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A  Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi 
Intézetében folyó, az OTKA által támogatott 
kutatások egyike volt a ..Közigazgatás és 

közérdek" című tudományos kutatómunka, amelynek 
eredményét nyomtatott formában 2008-ban vehették 
kezükbe az érdeklődők. Ahogy a program címe is su
gallja. a -  szerény kiállítású -  kötetben a szerzők a téma 
komplex megközelítését kívánták megvalósítani. így az 
olvasó a közérdek fogalmának lehetséges értelmezé
seivel ismerkedve betekintést nyerhet a jogelmélet, a 
jogtörténet, az alkotmányjog, a rendészeti jog, a 
nemzetközi jog és még számos, a közigazgatási jogtól 
elválaszthatatlan jogterület ismeretanyagába.

Tizenhárom, a közigazgatásban és annak határtu
dományaiban jártas elméleti és gyakorlati szakember 
tanulmányát tartalmazza a kötet.

Száméi Katalin az általa készített két tanulmányban 
(A közigazgatás közérdekűségének elvi jelentőségéről 
és gyakorlati használhatóságáról, illetve A közérdek 
érvényesíthetősége a környezetvédelemben) részben 
jogelméleti, részben aktuális jogi kérdéseket boncolgat. 
Ahogy azt a közérdek fogalmának filozófiatörténeti 
vizsgálatát követően megállapítja, a köz- és privát 
érdekek közötti egyensúlykeresés elsősorban a jogi 
szabályozásra háruló feladatot jelent, a közérdek 
érvényesítése érdekében pedig a leghatékonyabban -  
mint társadalmi alrendszer -  a közigazgatás tud fellép
ni. A közérdek érvényesítésének fontosságát a szerző a 
környezetvédelmi szakigazgatás fejlődésének bemu
tatásával illusztrálja.

Bődig Mátyás Jogelméleti és politikai reflexiók a 
közérdek problematikájáról című munkájában Roscoe 
Pound értékfogalma segítségül hívásával mutatja be a 
közérdek fogalmának jogdogmatikai meghatározása 
körüli elméleti nehézségeket, nem megfeledkezve a 
„közjó" hasonlóan nehezen megragadható fogalmáról 
és a fogalomnak a jogalkotásban betöltött szerepéről.

Kiss Barnabás, Bódighoz hasonlóan, elméleti-poli
tológiai megközelítést alkalmazva mutatja be az 1945 
utáni jogtudományban használt közérdek-fogalmat 
(Van-e ideológiamentes közérdek?). Dolgozatának mel
lékleteként egy irodalomjegyzéket is átnyújt az olvasó
nak. amely az 1970-1980-as években megjelent, a 
közérdekkel kapcsolatos jogtudományi műveket sorol
ja fel, így a téma és a kor iránt érdeklődő jogtörténészek 
számára is hasznos lehet. A kötetben található második 
tanulmányában (Az alapjogok korlátozása és a köz
érdek) a szerző a nemzetközi és a hazai jogban található 
közérdekből történő jogkorlátozást vizsgálja a vonat
kozó ENSZ- és Európa Tanács-i dokumentumok 
alapján.

Rántás Péter két dolgozattal járult hozzá a kötet szín
vonalának emeléséhez. A közérdek fogalma a közigaz
gatásban című írásában analizálni, és ha lehet, tipizálni 
is kívánta a közérdeket, mint olyan összetett fogalmat, 
amelyet -  álláspontja szerint -  a közjog köréből is ki 
lehet emelni, pl. aszerint, hogy az érdektörekvést a tár
sadalom döntő többsége állami támogatásra méltónak 
tartja-e (kategorikus érdek), vagy ha éppen nem is áll
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valamely törekvés az államilag védett célokkal szem
ben, de egy kisebbséget képviselő társadalmi csoport 
érdekeit szolgálja (alternatív érdek). A szerző Angyal 
Pál munkásságára alapozva használja a közvetlen és a 
közvetett közérdek terminológiát is, mint a közérdek 
jelentésrétegeinek kibontását segítő fogalmakat, s 
bemutatja azok használatát a közigazgatási jogalkotás
ban és annak „eredményében", a hatósági jogalkal
mazási folyamatban. Második tanulmányában (A 
közrend -  a rendészet „könnyűsúlyú" kategóriája) 
Kántás Péter a „rend” fogalmának részletes elemzésére 
vállalkozik, elhatárolva azt a biztonság és a köznyuga
lom. valamint a „rend-érzet" fogalmától. Kántás szerint 
a társadalmi lét különböző dimenzióiban eltérő tar
talommal telítődik a „rend" fogalma, ezért hasznosnak 
látja, ha az egyes dimenziók vizsgálata során a meglevő 
szakkifejezések mellé bevezetjük a „szakrend" és a 
„magánrend" fogalmát is. (A szakrend: a közigazgatási 
jog által szabályozott tevékenységek, illetve közérdek
típusok egyedi sajátosságaihoz igazodó rendvédelmi 
normák összessége.) A dolgozatában rendészeti fogal
mak tisztázását is elvégző szerző tanulmánya 
zárásaként egy közrendvédelmi program kidolgozását 
szorgalmazza, amelynek nemcsak a központi jogalko
tásban, hanem a helyi igazgatás szintjén is meg kellene 
valósulnia.

Részben ehhez kapcsolódik Ivancsics Imre Helyi 
közérdek, helyi közügy című összefoglalója, amelyben a 
szerző a közszolgáltatások jelentőségét és a közhatalom 
helyi gyakorlásának lehetőségeit tekintette át.

Kői Gyula a tanulmánykötet legtermékenyebb 
szerzője; négy tanulmányában -  négy eltérő aspektus
ból -  vizsgálta a közérdek megjelenését jogrendsze
rünkben. A közérdek a tételes jogban című írásában az 
alkotmányjog, a büntetőjog, a polgári jog, a közigaz
gatási jog, az európai uniós joganyag, valamint a 
médiajog közérdek-definícióit elemzi, nagy szakirodal
mi tájékozottság birtokában. Hasonlóan nagy szakiro
dalmi kutatómunka eredménye a kötetben található 
második tanulmánya, A közérdek a közigazgatás feletti 
ügyészi törvényességi felügyelet tükrében. A szerző a 
Fővárosi Főügyészség aktáinak, valamint az éves főü
gyészi beszámolóknak és összefoglaló jelentéseknek az 
átböngészése után azokat a fontosabb elvi és gyakorlati 
ismereteket összegezte, amelyeket az ügyészségi 
gyakorlat a közérdekkel kapcsolatban kialakított. A 
közérdek fogalmának megjelenése egyes ókori szöveg- .



hagyományokban címet viselő dolgozatában a szerző 
jogtörténeti szempontból is figyelemre méltó áttekin
tést nyújt a közérdek fogalmáról- Megállapítása szerint 
már a mezopotámiai birodalmakban ismerték a vizsgált 
fogalmat, mivel az egyháznak, az egyházi birtokoknak 
teljesített kötelezettségek indokolásaként a közjó 
érdekére hivatkoztak. Az ókori Kínában sem volt 
ismeretlen a közérdek („gong li”), hiszen már a Kr. e. 
200-as évekből ismerünk olyan forrást, amely rögzíti, 
hogy „az önös érdekeket elfojtva mindent a valóban 
érdemdús szolgálatokra összpontosítani, ez a 
közérdek." A kínai gondolkodók szerint a közigaz
gatásban munkálkodóknak ezt a magatartást tanúsítva 
kell a feladatukat ellátni, ami a kínai társadalomban 
kialakuló közszolgálati etika magas színvonalára val
lott. A héber jog ..tikkun olam”-fogalma is a közérdek 
megfelelőjének tekinthető, mivel a szerző állítása 
szerint a fogalom használatos minden olyan esetben, 
amikor a döntések valamely szociális felelősség és 
érzékenység eredményeként születnek. Érdekességként 
említi, hogy maga a szó is „a világ megjavítása” kife
jezésre vezethető vissza. Természetesen a római jog 
sem volt mentes a közérdek-fogalomtól: az „utilitas 
publica” kifejezés szolgált annak megnevezésére. Már 
Ulpianus dolog-felosztása is említi a „köz hasznát”, 
amikor így szól: „egyes dolgok ugyanis a köz hasznát 
szolgálják, mások a magánszemélyekét", de a szerző 
további példákkal is illusztrálja a közérdek-fogalom 
megjelenését Theodosius és Papinianus műveinek 
segítségével, és kitér a közérdek -  a lex publica -  és az 
utilitas publica fogalmak kapcsolatára is. Egyetemes 
jogtörténeti kitekintést követően Kői a hazai jogtörténet 
egy szeletét is felkínálja az olvasónak A Magyar Királyi 
Közigazgatási Bíróság közérdekkel kapcsolatos jog- 
gyakorlata című tanulmányában. A dolgozat értékét 
növeli, hogy a Magyar Országos Levéltár sajnálatos 
módon csekély mennyiségű anyagot raktároz a 
Közigazgatási Bíróságról, ugyanis az iratanyag nagy 
része megsemmisült a második világháborúban, és a 
fellelhető régi anyagok egy részét is ún. palliumként 
használták fel 1949 után, papírhiányra hivatkozva. A 
megmaradt anyagok alapján mintegy I 370 000-re be
csülhető a Bíróság által 1897 és 1943 között feldolgo
zott ügyek száma, ám az eredeti iratanyag nagyon 
nehezen kutatható. A szerző ezért a jogmagyarázati és 
döntvényirodalmat is felhasználta írásához. Álláspontja 
szerint a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság szak
bíróság volt, mint pl. a francia Conseil d’Etat. 
Elődszervezete az 1883. évi 54. törvénnyel létrehozott 
Pénzügyi Közigazgatási Bíróság volt, a tényleges 
Közigazgatási Bíróságot -  amely 1949-ig létezett -  
csak az 1896:25. törvénnyel hívták életre. A bíróság 
élén a király által kinevezett és a Kúria elnökével 
egyenrangú elnök állt, köztük rangelsőbbség csupán 
életkoruk alapján létezett. Az elnök és helyettese, a 
másodelnök főrendiházi tagnak számított. A bírák felét 
a bírói képesítéssel rendelkező hivatalnokok alkották, 
míg a bírói kar másik felét olyan, valamely közigaz
gatási ágazatban legalább öt éve dolgozó hivatalnokok

közül választották, akik legalább három évet magasabb 
állami hivatásban töltöttek el. A bíróság egyfokú 
eljárásban, öttagú tanáccsal járt el. A bíróság gyakor
latát vizsgálva természetesen szép számban találhatunk 
a közérdekkel kapcsolatos peranyagot. Már a bíróság 
működésének korai időszakából van példa kisajátítás 
miatt folyó közigazgatási perre, de gyakori volt a 
közérdekű intézményekkel és a községi illetőséggel, 
valamint az útügyekkel kapcsolatos eljárás is. Bár Kői 
tanulmányában -  a kötet terjedelmi korlátái miatt -  nem 
térhetett ki a közigazgatási bíráskodás minden rész
letére, dolgozata mégis jó összefoglaló lehet azok 
számára, akik a hazai bírósági rendszer fejlődését 
kutatják.

A közérdekkel kapcsolatos külföldi joggyakorlatból 
válogatott Temesi István (Szemelvények a közérdek 
fogalma meghatározásának köréből). Temesi a francia, 
a spanyol, a skót és az angol közigazgatási jog 
közérdek-fogalmát kívánta bemutatni jogesetek segít
ségével. Mindegyik jogrendszer gyakorlatát vizsgálva 
megállapítható azonban, hogy a fogalom a külföldi iro
dalomban sem „megragadhatóbb”, mint a hazai környe
zetben, hiszen „a közérdek tartalmának meghatá
rozására a nyugat-európai jogrendszerek is csak egé
szen kivételes esetekben vállalkoznak; jellemző, hogy a 
konkrét esetekben a közigazgatási hatóság vagy a 
közigazgatási döntést felülvizsgáló bíró, mint jogalkal
mazó jogosult a közérdek hipotetikus keretfogalmát 
tartalommal kitölteni."

Majtényi László és Szabó Máté Dániel tanulmánya 
(A közérdek és az alkotmány) a hazai és a nemzetközi 
alkotmányjogi szóhasználat közérdek-fogalmát vizs
gálja. A szerzők elemzésüket három nagyobb téma köré 
csoportosították: áttekintették a tulajdonjog közérdekű 
korlátozásait (főként a kisajátítást), az információsza
badság és a közérdek viszonyát, valamint a terroriz
mussal szembeni védekezés miatt megfogalmazott 
alapjogi korlátokat. A dolgozat különösen figyelemre 
méltó fejezetei azok, amelyekben a szerzők az amerikai 
biztonságpolitika eredményeit (például a Patriot Act) és 
a hazai adatvédelmi törvény fogalomrendszerét mu
tatják be.

Tóth Judit az Európai Bíróság gyakorlata alapján 
kísérelte meg definiálni a közérdeket (Közérdek az 
Európai Bíróság előtt). Rendkívül jól felépített dolgo
zatában először a közjó és a közérdek fogalmát veti 
össze: véleménye szerint a közjó „egy adott politikai 
közösségben nyilvánosan megfogalmazott »jó«, ame
lyet egy vitafolyamat teremt meg és tart életben.” A 
közérdeket ehhez képest valamiféle „időtlen, absztrakt 
közösségi javakért való fellépés" jellemzi, „amely az 
egyéni érdeknél több embert érint, de nem szükségkép
pen mindenkit, nem azonos a nemzeti érdekkel, ám 
csak olyan dologra irányulhat, amely az emberi tár
sadalom egészének osztatlan érdeke.” A szerző Rawls 
gondolatával ért egyet, amikor kifejti, hogy a közjó 
olyan általános feltételek sokasága, amelyek megfelelő 
értelemben egyformán előnyösek mindenkinek. A 
közérdek elvének alkalmazására akkor kerül sor, ha



Jog
olyan dolgokról van szó, amelyek mindenkinek az 
érdekeit érintik. Tóth áttekinti Magyary Zoltán és Bibó 
István műveit, valamint a hazai kortárs közigazgatási 
jogi szakirodalmat, s a közérdek tipizálásával kívánja 
szemléltetni a fogalom összetettségét, majd az előb
biekben adott definíciókat felhasználva kimerítően 
vizsgálja a közösségi és a tagállami közérdek megje
lenését az európai uniós jogforrások alapján. Tanul
mánya zárásaként nagy vonalakban az uniós szakpo
litikákban használatos közérdek-fogalmakat is ismer
teti, megállapítva, hogy az uniós jogban a közérdek a 
négy szabadság köré szerveződik, ugyanakkor megje
lenik a közösségi közjó és közérdek, valamint a tagál
lami szintű közérdek, gyakran a közösségi jogharmo
nizáció alóli eltérésre való felhatalmazás formájában.

Körtvélyesi Zsolt A kisajátítás mint a tulajdonhoz 
való jog korlátozása közérdekre való hivatkozással 
című tanulmányában tulajdonjogi kérdéseket vizsgál. 
Egyrészt vizsgálja a törvényhozás által használt 
,.közérdekbőI"-fogalmat az új, 2008. január 1-jén ha
tályba lépett, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
számú törvény alapján, másrészt a hazai alkotmányjogi 
irodalmat is kimerítően áttekinti annak érdekében, hogy 
a tulajdonhoz való jog, mint alapjog jellegét megítél
hesse.

Dudás Gábor a közbeszerzésben jelentkező közér
deket elemzi dolgozatában (A közbeszerzés és a 
közérdek viszonya. A hatékonyság és az ellenőriz
hetőség konfliktusa). A szerző a hazai és az európai 
uniós közbeszerzési jog avatott ismerőjeként arra a

következtetésre jut, hogy hatályos közbeszerzési 
ellenőrzési rendszer „éppen az ellen a közérdek ellen 
hat, amelynek biztosítását eredetileg szolgálni hivatott, 
nem elősegíti, inkább akadályozza a hatékony köz
pénzfelhasználást.”

A személyhez fűződő jogok és a közérdekű 
érdekérvényesítés problémáit veszi sorra Pap András 
László (A köz érdeke és igényei). írásának központi 
kérdése a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos szabályozás 
nehézségeinek bemutatása; áttekinti a napjainkban is 
folyó kodifikálási tevékenységet, vizsgálja az új Btk.- 
és Ptk-tervezetek „alkalmasságát”: képes-e a jogalkotó 
-  és ha igen, hogyan -  kifejezésre juttatni azt a tényt, 
hogy „az emberi méltóság sérelmét jelentő személyisé
gi jogsérelem az egyén mellett a közérdeket is sérti.”

A kötetet a közérdekkel kapcsolatos legfontosabb 
szakirodalom jegyzéke zárja, a benne levő tanul
mányok pedig minden jogterület művelői számára 
hasznos olvasnivalók. Egységes közérdek-fogalom 
adására azonban nem számíthat az olvasó. Ahogy azt a 
szerkesztő kifejtette: a szerzőknek és a kutatás 
szervezőinek végül be kellett látniuk, hogy nem létezik 
olyan közérdek-fogalom, amely egyértelműen, korokon 
átívelően vizsgálható, van viszont „egy társadalmilag 
változó és a mindenkori korkövetelményekhez igazodó 
közérdek-érvényesítési törekvés, amely esélyt ad a tár
sadalom továbbélésének, és amelynek biztosítása a 
közigazgatás legfőbb funkciója.”

Kiss Bernadett

A  jogtörténeti műveket olvasó közönség a sorok 
mögött keresi a szerzői pályaívet, értékeli a pro
fesszori tudományos teljesítményt, a stílust, 

egyáltalán a habitust. A Dialóg Campus Kiadó ezért 
indította útjára a VIP Kiskönyvtárban az „Európai 
jogtörténészportrék” sorozatot, amelynek bevezető 
kötetét Wemer Ogrisnak szentelte. A bécsi professzor 
évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a pécsi és a 
budapesti jogtörténeti tanszékekkel. E téren példás 
tudományos együttműködés alakult ki a felek között, 
amely előadásokban, publikációkban, ösztöndíjak 
támogatásában manifesztálódott, és kollegiális barátsá
gok szövődését eredményezte.

„Kevés 20. századi jogtudós formálta olyan mérték
ben saját szakterületét, mint Wemer Ogris a jog
történetet. Ez köszönhető nemcsak annak a rendkívül 
hosszú időnek, amelynek során professzorként a Berlini 
Szabad Egyetemen, az FU-n (1962-1966) és a Bécsi 
Egyetemen (1966-2003) tanított és vizsgáztatott; nem
csak annak a több mint tizenegyezer hallgatónak, akik 
ebben az időszakban nála szigorlatoztak, államvizsgáz
tak vagy diploma-vizsgákat tettek le. Köszönhető ez 
annak a hatalmas tudományos életműnek is, amelyet 
ugyanekkor hozott létre.” E sorokkal kezdődik az euró
pai jogtörténészportrék-sorozat első kötete, mely
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Wemer Ogris bécsi professzorról szól. E könyv 
antológiát tár elénk, bemutatva a professzor egy-egy 
alkotását is.

Werner Ogris 1935. július 9-én született Bécsben, 
Alfréd és Marian Ogris öt gyermeke közül har
madikként. Gyermekkorát Felső-Ausztriában. Welsben 
töltötte, s ott érettségizett 1954-ben. A Bécsi Egye
temen végezte jogi tanulmányait, 1958-ban avatták 
doktorrá. A jogtörténet iránti érdeklődést Hans Lentze 
professzor ébresztette fel benne. 1958. április 1-jétől a 
Bécsi Egyetem Európai Jogtörténeti Intézetében


