
7. melléklet
A jogorvoslati rendszer a közigazgatási ügyszakban

A közigazgatási-munkaügyi bíróság létrehozása a közigazgatási 
ügyszak  jogorvoslati  rendszerének  újragondolását  tette 
szükségessé.

Ennek okai:

1. közigazgatási ügyszak nagy részt új, kezdő bírákkal való 
feltöltése  várható,  és  az  ítélkezés  folyamatossága,  rutinok 
elsajátítása igényelheti a közigazgatási ügyeket tárgyaló nagy 
tapasztalatú, de törvényszéken maradó bírák kontroll szerepét. 
Ez  egyben  egyfajta  előszűrést  biztosíthat  a  kúriai 
felülvizsgálati eljárás előtt, amire a korábbi tapasztalatok 
alapján szintén szükséges lenne.

2. túl nagy a járásbírósági szintű KMB-k és a Kúria közötti 
szintkülönbség ahhoz,  hogy a  polgári, büntető,  vagy akár  a 
munkaügyi  ügyszakkal  azonos  értékű  karrierút  legyen 
biztosítható a  bírák számára,  ami viszont  a bírói  állomány 
minőségére nézve meghatározó jelentőségű.

Mindezek mellett általános problémaként jelentkezett eddig is 
a közigazgatási ügyszakban a jogterületek szerteágazó volta, a 
gyors  jogszabályváltozások,  amelyek   a  Kúria  jogegységesítő 
munkájában jelentős nehézséget okoz, nagy jelentősége van a 
Kúria „reakcióidejének” is. Külön problémakört jelentett, hogy 
ahol nincs felülvizsgálati eljárás, így az időként jelentős 
kérdéseket érintő (ügyféli státusz, érdemi eljárást meg nem 
engedő döntések stb.) közigazgatási végzések felülvizsgálata, 
továbbá a menekültügyekben, ott a Kúriának nincs rálátása a 
gyakorlat alakulására, amely a jogegységesítő munkát szintén 
megnehezíti.

3.  Az  új  rendszerben  a  bíróság  által  hozott  egyes  –  nem 
pervezető – eljárási végzések felülvizsgálata szükségszerűen 
törvényszéki  hatáskörbe  kerül  és  kérdés,  hogy  e  körben  a 
Fővárosi  Törvényszék  legyen-e  a  másodfokú  döntést  hozó 
közigazgatási  bíróság  a  korábbi  minta  szerint,  amikor  a 
Fővárosi Ítélőtábla járt el ezekben a kérdésekben.

A  nemzetközi  tapasztalatok,  a  szakirodalom,  és  a  bírói 
interjúk  eredményei  alapján  két  féle  jogorvoslati  rendszer 
rajzolható fel, melyek közül mindegyiknek vannak előnyei és 
hátrányai.

A.) variáció: egyfokú rendes felülvizsgálat még az eddig 
fellebbezhető ügyekben is, a Kúria minden ügyre kiterjedő 
felülvizsgálati  jogkörével,  amelybe  azonban  előszűrő 
rendszert építünk be. (kétfokozatú rendszer)

B.) variáció: a kevésbé komplex ügycsoportok tekintetében 
a kis pertárgy értékű perekhez hasonló szűkített rendes 
jogorvoslattal szűrjük meg az ügyeket, és a Kúriához csak 
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nagyon  kivételes  esetekben  lehet  fordulni  rendkívüli 
jogorvoslattal.  A  rendes  jogorvoslattal  nem  támadható 
ügyekben  viszont  a  felülvizsgálati  eljárás  előszűrés 
nélkül működik (részben háromfokozatú rendszer)

A) variáció
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy elfogadható egy 
háromfokozatú rendszer működtetése. Egy olyan rendszer ahol a 
közigazgatási bírósági döntésekkel szemben rendes jogorvoslat 
is  igénybe  vehető,  tipikusnak  tekinthető.  Ugyanakkor  számos 
országban  találunk  kétfokozatú  rendszert  és  ez  éppen  a  mi 
térségünkre  jellemző.  Az  osztrák  rendszer  jelenleg  egyfokú 
külön pénzügyi, menedékjogi és külön közigazgatási bírósággal, 
de  2014-től  a  korábbi  független  közigazgatási 
szervezetrendszer részét képező tanácsok (tribunalok), melyek 
által  hozott  elsőfokú  közigazgatási  döntést  felülvizsgáló 
„kvázi  bírósági”  határozatokat  a  közigazgatási  bíróság 
felülvizsgálta,  megszűnnek,  és  felállnak  az  elsőfokú 
közigazgatási  bíróságok.  Így  a  rendszer  tisztán  kétfokozatú 
lesz.  Lengyelországban,  Csehországban,  Szlovákiában 
kétfokozatú  rendszer  van,  ahogy  Finnországban  is. 
Egyértelműen érződik egyfajta Osztrák-Magyar Monarchia hatás a 
térségben, amikor is egyrészt külön egyfokú  magyar királyi 
közigazgatási  bíróság  működött  a  pénzügyi  bíróság1 mellett 
nálunk  is  1897-től  és  e  „legfelsőbb”  Közigazgatási  Bíróság 
1949-es  megszüntetéséig  az  volt  a  törekvés   az 
intézményrendszer fejlesztése tekintetében, hogy létrejöjjenek 
az elsőfokú közigazgatási bíróságok.2 Érdemes megjegyezni, hogy 
térségünk  és  a  magyar  jogi  intézményrendszer  alapvetően 
meghatározó minta jogrendszere, a német, annyiban tekinthető 
egy  egyfokú  rendes  perorvoslati  rendszernek,  amennyiben  a 
fellebbezési  ügyekben  eljáró  bíróságok  a  legfelsőbb  bírói 
fórumokra  jellemző  előszűrő  rendszert  alkalmaznak  és 
vizsgálják  a  fellebbezés  befogadása  előtt,  hogy  az  ügy 
különleges jelentőséggel rendelkezik-e, a hozott döntés eltér-
e  a  korábbi  gyakorlattól,  illetve  történt-e  olyan  eljárási 
hiba, amely kihat a döntés végeredményére.

Egyértelmű  az  is,  hogy  nincs  olyan  nemzetközi  jogi  vagy 
alkotmányos  kötelezettség,  amely  egy  általános  kétfokozatú 
bírósági rendszer működését megkérdőjelezné függetlenül attól, 
hogy  csak  felülvizsgálati  eljárás  biztosított,  az  az  a 
ténykérdések  tekintetében  nincs  mód  kétszintű  jogorvoslati 
rendszer igénybevételére.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni az Alaptörvényből következő 
azon  változást  sem,  hogy  további  illetve  párhuzamos 
jogorvoslati  fórumként  jön  számításba  az  első  fokon  hozott 
közigazgatási  ügyben  hozott  ítéletekkel  szemben  az 
Alkotmánybíróságon  benyújtható  alkotmányjogi  panasz  is.  Ha 

1 1883-tól működött Pénzügyi Bíróság
2 Patyi A. [2002] 51.-57.
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figyelembe  vesszük,  hogy  mind  a  Kúria,  mind  az 
Alkotmánybíróság eljárása mellett sor kerülhet az Emberi Jogok 
Európai  Bírósága  eljárására  is,  sőt  előzetes  döntéshozatali 
eljáráson  keresztül  adott  esetben  egy  közigazgatási  ügy  az 
Európai Bíróságot is megjárhatja, akkor leszögezhetjük, hogy 
bár  különböző  aspektusból,  de  a  közigazgatási  eljárásban 
hozott döntések felülvizsgálata során akár 5 különböző bíróság 
is eljárhat az ügyben.

További  érvként  merül  fel,  hogy  a  Fővárosi  Ítélőtáblához 
fellebbezhető  ügyek  tapasztalata  az  volt,  hogy  különösen  a 
komplexebb ügyek esetén – és ezeknek az ügyeknek a jelentős 
része  ilyen  (kivéve  a  közbeszerzési,  és  a  Magyar  Energia 
Hivatal  fogyasztói  panaszokkal  összefüggő  ügyeit  és  újabban 
egyes  gyámhatósági  ügyeket3)-  nagy  számú  a  hatályon  kívül 
helyezés4,  melynek  következményeként  hosszú  évek  néha 
évtizednyi  idő  után  jutott  el  egy-egy  komolyabb  ügy  a 
Legfelsőbb Bíróságra. Ezért ezekben az ügyekben célszerű lenne 
a szakértelem koncentrálása egy szintre, amely minőségibb és 
gyorsabb  ítélkezést  tenne  lehetővé.  Nem  hagyható  továbbá 
figyelmen  kívül,  hogy  ezekben  az  ügyekben  a  hatóságoknak 
sokszor  széles  mérlegelési  jogköre  van,  mert  rendszerint 
nagyon  absztrakt  normák  alapján  járnak  el  (média,  verseny, 
elektronikus  hírközlés,energetikai-,  vasúti-  szabályozás, 
bankszektor és tőzsde felügyelet), ezért közigazgatási szakban 
is indokolt az egyfokú eljárás, mivel a fellebbezés könnyen 
hozhat szögesen ellentétes és szintén jogszerű döntést, ami 
csak az eljárást hosszabbítja. Továbbá a közigazgatási szakban 
is épp azért egyfokú az eljárás, hogy e speciális területeken 
a  szakértelem  koncentrált  legyen,  ugyanakkor  egységes  és 
megalapozott  gazdaság-  illetve  versenyszabályozási  politika 
mentén születhessenek meg a döntések.  Nem véletlen, hogy a 
verseny és szabályozó hatósági ügyek tekintetében az utóbbi 
idők nemzetközi jogfejlődése a nagyobb szakértelem biztosítása 
érdekében  vagy  külön  szak-közigazgatási  bíróságokat,  vagy 
bírósági  szint  emelést  eredményezett5.  Ezért  e  tekintetben 
megfontolandó, hogy a Fővárosi Törvényszék járjon el ezekben 
az ügyekben egyfokú eljárásban. A Közbeszerzési Döntőbizottság 
ügyeiben egyértelmű azon tapasztalat, hogy azokat ismételten a 
fővárosban  érdemes  koncentrálni  (ahhoz  a  jogterület  túl 
összetett, hogy évi  megyei szinten jelentkező néhány ügyben 
kellő gyakorlatot lehessen szerezni), viszont itt az egységes 
pertípusra  figyelemmel  szükséges  lehet  a  fellebbezés 
biztosítása,  hiszen  az  ilyen  pertípusban   polgári  jogi 

3 Pl.  gondnok  kirendelésével  kapcsolatos  ügyekben.  Ez   egyértelmű 
jogalkotási hiba eredménye, és nem szándékos jogalkotói akarat.
4 A helybenhagyó döntések száma az ítélettel felterjesztett ügyek esetében 
50-60% között mozog még úgy is, hogy az ügyek legalább felét (darabszámban) 
a közbeszerzési és egyéb egyszerű megítélésű ügyek teszik ki.
5 Arról  már  nem  is  beszélve,  hogy  konvergens  hatóságok  jönnek  létre  a 
szakértelem további koncentrálása érdekében
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kérdéseket is el kell dönteni. Ezért a közbeszerzési ügyeknek 
inkább a KMB-n kell indulniuk.

Figyelembe kell venni, hogy minden közigazgatási jellegű olyan 
ügy,  aminek   tárgya  nem  –  vagy  nem  csak  -  egy  döntés 
felülvizsgálata, így a közigazgatási jogkörben okozott károk, 
közigazgatási szerződések, hatósági szerződések, közszolgálati 
jogviták de számos más eset is, mint a gyülekezés jogellenes 
feloszlatása stb.  szemben  a fellebbezési jogot biztosítani 
kell.  Egy  új  közigazgatási  Pp.  hatásköri  szabályai  számos 
ilyen  ügyet  sorolhat  a  jövőben  a  közigazgatási-munkaügyi 
bíróságok  hatáskörébe.  Egy  viszonylag  fiatal  új  bírói  kar 
esetén  nem  is  reménytelen  egy  új  közigazgatási  Pp. 
bevezetésében  gondolkodni,  tekintve,  hogy  nekik  a  Pp.  XX. 
fejezete épp olyan új lenne, mint egy új közigazgatási Pp. 
Mivel a közbeszerzési ügyekben ismert „egységes pertípus” egy 
közigazgatási Pp. esetében új pertípusként megjelenhet, ahol a 
közigazgatási  és  polgári  jogi  kérdések  egységes  kezelésére 
kerülhet sor, és ahol a polgári jogi kérdések tekintetében a 
fellebbezés  aligha  mellőzhető,  ez  mindenképp  egy   kitörési 
pontot jelenthet olyan irányba, amelyben a törvényszékeknek is 
szerep jut a közigazgatási  ügyekben.

A  nemzetközi  tapasztalatok  alapján,  de  elvi  okokból  is  a 
fellebbezhető  végzések  (  elsősorban  a  végrehajtás 
felfüggesztése) esetében a fellebbezés lehetőségét fenn kell 
tartani

A bírói  végzések elleni  fellebbezések esetében  - egy  ilyen 
rendszerben - a központosítás fenntartása indokoltnak tűnik.

A fenti érvek alapján egy egyfokozatú rendes jogorvoslattal 
rendelkező  bírói  felülvizsgálati  rendszer  rajzolódik  ki, 
melynek  során  a  közigazgatási-  munkaügyi  bíróságok 
gyakorlatának egysége felett csak akkor tud hatékonyan őrködni 
a  Kúria,  ha  majd  minden  ügyet  befejező  döntés  esetében 
biztosított a felülvizsgálat. Ezért a felülvizsgálati eljárás 
menekültügyekre  és  a  közigazgatási  eljárásokat  befejező 
végzések  bírói  felülvizsgálata  során  hozott  végzésekre 
(ügyféli státusz, érdemi vizsgálat nélkül elutasító, eljárást 
megszüntető  végzések)  esetleg  az  eljárási  bírságot  kiszabó 
végzésekre, közigazgatás hallgatásával kapcsolatos végzésekre 
is kiterjedne. Ez azonban olyan mértékű ügyszám növekedéssel 
és számos elvi kérdést fel nem vető ügy további szaporodásával 
járna,  amely  elkerülhetetlenné  teszi  egy  előszűrő  rendszer 
kialakítását.

Az  előszűrő  rendszerek  alkalmazása  az  európai  legfelsőbb 
bíróságok esetében elterjedt megoldás6 annak elérésre, hogy a 
jogegységesítő  funkció  hatékonyan  érvényesüljön.  Nálunk  a 

6 Ilyen  van   például  a  vizsgált  országok  közül  Franciaországban, 
Spanyolországban,  Lengyelországban,  részben  Hollandiában,  Németországban 
(  már  a  fellebbezési  ügyekben  eljáró  bíróságokon!),  Ausztriában, 
Finnországban, Svédországban, Norvégiában.
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42/2004 (XI.9) AB határozat ad iránymutatást ebben a kérdésben 
és ez alapján egyértelmű, hogy előszűrésre van elvi lehetőség, 
csak ezt tanácsban kell végezni. Bár sok féle megoldás létezik 
a  nemzetközi  gyakorlatban,  de  jellemző,  hogy  vagy  külön 
bizottság,  vagy  a  bíróság  erre  szakosodott  tanácsa,  de  a 
társas  bíráskodás  elvei  mentén  történik  az  előszűrés.7 Az 
előszűrés gyakran csak az ügyek néhány százalékában engedi meg 
a  felülvizsgálatot.8 Kézenfekvőnek  tűnik,  hogy  ügytípusok 
szerint  megosztva,  az  ítélkező  tanácsok  végezzék  az  ügyek 
szűrését, egyrészt az ügytípusok szerinti egységes gyakorlat, 
másrészt  a  sorozatügyek  esetén  elképzelhető  tévedések 
elkerülése végett.

Szűrési elvként német, osztrák, illetve a finn példák alapján 
a  szűrés  az  alábbi  elvek  szerint  végezhető:  1.  alapvető 
eljárási hiba (a tisztességes eljárás elvének biztosítása az 
eljárt bíróság eljárása tekintetében) 2.egységes jogalkalmazás 
céljából szükséges (kialakult joggyakorlattól eltérés esetén, 
vagy egységes joggyakorlat hiánya, ilyenkor EBH-ra és BH-kra 
hivatkozással  történik  az  előszűrés)3.  Alapvető  elvi 
jelentőségű  jogkérdés  merül  fel.   Felmerülhet  kontroll 
szabályként,  hogy  a  fizetési  kötelezettséget  megállapító  és 
szankcionáló határozatok esetén bizonyos összeghatár feletti 
ügyek nem utasíthatók vissza.9

A  fenti  minden  ügyre  kiterjedő  felülvizsgálati  lehetőség, 
amely  ugyanakkor  előfeltételekhez  kötött,  csak  akkor  tudja 
jogegységesítő  funkcióját  betölteni  a  közigazgatási 
jogterületen-  ahol  jogszabályok  a  szokásosnál  is  gyorsabban 
változnak- ha a Pp. XX. fejezetben lévő 120 napos határidő 
tényleg betartható. Előszűrő rendszernek ezért 30 napos és az 
érdemi  ügyek  eldöntésére  pedig  további  90  napos  határidő 
javasolt.  A  jelenlegi  8-10  hónapos  felülvizsgálati  eljárási 
időtartamot figyelembe  véve ez  másképp nem  érhető el,  mint 
hogy viszonylag nagyszámú a közigazgatási ügyekkel foglalkozó 
kúriai bírák száma (minimális feltétel az eddigi 6 tanács + 1- 
2 tanács, az eddig munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó Pp. 
XX. fejezete szerinti ügyekben).

E  létszám  követelménynek  azonban  nem  csak  a  határidők,  a 
gyorsaság kényszere az indoka, hanem a kétfokozatú rendszerből 
adódó karrierút beszűkülés egyik fontos orvoslási eszköze. A 
közigazgatási ügyeket tárgyaló bíró karrierútjának kérdése nem 
önérdek,  hanem  a  közigazgatási  ügyek  minőségét  alapvetően 
meghatározó  kérdés.  Csak  akkor  várható,  hogy  a  megfelelő 

7 Az már annál inkább előfordul, hogy a tanács kisebb létszámú: pl. a 
szokásos öt helyett háromtagú a tanács pl. Finnországban)
8 Pl. Svédország. A norvégoknál az ügyek 17%-ában, ami már magas értéknek 
számít
9 A 2014-től hatályos osztrák rendszerben ez 2000 euró amit ha viszonyítási 
pontnak vesszünk, akkor legfeljebb 500.000 Ft-ban húzható meg ez a határ. 
Ez viszont olyan alacsony, hogy ez legfeljebb az ilyen ügyek esetében az 
ügyek 5-10%-ában tenné csak lehetővé szűrőrendszer alkalmazását.
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személyi  feltételek  a  közigazgatási  bíráskodásban 
biztosíthatók, ha a karrier út perspektívái összevethetők más 
szakágak  több  szintű  előmeneteli  rendszerével.  Eddig  a 
közigazgatási  bíró  karrier  útra  vonatkozó  perspektívái  a 
fővárosban  tudott  leginkább  érvényesülni,  amennyiben  a 
fővárosban  volt  mód  a  közigazgatási  kollégiumban  eleve 
magasabb szinten kezdeni a karrier utat, majd nyitva állt az 
ítélőtáblai végül a kúriai státusz elérésének – természetesen 
egyre szűkülő- lehetősége. Ha a jelenlegi fővárosi bírósági 28 
közigazgatási  kollégiumi  státuszból  indulunk  ki,  akkor  az 
ítélőtábla  három  tanácsból  álló  kollégiuma  átlagban  minden 
harmadik bíró számára biztosíthatott előmenetelt. Míg a Kúria 
a  teljes  közigazgatási  bírói  kar  (megyékben  kb.  40  fő, 
Fővárosban  28  fő,  Ítélőtáblán  9  fő)  közel  80  fős  karából 
potenciálisan 25%-a, a valóságban- a nem bírói karból érkező 
legfelsőbb bírósági bírók nagy számára is figyelemmel) inkább 
minden 6.-7. bíró számára jelenthetett elérhető lehetőséget. A 
megyékben a karrierút perspektívái eltérőek voltak annyiban, 
hogy a már törvényszékre kerülő polgári bírókból rekrutálódott 
alapvetően ez  a bírói  kar, legalábbis  az 1999-es  hatásköri 
változásokat követően, ezért itt a sajátos fórumrendszer nem 
befolyásolta a 2000-es évektől  a karrierlehetőségeket. Mivel 
a  megyékben  a  kisebb  ügyszámok,  kevesebb  törvényszéki 
státuszok  okán  a  karrier  lehetőségek  eleve  korlátozottak 
voltak, ezért egy egyfokú rendes jogorvoslati rendszer és a 
kúriai  szint  távolságából  eredő  hátrányok  sokkal  kevésbé 
érzékelhetők.

Különösen így van ez, mert a közigazgatási-munkaügyi bíróságok 
bírái a státuszhoz kapcsolódó pótlékok szempontjából valahol a 
járási és a törvényszéki szint között helyezkednek el (15%) 
ezért  a  kezdő  bírák  számára  a  járásbírósági  ítélkezéshez 
képest  akár  vonzó  is  lehet  még  akkor  is  ha  tovább  jutás 
lehetősége korlátozottabb. Érdemes figyelembe venni, hogy a tb 
ügyeket továbbra is részben munkaügyeket tárgyaló bírák fogják 
tárgyalni, ahogy az egyszerűbb közigazgatási ügyekkel is ez 
lesz  feltehetően  a  helyzet.  Az  összetettebb  nagyobb 
szakértelmet  igénylő  közigazgatási  ügyeket  (  és  a  jelenleg 
közigazgatási  ügyszakba  tartozó  ügyek  70-80%-a  ilyen) 
továbbra  is  erre  specializált  bírák  fogják  ellátni,  a 
munkaügyeket tárgyaló bírák által tárgyalt tb és egyszerűbb 
közigazgatási ügyek tárgyalása mellett. az ő esetükben záródik 
be  a  törvényszékre  kerülés  lehetősége,  viszont  ez  a  jól 
elkülöníthető  csoport  hasonló  létszámú  lesz  a  jelenlegihez 
(kb.  80  bíró),  még  ha  csekély  létszám  növekedéssel  is 
számolunk, figyelembe véve azt is ,hogy a fellebbezhető ügyek 
( és ezáltal az ítélőtáblai három tanács)  megszűnnek10. Ebből 
pedig  az  következik,  hogy  potenciálisan  a  bírák  negyede 
10 Legfeljebb a Fővárosi Törvényszéken lesznek korábbi fellebbezhető ügyek 
közül  a  komplexebb  ügyeket  első  fokon  tárgyaló  bírák,  akik  egyben  a 
közigazgatási-munkaügyi  bíróságok  közigazgatási  ügyekben,  de  akár 
munkaügyekben hozott végzéseit is elbírálják.
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továbbléphet  aminek  eléréséhez  mindössze  a  zárt  karrier 
rendszer  szigorú  érvényesítésére  van  szükség.11 Így  tehát  a 
karrier  út  „záródásából  eredő  hátrányok”  jelentősen 
mérsékelhetők.  Mindez  azt  jelenti,  hogy  a  közigazgatási 
ügyszak egy olyan kétfokozatú rendszer, amely jobb lehetőség a 
kezdő  bírók  számára,  mint  az  általános  járási  bírósági 
státusz,  és  a  közigazgatási-munkaügyi  bíróságok  szakmai 
kapcsolata jóval szorosabb lesz a Kúriához, mint bármely helyi 
vagy  akár  törvényszéki  szintnek,  ahol  arányaiban  a 
törvényszéki – és részben az ítélőtáblai – bírák száma jóval 
számosabb, mint a legfelső bírói fórum bíráinak száma.

A  rendszer  egyértelmű  előnye  az  ügyek  gyorsabb  elbírálása, 
amely  nem  csak  a  korábbi  közigazgatási  szintek  miatti 
rövidítés  indokol,  de  a  joganyag  és  a  szabályozott 
életviszonyok átlagosnál gyorsabb változása is.

A  jogegység  biztosításának  gyors  reakció  ideje  azonban  nem 
csak a kevesebb jogorvoslati szintben, az elvi munkát erősítő 
ügyek szűrésében, és az átlagosnál relatíve nagyobb létszám 
biztosíthatja, hanem az egyesbírói rendszer fenntartása és a 
jogegységi eljárás reakció idejének növelése is.

Mára a közigazgatási bíróságok túlterheltsége miatt igen sok 
országban  eljutottak  oda,  hogy  általános  szabállyá  vált  az 
egyesbíró  eljárása  az  elsőfokú  eljárásokban.  A  főszabály 
szerinti egyesbírói eljárás azonban további érv amellett, hogy 
az  egyedi  döntéseken  keresztüli  elvi  irányítás  lehetősége 
minden  ügycsoportra  érvényesüljön,  hiszen  a  jogegység 
megbomlásának nagyobb az esélye egyesbírói eljárás esetén.12

A jogegységi eljárás sajátosan kelet-európai intézmény ezért a 
nyugat-európai  rendszerek  felől  közelítve,  az  európai 
sztenderddel  szempontjából  nem  egyértelműen  elfogadott  a 
létjogosultsága.13 Az  ún.  „nyugati  demokráciákban”  tipikusan 
csak  az  egyedi  döntéseken  keresztül  történik  az  elvi 
irányítás,  ezért  nemzetközi  tapasztalatok  ebben  a  kérdésben 
nem  hasznosíthatók.   A  jogegységi  eljárással  kapcsolatos 
ellenérzésekre  tekintettel  érdemes  lehet  az  erre  vonatkozó 
szabályok olyan meghatározása, amely megérthetővé és ekként az 
európai jogi hagyományok egyenrangú részeként elismertetheti e 
számunkra  fontos  intézményt.  A  közigazgatási  ügyekben  a 
jogegységi eljárások lassúnak bizonyultak, amennyiben jelentős 
számú ügyben, amely a jogegységi határozat meghozatala előtt 
lezárul  jogerősen,  már  nincs  mód  a  jogegységi  eljárás 
eredményéhez  képest  „újratárgyalni”  az  ügyeket.  Ez  pedig 

11 Megjegyezhető, hogy a nyugdíjazások miatti új 5 közigazgatási ügyszakos 
álláshely betöltése, már ezen elv mentén történik.
12 egyrészt  a  szakértelem  jobban  biztosítható  tanácsban,  másrészt 
döntéselméleti  tény,  hogy  a  tanácsban  eljárás  konzervatívabb  döntéseket 
eredményez  (Lásd  erről  részletesen:  Kovács  A.Gy.  [2006]  In  Állam  és 
Jogtudomány XLVII/2. 277.-280.
13 Európa  Tanács  Velencei  Bizottság  CDL-AD  (2007)003.  számú  véleménye, 
hasonló intézmény még Ukrajnában található.
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jelentős számú jogkereső „maradandó” jogsérelmét okozza, arról 
nem is beszélve, hogy a jogegységi határozatokra a jogalkotó 
gyakran  hektikusan  és  azonnal  reagál,  amelyhez  képest  a 
jogegységi határozatok új jogszabályi környezethez igazítása 
meglehetősen lassú.14 E két problémakör a lassú reakcióidőből 
eredő jogsérelmek orvosolhatatlansága és a nemzetközi –európai 
szintű bizalmatlanság az intézménnyel szemben nagyban oldható, 
ha  az  Európai  Bíróság  előzetes  döntéshozatali  eljárásának 
mintájára  alakítjuk  ki  ezt  a  jogintézményt.  Egy  ilyen 
„előzetes  jogegységi  eljárást”  a  konkrét  ügyben 
kezdeményezhetne az elsőfokú bíró, amennyiben annak feltételei 
fennállnak,  és  ekként  megelőzhető,  hogy  a  jogegységesítésre 
már az egyértelműen kialakult ellentétes gyakorlatot követően 
kerüljön  sor  úgy,  hogy  a  már  elbírált  ügyekben  így 
elszenvedett „jogsérelem” reparálhatatlan. Egy ilyen megoldás, 
főleg ha egyértelművé tesszük, hogy a jogegységi eljárás célja 
az adott jogszabályhely helyes értelmezése, sokkal érthetőbbé 
teszi  a  nemzetközi  (európai)  szervezetek  számára  is  a 
jogintézmény értelmét és azt, hogy nem vitatható a megoldás 
jogállami jellege.15

E körben  érdemes kitérni  az új  Bszi. által  rendszeresített 
joggyakorlat  elemző  jogegység  biztosításában  betöltött 
szerepére . Ezeknek a csoportoknak rendkívül fontos szerepe 
van az egyedi ügyeken keresztül történő elvi irányítás szakmai 
színvonalának  növelése  és  hosszú  távú  megalapozottsága 
szempontjából.  Az  egyedi  ügyekben  ugyanis  a  kúrai  bírónak 
nincs rálátása a teljes joggyakorlat minden részletére, amely 
az  elvi  irányítás  szempontjából  jelentős  bizonytalansági 
tényező.  Az  egymást  követő  egyedi  elvi  jellegű  döntések 
egymást követő és egymásra épülő elvi tételei a joggyakorlat 
egészének koherenciájától eltérő irányt vehet, amely közép és 
hosszabb  távon  akár  rombolhatja  is  egy  adott  jogterület 
koherens  jogalkalmazási  gyakorlatát  (az  ügyek  egymáshoz 
képesti joglogikailag elfogadható viszonyrendszerét). Az ilyen 
esetek hatékony korrekciós mechanizmusa a joggyakorlat elemező 
csoport,  amely  működése  során  az  adott  jogterület  egészét 
tekinti át és az időközben kialakuló koherens jogalkalmazást 
megzavaró az adott ügyben helyesnek tűnő, de a szabályozott 
terület  egésze  szempontjából  problémát  okozó  jogalkalmazási 
irányokat korrigálja vissza a helyes irányba.

A fentiekből jól kitűnik, hogy ha valamely jogterületen ( vagy 
egyes  vonatkozásaiban)  az  egyedi  döntéseken  keresztüli 
irányítás  elvi lehetősége nem áll fenn, akkor önmagában a 

14 Jó példa erre a közlekedési bírságokkal kapcsolatos határidő számításra 
vonatkozó rövid időn belül három egymást követő jogegységi határozat, amely 
gyakorlatilag egy párbeszéd volt a folyamatosan reagáló jogalkotóval.
15 Ez a javaslat némileg túlterjed a részprojekt tárgyán, sem a nemzetközi 
tapasztalatokból, sem a szakirodalomból sem a bíró interjúkból önmagában 
nem  levezethető.  Az  ötlet  a  joggyakorlat  elemző  csoport  működése 
következtében megindult szakmai viták során felmerült, a fenti rendszerbe 
jól beilleszthető elképzelés.
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jogegységi határozatok is csak közvetett hatással bírnak, míg 
a  joggyakorlat  elemző  csoportok  jelentései  akár  teljes 
egészében  figyelmen  kívül  maradhatnak,  hiszen  a  konkrét 
ügyekbe való beleszólásra a Kúriának nincsen módja. Ugyanígy 
igaz az is, hogy ha csak egyedi ügyeken keresztül történik az 
elvi  irányítás,  akkor  azokat  az  alsóbb  fokú  bíróságok  – 
mondván, hogy nincs precedensjog Magyarországon és csak egyes 
eseti döntésekről van szó – még a Kúria egységes gyakorlatát 
is tartósan mellőzhetik.16 Ezért a mai magyar jogi, és bírósági 
jogalkalmazási  kultúrában  egyrészt  az  eseti  döntéseken 
keresztüli elvi irányítás, másrészt a jogegységi határozatok, 
egyéb  nem  kötelező  jellegű   kollégiumi  vélemények  és  a 
joggyakorlat  elemző  csoportok  jelentései  csak  együttesen 
képesek  mind  rövid,  mind  hosszútávon  a  joggyakorlatot 
hatékonyan orientálni, az egyik a másik nélkül aligha lehet 
eredményes.

Ehhez képest a létrejövő regionális kollégiumok működtetésének 
értelme  nehezen  fogható  meg.  A  regionális  kollégiumok 
működtetésének ugyanis regionális bíróságok szervezése esetén 
van igazi szakmai csoportképző szerepe, amikor már egy szakmai 
közösség  méretű  szakterületenként  6-8  főt  legalább  elérő 
egymással nap mint nap találkozó szakmai közösség jöhet létre, 
amely képest a különböző szakmai problémákra- vitás kérdésekre 
egységesen reagálni az adott régió szintjén. Ennek részben a 
jogegység,  de  leginkább  a  szakmai  színvonal  szempontjából 
lehet  kiemelkedő  szerepe.  Egy  olyan  rendszerben  ahol  nem 
mindennapos a szakterülethez tartozó kollégák kommunikációja 
és  ahol  a   kollégiumvezető  aligha  lehet  közigazgatási 
ügyszakos bíró ( ha törvényszéki bíró), nehezen működtethető 
hatékonyan.  A  jelenlegi  intézményrendszerhez  képest  a 
csoportképzés egy lazább szintje tud hatékonyan hozzájárulni a 
szakmai színvonal növeléséhez, az egységes jogalkalmazáshoz, 
ez  pedig  félévente  rendezett  országos  közigazgatási  bírói 
szakmai konferenciák keretében bonyolítható le, amelyen mind a 
KMB  bírái,  mind  a  kúriai  bírók  részt  vesznek,  és  amely 
feladatot  eddig  öntevékeny  módon  a  közigazgatási  bírói 
egyesület  látott  el.  Megítélésem  szerint  a  regionális 
kollégiumok legfeljebb e konferenciákhoz hasonló csoportképző 
katalizátorként működhetnek, ennél komolyabb célkitűzés aligha 
fogalmazódhat meg. Ezt erősíti, hogy a bírói interjúk alapján 
felvetődött,  hogy  ez  leginkább  egy  „tájékoztató 
értekezletként” értelmezhető ( ami korábban is már volt), de 
nem egyértelmű, hogy ezt regionális szinten kell-e végezni. 
Valószínűleg  ez  is  hatékonyabb  lenne,  ha  a  regionális 
kollégiumok  közigazgatási  ügyekben  jártas  vezetői 
találkoznának  viszonylagos  rendszerességgel,  és   a  saját 
régiójukban  felmerülő  problémákat  osztanák  meg  egymással, 

16 Erre  közelmúltbeli  példa  az  Fővárosi  Ítélőtáblának  a  Vet.159.§  sz.) 
pontjával  összefüggésben  született  egységes  Kúriai  gyakorlattól  való 
tartósan eltérő gyakorlata.
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amely  valóban  releváns  információáramlást  eredményezhetne  a 
közigazgatási bírák felé a regionális kollégiumok ülésein.

Végül  az  egyfokú  rendes  jogorvoslati  rendszerrel 
összefüggésben felmerül az a kérdés is, hogy a megváltoztatási 
jogkör mennyiben és miként tartható fenn egy olyan kétfokozatú 
rendszerben,  amelyben  a  második  fok  esetében  ráadásul  egy 
előszűrő rendszer működik.  A nemzetközi tapasztalatok mélyebb 
vizsgálata  volna  szükséges  ahhoz,  hogy  megállapíthassuk  egy 
két  fokozatú  és  a  második  fokon  előszűrést  alkalmazó 
rendszerben  a  megváltoztatási  jogkör  miként  is  alakul.  Az 
azonban  leszögezhető,  hogy  Európában  nem  tipikus  a 
megváltoztatási jogkör léte, ami ha egyáltalán létezik, akkor 
tipikusan az első fokon eljáró bíróságoknál fordul elő. Igy 
nincs  megváltoztatási  jogkör  főszabály  szerint  például 
Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy  csak a 
nagyobb országokat említsük, de térségünkben Lengyelországban 
sem. Van megváltoztatási jogkör viszont Finnországban, ahol a 
második fok esetében van előszűrés, ugyanakkor a második fok 
teljes felülvizsgálati jogkörrel rendelkezik ( tehát nem csak 
jog, de ténykérdésekről is dönthet).

A  német,  francia  szakirodalom  alapján  ennek  oka  a 
hatalommegosztás  elvének  megszorító  értelmezése  és  a 
tisztességes  eljárás  elvének  biztosítása,  mely  utóbbit  a 
magyar  szakirodalom  úgy  ismer,  hogy  megváltoztatási  jogkör 
gyakorlása esetén „új ügy keletkezhet”, ami szükségessé teszi 
további  jogorvoslati  fórum  biztosítását.  Azon  magyar 
gyakorlatnak nincs elvi alapja, amely egyrészt több jelentős 
ügy csoportban teszi lehetővé megváltoztatást, ugyanakkor csak 
az  egyfokú  eljárásban  hozott  közigazgatási  határozatok 
esetében biztosítja ilyen esetben a további jogorvoslatot.17

Ezért egy egyfokú rendes jogorvoslatot biztosító rendszerben 
az  általános  mindenre  kiterjedő  megváltoztatási  jogkör  léte 
elvi szinten vitatható, noha eddig a magyar alkotmánybírósági 
gyakorlat e körben alkotmányos követelményeket nem fogalmazott 
meg.  Ezért  az  európai  sztenderdekhez  igazodva  a  kasszációs 
jogkör tényleges főszabályként való érvényesülése javasolható.

Annak  nincs  akadálya  ugyanakkor,  hogy  a  szankciót  kiszabó 
határozatok esetén, ha a bírság összegszerűsége a vitás, azaz 
a felperes a bírság mérlegelést vitatja, akkor csak e körben a 
bíróságnak megváltoztatási jogköre legyen, mint Csehországban, 
hiszen ebben az esetben nem keletkezhet „új ügy.” Érdemes a 
jogi szabályozásban ettől elkülöníteni azt az esetet, amikor 
több jogalapon áll a határozat és az egyik jogalap hiánya (a 
határozat  részben  jogsértő  volta)  indokolná  a  bírság 
csökkentését. Ez az esetkör már nem tartozik ide.

17 Érdemes  megjegyezni  ugyanakkor,  hogy  a  németeknél  a  bírák  részletes 
iránymutatást adnak az új eljárásra, amely lényegében egyenértékű lehet egy 
megváltoztatással tényleges tartalmát tekintve, a különbség csak eljárási 
jellegű.

1



Érdemes  még  megjegyezni,  hogy  a  megváltoztatási  jogkör  a 
gyakorlatban  sokszor  egyébként  is  csak  korlátozottan 
alkalmazható. Egy adóügyben hiába van megváltoztatási jogkör, 
ha az adókülönbözet megváltoztatása esetén az adóbírságot és a 
késedelmi  pótlékot  is  újra  kell  számolni,  mely  utóbbi  a 
hatóságnak  –  megfelelő  program  segítségével  –  könnyű,  a 
bírónak gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanígy nem világos, hogy 
egy ingatlan nyilvántartási eljárásban helyes-e ha a bíróság 
dönt  közvetlenül  az  ingatlan  nyilvántartásba  történő 
bejegyzésről az erre szakosodott hatóság helyett.18

B) variáció
A  megváltoztatási  jogkör  jelenlegi  formában  történő 
fenntartása  esetén  viszont  épp  az  következik  a  fenti 
érvelésből,  hogy  a  fellebbezési  jog  biztosítása  elvi 
követelményt  jelent,  noha  ez  kifejezetten  alkotmánybírósági 
határozatból vagy nemzetközi kötelezettségből nem következik 
feltétlenül.

A  bíróinterjúk  során  azonban  ez  a  probléma  egyáltalán  nem 
fogalmazódott meg és a nemzetközi tapasztalatokból sem volt 
levonható  egyértelmű  következtetés,  ezért  a  továbbiakban 
azokat az érveket vesszük számba, amelyek valamilyen rendes 
jogorvoslat biztosítása mellett szólnak.

A  bíróinterjúk  alapján  az  alábbi  rendes  perorvoslatot 
biztosító rendszer tűnik támogathatónak:

A  tipikusan  egyszerű  megítélésű  ügykategóriákban   és/vagy 
pertárgyérték alapján a kisértékű perekhez hasonló szűkített 
jogkörű fellebbezés van a törvényszékekhez, amelyek ezeket az 
ügyeket  megszűrnék,  és  a  Kúriához  már  csak  akkor  lehet 
fordulni  a  másodfokú  jogerős  ítélettel  szemben,  ha  a 
tisztességes  eljárás  elve  sérült,  vagy  joggyakorlat 
egységessége  érdekében  szükséges.  Egy  ilyen  rendszerben 
ugyanakkor a többi fajsúlyosabb ügykategóriákban a jelenlegi 
megoldáshoz  hasonlóan  előszűrés  nélküli  felülvizsgálati 
eljárást  kell  biztosítani.  Ebben  a  rendszerben  az  eljárást 
befejező  közigazgatási  végzések  ellen  is  e  szűkített 
fellebbezés volna biztosítható.

A bírák egy jelentős része ügykategória és/vagy pertárgyérték 
szerint  fajsúlyosabb  ügyeket  terelné  a  rendes  perorvoslat 
irányába  (pl.  adóügyeket).  A  fajsúlyosabb  ügykategóriákban 
( pl. adóügyek) a fellebbezés ( és ezt követően felülvizsgálat 

18 Érdemes  megjegyezni,  hogy  az  sem  egyértelmű,  hogy  így  hosszabbak  az 
eljárások, mert gyakran számottevő erőforrás lekötést jelent a bírónak a 
megváltoztatáshoz  szükséges  eljárási  cselekmények  –  számítások  háttér 
támogatás nélküli – elvégzése, amely végső soron a bírói erőforrásokkal 
való „pazarlásnak is tekinthető és az eljárás elhúzódásához hozzájárulhat. 
Személyes vélemény szerint a bírák – különösebben a felsőbb bíróságok bírái 
–  túl  értékelik  az  első  fokon   eljáró  bírák  lehetőségeit  abban  a 
tekintetben, hogy mennyi esélyük van iratok alapján egy alapos, szakszerű 
és az éppen aktuális tényeknek megfelelő megváltoztató döntést hozni.
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előszűréssel vagy anélkül) biztosítása azért nem javasolható, 
mert az azt eredményezné, hogy bár a kúriai ügyterhet ezekben 
az ügyekben csökkentené ez a megoldás, viszont épp az egyszerű 
megítélésű ügyeket terelné a kúriai tanácsok elé, ami az elvi 
jogegységesítő funkció ellen hat. Emellett épp a fajsúlyosabb, 
komplexebb ügyek esetén szükséges a szakértelem koncentrálása, 
ahogy azt fentebb kifejtettük, arról nem is beszélve, hogy épp 
ezek mielőbbi befejezéséhez fűződik jelentős érdek.

Szükséges  megjegyezni,  hogy  az  a  kérdés,  hogy  egyfokú-e  a 
közigazgatási  eljárás  vagy  nem,  nem  releváns  szempont  a 
fellebbezési jog biztosítása szempontjából. Elhangzott ugyan 
olyan  érv,  hogy  például  kisajátítási  ügyekben  a  kétszer 
egyfokú eljárás túl rövid, és néha nagy összegek sorsa dőlhet 
el  így,  de  ha  az  ügy  jelentősége  miatt  tűnik  rövidnek  az 
összesen  két  fokú  eljárás,  akkor  erre  épp  a  szakértelem 
koncentrálása a válasz. Hiszen a jogorvoslatot, az egyszintű 
és további rendkívüli jogorvoslati lehetőség alkotmányossági 
szempontból megfelelően biztosítja, a minőség pedig a fokok 
számának növelésével nem feltétlenül változna. A jogorvoslat 
biztosítása  ugyanis  nem  az  ítélkezés  minőségét  befolyásolja 
(  azt  az  eljáró  bíró  szakértelme  befolyásolja),  hanem  az 
önkényes (jogszerűtlen)19 illetve egymással ellentétes döntések 
meghozatalát csökkenti minimálisra azáltal, hogy amely fórum 
előtt  az ügy alapjaiban eldől, felsőbb fórumok „ellenőrzése” 
mellett történik. Ha e „felsőbb fórumot” további „felső fórum” 
ellenőrzi,  az  nem  minőség  javulást,  hanem  inkább  az 
inkonzisztens döntések lehetőségét növeli.20

Amennyiben  az  egyszerű  megítélésű   és/vagy  kisértékű  ügyek 
lennének fellebbezhetők, akkor viszont joggal merül fel az a 
kérdés, hogy egy egyszerű  közlekedési bírság esetében miért 
lehet fellebbezni,  míg egy adóügyben miért nem?

Ez  a  felvetés  rávilágít  arra,  hogy  az  a  bírói  karban 
általánosnak mondható feltevés, hogy a kúriai felülvizsgálat a 
fellebbezés  kizártsága  miatt  lényegében  rendes  jogorvoslati 
fórummá  vált,  egy  kicsit  elnagyolt  megközelítés,  ugyanis  a 
fellebbezés a valóságban nem a felülvizsgálat alternatívája. A 
fellebbezés  lehetősége  jóval  több  jogot  biztosít  és 
indokolatlan  a  könnyebb  ügyekben  „több  jogorvoslatot”  adni, 
mint  a  fajsúlyosabb  ügyekben.  A  józan  logika  épp  ennek  a 
fordítottját kívánná meg.

Megoldásként ezért az kínálkozik, hogy olyan fellebbezési jog 
biztosítására  kerüljön  sor,  amely  már  közel  áll  a 
felülvizsgálati eljáráshoz jellegében, azaz ami nem több jogot 
ad, hanem tényleg a felülvizsgálati eljárás alternatívájának 
tekinthető.

19 Ami  önkényes  (és ezért jogszerűtlen) nem feltétlen szakszerűtlen, a két 
fogalom mást jelent.
20 Lásd ezzel kapcsolatban az arrow-féle lehetetlenségi tételt. (Kovács A.Gy 
[2006] ibid.277.)
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Figyelemmel  arra,  hogy  az  első  tárgyalást  követően  a 
közigazgatási perekben a keresetváltoztatás tilos, ezért a Pp. 
392.  §-ából  levezethetően  e  kisértékű  perekben  az  alábbi 
szabályok  érvényesülnének.  A  fellebbezésnek  az  elsőfokú 
eljárás szabályainak lényeges megsértésére vagy az ügy érdemi 
elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására 
hivatkozással van helye. A másodfokú eljárásban új tények  és 
bizonyítékok  előterjesztésének  helye  nincs.  E  tilalom  nem 
érvényesül,  ha  az  új  tények  illetve  a  bizonyítékok 
előterjesztésére  az  elsőfokú  eljárásban  a  bíróság  eljárási 
szabálysértése vagy téves jogalkalmazása miatt nem kerülhetett 
sor. Egy ilyen szabályozás nagyon közel esik ahhoz, amire a 
Kúria előtti felülvizsgálati eljárásban lehetőség van. Azt sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a közigazgatási perekben a 
Pp. 339/B. §-ából már az elsőfokú bírósági eljárásban is az 
következik,  hogy  a  bizonyítás  lehetősége  a  tényállás 
megváltoztatása  korlátozott,  mert  a  felülmérlegelés  mind  a 
bizonyítékok,  mind  a  jogi  mérlegelésre  irányadó,  ezért  a 
közigazgatási ügyekben egy további szűkített fellebbezés alig 
különbözik a felülvizsgálati eljárástól.

Egy  ilyen  rendszerben,  legalább  is  a  kisértékű  perek 
tekintetében,  lehet  érvelni  a  megváltoztatási  jogkör 
fenntartása mellett.

A Kúriának továbbra is teljes rálátása van a teljes ügykörre, 
és  a  fajsúlyosabb  ügyekben  biztosított  előszűrés  nélküli 
felülvizsgálat  pedig  „több  jogorvoslatot”  ad,  hiszen  eleve 
magasabb fórumon van a „másodfok”, míg a kis értékű ügyekben a 
Kúrián  szigorú  szempontú  előszűrés  van  és  csak  rendkívül 
kivételesen szól bele ezekbe az ügyekbe.

Egy  ilyen  rendszerben  a  regionális  kollégiumok  jobban 
megszervezhetők,  mert  közigazgatási  ügyekkel  foglalkozó 
törvényszéki  bírák  is  lennének,  és  igen  jótékony  hatással 
lenne a KMB közigazgatási bíróinak karrier útjára, hiszen a 
karrier út egyenrangúvá válna a munkaügyi bírókéval, a Kúria 
mellett  a  Törvényszékre  kerülés  lehetősége  is  fennállna, 
hiszen  a  Törvényszéken  is  ismernék  a  közigazgatási  ügyeket 
tárgyaló bírák munkáját.

Végül érdemes megjegyezni, hogy egy ilyen változtatáshoz az 
egyes különös hatásköri szabályokat is végig kell gondolni. A 
választási  ügyek  például  közigazgatási  ügyek,  noha  polgári 
nemperes  eljárásban  járnak  el  a  bírók.  Vannak  ítélőtáblára 
telepített elsőfokú hatáskörök, amelyek egy részét a Kúriára 
(pl. Ket. szerinti hatásköri összeütközések) másik részét pl. 
a  digitális  átállásról  szóló  törvény  szerinti  eljárásokat 
pedig a közigazgatási-munkaügyi bíróságokhoz kell telepíteni, 
ahogy a Mötv.-ben lévő azon ügyeket is, amelyeket a Mötv. a 
jövőben  a  törvényszék  hatáskörébe  utal  (például  helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével összefüggésben).
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