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20 MÓL M-KS 288. f. 4 Les. 57. ő. e.~
21 Fehér István: A; utolsó percben. Magyarország nemzetiségei 

1945-1990 (Kossuth Könyvkiadó. Budapest. 1993. 190.. 200. p.)
22 MÓL M-KS 288. f. 4 Les. 57. ő. e.
22 MÓL M-KS 288. f. 4l.es. 57. ő. e.
24 ..Jelentés a magyarországi nemzetiségek helyzetéről, az MSZMP 

Politikai Bizottsága határozatának végrehajtásáról". (MÓL M-KS 
288. f. 4l.es. 97. ő, e.)

25 MÓL M-KS 288. f. 4l.es. 97. 6. e.

26 MÓL M-KS 288. f. 4l.es. 97. ő. e.
27 „A Politikai Bizottság 1968. szeptember 17-i határozata a ma- 

gyarországi nemzetiségek helyzetéről". (MÓL M-KS 288. f. 
20.es. 548. ő. e.)

28 MÓL M-KS 288. f. 20.es. 548. ő. e.
29 Ezután a szöveg elemzi a nemzetiségi sajtó helyzetét, ele

gendőnek tartva az erre a célra fordított évi négymillió forintot, és 
nem lesz értékelő megjegyzést arról, hogy ez a sajtó mindössze 
tízezer előfizetőhöz jut el.

10 Romsics. 1999. 519. p.
!| Balogh László: Csehszlovákia. In: 20. százáéi egyetemes történet. 

II. kötet. 1945-1995. Szcrk.: Diószegi István, Harsányi Iván. 
Németh István (Korona Kiadó. Budapest. 2000. 331. p.)

'2 1958. október 7. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a nemzetiségek 
között végzendő politikai, oktatási és kulturális munkáról. (MÓL 
M-KS 288.L5.es. 98. ő.c.)

Az 1880-as évekre Európa-szerte elfogadottá vált, 
hogy az egyéni jogokat az állammal szemben is védeni 
kell. Ennek megfelelően a jogállami követelmények 
között előkelő helyet kapott a közigazgatási jog
védelem és az ennek intézményesítésére vonatkozó 
igény. Magyarországon az elv elfogadtatása hosszú 
ideig tartott, és a gyakorlati érvényesítést is heves indu
latok kísérték. A kormányzati politikát 1875-től uraló 
Tisza Kálmán idegenkedett a közigazgatás bírói 
ellenőrzésétől, mert tartott a nemzetiségi aspirációktól, 
és féltette a végrehajtó hatalom 
autonómiáját. Ebben a tekintet
ben még a vonatkozó osztrák 
közjogi szabályozást és ítélkezési 
gyakorlatot is károsnak minő
sítette. Felfogása helyhatóság- 
centrikus volt, megyepárti állás
pontja miatt nehezen talált elfo
gadható megoldást a közigaz
gatási bíráskodás és az országos 
közigazgatás összehangolására, 
az egyének jogvédelmének a 
kollektív önkormányzati hatás
körrel történő egyeztetésére.

A tanulmány követi Tisza 
Kálmán közigazgatási judikútá
rával összefüggő álláspontját, és 
elemzi gyakorlati intézkedéseit.
Történelmünk eddigi leghosz- 
szabb kormányfői időszakának 
természetesen nem a közigazgatási jogvédelemhez való 
viszony az egyetlen minősítő szempontja. Arra azonban 
alkalmas, hogy megismerjük a kor legbefolyásosabb 
hazai politikusának viszonyát a törvényesség, a jogál
lamiság követelményeihez, és összevessük politikai tet
teit a korabeli európai tendenciákkal. Véleményünk 
szerint ez a teljesítmény elmaradt attól, amit a 
korszellem követelt, és csekélyebb volt annál is, amit a 
belpolitikai körülmények kínáltak vagy lehetővé tettek 
számára.

Stipta István:

Tisza Kálmán és 
a közigazgatási 
bíráskodás*

I. A fiatal Tisza 
elvi álláspontja

A generális nem volt a teóriák 
embere, de hivatali idejének másfél 
évtizede alatt ragaszkodott azon 
alapelvekhez, amelyeket 1865-ben 
a Parlamenti felelős kormány és 
megyei rendszer című rövid tanul
mányában összefoglalt.1 Az írásmű 
komoly hatást gyakorolt a hazai 
dualizmus-kori közjogi beren
dezkedésünkre. Igaz, nem gondo
lati gazdagsága, nem nemzetközi 
intézményekre való kitekintő ereje, 
nem elméleti mélysége, hanem 
szerzőjének közjogi állása, ügye
sen realizált politikai hatalma 
folytán nyert nagyobb jelentőséget 

valós szellemi értékénél. A kortársaktól eltérően azért 
is komolyabban kell vennünk, mert ebben a vázlatban a 
magyar közjogi hagyományokhoz való ragaszkodás 
tükröződik, és a későbbi c/ideta non movere hazai kor
mányzati politikájának gondolati alapjai fogalmazód
nak meg.

Tisza Kálmán politikai ambícióinak ébredésekor 
sem számolt a közigazgatási jogvédelemmel, ezért e 
közigazgatási-közjogi programtöredéke között nem 
szerepelt a közigazgatási bíráskodás. A szerző hazai

Tisza Kálmán
(Borsos József fotója, 1865 körül)
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viszonyaink között egyszerűen nem tartotta szükséges
nek a szervezett közigazgatási jogvédelmet. A tanul
mány alapvető megállapítása, hogy a parlamenti kor
mányzati rendszer és a megyei szisztéma („ha jól 
szerveztetnek”) kiegészítik egymást, és zárt közjogi 
rendszert alkotnak. Azt hangoztatta, hogy a kormány- 
formák között a parlamenti felelős kormány a legtö
kéletesebb. „mert leginkább biztosítja a nemzetnek, 
mint egésznek szabadságát, mert törvényszerű módokat 
nyújtván a törvényhozó és a végrehajtó hatalom közti 
összeütközések elintézésére, az erőszakoskodás, a 
felforgatás veszélyei ellen is legtöbb biztosítékot 
nyújt." A neoabszolutizmus utáni időszakban T isza 
számára ez a kormányzati rendszer tűnt az alkotmányos 
jogok egyedüli garanciájának. Azt ugyan elismerte, 
hogy a felelős kormány is törekedhet túlhatalomra, de 
ez nem veszélyezteti az egyéni jogokat. Álláspontjának 
-  tárgyunk szempontjából -  meghatározó eleme, hogy 
az egyéni szabadság védelmét a közigazgatás leiadatá
nak tekintette, és (még sajátosabb módon) azt kizárólag 
a közigazgatás szervezeti apparátusa révén vélte biz
tosíthatónak.2

A fiatal Tisza nem érzékelte az egyéni szabadság 
jelentőségét, ezért nem tartotta szükségesnek annak 
hatékony védelmét sem. Az individuális autonómia 
szavatolása -  szerinte -  egyébként sem a közigazgatási 
bíróság feladata. „Legyen felelős mindenki saját tet
teiért. Legyen felelős nálunk is, mint Angliában minden 
ember azért, amit tesz, az egyedüli úrnak, a 
törvénynek.” Legyen a tisztviselő nálunk is „bárki által 
feleletre vonható hivatali kihágásaiért, hanyagságáért, 
úgy, mint Angliában.” Az ifjú politikusjelölt figyelmen 
kívül hagyta, hogy Angliában rendes bíróságok döntöt
tek a közigazgatási szervek jog- és érdeksértő 
határozatairól, és azt is, hogy a szigetországban a 
végrehajtást részletező törvények szabályozták, míg 
nálunk az állami közigazgatásra csupán töredékes nor
mák vonatkoztak. írásában a valósággal ellentétes szín
ben tűnik fel a korabeli francia jogvédelmi eljárás is, 
„melynél minden látszólagos biztosítékok daczára 
utóvégre a kormány ítél saját hivatalnokai lelett, s 
jóformán fél és bíró egy személyben.” Más kérdés, 
hogy kormányra jutása után rögtön az 1865-ben lemi
nősített francia megoldást vezette be.3

Az egyéni jogok biztosításához elegendőnek tartotta 
az önkormányzati rendszert, viszont indokoltnak vélte 
az egyéni szabadság korlátozását. „Szükséges tehát a 
közigazgatásban az államkormány és az egyének között 
önkormányzattal bíró testületek, törvényhatóságok léte, 
amelyeken a túlterjeszkedési vágy megtörjék, amelyek
ben az egyéni szabadság okvetlenül szükséges korlá
tozása maguknak a benne foglalt egyéneknek közre
működésével történjék.”4

A közigazgatási bíráskodás hívei Európa-szerte 
hangsúlyozták, hogy az állami szervek közötti 
hatásköri vitákat független bírói fórumoknak kell el
dönteniük. Tisza ellentétes véleményen volt: szerinte a 
törvényhatóságok és a kormány közötti feladatütközés 
elbírálására sincs szükség önálló közigazgatási bíróság- 
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ra. Ilyen ügyekben a legfőbb országos törvényszék egy 
külön osztálya dönthetne, „mely osztály tagjai a 
törvényhatósági törvényszékeknek már legalább tíz 
évig működött tagjai közül az országgyűlés javaslatára 
a kormány által lennének kinevezendők."3 A gondolat
menetből kiderül, hogy a szerző még a közigazgatás és 
a bíráskodás elválasztását sem tartotta szükségesnek, 
1865-ben is a megyei szinten szervezett bíróságokkal 
számolt.

Tisza Kálmán egyetlen elvi tartalmú írása szerint 
alakította későbbi kormányzati programját a hely
hatóságok rendezése, a községek alkotmányos státusá
nak és szervezetének 1886-i újraszabályozása, a tőis- 
páni jogállás megváltozása, a központi és helyi szervek 
közötti hatásköri megosztás reformja során. A politikai 
programként tekintett tanulmány hallgat a közigaz
gatási bíráskodásról. A geszti birtokon töprengő 
reménybeli politikus nem érzékelte az egyéni jogok 
állammal szembeni védelmének indokoltságát. Fon
tosabbnak tartotta az erős államot a személyes szabad
ságnál. A történelem esélyt adott számára, hogy meg
valósítsa, vagy -  a korszellemmel egyezően -  módosít
sa álláspontját.

II. Az ellenzéki politikus és a jogvédelem
A bihari politikus a balközép meghatározó személyi

sége és a törvényhozás egyik szellemi vezére lett.'* 
Részt vett a kiegyezés utáni hazai államrendszer 
kialakításában, markáns álláspontot képviselt az önkor
mányzati rendszer alapjait megteremtő törvények vitá
jában. Ellenzéki korszakát jól jellemzi az a módosító 
indítvány, amelyet a községi törvényjavaslat vitájában, 
1871. március 23-án terjesztett elő. Az óvatos kor
mányjavaslat 4. §-a érintette a közigazgatási szervek 
döntésével szembeni jogorvoslatot. Tisza indítványoz
ta: ha a kormány intézkedése a polgároknak vagy a 
községnek jogsérelmet vagy kárt okozott, a jogerős 
közigazgatási döntés ellen rendes bírósághoz lehessen 
fordulni. Angol mintára bíróság elé utalta volna a ren- 
delctek, statútumok értelmezése körüli vitákat, továbbá 
azok törvényessége feletti ítélkezés jogát.7

Előterjesztését, amelyet maga is „nagy fontosságú
nak" ítélt, a törvényhozás tagjai kedvezően fogadták. 
Véleménye szerint ezzel a módosítással a törvény 
végrehajtása a közigazgatási közegeket illetné, de meg
maradna a miniszter felügyeleti joga is. Ha viszont egy 
konkrét ügyben törvénysértés gyanúja merülne fel, 
vagy kártérítési igény támadna, a rendes bíróság dönt
hetne. Az igazgatást a jogorvoslattal nem lehetne 
megakadályozni, hiszen csak birtokon kívül lehetne a 
bírósághoz fordulni. Az ellenzéki 1 isza változtatott 
korábbi álláspontján: szerinte jogállam és egyéni 
szabadság csak ott van, ahol az államnak „minden 
egyes polgára biztos aziránt, hogy minden, bármely 
közigazgatási közegtől szenvedett sérelméért az ország 
törvényszékei előtt orvoslást nyer.'1'
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Hangsúlyoznunk kell: abban az időszakban, amikor 

a hazai közigazgatási joganyag jelentős részben szabá
lyozatlan és teljesen kodifikálatlan volt. ez a garaneia 
csupán formális lehetett. Tisza erről másképpen 
vélekedett: harcos ellenzékiként nem fogadta el, hogy a 
törvényszékek csak tételes jogi alapon dönthetnek. 
Tagadta, hogy csak akkor teljesedhet ki a közigazgatási 
jogvédelem, ha átfogó közigazgatási törvényeink 
lesznek. Amit a közigazgatás-tudományi szakirodalom 
az érdemi jogvédelem előfeltételeként tekintett, ő 
egyszerűen veszélyesnek tartott. Szerinte ugyanis a 
végrehajtást részletező külön törvények „privilegizált 
helyzetet biztosítanának a közigazgatásnak, amely mel
lett valódi alkotmányos élet és egyéni szabadság nem 
létezik.”9

A korabeli hatásköri viták eldöntésére sem volt 
jogállami színvonalú szabályozásunk, hiszen a bírósá
gok és a közigazgatási szervek közötti hatásköri 
összeütközés elbírálását az 1869:4. te. 25. §-a a minisz
tériumra bízta. Tisza támogatta az „államtörvényszék” 
megalakításának gondolatát,10 javasolta, hogy a legfel
sőbb bírói fórumon belül legyen „egy specialiter ezen 
célból szervezett és megbízott osztály." Utalt arra, hogy 
ez a testület (a hatásköri viták mellett) a miniszteri ren
deletek törvényességéről is dönthetne. Javaslata 
egyaránt vonatkozott az állami és önkormányzati igaz
gatásra. 11

A balközép növekvő tekintélyű vezére élesen támad
ta azt a gyakorlatot, hogy a közigazgatási jellegű 
jogvitákban végső fokon a belügyminiszter dönt. „Mi a 
belügyminiszter a parlamenti kormányforma mellett? A 
pártküzdelem kifolyása, a pártküzdclem egyik vezetője, 
ki addig miniszter és addig kormányoz, míg pártja 
többségben marad. Hogy kinek ez a természetszerű 
helyzete, az ítélhessen és pláne oly dolgokban, melyek
ben maga vagy talán megbízottja követte el a sérelmet, 
az előttem a megfoghatatlan dolgok közé tartozik."12

Álláspontja szerint a miniszter továbbra is dönthetne 
az ún. gratialékban: „azaz az oly kérdésekben, midőn 
törvény keretén belül, kisebb vagy nagyobb szigor 
alkalmazásáról, midőn bizonyos kedvezmény megadá
sáról. vagy megtagadásáról van szó.” A szabad belátá
son alapuló miniszteri jogkör azonban nem alkalmaz
ható, ha a törvény magyarázatáról, valamint arról kell 
dönteni, hogy a törvényt megtartsák-e, vagy kcll-c a 
sértett félnek kártérítést fizetni.13

Az ellenzéki Tisza Kálmán tehát változtatott korábbi 
álláspontján. A közigazgatási jogvédelem terén tett 
képviselői nyilatkozataiból is kitűnik politikusi karak
tere: a doktriner eszméktől való idegenkedés, a gyakor
lati gondolkodás és a célszerű kompromisszum
készség.14 1871-es indítványából egyértelműen kiderül, 
hogy az egyéni jogvédelmet szükségesnek tartotta, és 
ennek garantálását már nem kizárólag a vármegyei 
önkormányzat keretében képzelte el. Az indítvány 
megtételében nagy valószínűséggel az is vezette, hogy 
a képviselőválasztások során elkövetett visszaélések 
bíróság elé kerüljenek. Ellenzéki programja korszerű 
volt: tartalmazta a közigazgatás szakszerűségének

igényét és a közigazgatási jogvédelem (független szer
vekkel történő) garantálását.

Az európai államjogi tapasztalatok szerint a 19. 
századi abszolutizmusból a jogállamisághoz vezető 
úton első lépésként a közigazgatást fosztották meg azon 
jogától, hogy saját ügyében bíráskodjon. Ezt követő 
jogállam-építő feladat a széles hatáskörrel rendelkező 
közigazgatási bíróságok létrehozatala volt. Mindkét 
közjogi penzum Tisza Kálmán miniszterelnökre hárult, 
aki ezzel a hat évvel korábban általa hirdetett elvek 
végrehajtójává válhatott. Szebb elégtételt -  írta egy 
kortárs -  ember nem érhet el.15

III. Kormányon:
szögre akasztott jogvédelem

1. A  túlértékelt közigazgatási bizottság
Tisza Kálmán 1875-ös hatalomátvétele idején már 

minden jelentős európai államban kiépült az alkot
mányos közigazgatási jogvédelmi szervezet. Angliában 
három évszázada a rendes bírói fórumok döntöttek a 
vitás közigazgatási ügyekről, Franciaországban 1872- 
ben hoztak törvényt az államtanács jogvédő szerepének 
megerősítéséről. A Német Birodalom országaiban kivé
tel nélkül jogorvoslatot lehetett kérni a sérelmes 
közigazgatási döntések ellen. Badcn 1863-ban, 
Poroszország 1872-ben alakított külön közigazgatási 
bíróságot, Bajorországban 1869-ben utalták a vitás 
ügyeket a legfelsőbb bírói tanács elé. Svájcban 1875- 
ben teljesedett ki a szövetségi szintű jogvédelem, a 
belga alkotmány 1831 óta védte az állampolgárokat a 
közigazgatás törvényellenes aktusai ellen. Az olasz 
királyság 1865. évi törvénye fontosabb ügyekben a ren
des bíróságokra bízta polgárainak végrehajtással szem
beni jogvédelmét. Ausztriában az 1867. évi alkotmány 
biztosította a közigazgatási hatóságok egyedi döntései 
elleni jogorvoslatot. Az önálló szervezetű osztrák 
közigazgatási bíróság 1875-ben alakult meg, az alkot
mányban rögzített politikai jogok védelmét a kiegyezés 
évétől maga a birodalmi törvényszék garantálta.16

Az ország közjogi átalakítására csaknem szabad 
kezet kapott magyar miniszterelnök-belügyminiszter -  
személyes nézeteit maradéktalanul érvényesítve a 
törvényhozásban -  1876-ban megalkotta a közigaz
gatási bizottságokat. Ezt az intézményt ruházta fel 
közigazgatási jogvédelmi hatáskörrel, megkísérelve a 
közigazgatási szervezetrendszeren belüli -  korábban 
elítélően említett francia modellre emlékeztető -  
jogvédelem biztosítását. A hatalom birtokában kocká
zatos volt számára a korábban favorizált angol közigaz
gatási judikatúra.17

A közigazgatási bizottságról szóló törvényjavaslat 
indokolása nem említi a testület feladatai között a 
közigazgatási jogvédelmet. Egy helyen találunk 
közvetett utalási a közigazgatási bíráskodásra, amely
ből az is kiderül, hogyan értelmezi ezt a fogalmat Tisza 
Kálmán. Az előterjesztés 44-58. §-ai a közigazgatási
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bizottság fegyelmi hatósági teendőit tartalmazták. A 
fegyelmi döntések ellen eszerint nem leheteti valóságos 
jogvédelmet kérni, nem leheteti a hierarchián kívül 
fellebbezni. A miniszterelnök magyarázatából kitűnt: 
már a közigazgatási bíráskodás lényegéről is másképp 
vélekedett, mint ellenzéki időszakában. „Az továbbá, 
hogy a fellebbezés minden közegre nézve az. illető mi
niszterhez, s így a községi és törvényhatósági közegek
re nézve a belügyminiszterhez intézendő, abban leli in
dokolását. hogy a legfelsőbb fokon bíráskodást -  pedig 
ez közigazgatási bíráskodás -  egy és ugyanazon hiva
talnok vagy tisztviselőre nézve különböző közegekre 
bízni méltánytalan és így igazol
hatatlan intézkedés lenne."18

Tisza Kálmán hatalomra kerülése 
után tehát nem támogatta a közigaz
gatás bírói kontroll alá helyezését.
A zilált közigazgatási viszonyokat 
öröklő politikus első feladatának az 
állami és önkormányzati végrehajtó 
szervezet közötti összhang megte
remtését tartotta. A történeti iroda
lom komoly bírálattal illette a köz- 
igazgatási bizottságokról szóló 
1876:6. tc.-et, azt kifogásolva, hogy 
a reform a korábbi kormánypártok 
szemléletét tükrözi, gyakorlati meg
oldásai kompromisszumosak, és 
nélkülözik a jogállam elvi alapjait.
Tisza Kálmán kardinálisnak szánt 
reformja azonban elkerülhetetlen 
volt. Hatását sem tagadhatjuk: aVU11. 1 luiuaui —o -------J ,
területi szintű koordináció terén fontos eszközt kínait a 
gyakorlat számára.19 Alig védhető azonban az a 
szándék, amellyel a nagyhatalmú miniszterelnök-bel
ügyminiszter két másik fontos közjogi problémát is 
ezzel a törvénnyel akart rendezni. A közigazgatasi 
bizottságok felállításával ugyanis átmenetileg megol
dottnak vélte az állami és önkormányzati érdekek helyi 
egyeztetésének ügyét, és -  ez volt nagyobb tévedése -  
a közigazgatási bíráskodás problémáját.

Az állami és önkormányzati szervek közötti 
koordinációt ellátó testület a törvényhatóságok terüle
tén a közigazgatás egésze felett felügyeleti és ellenőr
zési joggal rendelkezett. A törvényjavaslat képvi
selőházi vitájából egyértelműen kiderült, hogy a kor
mány a testületnek közigazgatási bíráskodási funkciót 
is szánt. Erre utalt az is. hogy a közigazgatási tiszt
viselőkkel szembeni fegyelmi ügyek jelentős része a 
közigazgatási bizottságokhoz került, és itt döntöttek a 
területi végrehajtó szervek közötti hatásköri összeüt
közésekről is (13. §). Az új testület a közigazgatási 
bíráskodás hagyományos feladatkörét ellátva egy sói 
ügyben (cselédügy, népiskolai, gyámügyi, vízjogi 
viták) fellebbviteli jogkört gyakorolt. Ezen túl a minisz
teri rendcletekkel. utasításokkal kapcsolatban korláto
zott normakontrollt is ellátott: ha a központi normák 
végrehajthatóságával kapcsolatban aggályai voltak. Ii- 
gyelmeztelhette a minisztert. A törvényhatósági

bizottság törvénytelennek tartott közgyűlési határozatá
nak végrehajtását felfüggeszthette, és kérhette az ille
tékes miniszter ügydöntő állásfoglalását.

A törvény által a közigazgatási bizottságon beiül 
vagy tevékenysége támogatására alakított külön al
bizottságok állampolgári panaszokról is döntöttek. A 
gyámügyi fellebbviteli küldöttség ( 1877:20. te. 216. §), 
a kisajátítási albizottság ( 1881:41. te. 33. §), a fegyelmi 
választmány ( 1876:6. te. 52. §) eljárása, döntési rendje 
bírói elemeket is tartalmazott, a közigazgatás résszerű 
társadalmi ellenőrzését is gyakorolta.-0

A közigazgatási bizottság azonban nem pótolhatta a 
közigazgatási bíróságot. Eljárása 
nélkülözte a valós jogi garanciákat, 
a fellebbezéseket gyakran azok a 
tisztviselők bírálták el. akik az. első 
fokú határozatot hozták. Egy kora
beli gyakorlati szakember szerint 
olyan testület volt. „amely igazgat
ni és bíráskodni is hivatva van. de 
összeállításánál és tagjainak nagy 
számánál fogva egyikre sem alkal
mas."21 A közigazgatási jogvédel
met nem láthatta cl. hiszen össze
tétele heterogén, testületé nagy lét
számú volt, a résztvevő tisztviselők 
nem lehettek pártatlanok, nem 
voltak függetlenek. A bizottságban 
az állami alkalmazottak voltak 
többségben a választott tagokhoz 
képesítés a nagy létszám miatt nem 
érvényesülhetett a szakszerűség 

követelménye sem. Ráadásul a testület döntése ellen a 
miniszterhez lehetett fordulni, aki a végső döntést 
hozta. A közigazgatási jogvédelem ügyét kezdettől elvi 
szigorúsággal képviselő Szilágyi Dezső 1876. januar 
15-én a törvényjavaslat vitájában világossá tette: a 
valódi közigazgatási bíráskodáshoz olyan bírói garan
ciák szükségesek, amelyek a magánszemélyek jogait az

Sziláéi Dezső 1889 ben

állammal szemben is garantálják.—

2. Képviselőházi kötelezés, 
halogató kormányfői taktika
Tisza Kálmán évekig halogatta a valódi közigaz

gatási jogvédelem napirendre vételét. Igyekezett egyér
telművé tenni, hogy az általános hatáskörű közigazga
tási bíróságot nem támogatja, és nem pártolja a különál
ló közigazgatási bírói fórum létrehozatalát senr Az 
1878. június 24-i képviselőházi vitában kilejtette, hogy 
a majdan megalakítandó testület nem lehet a kormány
zattól független, hiszen „nem lehet a közigazgatasi 
bíróságot a minisztérium fölé, vagy mellé szervezni, 
hanem a minisztérium kebelében kell azt helyezni.

Tárgyunk szempontjából is fontos közjogi nyi
latkozat volt Tisza Kálmán 1878. október II-én 
hivatalba lépett harmadik kormányának programja, 
melyet a miniszterelnök 1878. december 7-én ismerte- 
tett a képviselőház előtt. „A közigazgatás leren a többi,
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bár fontos, de mégis csekélyebb kérdéseken felül 
kiemelkedik a legfőbb közigazgatási bíróság szerve
zetének minden oldalról sürgetett kérdése.”24 Közel 
egy évig nem hozta szóba az ígért reformot.

1879. március l-én a korai dualizmus addigi 
történetében példátlan esemény történt. A költségvetési 
vita során a képviselőház határozatban kötelezte vona
kodó kormányát az „új alkotmányos intézmény," a 
közigazgatási bíróság megalkotására. Ekkorra már a 
kormánypárt többsége is úgy vélekedett, hogy a végre
hajtó apparátus adó- és egyéb pénzügyi visszaéléseit 
jogi eszközökkel is meg kell akadályozni. Az előter
jesztés és szavazás Tisza Kálmán, Szapáry Gyula és 
Pauler Tivadar jelenlétében történt. A nagyhatalmú 
miniszterelnök elszenvedte első komoly politikai 
vereségét. Igaz, a törvényhozás széles mozgásteret biz
tosított számára, mert arról döntött, hogy a kormány „a 
közigazgatási illetőleg pénzügyi bíráskodás iránt" ter
jesszen be javaslatot.2-'1

A kormányfő 1880. április 30-án, a képviselőház 
igazságügyi bizottságában dacosan nyilatkozta: „nem 
tartanám helyesnek, ha olyan intézkedés fogadtatnék el, 
mely a közigazgatás és a bíráskodás közti egyensúlyt 
megzavarná, s azt ennek alárendelné." Ugyanitt 1880. 
május 5-én kifejtette, hogy „az adminisztráció mint in
tézmény tekintélyében csorbíttatnék, ha bíróság helyez
tetnék fölébe, mint fellebbezési fórum." Azonos tartal
mú volt Szilágyi Dezső 1880. május 12-i interpellá
ciójára adott válasza is, amely szerint a közigazgatási 
bíráskodásnak „nem szabad oly határokon túl mennie, 
melyek mellett az. eljárás sikeres volta egyfelől, a köz- 
igazgatás vezetőinek felelőssége másfelől illuzórikussá 
tétetnék."26

Tisza már 1880. február 23-án, a költségvetés 
általános vitájában ígéretet tett egy szélesebb körű 
tanácskozás összehívására. Itt még általában szólt a 
közigazgatás javításának szükségességéről, nehéz
ségéről. „Nekem meggyőződésem t. ház, hogy ha vala
ki a közigazgatás egészét akarja reformálni, nem 
szabad azt sem kizárólag könyvekből tanult theoria, 
sem saját egyéni tapasztalatai alapján tennie, hanem 
kötelessége az ország legkülönbözőbb részeiben a 
közigazgatással gyakorlatilag is foglalkozóknak néze
teit meghallgatni s ezen nézetek alapján határozni." „A 
közigazgatási reform egy papíros lapra könnyen 
leírható”, de valódi eredmény csak akkor érhető el, ha 
az „ország különböző részeiből a közigazgatással gya
korlatilag foglalkozók" véleményét is meghallgatják.27 
Meglepődve tapasztalta: gondosan kiválasztott szak
értői is támogatják a közigazgatás érdemi törvényessé
gi ellenőrzését.

3. Közigazgatási ankét
1880. november 21-28.

Tisza Kálmán jó taktikushoz méltóan előre 
menekült: a közigazgatási bíráskodás bevezetésének 
módját, szervezeti megoldásait önálló napirendként 
szerepeltette a közigazgatási reformtervek megvi

tatására 1880. november 21-ere összehívott ankéton.28 
Már a meghívóban jelezte, hogy a közigazgatási 
bíráskodást nem önálló ügykörnek, hanem a végrehaj
tási tevékenység részének tekinti. A fontossági rangsor 
is tükröződött a napirendben: utolsóként tárgyaltak 
erről a kérdésről.

Az ankéton „az ország különböző vidékeiből, az 
adminisztráció hiányait s a megyei viszonyokat ismerő 
és a segítési módok iránt tájékozott” férfiakat kívánt 
meghallgatni. A kiválasztottak között kilenc főispán.
12 megyei főtisztviselő és 12 országgyűlési képviselő 
volt.29 A tanácskozás meghirdetett célja a közigazgatás 
gyakorlati szempontjainak megismerése volt, igaz, a 
kérdések zöme elvi válaszokat igényelt. A résztvevő 
Baross Gábor meg is jegyezte, hogy a közigazgatási 
bíráskodás ügyében nem a praktikus szempontok 
fontosak, ezen a téren „a theoreticus discussio elmarad
hatatlan.”20

A tanácskozás öt pontjából négy a területi igazgatás, 
ezen belül a megyei törvényhatóságok szervezetének és 1 
működésének régen napirendre érett kérdését érintette.
A közigazgatási bíráskodás ügye tartalmilag sem 
illeszkedett a tanácskozás általános tematikájába. 
Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy a közigazgatási jogvé
delem nem csupán a megyék szervezeti reformjától 
függött, hanem az általános és szakigazgatási kérdések
kel (pl. a rendőrség szervezésével, a gyámügy áta
lakításával). továbbá kardinális alkotmányjogi refor
mokkal (pl. a hosszasan húzódó határköri bíróság szer
vezésével) volt kapcsolatban.

A közigazgatási bíráskodásra vonatkozó első kérdés 
az volt. hogy „lehetséges-e a közigazgatási bíróságok 
intézményét ma már életbe léptetni, vagy szükséges-e a 
közigazgatási törvénynek teljes megalkotását bevárni?” 
Mivel az országgyűlés már állást foglalt a közigazgatási 
bíróság megalakítása mellett, az ankét megkérdezése 
fölösleges volt. A miniszterelnök ezt követően a 
megoldási módokat firtatta, három lehetséges szerve
zeti megoldást kínálva. Az első modell taxatív hatás
kört, és az első fokú közigazgatási döntés utáni bírósá
gi felülvizsgálatot tenne lehetővé. E rendszer ter
mészetesen több alsó és felsőbb fokú közigazgatási 
bíróság felállítását igényelné. Már a kérdés is sugal
mazta, hogy ez a megoldás túlságosan költséges lenne.

A második Tisza-modell szerint a közigazgatási 
ügyeket előbb a rendes közigazgatási hatóságok dön
tenék cl, és csak akkor fellebbezhetők egy felsőbb 
közigazgatási bírósághoz, ha a közigazgatási hatóság 
jogerős határozatát vagy intézkedését az érintettek 
törvényellenesnek tartják. Ekkor is felmerül az a kér
dés, hogy a bíróság döntése azonnal végrehajtható, 
vagy csupán kasszatórius legyen.

Végül harmadikként: „nem volna-e indokolt az 
eddig ismert rendszerek mellőzésével, azonban 
figyelemmel a művelt államokban c részben létező 
törvényekre és tapasztalatokra, különleges hazai köz- 
igazgatási viszonyainkhoz mérve, új rendszert állapí
tani meg, mely úgy a jogbiztonságot a közigazgatás 
terén, valamint a közigazgatás érdekeit kielégítené.”



Jog
Láthatóan ez volt a számára megfelelő megoldás, ennek 
megerősítését várta az értekezlettől.

Tisza Kálmán ezen alkalommal is hangoztatta a 
közigazgatási jogvédelemmel kapcsolatos általános 
aggályait. „Bármely rendszer elfogadása esetén fő
kérdés: miként szervezendők a közigazgatási bírósá
gok, oly célból, hogy míg azok egyrészről a jogérzü
letet teljesen kielégítik, addig másrészről általuk a 
közigazgatási ügyek hatáskörükbe ne vonultassanak, s 
ez által a közigazgatás lehetetlenné, a kormány-felelős
ség pedig illuzórikussá ne váljék?”31

Az ankénton Horváth Lajos emlékeztette a minisz
terelnököt azon nyilatkozatára, melyben a közigaz
gatási bíráskodási javaslatot a folyó ülésszakra ígérte. 
A képviselő nem támogatta az önálló pénzügyi közi
gazgatási bíróság gondolatát, mert a „különleges bíró
ság és eljárás amellett, hogy költséges, könnyen a fo
galmak összezavarásához vezethet." A miniszterelnök 
válasza: a javaslat készen van, és a kérdést úgy kívánja 
megoldani, hogy a „testület olyan legyen, hogy minden 
esetre javítson a mostani helyzeten, másodszor ne pre- 
judikáljon annak, ha az egész létrejön, azaz új keretben 
intéztessenek el ezen ügyek is.” Tisza Kálmán tehát 
továbbra is a „lassú bevezetést” tartotta indokoltnak, de 
már azon az állásponton volt, hogy nem kell megvárni 
a közigazgatási anyagi jog kodifikációját. Utalt rá. hogy 
az előmunkálatokat „már hónapokkal ezelőtt" meg
kezdte.32

A hatáskör terjedelmét tekintve a szűkkeblű porosz 
modellt támogatta. Nem véletlenül vette fel a kérdő
pontok közé, hogy a „viszonyainknak megfelelően" 
kellene-e szervezni a bíróságot. Ezen viszonyok taxatív 
ügyfelsorolást, tehát az állam érdekeit védő megoldást 
tesznek szükségessé. Elvi szempontból jobbnak tartaná 
az általános hatáskört, de „tartani lehet attól, hogy min
den ügy bírói útra fog terelletni,” vagy legalábbis kísér
let történik erre. Ennek az lehet a vége, hogy annyi 
közigazgatási bíróságot kell létesíteni, amennyi polgári 
törvényszékünk van.33

A tisztviselők fegyelmi ügyeit már nem tartotta a 
bíróság hatáskörébe utalhatónak. Úgy vélte, ha nem 
lehet a tisztviselőt elbocsátani, sérül a közigazgatás 
érdeke. Elfogadta, de nem tekintette véglegesnek, hogy 
a közigazgatás és törvénykezés közötti hatásköri viták
ban a minisztertanács döntsön. 1869-ben hatalmi okból 
volt szükség erre, „szükség van ma is, de törekedni kell, 
hogy ezeket a kérdéseket egy felsőbb hatóság bírálja el, 
úgy ahogyan ez a jogállamban szokás.”34

A tanácskozás legkisebb eredménnyel a közigaz
gatási bíróság ügyében zárult. Nem történt más, mint 
az, hogy a gyakorlati szakemberek elméleti vitába bo
csátkoztak, és állási foglaltak egyes külhoni modellek 
mellett. Igaz, ebben a kérdésben a miniszterelnöknek 
kialakult álláspontja volt: a jogvédő testület hatáskörét 
szűkre kell szabni, és eljárási rendjét úgy kell megál
lapítani, hogy a közigazgatás érdekei ne sérüljenek. 
„Mert nekünk, ha élni akarunk, egy erélyes administra- 
tiora okvetlenül szükségünk van. Nem egyéni hatalmi 
kérdés ez; ez az ország kérdése.”35
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4. A kormányzat tervezetei

Az 1881-ben elkészített első jogvédelmi tervezel 
Tisza Kálmán aktuális nézeteit tükrözte. Az elképzelés 
szerint a közigazgatási szakbíróság két egymástól 
független (adóügyi, illetékekkel foglalkozó) osztályból 
állna. Mindkét osztályban az ügydöntő személyek fele 
lett volna bíró, a másik felél a pénz- és belügyminisz
térium miniszteri vagy osztálytanácsosai, az országos 
gazdasági egyesület, a kereskedelmi és iparkamara 
küldöttei képezték volna. A bírákat a királyi ítélőtáb
láktól kívánták áthelyezni. A tervezet szerint a bírósá
got évente meg kellett volna újítani. Ennek indoka, 
hogy a hatályos adótörvények szerint az adók kivetését 
és beszedéséi végző szerveket és testületeket (adóki
vető, adófelszólamlási bizottságokat) is egy évre vá
lasztották. A tervezet szembeötlő hiányossága volt, 
hogy a bíróság előtti eljárást nem részletezte, annak 
szabályozását a pénzügyminiszterre kívánta bízni.

Az előterjesztés a vitás pénzügyi közigazgatási 
ügyeket két csoportra osztotta. Az adóügyek közé az 
egyenes adók és a hadmentességi díj mértékének 
megállapítását, az adómentességek, az adóelengedések, 
a közadók behajtása körüli eljárást, az adózókra kivetett 
pénzbírságok körében felmerült vitákat, továbbá a 
községi (városi) és állami közegek ellen megállapított 
kártérítési kötelezettségeket sorolták. A tervezett 
testület másik hatásköri területe az illetékügyekben 
keletkezett viták eldöntése. Ezen belül az illetékek 
mértékének megállapítása, az illetékek kiszabásánál 
alapul vett adatok hitelességének kérdései képezhették 
volna jogvita tárgyát.

Az elképzelést rendkívül heves támadás érte. Ha ez 
megvalósul -  írta Grubcr Lajos - , a közigazgatási bíró
ság valóban a minisztérium kebelén belül jön létre. 
„Azon bíróság soha nem zavarná meg a közigazgatás és 
bíráskodás közötti egyensúlyt, s nem lenne képes azt 
ennek alárendelni.” Az „előttünk fekvő törvényjavaslat
ban az eddig ismert rendszerek teljesen mellőzve van
nak,” és összeállítói figyelmen kívül hagyták a „művelt 
európai államokban létező törvényeket és tapasztalato
kat." Egy egészen „új rendszert állapítottak meg. mely 
a rég eltemetett absolutisztiko-bürokratiai rendszer pa
lástolt alakzata." Támadó hangvételű cikkében elha
tárolódott a kormány tervezetétől az érdemi jogvédelmi 
szempontokat hiányoló Dell' Adami Rezső is.36

Különös ellentmondást teremtett, hogy a törvény- 
hozás már hivatalosan is számolt a pénzügyi közigaz
gatási bírósággal. Az 1881. április 15-én kihirdetett, a 
játékkártyák bélyegilletékéről szóló 1881:27. te. kisebb 
kihágások esetén a pénzügyi közigazgatási bíróságot 
jelölte ki ügydöntő fórumnak. Az országgyűlési 
időszak utolsó napján kihirdetett 1881:34. te. illetékü
gyekben a pénzügyi közigazgatási bírósághoz engedett 
fellebbezést. E jogköröket a két törvény a bíróság felál
lításáig a pénzügyminiszterre ruházta.

A miniszterelnök véleményét összegző javaslatot a 
képviselőház 1881. január 31-én napirendre vette, és 
előzetes tárgyalásra a pénzügyi bizottságnak adta ki.37



Jog
A parlamenti nyomtatványokban a ciklus végéig, 1881. 
május 11-éig nincs nyoma annak, hogy a bizottság az 
ügyet tárgyalta volna. A látszat-közigazgatási bírás
kodás bevezetésére irányuló első kormányzati kísérlet a 
közvélemény ellenállásán hiúsult meg. Tisza Kálmán 
az adminisztratív judikatúra ügyében elszenvedte má
sodik vereségét.

A közigazgatási jogvédelem intézményesítésére 
irányuló igény továbbra is parancsoló volt. Lánczy 
Gyula jól jellemezte a halogatott 
reformokkal kapcsolatos korabeli 
közhangulatot: „Jelen közigazgatási 
szervezetünk sivár természete, mi
szerint a jogeszmétől idegen, s ezért 
az igazságot nem tudja megvalósí
tani. soha nyersebben, és lep
lezetlenebből nem nyilvánult, mint a 
legutóbbi időben. Annyira, hogy 
válság felé közeledünk...” A Jogtu
dományi Közlöny szerkesztőségi 
cikke a pénzügyi igazgatás és a fi
nanciális jogszolgáltatás tarthatatlan 
helyzetére utal. Eszerint „pénzügyi 
közigazgatásunk tényleges vezetése 
sem a kincstár, sem a közösség 
érdekében ki nem elégítő, szaporodó 
kinövéseivel és bajaival napról 
napra nyugtalanítóbb.”38

Tisza Kálmán Szapáry Gyula 
pénzügyminisztert bízta meg az 
újabb tervezet összeállításával. A módosult kormányzati 
elképzelésre utaló első dokumentum a pénzügyminisz
térium elnökségén 1881. szeptember 14-én készített fel
jegyzés, amely szerint a miniszter célszerűnek tartotta a 
pénzügyi közigazgatási bíróságról szóló tervezetbe az 
1875. október 22-i osztrák közigazgatási bírósági 
törvény néhány garanciális rendelkezését átvenni. Az 
ennek megfelelően készített előterjesztés már egyszintű, 
végső fokon ítélkező, ügydöntő hatáskörű szakbíróságról 
szólt. A bíróság előtti eljárás az osztrák rendszert mintáz
ta, kizárta a tárgyalás nyilvánosságát és a konlradiktórius 
elvet. A felfogás jelentősen eltávolodott Tisza nézeteitől, 
aki az osztrák közigazgatási bíróság szervezetét, 
hatáskörét és gyakorlatát helytelennek tartotta.'1'

Az „osztrákosított” tervezet 1881. szeptember 19-én 
került a miniszterelnökhöz, aki azt változtatás nélkül 
nyújtotta be a minisztertanács 1881. október 2-i ülésére. 
A kormány tagjai megvitatták, és néhány ponton 
módosították Szapáry elképzelését. Az igazságügy
miniszter javaslatára a bírák kvalifikációjára vonatkozó 
-  az osztrák törvényből átvett -  szabályokat azzal 
egészítették ki, hogy lehessenek azok is bírák, akik a 
pénzügyi szakmában jártasak, vagy az adókivetési, fel
szólalási bizottságokban több éve tevékenykedtek. A 
fellebbezésre jogosultak közé került a királyi adófelü
gyelő is. A módosító javaslatok nyomán a bíróság 
hatásköréi hivatalból maga állapíthatta meg. A minisz
tertanács nem fogadta el az. elképzelést, amely a ha
tásköri összeütközések eldöntését (biztosabb jogi

garanciát jelentő módon) a királyi Kúriára bízta volna. 
Különös, hogy a jogállami igényeknek megfelelő 
megoldást éppen Pauler Tivadar igazságügy-miniszter 
hiúsította meg.40

Sokat elárul a korabeli kormányzati szándékról a 
királyi előszentesítést kérő pénzügyminiszteri indo
kolás. Szapáry Gyula utalt arra, hogy az eltelt idő alatt 
figyelemmel kísérte a szakértők ez ügyben nyilvá
nosságra hozott nyilatkozatait és arról győződött meg, 

hogy az „állampolgárok a pénzügyi 
közigazgatási bíróság működésétől 
nagyobb és üdvösebb eredményt 
remélnek, ha annak szervezete az 
állandóság és függetlenség tekin
tetében ugyanazon elvekre épül, 
melyek a rendes bíróságokra érvé
nyesek." A szervezeti változtatás 
azonban „nem áll ellentétben az 
állam és adminisztráció érdekeivel, 
és nem a lényeget, ti. a helyesen 
megállapítva levő hatáskört érinti." 
Az uralkodónak felterjesztett meg
oldás szavatolja az állam érdekeit, 
hiszen az „elnök és bírák kinevezé
se iránt megteendő pénzügymi
niszteri javaslat csak oly egyéneket 
fog figyelembe venni, kikről meg 
van győződve, hogy azok kellően 
megbízhatók, és az állam igazságos 
érdekei iránt érzékkel bírnak.” Az 

intern iratból kiderül, hogy „nem várt károsabb 
következményű túlkapások esetén” a minisztertanács 
tervezett hatásköre megfelelő biztosítékot nyújt az álla
mi érdek megóvására.

Az. uralkodó tudomására hozták az intézmény 
várható költségeit is. A pénzügyminiszter (ellentétben 
Tisza Kálmán korábbi fenyegető végösszegű kalkulá
ciójával) csupán 33.000 forintot szánt erre, melynek 
felét megtakaríthatónak vélte, ha az új bírák egy része a 
minisztériuma apparátusából kerül ki. A javaslat tör
vényhozás elé terjesztését lehetővé tevő, uralkodói 
előszentesítésről szóló hivatalos irat 1881. október 15- 
én érkezett meg.41

Szapáry Gyula pénzügyminiszter 1882. február 7-én 
terjesztette tervezetét a képviselőház elé. Ez a verzió 
radikálisan különbözött a miniszterelnöki javaslattól, 
más volt a hivatalos indokolás elvi alapja is. A reformot 
alapvető fontosságúnak tartotta, amely „az állami közi
gazgatási rendszerünk reformálásához az egyik hatal
mas lépés” lesz.42 Az indokolás bevezető soraiban 
jogelméleti igényű elemzés világít rá az állam céljára. 
„Hogy az állampolgárok összességét képviselő, s az 
azok személyi és vagyoni jólétének biztosítására hiva
tott állam feladatának a kívánt sikerrel megfelelhessen, 
kénytelen saját közegeit bizonyos törvények által fel
ruházni olyan jogokkal, hogy neki, mint összesnek 
érdekeit, egyes polgárok eljárása és akaratával szemben 
képviseljék, s az e célból alkotott törvények korlátái 
között, kényszereszközök alkalmazása mellett is

Szapáry Gyula 
(Koller Károly fotója, 1890)
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törekedjenek előmozdítani és biztosítani az állami kö
zös cél elérését."43

A polgárok néha ..az állam közigazgatási tisztvi
selőinek törvény nevében tett eljárását, intézkedését 
sérelmesnek, a fennálló törvényekkel és azok alapján 
kibocsátott rendeletekkel ellenkezőknek tekintik, s 
ügyüknek egészen részrehajlatlan, önálló bíró által való 
megbírálását óhajtják." ,.A jelenlegi törvények és 
gyakorlat szerint” az illető szakminiszter bírálja el 
ezeket a panaszokat. Az emberek azonban nem haj
landóak a minisztereket elfogulatlannak elismerni. „A 
dolog természeténél fogva éppen a pénzügyi tárca az. 
melynél a leggyakoribb és legkényesebb természetű 
ilyen esetek fordulnak elő. nevezetesen az adó és 
illetékügyekben." Szapáry Gyula -  magára vállalva az 
önálló pénzügyi közigazgatási bíróság létrehozatalának 
kockázatát -  ezért nem várta meg az általános közigaz
gatási bíróság „szervezésére nézve folyamatban lévő 
tárgyalások befejezését,” és a tárcája körébe eső bíró
ság létrehozatalát indítványozta.

A leendő bíróság hatáskörének kérdésében elvi 
szempontokat követelt. A közigazgatási hatóságok dön
tési körében tartott meg minden olyan közigazgatási 
ügyet, „amely tisztán a helyes adminisztráció szem
pontjából bírálandó meg, vagy adminisztratív úton 
adandó kedvezményekre vonatkozik." Tért nyitott vi
szont a pénzügyi közigazgatási bíróságnak azon esetek
ben, „amelyekben egyeseknek vagy testületeknek 
törvény vagy törvényen alapuló rcndelelek által biztosí
tott joguk érintetik.”44

Alapvetően módosult a kormányzati elképzelés a 
leendő bíróság szervezetére nézve, amelyet „az önál
lóság legszélesebb alapra fektetett attribútumaival” 
kívánt felruházni. A bíróság tagjai a rendes bírói jogál
lást nyerték el. „Mindezek oly garanciák, melyeknél 
többet az állam alig nyújthat egyes polgáraival szem
ben, hacsak maga az állam főcélja elérését kockáztatni, 
sőt lehetetlenné tenni nem akarja.”45

A második javaslat szakmai fogadtatása lényegesen 
kedvezőbb volt. Az Ellenőr 1882. február 8-i szer
kesztőségi cikke szerint a kiegyezés óta legtöbb panasz 
adóügyben keletkezett. A törvényjavaslat kedvező 
hatást gyakorol, mert az adókezelés hiányosságai és 
„gyakori anarchikus zűrzavarai” próbára tették a legko
molyabb állampolgár türelmét is. A reform lontos elvi 
szempontból is. „Ez a javaslat a törvény és jog paran
csoló elvei számára oly területeket hódít meg, mely bár 
az állami élet működésének legtágabb területe, ezen a 
területen a törvény és jog a bürokratikus slendriánnal és 
önkénnyel volt kénytelen megosztani az uralmat."

A javaslat a „legáltalánosabban és legélénkebben 
érzett szükségletnek” tett eleget, általános vélemény 
szerint magasabb színvonalon, mint az első kormány
elképzelés. Az Ellenőr szerint a Tisza Kálmán koncep
cióját tükröző „pénzügyi bíróság csak a nomenclaturá- 
nál fogva leendett bíróság, tényleg és lényegében azon
ban nem, mert nélkülözte a bírói hatalom gyakorlásá
nak a kvalifikációban, stabilitásban és függetlenségben 
rejlő garanciáit.” Az új törvényjavaslat kínálja ezeket.46 
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A Jogtudományi Közlöny cikkírója szerint a javaslat 
„nem a legkiválóbb, mégis egyike a legáldásosabb 
alkotásnak, melyet az újabb időben a közterhek súlya 
alatt görnyedő állampolgárok érdekében létesítettek. "7 

Szapáry előterjesztésének egyik (Tisza elgondolásá
val ellentétes) előremutató sajátossága volt, hogy a 
bíróságot független testületként kívánta megszervezni.
A pénzügyi közigazgatás bíráit is az uralkodó nevezte 
ki, fegyelmi tekintetben a rendes bírákkal azonos 
elbírálást, az 1871:13. te. alkalmazását irányozta elő. 
Fontos nóvum volt. hogy a bíróság a hozzá felterjesztett 
ügyekben nyilvános ülésben döntött, a döntést indokol
nia kellett. A jogállamiság felé tett lépésnek 
tekinthetjük, hogy a pénzügyi bíráskodás -  a javaslat 
nyomán -  társas-bíráskodási rendszerben jött létre, a 
korábbi miniszteri döntőbíróság, az egyszemélyes 
ítélkezés megszűnt.48

A korabeli szakmai közvélemény felszínre hozta a 
Szapáry-előterjesztés hiányosságait is. Tóth Dezső 
szerint a javaslat eljárásjogi konstrukciója a jogászi 
igények teljes kielégítésére nem alkalmas, mert 
„bíróság előtti eljárás alig képzelhető el a vitás felek 
meghallgatása, az érvek és ellenérvek előterjesztése s 
azoknak a felek részéről történő megvitatása nélkül." 
Ennek a megoldásnak pénzügyi okai is voltak; ha a 
feleket az eljárásba bevonták volna, legalább húsz 
pénzügyi közigazgatási bíróságra lett volna szükség. 
Erre az állami bevételek nem nyújtottak fedezetet.49

A javaslat hatásköri szabályai is ellentmondásosak 
voltak. A tervezett bíróság hatásköre nem terjedt ki a 
közvetett adókra, viszont az egyenes adók esetében az 
adók mértékét is bírói felülvizsgálat alá vonta. A 
javaslat nyilvánvaló hiányossága abban a tervezeti ren
delkezésben rejlett, amely a minisztertanácsot egy te
kintetben a pénzügyi közigazgatási bíróság fölé kíván
ta helyezni. A 24. § szerint ugyanis „ha a pénzügyi köz- 
igazgatási bíróság illetékessége tekintetében oly ítéletet 
mond ki, mely a közigazgatás célszerű vezethetésére, 
főképp elvi jelentőségénél fogva veszélyesen gátló 
befolyást gyakorolhat: a pénzügyminiszternek joga van 
az esetet, csupán elvi elbírálása végett a minisztertanács 
elé terjeszteni, melynek eldöntése a törvényhozás 
további intézkedéséig irányadó lesz." A legtöbbet tá
madott rendelkezés azt célozta, hogy a végrehajtó hata
lom bármely elé terjesztett döntés -  törvényi kötöttség 
nélkül -  vétózható legyen. Ez az elképzelés is felszínre 
hozta a hatásköri összeütközések feloldásának törvényi 
rendezetlenségét, és a hatásköri bíróság hiányát.7'0

5. Közjogi hungaricum: az 1883:43. te.
A képviselőház pénzügyi és igazságügyi bizottsága 

1883. március 14-én terjesztette be a Szapáry-féle 
pénzügyi közigazgatási bíróságról szóló törvény
javaslatot. A képviselőházi vita május 2-án kezdődött, 
magas színvonalon folyt, és eredményesen zárult. 
Feltűnő volt viszont az igazságügyi kormányzat 
passzivitása. A közigazgatási bíráskodás hazai létre
hozatalában korábban sem játszott kezdeményező sze-



repei az igazságügyi minisztérium, a képviselőházi 
vitában sem kapott megfelelő súlyt a jogi szempont. 
Beszédes az is, hogy kormánypárti oldalon kik nem 
vettek részt a vitában. Közéjük tartozik a kormányfő, 
Tisza Kálmán, aki pedig két alkalommal is jelen volt az 
ülésen, mégsem reagált a személyét is érintő éles ellen
zéki támadásokra. Az igazságügyi tárca vezetője is 
válasz nélkül hagyta a törvényjavaslat jogi hiányossá
gait firtató kérdéseket. Pauler Tivadar akkor sem szólalt 
fel, amikor az ellenzék részéről több ízben személyes 
felszólítást kapott erre. A kormányfő és a közigazgatási 
jogvédelmet nem a maga szellemi szintjén képviselő 
igazságügyi miniszter közömbös ellenérzéssel vette 
tudomásul történeti alkotmányunk új intézményét.

A pénzügyi közigazgatási bíráskodásról szóló 
1883:43. te. egy fokozatú bíróságot hozott létre, amely 
azonban az osztrák testülettől eltérően ügydöntő 
hatáskörrel rendelke
zett. Hatásköre réssze
rű volt. nem terjedt ki 
az összes pénzügyre, 
csak az egyenes adó 
ügyében és illeték
ügyben hozott köz- 
igazgatási döntésekre, 
igaz attól függetlenül, 
hogy önkormányzati 
vagy állami szerv 
hozta azt. A bíróság a 
fellebbezések ügyé
ben végérvényesen, 
adott esetben reformatórius jogkörrel döntött. A bíróság 
összeállításánál tekintetbe vették a szakszerűség 
követelményét: az ítélő bírák fele a bírói tiszt viselésére 
képesítettekből, másik fele megfelelő elméleti és 
gyakorlati képzettséggel rendelkező szakemberekből 
állt. A bíróság előtti eljárás a szóbeliség és közvetlen
ség kizárásával kötelezően nyilvános volt?1

* * *
Tisza Kálmán gyanakvással tekintett a 19. századi 

jogállamiság egyik legfontosabb intézményére, ezért 
hatalmi pozícióban igyekezett elhárítani, majd elodázni 
a közigazgatási jogvédelem bevezetését. Jól ismerve a 
hagyományokhoz ragaszkodó politikusi garnitúrát, arra 
számított, hogy a vármegyei önkormányzat hívei job
ban ragaszkodnak a helyhatósági jogokhoz, mint az 
egyéni szabadsághoz. Nem vállalt közjogi innovációt, 
az állami szervezetet érintő reformjaiban nem 
érvényesítette azt a vasakaratot, amellyel pártját össze
tartotta. Csak olyan jogszabályok kidolgozását vállalta,

amelyek nem veszélyeztették a Szabadelvű Párt 
egységét.5-1 A közigazgatási bizottságot orákulumként 
használta, bár tudnia kellett, hogy érdemi jogvédelmet 
olyan testület nem biztosíthat, amelynek tagjai döntöt
tek első fokon. Amikor a törvényhozás váratlanul 
kötelezte a közigazgatási judikatúra bevezetésére, tak
tikai megoldást választott. Közigazgatási ankétot hívott 
össze, ahol (meglepetésére) a szakmai közvélemény és 
a gyakorlati közigazgatás közreműködői is a reform 
mellett foglaltak állást. Ezt követően sem vállalta az 
általános közigazgatási jogvédelem bevezetését. 
Elkészített egy jellegtelen tervezetet, amely nem kínált 
érdemi jogvédelmet.

Amikor elhárító kísérletét a közvélemény hevesen 
visszautasította, -  igazságügy-minisztere asszisztálása 
mellett -  rábízta a feladatot a pénzügyek irányítójára. A 
közigazgatási bíráskodás terén -  Mikszáthtal szólva

inkább szolgabíró
ként, mint miniszter- 
elnökként gondolko
dott és cselekedett. 
Időközben ezért is 
erősödött a tartalmi 
reformokat igénylők 
befolyása, a változat
lanságot elutasító, az 
érdemi reformokat 
követelő közjogi tá
bor. Ők valódi jogvé
delmet akartak, job
ban bíztak az állam

polgárokban, nem tartottak a szeparatív hajlamú 48- 
asoktól és a nemzetiségiektől. Szabadelvűek voltak, 
nein fogadták el Tisza Kálmán gyengített bonapartiz- 
musát, azt a politikai gyakorlatot, amely a képviseleti 
elv ellenére a kormányzat vezetőjének meghatározó 
szerepet biztosít az alkotmányos intézmények 
összetételének meghatározásában. Ők voltak, akik 
jogállami szemlélettel, modernebb eszközökkel kíván
tak kormányozni, nem féltek az állammal szemben is 
garanciákat adni a polgároknak. Már nem abszolu
tizálták a megyék jogvédő funkcióját, sőt úgy véleked
tek, hogy a területi önkormányzatok jogait is független 
fórumnak kell védelmeznie. Hangsúlyozták, hogy a fej
lettebb koreszmék a személytelen kormányzást, a tör
vények uralmát feltételezik. Közülük Szilágyi Dezső 
járt az élen, aki gyakran emlegette, hogy ő buktatta meg 
Tisza Kálmánt. Ha ezt tette, jól szolgálta a magyar 
közigazgatási jogvédelem általánossá tételének, az 
egyéni jogok védelmének és a hazai közigazgatás 
törvényességének ügyét.

Jegyzetek______________________________________
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Az országgyűlés tagjainak mentelmi joga a modern 
értelemben vett parlamentarizmussal alakult ki. 
A mentelmi jogi jellegű jogintézmények viszont 

közel egyidősek az országgyűlések, az. országos ülések 
és tanácskozások kialakulásával. Az ilyen jogin
tézmények szükségszerűen jelen voltak minden olyan 
gyűlésen és tanácskozáson, ahol átfogóbb, egy egész 
közösséget érintő ügyeket tárgyaltak. Függetlenül attól, 
hogy ezek elvi alapjai korszakonként változtak, 
funkciójuk mindvégig az volt, hogy a résztvevők a 
lehető legnagyobb szabadsággal tanácskozhassanak és 
az illetéktelen támadások ellen védve legyenek. A 
történelem során később mint a törvényhozó hatalom 
szuverenitását, függetlenségét biztosító jogintézmény 
jelent meg és fejlődött ki.

A mentelmi jogot a magyar közjogba az 1867; 12. te. 
47,§-a vezette be.1 Előzményként négy jogintézmény 
közvetve látta cl ezt a funkciót: a salvus conductus, az 
országgyűléseken részt vevők büntetőjogi védelme, a 
törvényszünct, valamint a tárgyalási rend megtartásá
nak intézménye.2 A rendi jogintézmények újabb elvek
kel egészültek ki, és elkezdődött a modern mentelmi 
jog kialakulása. A Karok és Rendek Tábláján az. 
1843/44. évi országgyűlésen vetődött fel a szólás- 
szabadság elvi jellegű kérdése.3 Ezen az ország
gyűlésen már úgy tárgyalhattak a követek, hogy 
véleményükért, kijelentésükért (országgyűlésen és 
megyegyfíléscn egyaránt), ha az „vétkes cselekményt" 
nem valósított meg. nem tartoztak felelősséggel.4 A 
barsi vagy a Dessewffy-eset kapcsán a modern mentel
mi jog egyes kritériumait pontosan megfogalmazták a 
Karok és Rendek Tábláján.3

MŰHELY
Auer Adóm:

Böszörményi László 
mentelmi ügye

A követi minőségnek független képviselői mandá
tummá való átalakulásával a mentelmi jog az ország- 
gyűlés szuverenitását biztosító intézménnyé vált, hát
térbe szorítva a képviselőt mint természetes személyt.
A pontos fogalmi, esetleg törvényi szintű egységes 
szabályozás azonban még hiányzott.6 A mentelmi jog, 
mint kifejezés sem jelent meg 1867-ig. A kiegyezési 
törvény azonban a delegációkra vonatkozóan deklarál
ta a mentelmi jogot. Ezt a védelmet a magyar ország- 
gyűlés ebből a jogszabályi rendelkezésből vezette le 
tagjai számára.

1867-ig nem beszélhetünk arról, hogy a mentelmi 
jog vagy a törvényhozó hatalom valamely ezzel kap
csolatos privilégiuma a szuverén hatalmi jellegű 
funkciójából eredt volna. Ezen kiváltságok mint neme
si jogok jelentek meg a törvényhozás tagjainak szemé
lyes kiváltságaként. Az országgyűlés a tagjain keresztül 
biztosította függetlenségét és sérthetetlenségét. A dua
lizmus előtti szabályok alapeszméje megegyezett 
abban, hogy az országgyűlés szabadságát biztosították, 
azonban a szabályozás nem lépett túl az országgyűlési

http://www.c3.hU/scripta/szazadveg/l4/cieger.htm%23fnO

