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A jog or vos lat hoz való jog
az Al kot mány ban
és az Alap tör vény ben

A jog or vos lat hoz való jog sza bá lyo zá sa

A jog or vos lat hoz való jog al kot má nyos
szin tû sza bá lyo zá sa nem te kint je len tõs
múlt ra vissza, hi szen az 1989-es al kot mány -
re ví zió ter mé ke. Ha zán kat azon ban sem a
jog dek la rá lá sa elõtt, sem az óta nem köti
sem mi lyen – ál ta lá no san az egész jog rend -
szer re ki ter je dõ – nem zet kö zi szer zõ dé ses
kö te le zett ség vál la lás arra, hogy ezen jo go -
sult sá got ilyen mó don és al kot má nyos szin -
ten ga ran tál ja a cím zet tek szá má ra. A je len
gya kor lat sze rint ugyan is a jog or vos lat hoz
való jog tar tal mi ele me töb bek kö zött a más
szerv hez vagy ugyan azon szer ve ze ten be lü li
ma ga sabb fó rum hoz for du lás le he tõ sé ge.1

Nem zet kö zi szin ten a Pol gá ri és Po li ti kai
Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya (to -
váb bi ak ban PPJNE), va la mint az Em ber i jo -
gok és alap ve tõ sza bad ság jo gok vé del mé rõl
szóló euró pai egyez mény (1950; to váb bi ak -
ban Egyez mény) sem te szi fel té tel lé a több
fó rum elõtt tör té nõ el bí rá lást.2 Mi ve zé rel -
het te te hát a jog al ko tót arra, hogy al kot má -
nyos szint re emel je eme jo go sult sá got? A
sza bá lyo zás in do ka a cím zet tek nek szóló vé -
de lem meg te rem té se a köz ha ta lom gya kor -
ló já val szem ben, arra az eset kör re néz ve, ha
a köz ha ta lom gya kor lá sa hi bás, és ezzel a
cím zett joga vagy jo gos ér dek e sé rül.3

Egyes fel te vé sek sze rint a jog or vos lat hoz
való jog al kot má nyos szint re tör té nõ eme lé -
se egy for dí tá si hiba, te hát té ve dés ered mé -

nye4. Ugyan is a nem zet kö zi jogi do ku men -
tu mok ban a „re me dy” szó hasz ná la tos,
amely azon ban az igény ér vé nye sí tés re vo -
nat ko zik. Ugyan ak kor az Alkot mány bíró -
ság gya kor la ta sze rint az nem ele me a jog or -
vos lat hoz való jog nak.5 Ezt az ál lás pon tot
tá maszt ja alá a nem zet kö zi gya kor lat is, hi -
szen a ha za i val meg egye zõ sza bá lyo zás az
EU tag ál la ma i nak al kot má nya i ban jel lem -
zõ en nem ta lál ha tó.6 Bár mi lyen in dok is ve -
zé rel te a jog al ko tót, ezzel el dön töt te, hogy a 
jog or vos lat hoz való jo got az em ber i jo gok
szint jé re eme li.7

A jog or vos lat hoz való jog 
az alap jo gok rend sze ré ben

A to váb bi ak ban néz zük meg, hogy az
alap jo gok rend sze ré ben a jog or vos lat hoz
való jog hol he lyez ke dik el! Rend szer rõl
 akkor be szél he tünk, ha az abba tar to zó té -
nyezõket, je len eset ben az alap jo go kat, va -
lamilyen szem pont nak meg fe le lõ en cso por -
to sít juk, és ez ál tal rend szer be ál lít juk. A cso -
por to sí tás kü lön bö zõ szem pon tok sze rint
tör tén het. Vizs gál hat juk az alap jo go kat
asze rint, hogy kor lá toz ha tó ak vagy sem; az
alap jo gok gya kor lá sa egyént, vagy egy kö -
zös sé get il le t meg. Le het a cso por to sí tá sunk
alap ja az ér ték rend, vagy a leg el fo ga dot tabb
szem pont a ki ala ku lás rend je.

Ha a kor lá toz ha tó sá got vesszük ala pul,
meg ál la pít hat juk, hogy az alap jo go kat két
cso port ra oszt hat juk: kor lá toz ha tó és kor lá -
toz ha tat lan alap jo gok cso port já ra. Az Alap -
tör vény ér tel mé ben a jog or vos lat hoz való
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jog tör vény ben más alap ve tõ jog vagy al kot -
má nyos ér ték vé del me okán a szük sé ges ség
és ará nyos ság fi gye lem be vé te lé vel kor lá toz -
ha tó. 

Ha ab ból a szem pont ból he lyez zük na -
gyí tó alá az alap jo go kat, hogy gya ko rol ha -
tó sá guk szem pont já ból mi jel lem zi õket, te -
hát a cím zet ti kört, vagy más ként ne vez ve
sze mé lyi kört kik al kot ják, ak kor a kö vet ke -
zõ meg ál la pí tá so kat te het jük: jogor vos lat tal
nem csak a ter mé sze tes sze mé lyek él het nek,
ha nem a jogi sze mé lyek, a tu laj don kö zös sé -
gek, a tár sa dal mi szer ve ze tek, az egy há zak,
de akár a he lyi ön kor mány za tok is, hi szen
az õ jo ga i kat érin tõ ha tó sá gi dön té sek is
nagy szám ban szü let nek. Te hát az Alap tör -
vény ben meg je lölt min den ki a szó szo ros ér -
tel mé ben min den ki re ki ter jesz tõ en ér ten dõ.8

Jog gya kor lás szem pont já ból vizs gál ha tó
úgy is az alap jo gok összes sé ge, hogy gya kor -
lá suk in di vi du á lis, vagy kol lek tív jel le gû.9

Jog or vos lat tal egyén, de akár kö zös ség is
 élhet, eb bõl kö vet ke zõ en gya kor lá sa kol lek -
tí van és egyé ni leg is le het sé ges. A gya kor lá -
sá nak mód já tól füg get le nül azon ban egyén -
nek cím zett jog ról be szél he tünk, hi szen min -
den eset ben egy ügy fél nek te kin ten dõ a
jog or vos lat tal élõ fél, füg get le nül at tól, hogy 
tény le ge sen hány sze mély tö mö rül egy ügy -
fé li po zí ci ó ba. 

Az utol só cso por to sí tá si szem pont, amely-
lyel fog lal ko zom, az alap jo gok ki ala ku lá sá -
hoz kap cso ló dik. Ezek sze rint be szél he tünk 
a jo gok kü lön bö zõ ge ne rá ci ó já ról, úgy mint
elsõ, má so dik és har ma dik ge ne rá ci ós jo gok -
ról. Elsõ ge ne rá ci ós jo gok a ti pi kus sza bad -
ság jo gok, ame lyek leg in kább a fran cia for -
radalom esz mé i nek kö szön he tõ en ke rül tek
rög zí tés re az egyes al kot má nyok ban. Ebbe a 
cso port ba tar toz nak a sze mély hez fû zõ dõ
sza bad ság jo gok, va la mint a po li ti kai jo gok.

Az alap jo gok má so dik ge ne rá ci ó já ba a
gaz da sá gi, a szo ciá lis és a kul tu rá lis jo gok
tar toz nak. Ere de tük a We i ma ri Köz tár sa ság

al kot má nyá hoz köt he tõ. Jel lem zõ jük, hogy 
a jó lé ti ál lam esz mény hez kap csol ha tók, és
ér vény re ju tá suk ak tív ál lam i be avat ko zást
igé nyel. Ide so ro lan dó pél dá ul a mun ká hoz,
a mû ve lõ dés hez való jog, a há zas ság és csa lád 
vé del me.

A har ma dik ge ne rá ci ós jo gok ál lam i cé lo -
kat, ál ta lá nos el ve ket je löl nek meg, ilyen az
egész sé ges kör nye zet hez való jog, vagy a
bete gek jo ga i nak biz to sí tá sa. Eb ben a rend -
szer ben a jog or vos lat hoz való jo got el -
helyez ve, a kö vet ke zõt ál la pít hat juk meg.
A jog or vos lat hoz való jog az elsõ ge ne rá ci ós
jo gok, azon be lül a sze mély hez fû zõ dõ jo -
gok cso port já ba tar to zik, a meg fe le lõ vagy
tisz tes sé ges el já rás hoz való jog ré sze ként.
Ugyan is a tisz tes sé ges el já rás hoz való jog
több elem bõl te võ dik össze, pél dá ul a jog or -
vos lat hoz való jog ból, a bí ró ság elõt ti egyen -
lõ ség bõl, vagy a vé de lem hez való jog ból.

Összes sé gé ben a jog or vos lat hoz való jog -
ról mint al kot má nyos alap jog ról meg ál la pít -
hat juk, hogy egy elsõ ge ne rá ci ós sze mély hez 
fû zõ dõ jog ról van szó, amely rész e vagy ele -
me a meg fe le lõ vagy tisz tes sé ges el já rás hoz
való jog nak. Nem ab szo lút jog, te hát kor lá -
toz ha tó, nem csak em be rek, ha nem más jog -
ala nyok is él het nek vele, va la mint a gya kor -
lás mód ját te kint ve akár egyé ni leg, akár kol -
lek tív mó don is gya ko rol ha tó, de min dig
egyén nek cím zett.

A jogorvoslathoz való jog alanyi köre

A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint a jog or vos -
lat hoz való jog ról az Alap tör vény szö ve gé -
nek ér tel mé ben ke ve sebb in for má ci ót ka -
punk, mint a ré geb bi sza bá lyo zás alap ján.
Je len leg gya kor la ti lag az Alap tör vény meg -
ha tá roz za azt a sze mé lyi kört, akik jo go sul -
tak élni a jog or vos lat jo gá val, ne vez zük ezt a 
jog cím zet ti, ala nyi kö ré nek. To váb bá meg -
ha tá ro zás ra ke rül azon dön té sek köre, ame -
lyek kel szem ben az ala nyi jo go sul tak él het -
nek az Alap tör vény ben biz to sí tott jo guk -
kal, ne vez zük ezt a jog or vos lat hoz való jog
tár gyá nak. Ki ma radt azon ban az új szö veg -

8 Ma gyar or szág Alap tör vé nye XXVIII. cikk (7).
9 Lásd SÁRI Já nos: Alap jo gok = Al kot mány tan II., Bu da -

pest, Osi ris Ki adó, 2000, 40. p.
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bõl, a „tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint”10

meg fo gal ma zás. En nek ér tel mé ben a kü lön -
bö zõ jog or vos la ti mó dok meg ha tá ro zá sá -
nak jo gá val az Or szág gyû lés más jog al ko tás -
sal fel ru há zott szer ve ket is fel ha tal ma zott.
A ma gam ré szé rõl nem tu dok tel jes mér ték -
ben ezzel a meg ol dás sal egyet ér te ni, hi szen
ál lás pon tom sze rint ez ál tal fo ko zot tab ban
fenn áll annak a ve szé lye, hogy az Alap tör -
vénnyel el len té tes sza bá lyo zás szü les sen
meg, és ma rad jon ha tály ban. Ezen a pon ton
en ged tes sék meg ne kem, hogy a szo kás ha -
tal ma ként to vább ra is az al kot mány el le nes
ál la pot ki fe je zést hasz nál jam az ilyen hely -
ze tek ben. Ál lás pon tom sze rint, amit a gya -
kor lat alá tá masz ta ni lát szik, tör vény nél ala -
cso nyabb szin tû jog sza bály ban meg va ló su ló 
al kot mány sér tés ki sebb va ló szí nû ség gel jut
az Alkot mány bíró ság tu do má sá ra. En nek a
kö vet kez mé nyei nyil ván va ló ak. 

A je len le gi sza bá lyo zás – a ré gi vel meg -
egye zõ mó don – a „min den ki” szó hasz ná lat -
tal él. De va jon kit ért he tünk „min den ki”
alatt? A kér dés azért fon tos, mert a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban szé les kör él het
a jog or vos lat jo gá val, hi szen ezen el já rá sok -
ban a jo go sul tak köre az ügy fé li kör höz iga -
zo dik.11 Ez ál tal az Alap tör vény ben meg ha -
tá ro zott cím zet tek nél jó val szé le sebb jo go -
sul ti kör rõl be szél he tünk. Ez azért ér de kes
kér dés, mert az Alap tör vény fõ sza bály sze -
rint az alap jo go kat az em be rek vo nat ko zá -
sá ban ha tá roz za meg, ide ért ve sok eset ben
a nem ma gyar ál lam pol gá ro kat is. Ügy fél
azon ban a je len le gi sza bá lyok sze rint nem
csak ter mé sze tes sze mély le het. Már az ún.
ál ta lá nos ügy fé li fo ga lom sze rint is ügy fé li
jo gok il let nek meg jogi sze mé lye ket, illetve
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
ze te ket is.12 Ugyan csak az el já rá si tör vény
ru ház za fel – egyéb fel té te lek fenn ál lá sa ese -
té re – ügy fé li jo gok kal az egyes tár sa dal mi
szer ve ze te ket.13 Ezzel vé le mé nyem sze rint

az al kot má nyos vé de lem szem pont já ból
sem mi baj nem le het, hi szen ezek a szer ve ze -
tek csak meg ha tá ro zott tár sa dal mi ér de kek
vé del me okán sze rez het nek ügy fé li jo go sít -
vá nyo kat. Eb ben a te kin tet ben köz ve tett
mó don, tu laj don kép pen a tár sa da lom tag ja i -
nak, az em be rek nek az ér de ké ben jár nak el,
kvá zi õket kép vi se lik. Ez a sza bá lyo zás iga -
zo dik az Alkot mány bíró ság gya kor la tá hoz
is, amely a jog or vos lat ala nya ként egy je len -
tõ sen tág sze mé lyi kört je löl meg.14 En nek
ér tel mé ben a jog or vos lat hoz való alap jog ki -
ter jed a jogi sze mé lyek re, a jogi sze mé lyi ség
nél kü li szer ve ze tek re, füg get le nül ala pí tá -
suk bel föl di vagy kül föl di vol tá tól. A cím -
zet tek te kin te té bõl azon ban sok kal in kább
ér de kes a Ket. azon sza bá lya, amely sze rint
ha tó sá gok is – meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén – ke rül het nek ügy fé li po zí -
ci ó ba.15 Kér dés, hogy eb ben az eset ben az õ
jo ga i kat meg il le ti-e az al kot má nyos vé de -
lem. Az alap jo gok ugyan is fõ sza bály sze rint
az ál lam mal szem ben nyúj ta nak vé del met,
és nem az ál lam i szer vek egy más kö zöt ti vi -
szo nya i ban.16 Vé le mé nyem sze rint azon ban 
ket té kell vá lasz ta ni ezt a cím zet ti kört, hi -
szen a ha tó sá gi ol da lon ön kor mány za tok is
meg je len het nek. Eb ben az eset ben az ön -
kor mány za tok fõ sza bály sze rint nem az ál -
la mot kép vi se lik, ha nem a he lyi ér de ke ket.
Eb bõl ki in dul va szá muk ra min den kép pen
kí vá na tos a jog or vos lat hoz való jog biz to sí -
tá sa, hi szen va ló szí nû leg az ön kor mány za -
tok a jog or vos lás le he tõ sé gé vel élve, köz vet -
ve a he lyi la ko sok ér de ke i nek vé del me ér -
dekében jár nak el. Más a hely zet a nem
ön kor mány za ti ál lam i szer vek kel. Ese tük -
ben az egy más hoz való vi szo nyuk le het el já -
rás be li po zí ci ó juk alap ja, aho gyan a jog sza -
bály azt rög zí ti is. Ha ugyan is egy szerv ügy -
fél ként kap cso ló dik be egy el já rás ba, annak
fel té te le, hogy a fel ada tai el lá tá sá nak ér de ké -
ben te gye azt meg, amely nem min dig egye -

10 Lásd 1949. évi XX. tör vény 57. §. (5).
11 Lásd VARGA: i. m.,  94. p. (402)
12 (Ket.) 15. §. (1).
13 (Ket.) 15. §. (5).

14 Lásd 1441/B/1990/2. AB-ha tá ro zat; 1271/B/1997. AB-
ha tá ro zat.

15 (Ket.) 15. §. (4).
16 Lásd SÁRI Já nos: Alap jo gok, Bu da pest, Osi ris Ki adó,

2006, 41. p.



zik meg az em be rek ér de ké vel, le ga láb bis
csak tá vol ról néz ve. Eb ben az eset ben nem
le het a jog or vos lás alap ja az alap jog ból le ve -
zet he tõ. Elõ for dul hat azon ban, hogy kife -
jezetten az em be rek ér de ké ben él – vagy
legin kább kel le ne, hogy él jen – egy szerv
a jog or vos lat le he tõ sé gé vel. Ek kor azon ban
cél sze rû le het, hogy alap jog ként ke zel jük
az ál lam i szerv ál tal ügy fél ként kez de mé -
nye zett jog or vos la tot, még annak el le né re
is, hogy ál lam i szerv nem le het alap jog ala -
nya. Mi vel min den egyes eset re egyen ként
nem le het AB ha tá ro za tot hoz ni, és ez ál tal
ren dez ni a kér dést, ezért azt hi szem, hogy
ilyen ese tek ben a meg ol dás az ér dek sé re -
lem, azaz a jog or vos lat tár gyá ból való le ve -
ze tést igény li.

A jogorvoslathoz való jog
tárgyi köre

A jog or vos lat hoz való jog tár gyi ol da lát
te kint ve, ak kor él het az alany az Alap tör -
vény ben biz to sí tott jo gá val, ha egy jo gát
vagy jo gos ér de két sér tõ dön tés szü le tik.
Cél sze rû te hát annak vizs gá la ta, hogy ki tõl
szár maz hat nak ezek a dön té sek, mi lyen jel -
le gû dön té sek so rol ha tók ebbe a kör be, és
mi kor va ló sí ta nak meg olyan sé rel met,
amely ala pot ad a jog or vos lat hoz való jog -
ból ere dõ al kal maz ha tó ság ra.

Az Alap tör vény a dön té si kör meg ha tá ro -
zá sa tár gyá ban az „olyan” ki fe je zést hasz -
nálja. Azon ban ez tág meg ha tá ro zás, amely
nyil ván va ló an pon to sí tást igé nyel. Az Alap -
tör vény szel le mé bõl, va la mint az alap jo gok
ter mé sze té bõl az a kö vet kez te tés von ha tó
le, hogy a dön té sek nek köz ha tal mi jel le gû -
ek nek kell len ni ük. Azaz fõ sza bály ként arra 
az eset kör re kell, hogy vo nat koz za nak, ami -
kor az ál lam i aka rat egy köz ha tal mi dön tés
for má já ban ölt tes tet. Tu laj don kép pen eb -
ben az eset kör ben ér tel mez he tõ az alap jo -
gok azon funk ci ó ja, amely ér tel mé ben az
egyén nek biz to sí ta nak vé del met az ál lam i
aka rat tal szem ben. Nem ter jed ki ezek sze -
rint a nem ál lam i, nem köz ha tal mi jel le gû

dön té sek re.17 En nek ér tel mé ben nem tar -
toz nak a jog or vos lat hoz való jog ha tá lya alá
a fe lek aka rat nyil vá ní tá sai. Pél dá ul mun ka -
jo gi kér dé sek ben a mun kál ta tói fel mon dás,
a fel füg gesz tés ese te, hi szen itt nem az ál -
lami, ha nem mun kál ta tói aka rat je le nik
meg.18 Ugyan csak nem tár gyai a jog or vos -
lat hoz való jog nak a ma gán jo gi jel le gû dön -
té sek sem, hi szen ilyen kor az ál lam nem
alá-fö lé ren delt sé gi vi szo nyá ban ho zott dön -
té se i rõl be szé lünk.19 Nem ké pe zi tár gyát a
jog or vos lat hoz való jog nak az olyan ál lam i,
de nem ha tó sá gi dön té sek köre sem, ame -
lyek spe ci á lis jog vi szo nyo kon, mint pél dá ul
a szol gá la ti jog vi szo nyon ala pul nak. Ebbe a
kör be tar toz nak az ún. elöl já rói dön té sek
(pa ran csok). Ezek az Alkot mány bíró ság
meg íté lé se sze rint egy részt nem mi nõ sül nek 
ha tó sá gi ha tá ro za tok nak, más részt a szol gá -
la ti jog vi szony sa já tos sá ga, hogy ala nya ik ra
a pol gá ri fog lal koz ta tá sú sze mé lyek hez ké -
pest szi go rúbb sza bá lyok vo nat koz nak.20

Ugyan csak a ki vé te lek kö rét ké pe zik a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ho zott, a hall ga -
tók ra vo nat ko zó dön té sek. Eb ben a kör ben
az Alkot mány bíró ság az egye te mek au to nó -
mi á já nak pri o ri tást adva ala kí tot ta ki ál lás -
pont ját, amely sze rint a hall ga tó kat ezen
dön té sek kel szem ben nem il le tik meg a jog -
or vos lat hoz való jog nyúj tot ta le he tõ sé -
gek.21 Fon tos ki té tel, hogy a jog or vos lat hoz
való jog gal érin tett dön té sek nek min dig
egye di nek, és nem nor ma tív nak kell len -
niük.22 A nor ma tív for má ban ho zott dön té -
sek kel szem ben nem a jog or vos lat hoz való
jog ból le ve zet he tõ jog or vos lat, ha nem az al -
kot mány bí ró sá gi nor ma kont roll szol gál
kvá zi jog or vos lat ként.23 Annak, hogy az
érin tett dön té sek mi lyen for má ban je len nek 
meg (ha tá ro zat, vég zés, kö te le zés stb.) gya -
kor la ti lag nincs je len tõ sé ge. Tar tal mi lag kell 
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17 Lásd 1129/B/1992. AB-ha tá ro zat.
18 Lásd pél dá ul 3/1994. (I. 21.) AB-ha tá ro zat.
19 Lásd pél dá ul 210/B/2002. AB-ha tá ro zat.
20 Lásd pél dá ul 183/B/1992. AB-ha tá ro zat.
21 Lásd pél dá ul 1170/D/1996. AB-ha tá ro zat.
22 Lásd pél dá ul 26/1992. (IV. 30.) AB-ha tá ro zat.
23 Lásd pél dá ul 495/B/1998. AB-ha tá ro zat.



a ne ve zett fel té te lek nek meg fe lel ni ük. Oly -
annyira nincs re le van ci á ja a for ma i ság nak,
hogy elõ for dul hat, ér de mi dön tés gya kor la -
ti lag nem is szü le tik, és az „ak tus” még is
meg ala poz za a jog or vos lat hoz való jog al kal -
maz ha tó sá gát. Ek kor azon ban fel té tel, hogy 
olyan dön tés nek kel lett vol na meg szü let -
nie, amely meg ala poz ta vol na a jog or vos lat -
hoz való jog al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét.24

Mind emel lett fon tos ki emel ni, hogy a dön -
tés nek min den kép pen ér de mi nek kell len -
nie. Az, hogy egy dön tés mi kor ér de mi,
min dig vi szony la gos. A dön tés tár gya, va la -
mint sze mé lyek re gya ko rolt ha tá sa alap ján
ha tá roz ha tó meg.25 A nem ér de mi dön té sek -
kel szem ben ugyan is nem al kot má nyos kö -
ve tel mény a jog or vos lat, még ak kor sem, ha
van, nem vo nat koz nak rá a jog or vos lat hoz
való jog ból szár maz ta tott kö ve tel mé nyek,
mint a más szerv hez, vagy ma ga sabb fó rum -
hoz való for du lás kri té ri u ma.26

A dön tést ho zók kö ré re vo nat ko zó lag az
Al kot mány „bí ró sá gi, ha tó sá gi és más köz -
igaz ga tá si” jel zõt hasz nál. A ha tó sá gi és más
köz igaz ga tá si jel zõ elem zé se azon ban ér de -
kes le het, hi szen gyak ran elõ for dul, hogy
egy dön tés jogi meg íté lé sé nél se gít sé günk re
le het, ha tud juk, hogy aki hoz ta, hoz hat ta-e
azt, vagy egy ál ta lán az Alap tör vény ben fog -
lal tak kö ré be so rol ha tó-e. Az államigazga -
tási és ön kor mány za ti szer vek meg íté lé se
viszony lag egy sze rû. Azon ban az ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei már igé nyel -
het nek némi ma gya rá za tot, hi szen ese tük -
ben nem ki fe je zet ten ál lam igaz ga tá si, és
nem is ti pi ku san ön kor mány za ti szer vek rõl
be szé lünk, ame lyek a jog al kal ma zást vég -
zik fõ te vé keny ség ként. A gon dot az je len ti,
hogy ezen szer vek köz igaz ga tá si ha tó sá gi
egye di dön tést hoz hat nak, gon do lok itt az
ön kor mány za ti ha tó sá gi ügyek re. Ek kor
azon ban dön té se ik tár gyát ké pe zik a jog -
orvoslathoz való jog nak. Meg kell em lí te ni
az egy há zak sze re pét, hi szen je len leg ál lam i

felada tokat is el lát hat nak. Ha eb ben a sze -
repükben hoz nak az elõ zõek ben is mer te tett 
fel té te lek nek meg fe le lõ dön tést, az tár gyát
ké pez he ti a jog or vos lat hoz való jog nak.27

Ha az ügyész tör vé nyes sé gi fel ügye le te kö -
ré ben hoz ha tá ro za tot, az nem ké pe zi tár -
gyát a jog or vos lat hoz való jog nak, hi szen az
ügy fél re néz ve jo go kat és kö te le zett sé ge ket
nem ál la pít meg. So ká ig vita tár gyát ké pez te
a vá lasz tá si el já rá sok kap csán az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság ál tal hoz ha tó határo -
zatok köre. Ezzel kap cso lat ban az Alkot -
mány bíró ság arra az ál lás pont ra he lyez ke -
dett, hogy tár gyát ké pe zi a jog or vos lat hoz
való jog nak.28 Ugyan csak ebbe a ka te gó ri á -
ba so rol ha tók az egyéb szerv ként ne ve sí tett
és a Ket. szer vi ha tá lya alá tar to zó szer vek,
sze mé lyek. A prob lé ma ezek kel kap cso lat -
ban csak az, hogy pon tos kö rük nincs meg -
ha tá roz va. Ide tar toz hat nak a ka ma rák, hegy -
köz sé gek stb. De a gya kor lat ban elõ for dult,
hogy prob lé mát je len tett pél dá ul az épí tés -
ügyi el já rás ban sze rep lõ fe le lõs mû sza ki
veze tõ vagy mû sza ki ellen õr ka te go ri zá lá sa
is. Egy adott épí tés ügyi el já rás ban mind ket -
tõ kö te le zõ ere jû dön tést hoz hat. Az ilyen
dön tés – ál lás pon tom sze rint – meg fe lel
azon kö ve tel mé nyek nek, ame lyek a jog or -
vos lat hoz való jog tár gyi ha tá lyát ké pe zik.
Prob lé má sabb az ál lam fõi dön té sek meg íté -
lé se, eb ben a kör ben az Alkot mány bíró ság
dif fe ren ci ált a dön té sek kö zött. En nek ér tel -
mé ben egy új köz ség ala kí tá sá val kap cso la -
to san ho zott ál lam fõi dön tés kap csán ar -
ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy az
nem tár gya a jog orvoslathoz való jog nak,
hi szen ek kor a dön tés ál lam fõi jog kör ben
ho zott kor mány za ti dön tés nek mi nõ sül.29

Ugyan ak kor egy ke gyel mi kér dés ben ho -
zott dön tés ese té ben már nem ennyi re egy -
ér tel mû a tár gyi ha tály meg íté lé se. Az Al -
kotmánybíróság ha tá ro za tai nem ké pe zik
a jog or vos lat hoz való jog tár gyi ha tá lyát, a
dön tést hozó spe ci á lis al kot mány jo gi sze re -

26 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

24 Lásd pél dá ul 53/2002. (XI. 28.) AB-ha tá ro zat.
25 Lásd pél dá ul 26/2004. (VII. 7.) AB-ha tá ro zat.
26 Lásd pél dá ul 5/1992. (I. 30.) AB-ha tá ro zat.

27 Lásd 32/2003. (VI. 4.) AB-ha tá ro zat.
28 Lásd 52/1997. (X. 14.) AB-ha tá ro zat.
29 Lásd pl. 1044/B/1997. AB-ha tá ro zat.
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pe miatt.30 Je len eset ben ugyan is nincs szerv, 
amely fe lül bí rál hat ná dön té se it. Ugyan csak
ér de kes a vá lasz tott bí ró sá gok dön té se i nek
meg íté lé se. Je len gya kor lat sze rint nem ké -
pe zik a jog or vos lat hoz való jog tár gyát.31

Igény be vé te lük ese tén ugyan is a fe lek tu laj -
don kép pen le mon da nak a jog or vos lat hoz
való jo guk ról, és mint vég sõ fó rum ra bíz zák 
vi tás ügyük el dön té sét.

A jog or vos lat hoz való jog tár gyá nak kér -
dé se, hogy egy dön tés mi kor va ló sít meg
olyan sé rel met, amely meg ala poz hat ja a jog -
or vos lat hoz való jog al kal ma zá sá nak fel té te -
lét. A jog vagy jo gos ér dek min den kö rül -
mény kö zött ala nyi jo go sult ság ban kell,
hogy meg tes te sül jön. En nek ér tel mé ben fo -
gal mi lag ki zárt az al kot mány el le nes ál la pot,
ha olyan dön tés sel szem ben nincs jog or vos -
lat biz to sít va, amely nem érint ala nyi jo -
got.32 A sé re lem azt je len ti, hogy az ala nyi
jog gal kap cso lat ban elég annak pusz ta ál lí tá -
sa, hogy az sé rül het. Nem fel té tel a tény le ges 

sé re lem iga zo lá sa, vagy akár csak a va ló szí -
nû sí té se sem. Ezzel kap cso lat ban azon ban
az okoz hat in kább jog ér tel me zé si prob lé -
mát, hogy az adott dön tés sel érin tett jog ala -
nyi jog nak mi nõ sül-e. Az ala nyi jog ér tel me -
zé se tár gyá ban ugyan is több el mé let is lé te -
zik. A gya kor lat ban azon ban a szub jek tív
jo got, jo go sult sá got ér tik alat ta, amely ál lam 
ál tal ki kény sze rít he tõ.33

Az Al kot mány/Alap tör vény nem ha tá -
roz za meg, hogy mi lyen for má ban kell tes -
tet öl te nie a jog or vos lat hoz való jog nak egy
el já rás ban – mi vel el já rá si alap jog ról be szé -
lünk –, ha nem azt tel jes mér ték ben az ága -
zati tör vé nyek re bíz za. Tel je sen mind egy,
hogy fel leb be zés rõl, pa nasz ról, ki fo gás ról,
fe lül vizs gá lat ról stb. be szé lünk. A lé nyeg,
hogy az Alkot mány bíró ság ál tal fel ál lí tott
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel jen az adott sza -
bá lyo zás, amely nek el dön té sé hez az Alkot -
mány bíró ság pon to san meg ha tá roz ta a jog -
or vos lat hoz való jog tar tal mát.

33 Jogi Le xi kon, szer k. LAMM Van da, Bu da pest, Comp lex
Ki adó, 2009, 26. p.

30 Lásd 1350/B/1992. AB-ha tá ro zat.
31 Lásd 604/B/1990. AB-ha tá ro zat.
32 Lásd pél dá ul 38/1993. (VI. 11.) AB-ha tá ro zat.

A jog or vos lat hoz való jog az Al kot mány ban és az Alap tör vény ben

A ma gyar sza bá lyo zás a jog or vos lat hoz való jo got az alap jo gok szint jé re emel te. Nem zet kö zi
szin ten a jog or vos lat ilyen jel le gû sza bá lyo zá sa nem jel lem zõ, a ha zai meg ol dás tu laj don kép pen ki -
vé te les nek te kint he tõ. Je len ta nul mány ban egy részt arra pró bál tam meg vá laszt adni, hogy mi lyen
in dok ve zé rel het te a jog al ko tót ezen szin te egye di nek ne vez he tõ sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra. A sza -
bá lyo zás in do ká nak vizs gá la ta mel lett a jog or vos lat hoz való jog tar tal mát kí sér lem meg be mu tat ni
az ol va só szá má ra. Mi vel azon ban je len eset ben egy „hun ga ri kum ról” be szél he tünk, for rás ként el -
sõ sor ban az Alkot mány bíró ság gya kor la tát vet tem ala pul. Az Alkot mány bíró ság a jog dek la rá lá sa
óta gya kor la ti lag fo lya ma to san, a kü lön bö zõ ügy tí pu sok ban szü le tett be ad vá nyok kap csán fej tet te 
ki ál lás pont ját a jog or vos lat hoz való jog gal kap cso la to san. Mára si ke rült meg ha tá roz ni azt, hogy
ezen alap jog nak kik a cím zet tei, mi lyen tárgy kör re vo nat ko zik, azaz mi lyen tí pu sú dön té sek ké pe -
zik a tár gyát.




