bekezdésében meghatározott ügyféli, valamint a Pp. 327. §-
ának  (1)  bekezdésében  szabályozott  perindítási 
jogosultság.  A  jogegységi  határozat  indokolásából 
egyértelműen  kitűnik,  hogy  az  ügyféli  jogállást  a 
közigazgatási  per  indítására  az  önkormányzatok  hatósági 
ügyekben  gyakorolhatják,  a  szabályozás  köréből  tehát 
kimaradt  minden  nem  hatósági  önkormányzati  határozat,  a 
belső  szabályzatok  és  egyéb  határozatok,  így  pld.  a 
testületi működéssel kapcsolatos határozatok köre is.
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III. A polgármesteri tisztség megszüntetése iránti perek

Az elmúlt 20 évben jelentős bírósági gyakorlat alakult ki 
a polgármesteri tisztség megszüntetése iránti perekben. A 
Legfelsőbb  Bíróság  5/2010.  (XI.15.)  közigazgatási 
jogegységi  határozatban  összegezte  a  Legfelsőbb  Bíróság 
előtt  folyó  több  mint  33  per  ítélkezési  gyakorlatát  és 
állást  foglalt  az  egységes  gyakorlat  biztosítása 
érdekében, a gyakorlat során felmerülő eltérő értelmezések 
kérdésében.  Az  Ötv.  33/C  §-a  szerint  a  polgármesteri 
tisztségtől való megfosztásra három esetben kerülhet sor. 
A  polgármester  sorozatos  törvénysértő  magatartása,  a 
polgármester  sorozatos  törvénysértő  mulasztása  miatt, 
valamint  ha  a  vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettségét 
szándékosan  elmulasztja,  vagy  a  valóságnak  meg  nem 
felelően  teszi  azt  meg.  A  tisztségtől  való  megfosztás 
iránti  intézkedés  a  képviselő-testület  hatáskörébe 
tartozik,  amely  minősített  többséggel  határoz  abban  a 
kérdésben,  hogy  keresetet  nyújtson  be  a  polgármester 
ellen.  A  kereset  elbírálására  jogosult  a  helyi 
önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei illetőleg 
Fővárosi  Bíróság,  azaz  a  Fővárosi  illetőleg  Megyei 
Törvényszék.

Az eljárás lefolytatására nem a Pp. XX. fejezete, hanem az 
általános  rendelkezései  szerint  került  sor,  azzal  a 
különbséggel,  hogy  viszontkeresetnek,  szünetelésnek  és 
egyezségnek  nincs  helye.  A  polgármesteri  tisztség 
megszüntetése iránti kérelmek elbírálása során a bíróság 
teljesíti  az  Alkotmányban,  illetőleg  az  Ötv.-ben  előírt 
kötelezettségét,  amelynek  során  az  önkormányzati  jogok 
védelmét  kell  biztosítania,  tekintettel  arra,  hogy  az 
önkormányzati jogok sérelmét valósítja meg a polgármester, 
ha  sorozatosan  törvénysértően  cselekszik,  illetőleg 
törvényes kötelezettségét elmulasztja. E jogsértő helyzet 
felszámolása  során  tehát  a  bíróság  alkotmányos 
kötelezettségét teljesíti.

A  jogegységi  határozat  leszögezi,  hogy  a  polgármesteri 
jogviszony olyan sajátos közszolgálati jogviszony, amely a 
választással  jön  létre,  a  polgármester  és  a  képviselő-
testület  között  a  polgármester  működése  feletti 
felügyeleti jellegű, felügyeleti típusú állami konstitutív 
aktust a bíróság hozza meg, a képviselő-testület döntése 
csak  a  kezdeményezését  jelenti  e  döntésnek.  Leszögezi 
továbbá  a  Legfelsőbb  Bíróság,  hogy  a  közvetlenül 
demokratikusan  választott  polgármester  legitimációja  az 
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Alkotmány  szerint  a  képviselő-testületével  azonos.  E 
kérdésnek  a  jelenlegi  szabályozás  a  2011.  évi  CLXXIX. 
törvény,  amely  Magyarország  helyi  önkormányzatáról 
rendelkezik,  tárgyalásánál  lesz  jelentősége.  Amellett, 
hogy  a  törvény  e  per  típusra  megállapítja  a  Pp. 
szabályainak  alkalmazását,  a  kivételek  szabályozásával 
egyértelmű  és  bizonyítható,  hogy  e  magánjogi  jellegű 
jogviták eldöntésére alkalmas eljárási szabály a sajátos 
közjogi jellemzőkkel rendelkező közszolgálati jogviszonyra 
nehezen  alkalmazható  és  az  eljárás  mindenképpen  önálló 
közjogi és közigazgatási  peres eljárás szabályait kívánná 
meg.

A  képviselő-testület  képviseletét  taglalva  a  jogegységi 
határozat  megállapítja,  hogy  valamennyi  önkormányzati 
képviselő  elláthatja  a  képviselő-testület  képviseletét, 
amely  jogszabályon  alapuló  szervezeti,  azaz  törvényes 
képviseletet jelent.

IV. Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Az  Alaptörvény  25.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerint 
bíróság dönt a közigazgatási határozatok törvényességéről. 
E lakonikus fogalmazás megszünteti azt a több évtizedes 
dilemmát,  amely  a  közigazgatási  határozatokat 
megkülönböztette;  a  közigazgatási  hatósági  határozat,  a 
közigazgatási  normatív  határozat,  a  közigazgatási  ügy 
érdemében hozott határozat, és az úgynevezett „nem érdemi” 
vagyis eljárás során hozott végzés elnevezésű döntéseként.

Ha  tovább  visszük  ezt  a  gondolatot,  új  területeket 
tárhatunk fel a bírósági hatáskörök tekintetében.

A települések fejlődése a területek felhasználása és így 
az  ingatlanok  hasznosulása,  használata  tekintetében 
kiemelt jelentősége van a település rendezési terveknek. 
Ezek keretében állapítja meg a település önkormányzat a 
település  területének,  telkeinek  felhasználását, 
beépítését, a helyi építési szabályzatot.

E  szabályozási  terület  két  legfontosabb  aktusa  a 
képviselő-testület  által  készíttetett  és  határozattal 
elfogadott  településfejlesztési  koncepció,  és  a 
településszerkezeti terv.

A képviselő-testület a választási eredményeknek megfelelő 
többségi vagy kisebbségi összetételben hozza meg döntését, 
ezen  belül  az  önkormányzati  képviselőknek  az  őt 
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megválasztó lakossági érdekeket kell képviselniük.

A  településfejlesztési  koncepció,  illetve  a  település 
szerkezeti  terv  kidolgozása  és  elfogadása  rendkívül 
komplex,  sokszereplős  eljárás,  teljes  szakhatósági 
közreműködéssel,  a  nyilvánosság  többlépcsős  bevonásával, 
tehát  nagyszámú  hibalehetőség  jelenlétével.  Ezért 
feltétlenül szükségesnek látszik, hogy a testületi ülésen 
résztvevő, de „ nemmel szavazó”  önkormányzati képviselő 
az  eljárás  törvényességének  megállapítása  érdekében 
közvetlenül kérhesse a bírói felülvizsgálatot.

A perben, - amely a törvényszék előtt folyna – a fővárosi, 
megyei  kormányhivatal  beavatkozóként  vehetne  részt  az 
általa választott fél pernyertessége érdekében.

V. Önkormányzatok törvényességi felügyelete

Az  Ötv.  98.  §-a  széleskörű  felhatalmazást  adott  a 
törvényességi  felügyeleti  jogkörben  történő 
intézkedésekre,  az  új  Ötv.  azonban  tovább  bővítette  a 
kormányhivatalok  lehetőségeit  a  törvényességi  felügyelet 
során.

Egyetlen korlát maradt változatlanul, ez a mérlegeléssel 
hozott  határozatok  körében  merül  fel.  A  törvényességi 
ellenőrzés  során  az  erre  felhatalmazott  állami  szerv 
minden olyan államigazgatási hatósági ügyben eljárhatott, 
amelyben  első  fokon  polgármester  járt  el,  ugyanakkor 
felülvizsgálhatta  törvényességi  felügyeleti  jogkörében  a 
belső  szabályzatokat,  egyéb  döntést.  Így  a  testületi 
ülések  törvényes  rendjét,  azok  összehívásának 
törvényességét, valamint a határozathozatal törvényességét 
is.

Amennyiben  intézkedése,  amelyet  az  Ötv.  pontosan 
szabályoz,  nem  vezet  eredményre,  a  törvényességi 
ellenőrzés eredményeként bírósághoz fordulhat.

Az Ötv. hatályba lépésekor megalakuló és a törvényességi 
ellenőrzési tevékenységet ellátó köztársasági megbízott és 
hivatala az elmúlt 20 év során számtalan átalakuláson ment 
keresztül, a 2006. évi CIX. törvény létrehozta a megyei 
fővárosi  közigazgatási  hivatalok  helyett  a  regionális 
közigazgatási  hivatalok  rendszerét,  majd  az 
Alkotmánybíróság  90/2007.  (XI.14.)  AB  határozata  e 
közigazgatási  hivatalokról  szóló  297/2006.  (XII.23.) 
Kormányrendelet  alkotmányellenességét  kimondva 
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megsemmisítette  azt,  így  olyan  alkotmányossági  vákuum 
keletkezett,  amikor  a  törvényességi  felügyelet  ellátása 
alkotmányosan nem működhetett.

Megállapítható tehát, hogy az önkormányzatok, illetőleg az 
önkormányzati  képviselők  önkormányzati  jogainak 
érvényesítése, részint a szabályozás hiányossága, részint 
alkalmatlansága  miatt  rendszeresen  hiányt  szenvedett  az 
eltelt 20 évben.

A  közigazgatási  eljárás  és  általános  szabályairól  szóló 
2004.  évi  CXL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ket.)  hatályba 
lépése,  azaz  2004.  óta  ismeri  a  121.  §  e)  pontjában 
meghatározott semmisség esetét, tehát azt a törvénysértő 
helyzetet,  amikor  a  testületi  szerv  nem  volt 
jogszabályszerűen megalakítva, és döntést hozott, nem volt 
határozatképes  és  döntést  hozott,  vagy  nem  volt  meg  a 
döntéséhez  szükséges  szavazati  arány  és  döntést  hozott. 
Ezekben  az  esetekben  az  eljárás  a  Kormányhivatal 
döntésétől  függ,  ha  a  Kormányhivatal  akár  kérelemre  is 
megállapítja  a  jogszabálysértést,  annak  orvoslására 
irányuló  eljárás  megindulhat,  szükség  esetén  a  bíróság 
eljárását is igénybe véve. Ha azonban a Kormányhivatal nem 
értesül ezekről a helyzetekről, az önkormányzati képviselő 
elzárt  attól,  hogy  jogainak  érvényesítése  érdekében 
bírósághoz fordulhasson.

A  semmisségi  okokban  meghatározott  jogsérelem  az 
önkormányzati képviselők önkormányzati jogainak közvetlen 
és súlyos sérelmét jelenti. Az ezt követő törvényességi 
ellenőrzést  kezdeményező  eljárás  hosszadalmas,  a 
jogsérelem hatásos, gyors és a reparációt magában rejtő 
orvoslására nem alkalmas.

Egyszerűbb, gyorsabb, és a bírósági jogvédelmet biztosító 
eljárás lehetne, ha a Ket. 121. § (1) bekezdés e) pontjára 
hivatkozással  a  jogsértő  önkormányzat  képviselő-
testületének  tagja,  azaz  az  önkormányzati  képviselő 
közvetlenül  a  bíróságtól  kérhetné  a  semmis  határozat 
megsemmisítését,  és  új  testületi  ülés  kitűzésének 
elrendelését.

Az Ötv. 22 éves hatályosulása során jelentős nehézséget 
okozott, hogy a jogalkalmazás tapasztalatát a szabályozás 
nem követhette a jogalkotás szabályai miatt ritka kivétel 
volt, ha kétharmados többséggel a legszükségesebb változás 
átvihető  volt.  Az  azonban  kétséget  kizáróan 
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megállapítható,  hogy  az  önkormányzati  hatósági  munka 
színvonala,  a  kiadott  hatósági  határozatokban  tükröződő 
jogi  kultúra  és  gyakorlat  a  következetes  és  szakmai 
szempontból megfelelő közigazgatási bírósági ítélkezésnek 
köszönhetően jelentősen javult. A bírósági felülvizsgálat 
kezdetén  nem  volt  ritka  a  levélben  indokolás  és 
jogorvoslatról  való  tájékoztatás  nélkül  közölt  hatósági 
döntés.  A  jelenlegi  önkormányzati  hatósági  határozatok 
jellemzően  tartalmazzák  a  Ket.-ben  előírt  törvényes 
kellékeket.

Amennyiben  kiterjedne  a  bírósági  felülvizsgálat  az 
önkormányzatok  testületi  tevékenységére  is,  várhatóan 
jelentősen  emelkedhetne  annak  szakmai  színvonala, 
elkerülhetők  lennének  a  hónapokon  át  húzódó  meddő 
testületi viták.

Ahhoz, hogy a bíróság törvényes feladatának eleget téve 
biztosítsa  az  önkormányzatok  alapjogvédelmét,  szükséges 
volna  az  önkormányzati  törvényben  felsorolt  alapjogok 
sérelme  esetére  az  önkormányzat  képviselő-testülete 
számára a kereshetőségi jog.

Ez  is  indokolja,  hogy  az  önkormányzati  határozatok 
bírósági  felülvizsgálata  ne  korlátozódjék  a  hatósági 
határozatok felülvizsgálatára.

A  Helyi  Önkormányzatok  Európai  Chartájáról  szóló  1985. 
október 15-én Strasbourgban kelt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló  1997.  évi  XV.  törvény  8.  cikke  szerint  a  helyi 
önkormányzatok tevékenységének államigazgatási felügyelete 
általában  csak  e  tevékenység  törvényességének  és  az 
alkotmányos  elvekkel  való  összhangjának  vizsgálatára 
irányulhat.

Az új Ötv. a törvényességi felügyelet rendszerében erős 
jogosítványokat  biztosít  a  kormányhivatalok  részére, 
amelyekkel  kapcsolatosan  feltehetően  jelentős  feladatok 
hárulnak a közigazgatási és munkaügyi bíróságokra.

Ezek  ellátása  érdekében  a  bíróságoknak  az  új  Ötv. 
részletes  és  gondos  megismerésével  kell  felkészülniük, 
ezért  szükségesnek  látom  a  korábban  elkészült  oktatási 
terveket,  kiegészíteni  a  Mötv.-vel  kapcsolatos 
tanfolyammal illetőleg konzultációval.

VI. Javaslatok
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1. Hatáskör

A  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságok  hatáskörének 
kialakítása  során  a  közigazgatási  jogviszony  lényeges 
tartalmi  elemeinek  figyelembe  vételével  az  alábbi 
hatásköröknek  a  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságokhoz 
telepítését tartom szükségesnek.

1. Választott  tisztviselők  és  köztisztviselők 
szolgálati  viszonyával,  bérezésével  kapcsolatos 
ügyek

A köztisztviselői jogállásról szóló törvény maga is 
elismerve  a  jogviszony  közjogi  aspektusait,  úgy 
rendelkezik,  hogy  a  felmerülő  vitás  kérdésekben  a 
Munka Törvénykönyvét csak akkor kell alkalmazni, ha 
a Ktv. nem tartalmaz rendelkezést a jogvitára.

2. Közszerződésekkel  kapcsolatos  vitás  kérdéseknek 
vizsgálata

 A  közszerződések  közjogi  jellege  a  szerződés 
tartalmát illetően meghatározó.

3.  Azon magánjogi viták elbírálása, amelyek alakja 
önkormányzati határozat

Az  elmúlt  időszak  bizonyította,  hogy  megfelel  a 
gyors és egyszerű eljárás eljárásjogi alapelveinek, 
ha  pl.  közbeszerzési  ügyekben  a  közigazgatási 
bíróság  a  kapcsolódó  jogvitát  is  elbírálja.  A 
közigazgatási  bírák  felkészültsége  elegendő  volt 
ahhoz, hogy e kérdésekben is ítéletet hozzanak, az 
eljárások pedig évekkel is rövidülhettek.

4. Társadalombiztosítási  határozatok  bírósági 
felülvizsgálata.

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma évekig 
ítélkezett  a  társadalombiztosítási  határozatok 
bírósági  felülvizsgálata  terén.  A 
társadalombiztosítási  jogszabály  is  határozatnak 
minősíti  az  ellátások  odaítélésről,  korlátozásáról 
szóló döntést.

5.  Az  államigazgatási  jogkörben  okozott  kárral 
kapcsolatos perek
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A  közigazgatási  bírák  gyakorlata  pontosan 
körülhatárolja a közigazgatási szervek felelősségét, 
a  tárgyismeret  jelentős  segítséget  nyújthat  a 
felelősség mértékének megállapításánál.

2. Illetékesség

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi köréből 
meghatározott  ügyek  decentralizálása  nagyon  jó 
tapasztalatokkal  járt,  ezért  ezt  a  tevékenységet  tovább 
kell folytatni.

Az európai jogelvek egyik legfontosabbja a szubszidiaritás 
elve, amellyel az ügyek elbírálása oda kerül, ahol azok 
keletkeznek,  biztosítva  ezzel  a  helyi  társadalmi  és 
életviszonyok  ismeretét,  a  környezeti  sajátosságok 
értékelésének  lehetőségét.  A  törvényszékeken  dolgozó 
közigazgatási  bírák  szakmai  felkészültsége   és 
elhivatottsága  alkalmassá  teszi  őket  mindazon  ügyek 
elbírálására, amelyek nem kötődnek természetüknél fogva a 
Fővárosi Törvényszékhez.

A 2013. január 1-jén induló bírósági szervezet a tervezett 
szakmai  segítség  mellett  (regionális  tagozatok,  mentori 
rendszer)  alkalmas  a  kellő  gondossággal  telepített 
hatáskörök gyakorlására.

3. Jogorvoslatok

Figyelemmel  a  közigazgatási  eljárás  jogorvoslati 
rendszerére  is,  feltétlenül  szükségesnek  látom  a 
fellebbezés  biztosítását  azokban  az  esetekben,  amikor 
közigazgatási  jogorvoslati  eljárás  nélkül  közvetlenül 
kérhető a bírósági felülvizsgálat. Hasonlóképpen azokban 
az  esetekben  is,  amelyekben  a  Pp.  az  eljáró  bíróság 
számára a közigazgatási határozat megváltoztatásának jogát 
biztosítja.   

4. A Pp. módosítása

A  Pp.-nek  az  a  módosítása,  amely  lehetővé  tette  a 
keresetnek  a  közigazgatási  szervnél  történő 
előterjesztését,  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött 
reményeket, a jelzések szerint félévek, sőt éves határidő 
csúszások  következtek  be,  ezért  helyesebbnek  látszik  a 
bíróságnál történő keresetbenyújtás.

A  bírósági  határozatok  közlése  során   felesleges  a 
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bírósági  határozatok  alsóbb  bíróságok  által  történő 
kézbesítése, ez is hónapokat jelenthet az ügyfél számára, 
amikor értesül a Kúria határozatáról, holott a Kúria által 
történő kézbesítés egyidejűleg tájékoztatná az ügyfeleket, 
és az iratok megküldésével az első fokon eljárt bíróságot 
is.

Kísérletet  kellene  indítani  a  digitális  közlés 
bevezetésével, ami pl. a háromnapos határidővel rendelkező 
választási ügyekben hiba nélkül működött.


