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67 Kittler, 1965.53-55. p.
58 Az. alelnök esküszövegét csak később kodifikálták, s az mege

gyezik a Kongresszus tagjainak esküszövegével, így hosszabb is, 
mint az elnöki eskü.

69 Andrássy Gyula nyújtotta ál az esküszöveget I. Ferenc Józsefnek, 
aki azt továbbadta a hercegprímásnak (Simon, 1892, 323. p.).

I. A z immunitástól a kárfelelősségi 
tényállásokig
1.1. A jogfejlődés elméleti alapjainak 
kialakulása

Az állam felelőtlenségének kérdése történelmileg 
szorosan összekapcsolódik az államot képviselő, 
konkrétan a hatalom képviselőjének korabeli megje
lenési formájához. Értelemszerű, hogy az államhatal
mat egy és oszthatatlan hatalomként uraló egyedu
ralkodók idején fogalmilag nem jöhetett szóba a 
közhatalom felelősségének kérdése -  hiszen az egyedu
ralkodó szuverén, és mint ilyen történelmileg totális 
felelőtlenséget élvez.1

A polgári forradalmak kora és a felvilágosodás hozta 
el a szuverenitás személyhez kötött jellegének lazulását 
-  az államhatalmi ágak megosztásának elméletével 
együtt - ,  a kél tényező kölcsönhatásaként pedig az 
egységes állam államszervezetté transzformálódott, 
amely államszervezet további egységekre tagolódott, az 
egyes egységek pedig saját feladatokat és hatásköröket 
kaptak. Az államszervezet egységeinek a saját hatás
körükben kapott feladatai tekintetében pedig immáron 
elvi alapjai teremtődtek meg a számonkérés elvi lehe
tőségének, tekintve, hogy a hatáskörben ellátott felada
tokat értékelni, minősíteni lehetett.

Az államhatalom képviseletében végrehajtott tevé
kenységeknek tehát tagolódniuk kellett, egymástól te
vékenységtípusok szerint elválaszthalóvá kellett vál
niuk ahhoz, hogy egyesével megítélhetők legyenek, és 
amennyiben a rájuk mondott értékítélet negatív volt. a 
belső jog bizonyos jogkövetkezményeket fűzzön meg
valósulásukhoz.

Mindezek mellett a jogfejlődést szignifikánsan 
befolyásoló másik történelmi tényező az lett. amikor is 
az állam minden más jogalannyal szemben fennálló fel
sőbbrendűségét feladva, a gazdaság területére önálló 
jogalanyként „aláereszkedve" jelent meg a gazdasági 
kapcsolatokban, és szerződésekre lépett a gazdaság 
más, egyébiránt neki a közhatalomgyakorlás során alá
rendelt szereplőivel -  az állami immunitás áttörésére 
pedig a mellérendelt viszonyokban ebben az időben 
kerülhetett sor.

Ezen történelmi tényezők szolgálnak tehát magya
rázatul ahhoz, hogy miért nem tudjuk az állami 
felelősség kérdését több száz éves távlatban vizsgálni, 
hiszen az állami immunitás elve a történelmi 
helyzetekhez illeszkedve a modern értelemben vett tár
sadalmak létrejöttétől a polgári forradalmak koráig tar
totta magát. A polgári forradalmak témánkban az
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A  közhatalmi felelősség 
kialakulása hazánkban
elmélet szintjén vitathatatlanul áttörést hoztak azzal, 
hogy le kell szögeznünk: a felelősségrevonás elvi le
hetőségének felcsillanása nem jelentette, és a mai napig 
nem jelenti a gyakorlatban is a felelősségrevonás reali
zálódását a valóságban, s még annyira sem a kár meg
térítését -  ez a gyakorlat pedig még az állami immu
nitás elvi tételénél is szívósabbnak bizonyul.

Az állam, és általában a közhatalom által okozott 
hátrányok megtérítésének elnehezült praxisa különösen 
annak fényében elgondolkodtató, hogy a jogállamiság 
jegyében szerveződött modern állam egyre inkább a 
gazdaság egyik szereplőjeként -  és egyre kevésbé a 
gazdaság irányítójaként -  lép fel, a nem közhatalmi te
vékenység kifejtése közben esetleges mellérendeltségi 
relációkban pedig nem lenne szabad közhatalmi jogo
sítványokkal élnie; ezzel szemben a közhatalmi, ható
sági tevékenysége kifejtése közben a hierarchikus vi
szonyrendszeren belül kifejtett tevékenysége körében 
valóságos garanciahálózat kiépítése lenne indokolt.

Az állami immunitásnak és felelősségnek -  és hason
lóképpen a közhatalom kárfelelősségének is -  jogelmé
leti alapkérdése mindig is az volt, hogy egyáltalában el
fogadható-e a szuverén és a szuverén képviselője fele
lősségre vonhatóságának eszméje.

Úgy tűnik, minden kontinentális állam elfogadta ezt 
a tézist -  ide jutott voltaképpen még a „king can do no 
wrong" doktrínáját a végsőkig őrző angol jogfejlődés 
is, azzal, hogy hogy nem adta fel azt a maximát, misze
rint a korona a jog és az igazság legfőbb őre, és mint 
ilyen nem követhet el jogtalanságot és nem vonható 
felelősségre sem a saját, sem hivatalnokai ténykedé
seiért, azonban a jogi felelősség helyébe -  ugyanabból 
a tételből kiindulva, csak éppen egy morális felelősség
hez érkezve2 -  az erkölcsi felelősség lépett, ez pedig azt 
involválta, hogy a marasztalt hivatalnok helyett az ál
lam fizesse meg a kártérítést.3

Elvi szintén az immunitás-elméletek feloldódására 
nagy befolyást gyakorolt a polgári felvilágosodás -  
közelebbről a francia forradalom -  óta elterjedt alanyi 
közjogok tana, amely először írta felül az abszolutista 
rendőrállam azon tézisét, amely szerint az egyénnek az 
állammal szemben alanyi joga nem létezhet. Ebben 
időben kerültek katalogizálásra első ízben az alapvető
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jogok az állammal, egyben a közigazgatással szemben 
is, de ettől kezdve volt elképzelhető az a jogi reláció is, 
amelyben az állam egy magánjogi jogviszony 
alanyaként szerepelhetett, a közhatalmi állam mellett 
tehát megjelent a magánjogi jogi személyiséggel ren
delkező állam.

Az állam mindenhatóságának ebbéli megbontását 
fejezte ki a korabeli ún. fiscus-teória,4 amely megté
vesztő módon az abszolút monarchia terméke, amikor 
is az alattvaló alapvetően védtelen volt a jogát sértő, a 
felelőtlen felségként megjelenő monarcha nevében 
eljáró közigazgatás, az állam ellen -  azonban ebben a 
rendszerben is elismertségre volt képes szert tenni a fis- 
cus, mint az államtól elkülönülő, annak cselekedeteiért 
felelősséget viselő „bűnbak”, azaz „Prügclknabe”, azaz 
mint egy gyerek, akit elvernek, ha az állam rosszat cse
lekszik,5 avagy az állam helyett el lehet verni rajta a 
port -  azaz polgári bíróságok előtt perelhető és kártérí
tésre marasztalható.6

A fiscus intézményének gyökerei már a római jog
ban is megtalálhatók, a kifejezést a köztársasági idők
ben az államkincstár szinonimájaként használták, azon
ban a fiscus a római jogban egyrészt nem jogi személy, 
másrészt abszolút immunitást élvez, így nem vezette a 
jogfejlődést az állami kárfelelősség intézményesülése 
felé.7

A következő lépcsőfoknak a jogfejlődés logikájában 
annak kellett lennie, hogy a fiscus immunitása feloldó
dik -  ez pedig német jogterületen, a patrimoniális 
államszemlélet felbomlásával történt meg. Ekképpen 
válhatott a fiscus tehát a német jogfejlődésben már 
felelősségi fogalommá azzal, hogy a 18. században 
elkülönült a német jogi felfogásban az állam, mint köz
jogi és mint magánjogi személy, azonban az egységes 
Német Birodalom létrejötte a fiscus magánjogi jogala
nyiságának elismerése ellen hatott az állam tevékeny
ségét szükségeszerűen hatósági jellegűnek titulálva8 -  
ennek lenyomatát láthatjuk a BGB állami felelősségi 
részének szabályozási koncepciójában, amely már csak 
részben támaszkodott a fiscus-teóriára, abban túlsúly
ban vannak a közhivatalnoki felelősség elemei.9

Az „alulról építkező” francia jogszemléletben sem 
volt markáns szerepe a kincstárnak az állam civiljogi 
felelőssége kérdésében,"’ azonban a jogfejlődés egyre 
inkább arra mutatott, hogy ne csak a fiscusok, de a 
hatóságként jelentkező állammal szemben is elismerést 
nyerjenek az állampolgárok jogai, s ezzel párhuzamo
san számos európai államban, így Franciaországban is, 
az államigazgatási jogkörben okozott kár a polgári jog 
területéről -  ahova a fiscus-teória terelte -  egyre inkább 
a közigazgatási jog szabályainak uralma alá került. 
Ennek a tendenciának kicsúcsosodása az 1873. évi ún. 
Bianco-ítélet, amelynek kapcsán a francia hatásköri bí
róság kimondta, hogy az államnak a magánszemé
lyekkel szemben fennálló kárfelelősségét nem lehet a 
magánfelek közötti jogviszonyokra megállapított elvek 
alapján megítélni -  a magánjogias szemlélettől tehát 
megindult a jogfejlődés a közigazgatási-jogias felfogás

__irányába.11
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A fiscus fogalmilag tehát az állam civiljogi jogala
nyiságának bázisa,12 amely által már az állami immuni
tás történelmi koraiban is elvált az állam, mint közhata
lom -  így kifejezetten közjogi jogviszonyok egyik 
szereplője -  és az állam, mint gazdálkodó szerv, mint 
polgári jogviszonyok alanya. A fiscus felelősségét ezt 
követően kiterjesztették az olyan közhatalmi aktusokért 
viselendő felelősségre is, amely a polgárok vagyoni 
viszonyaiba nyúlt bele, s innen már nem volt nagy lépés 
az, hogy már nem csak a fiscusként megjelenő állam
mal. hanem a hatósági közigazgatási jogi jogviszo
nyokban fellépő közigazgatási hatóságokkal szemben 
is elismerést nyerjen az állampolgárok alanyi közjoga.

Amellett, hogy a közhivatalnoki felelősség gyökerei 
már a római jogban felfedezhetőek voltak, a feudális 
jogtól idegen volt a jogintézmény, azonban a felvilágo
sodás korára már más igények alakultak ki; az alanyi 
közjogok garanciarendszerén belül olyan fejlesztésre 
volt szükség, amely egyrészt a polgárt a jogellenes kár
okozásért éppúgy oltalmazza, mint a jogszerűekért, 
másrészt olyan intézményre, amely a hivatalnok felelős
ségét a jóval nagyobb biztosítékokkal bíró szervi fele
lősséggel váltja fel.13 Ekkor az állampolgárok vagyonos 
rétegének -  akik a gazdasági szektorban tevékenykedve 
érintettek voltak ezen a téren, hiszen főként ezek a ré
tegek léptek gazdasági kapcsolatra az állammal -  fontos 
érdeke fűződött ahhoz, hogy a „szerződő féf'-ként fel
lépő államot valósággal kösse a szerződés, valósággal 
köteles legyen az obligban vállaltak teljesítésére, ha 
ugyanis ezen garanciális feltétel nem teljesül, úgy nem 
csak a konkrétan szerződő gazdasági szereplő van teljes 
bizonytalanságban, de maga a jogbiztonság is sérül.

A magánjogi kodifikációk terén a 19. századi nagy 
kódexek megalkotása tetőzte be és zárta le a recipiált 
római jogon alapuló közös kontinentális európai ma
gánjog, a ius commune dezintegrálódását, ezek a kó
dexek így szimbólumává váltak annak a történelmi fo
lyamatnak, amely a politikai nemzet győzelmét hozta a 
kulturális nemzet felett, de fontos ismérvük az is, hogy 
céljuk a felvilágosodás jegyében a nemzeti egységtö
rekvések sikerre vitele volt a liberális polgárság szor
galmazására. Ezen kódexek hatályosulási területén ez 
az idealizált társadalomkép nagy terheket rótt a bírói 
gyakorlatra, amely rugalmasan, szervesen építkezve 
töltötte ki a joghézagokat, -  a judikatúra jogfejlesztő 
szerepére jó példa a deliktuális kárfelelősség a hivatko
zott francia bírói gyakorlatban.14

Összegezve elmondható, hogy ezen kódexek meg
születése óta eltelt több száz év alatt a magánjogi kodi- 
fikáció kitartott az alapvető magánjogi jogintézmények 
mellett -  mint a magántulajdon szentsége és a szerző
dési szabadság intézménye - ,  azonban az időközben 
bekövetkezett jelentős társadalmi átalakulások követ
keztében a szociális igazságosság iránti társadalmi 
követelmények erősebbnek bizonyultak minden ideális 
és klasszikus elvnél,15 ezen követelmények egyre na
gyobb mértékű térnyerésének pedig természetszerűleg 
befolyással kellett lennie az. állami kárfelelősség 
témakörére.



1.2. A z  állami immunitás feloldódása hazánk 
jogfejlődésében

Az állami felelőtlenség gondolata hazánkban a fen
tiek szerint történelmileg kötött államhatalmi beren
dezkedéssel kapcsolatos összefüggésekkel összecsengő 
módon a 19. század végétől kezdett „kikopni", ettől az 
időponttól figyelhető meg az állami felelősség gondo
latának megjelenése. Az 1848-as törvények egy de
mokratikus, liberális állammodelll mintáztak, azonban 
ennek realizálódását megakadályozta a szabadságharc 
leverése és a neoabszolutizmus kora,16 ekképpen nem 
kedvezve az állami felelősség jogi tényezőként való 
megjelenésének.17 Ez az időszak tehát Magyarországon 
a nemzetközi trendekkel abszolút egybeesve hozta 
fogalmilag az állami felelőtlenség gondolatának elter
jedését, azonban ezt az elvi tételt több okból sem 
rögzítette konkrét joganyag -  egyrészt a gazdaságban 
az állam még nem vett részt külön, a többi gazdálkodó
val egyenrangú félként, másrészt ezen időszakban, a 
kiegyezést követően az ország fejlődését -  beleértve a 
gazdasági fejlődést és a gazdaság működését szabályo
zójogrendszert is -  az osztrák befolyás jellemezte.

Elmondható, hogy a Magyarországon a társadalmi és 
gazdasági berendezkedéssel abszolút nem adekvát 
módon ment végbe az osztrák jog hazai szervetlen reci- 
piálása,18 meghatározva a korabeli jogfejlődést -  erre 
az időszakra vonatkozóan „kérdésessé vált még az is, 
hogy lehettek-e immanens szabályszerűségei a magyar 
jogfejlődésnek?"19 Ettől fogva a polgári és gazdasági 
viszonyokat olyan, oktrojált módon honosított jogi sza
bályozás szorította keretek közé, amelynek színvonala 
nem volt összhangban a valóságos hazai viszonyokkal 
-  „a korabeli magyar gazdaságon belül nem volt kon
zisztencia a kapitalista látszatot keltő intézmények és a 
még kevésbé kapitalista valóság-tényék között, sem pe
dig a gazdaság és jog között nem volt olyan aktív-adap
tációs kapcsolat, amely jellegük tekintetében összhan
got biztosított volna”.20

Az osztrák polgári törvénykönyv -  amely hazánkban 
1853 és 1861 közölt volt hatályban -  még csak nem is 
említi az. állam felelősségének gondolatát, ebben a te
kintetben tehát hiába voltak a jogi szabályozás alapját 
adó osztrák életviszonyok fejlettebbek a magyar viszo
nyoknál, jogi szabályozásban az. ABGB nem hozott 
előrelépést, amelynek „érzékellensége a téma iránt nem 
volt alaptalan, hiszen a nála öt évvel korábban kiadott 
1806. évi osztrák jogszabály még az állami alkalmazot
tak hivatali ténykedéseik miatti polgári bíróság előtti 
felelősségre vonhatóságát is kizárta, (... |, az alaphan
got tehát az osztrák jogi immunitási szemlélet adta 
tehát, miszerint nemcsak az államot, de még a közhiva- 
tainokokat sem leheteti perelni az állami tevékenység 
során keletkező károkért”21 -  ezen alapokról indult te
hát a magyar jogfejlődés e tekintetben, s jutott el a ma 
hatályos koncepcióig, az államigazgatási jogkörben 
okozott kárért való felelősségi modeilig.

Az állami felelősség magyar joganyagának mega
lapozása és kiépítése tulajdonképpen egyet jelentett az

osztrák jogi felfogástól való eltávolodással,22 s tenden
ciaszerűen jellemző volt rá azon két sajátosság, amely a 
mai napig -  a ma hatályos szabályozásban is -  észlel
hető; egyrészt az, hogy a közszférában dolgozók 
felelősségét az alkalmazotti felelősség egyik sajátos 
eseteként fogja fel, másrészt az, hogy a kárigény 
érvényesítésére csak és kizárólag akkor van lehetőség, 
ha a károsult már minden fórumot „megjárt” előtte, 
tehát a nyitva álló jogorvoslati lehetőségekkel már élt,23 
ezen sajátosságokról tehát igencsak megállapítható, 
hogy kiállták az idő próbáját, hiszen a kezdetektől a 
mai napig tartják magukat.

Konkrét jogi norma formájában a bírák és bírósági 
hivatalnokok felelősségéről szóló 1871:8. törvénycikk 
rendelkezései között jelennek meg a közhivatalnoki 
felelősség első szabályai -  a törvényhely első jogi tétele 
már mindenekelőtt rögzíti, hogy a bírák és a bírósági 
hivatalnokok hivatali kötelességüknek szándékosan 
vagy „vétkes gondatlanságból” elkövetett megszegésé
ért felelősséggel tartoznak, később kimondja a jogsza
bály, hogy ez a felelősségük a „hivatali bűntett” tekin
tetében hivatali minőségük megszűnte után is fennáll. 
A második jogtétel pedig a kárfelelősséget alapozza 
meg, miszerint ezen közhivatalnokok felelősséggel tar
toznak azon kárért is, melyeket hivatali kötelességük 
megsértésével okozlak.

Témánk szempontjából azonban alapvetően az első 
csoportba, a hivatali bűntettek kategóriájába tartozó 
sikkasztás törvényi szabályozása nyújt adalékot, misze
rint sikkasztás bűntettét követi el a tisztviselő, ha az 
általa hivatalos minőségben átvett pénzt, értékpapírt, 
vagy „egyéb értekkel bíró tárgyat” részben vagy egész
ben eltulajdonítja vagy elidegeníti -  és ekkor követ
kezik az elvi jelentőségű fordulat: ez esetben a bírák 
elkövetett sikkasztásai miatt azokért a károkért, ame
lyeket ezen ténykedések a magánfeleknek okoztak, az 
állam felelős -  természetesen az állam visszkereseti 
jogának kikötése mellett. Itt tehát egy elvi fordulópont
hoz érkeztünk: megjelent az állam mögöttes felelős
sége, a törvény 73. §-ában pedig konkrét formát ölt a 
kereshetőség; itt találhatjuk ugyanis az állam ellenében 
érvényesíthető igény benyújtásának feltételeit és kere
seti módozatait. Ezen archaikus jogszabály külön 
fejezetben tárgyalta a vagyoni felelősség témáját, és 
jelen munka szemszögéből igencsak érdekes ren
delkezéseket tartalmaz. A vagyoni felelősségről szóló 
rész első szakasza ugyanis akként rendelkezik, hogy a 
bíró vagy a bírósági hivatalnok teljes kártérítéssel tar
tozik az eljárásával -  avagy annak elmulasztásával -  
okozott kárért, a következő rendelkezések pedig ezt a 
szabályt kiterjesztik szinte minden olyan közigazgatási, 
törvényhatósági hivatalnokra, akik hatósági jogkörrel 
bírhatnak.

A hosszú időtávlat miatt említésre méltó párhuzamát 
találjuk az 1871. évi törvénynek a jelenkori szabályo
zással, ugyanis a mai napi hatályos szöveg is szubszidi- 
árius felelősséget állapít meg; tehát a kárfelelősséget 
csak abban az esetben lehet megállapítani, ha a kár ren
des jogorvoslattal nem volt elhárítható, valamint égé-
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szén a rendszerváltást követő évekig -  1992-ig -  tartot
ta magát az egy éves elévülési szabály is.

Az 1867-cs kiegyezés után született önkormányzati 
törvények24 részben közvetlenül, részben közvetetten, 
de mindenképpen garantálták valamely tisztségviselő 
primátusát, az egyes döntéshozó testületekben -  ahogy 
Magyary írja erről, hogy a községi jegyzőnek „szak- 
képzettsége és állandósága révén a bírónál nagyobb 
egyéni súlyt szerez és a képviselőtestület tulajdonkép
peni vezetője [...] a községnek, mint szervezeti egység
nek a tulajdonképpeni főnöke”25 - .  így azok döntéseiért 
vállalandó felelősség szempontjából elmondható, hogy 
a testületek felelősségét felszívta a tisztségviselők poli
tikai felelőssége.26

A köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870:42. 
törvénycikk és a törvényhatóságokról szóló 1886:21. 
törvény -  amely a vármegyék és a törvényhatósági jog
gal felruházott városok szervezetét állította fel -  a kár- 
felelősségre vonatkozóan a vármegye központi tiszt
viselőinek (többek között az alispán, a főjegyző, az al
jegyzők, a tiszti főügyész és az alügyészek, az árvaszé
ki elnök és ülnökök, a főorvos, a főpénztámok, esetleg 
külön gyám vagy más pénztárnok, a főszámvevő, a lc- 
véltárnok, az árvaszéki nyilvántartó és az állatorvos) és 
a vármegyei bizottság tagjainak felelősségéről akként 
rendelkezett, hogy a tisztviselő mindazon kárért, ame
lyet hivatalos eljárásban akár cselekvése, akár mulasz
tása által szándékosan vagy vétkes gondatlanságból az 
államnak, a törvényhatóságnak, községeknek vagy 
egyeseknek jogtalanul vagy illetéktelenül okozott -  tel
tételül szabva, hogy a kár szabályszerű jogorvoslattal 
elhárítható nem volt -  teljes kártérítési felelősségét ál
lapította meg.

A községekben -  amely kategóriába a 19. század vé
gén a városok, nagyközségek és kisközségek tartoztak 
-  az 1886:22. törvény alapján az elöljáróság, valamint a 
segéd- és kezelőszemélyzet minden egyes tagja minda
zon kárért, amelyet hivatalos eljárásában akár cselek
vése, akár mulasztása által szándékosan vagy vétkes 
gondatlanságból az államnak, a törvényhatóságnak, a 
községnek és egyeseknek jogtalanul és illetéktelenül 
okozott, teljes kártérítéssel tartozott, ugyanazon feltéte
lek mellett, mint a törvényhatóság tisztviselői.

Az állami alkalmazottak kártérítési felelősségét a 
kiegyezést követően az első világháború kitöréséig ter
jedő időszakban már kialakult a közigazgatás személy
zetpolitikájának rendszerét adó, 1874-ben elfogadott, 
majd 1896-ban korszerűsített Pénzügyi Szolgálati 
Szabályzat kizárta, a vagyonkezeléssel megbízottakért 
az állam felelt.

A korabeli szabályozás áttekintése során megállapít
ható tehát, hogy az állami kárfelelősség gondolata köz
vetett formában már ekkor előtűnt; a vagyontalanság 
esetére irányadó rendelkezésekből látható, hogy elsőd
leges szempontként a jogalkotásban sokkal inkább a ká
rosult teljes kára rendezésének igénye szerepel a fel- 
róhatóság, a vétkes magatartással szemben.

A jogalkotásban a következő lépcsőfok volt a bűnvá-
__di perrendtartásról szóló 1896:33. törvénycikk, amely a
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korabeli külföldi minták alapján a sérelemdíj intézmé
nyét igyekezett bevezetni, a törvényhely XXXI. fejeze
tében, „kártalanítás” megjelöléssel. A jogszabály 
576-589. §-ai alapján az „ártatlanul szenvedett előzetes 
letartóztatás, vizsgálati fogság és büntetés esetében” -  
és a törvény további rendelkezései szerint a végrehajtott 
halálbüntetés esetében is -  fizetendő kártalanítást az 
állam csak néhány kivételes esetben tagadhatta meg, 
mint például a hamis önfeljelentés, hamis beismerő val
lomás, a bizonyítékok elhallgatása, a perorvoslat elmu
lasztása esetében. Jelenlegi büntetőeljárási törvényünk
kel összevetve nem mutat sok hasonlóságot, ugyanis 
mára a hatályos eljárásjogi kódex a 19. századi szabá
lyozásban rögzített okok közül csak a bizonyítékok 
elhallgatását tartotta meg.

Az államkincstár felelőssége jelenik meg az 
1897:20. törvénycikkben is; a kárfelelősséget itt a va
gyonkezeléssel megbízott állami tisztviselők károko
zása alapozza meg. Az 59. §-ban rögzítésre került a 
közalapoknak vagy akár magánfeleknek okozott kár 
esetén fennálló kártérítési kötelezettség, ahol a térítés 
„első sorban” az állami kincstárt terheli -  az első sor
ban kifejezés ehelyütt ismét a visszkereseti jog kiköté
sére vonatkozik.

A magyar magánjogi kodifikáció a 20. század első 
éveiben igencsak felgyorsult, ez időben több tervezet is 
foglalkozott az állami felelősség kérdésével; ilyenek az 
1900. és 1913. évi magánjogi tervezetek. A kiegyezést 
követően a polgári törvénykönyv tekintetében készül
tek ugyan résztervezetek, de az első átfogó tervezetet 
1900-ban tették közzé, amelynek átdolgozott változatát 
már törvényjavaslat formájában a Parlament elé ter
jesztették.

Az első tervezet az állam közvetlen felelősségét írja 
elő a hivatalnokok által okozott károkért; annak 
indokolása meggyőzően mutatja ki, hogy a másodlagos 
felelősségnek nincsen értelme, mert ha a hivatalnok 
fizetőképes, a kártérítési összeget az állam visszkereset 
útján úgyis megveheti tőle, míg a károsultra nézve az a 
fontos, hogy a kártérítési összeghez minél gyorsabban 
és minél kevesebb költséggel jusson hozzá, s ha a hiva
talnok fizetésképtelen, a károsult kénytelen pénz- és 
időveszteséggel előbb a hivatalnokot elmarasztaltatni, 
ellene végrehajtást is megkísérelni, s csak azután for
dulhat az állam ellen, amivel csak az állam terhét nö
veli. A második tervezet és a törvényjavaslat 1495. §-a 
fenntartja az első tervezetnek az állam felelősségére 
vonatkozó szabályait, az indokolás szerint a jogrend 
elutasíthatatlan követelményének módja az állam 
felelősségének törvényi elismerése, mert ha az állam 
megköveteli polgáraitól, hogy hivatalnokaiban bízza
nak, s nekik hatáskörükben engedelmeskedjenek, úgy 
az államnak helyt kell állania hivatalnokaiért, mert hi
szen az egyeseknek nem áll módjukban a kár keletke
zésének elejét venni, amennyiben az államrcnd kény
szerítőén utalja, az illető hivatalnok hatáskörébe az ő 
ügyét.27

Az 1900. évi tervezet 1790. §-ában foglaltak szerint 
az állam volt felelős azért a kárért, amelyet hivatalnokai



a hatáskörükhöz tartozó hivatalos eljárásban vagy a 
reájuk ruházott hatalom felhasználásával harmadik 
személynek jogellenes és saját felelősségüket is megál
lapító cselekmény által okoztak, és ugyanígy felelősek 
a törvényhatóságok és községek a tisztviselőik által 
okozott kárért. Ennél szigorúbb szabályok vonatkoztak 
a telekkönyvi és bírói letéti ügyekben okozott kárért 
való felelősségre, miszerint az állam a tárgyikig helyte
len hatósági intézkedés által okozott kárért ezekben az 
esetekben akkor is felelős volt, ha az intézkedő hivatal
nokot felelősség nem terhelte. A felelősség beálltához 
már ekkor is szükség volt a jogorvoslatok kimerítésére, 
amelynek hiányában -  „ha a károsult a kárt jogorvoslat
tal elháríthatta volna s ezt tenni vétkesen elmulasztotta” 
-  a felelősség nem állt be.28 A törvénytervezethez 
fűzött indokolás29 kifejezte, hogy nem tartja az igazság
gal összeegyeztethetőnek, hogy az állam önmagát 
kivonja azon felelősség alól, amely más közjogi 
testületek -  mint a község vagy a törvényhatóságok - 
terhére már meg lett állapítva.30

Az első tervezet tehát akkor, amidőn 1790. §-ában az 
államnak hivatalnokai által hivatalos minőségükben 
harmadik személyeknek jogellenesen okozott károkért 
való felelősséget általános elvként kimondja, nem új el
vet hoz be jogrendszerünkbe, hanem csupán a szokás
joggal járó bizonytalanságot szünteti meg a világos tör
vényhozási szabályozással -  amellyel a „hazai jogász
közönség régi óhajának tett eleget” -  tudniillik annak, 
hogy a kérdés törvényhozásilag szabályoztassék.31

Az 1913. évi magánjogi tervezet 1495. §-ában meg
fogalmazott szabályozás pedig az államot azért a kárért 
tette felelőssé, amelyet hivatalnokai a hatáskörükhöz 
tartozó hivatalos eljárásban vagy a reájuk ruházott hiva
talos hatalom felhasználásával harmadik személynek 
jogellenesen és saját felelősségüket is megállapító cse
lekménnyel okoztak, az egyéb kárért azonban, amelyet 
a hivatalnokok jogellenesen ugyan, de vétlenül okoz
tak, az. állam csak méltányossági alapon felelt azzal, 
hogy továbbra is a kárigény érvényesíthetőségének 
feltételeként írta elő a szabályozás a kár jogorvoslattal 
történő elhárításának elmulasztását.32

Az állam felelősségét tárgyaló kodifikáeiós folyama
tot sajnálatosan szakították meg az első világháború 
eseményei -  a parlamenti bizottság a polgári törvény- 
könyv negyedik tervezetét Bizottsági Szöveg elneve
zéssel azzal terjesztette az Országgyűlés elé, hogy azt 
majd a világháború befejezése után tárgyalja a 
háborút követően pedig az. állami felelősség kérdése 
már nem került vissza a tervezetekbe. És noha a bírói 
gyakorlatban a 19. század utolsó évtizedétől számít
hatóan folyamatosan érvényesült az állam-felelősségi 
elv azzal, hogy az állam az általános szabályok szerint 
felei hivatalnokaiért, úgy. mint a magánember a megbí
zottjáért, alkalmazottjáért -  az állam felelősségét tehát 
jogunkban objektív szemlélettel ítélték meg, tehát az 
alkalmazott kiválasztása körüli gondatlanságot, a culpa 
in eligendo fennálltát az állami felelősség fennál
lásához nálunk sem igényelték - ,  a Kúria 84. sz. tel
jesülési döntvényében 1917 után olyan álláspontra

helyezkedett, hogy a munkaadó saját vétkessége alap
ján tehető felelőssé alkalmazottjának eljárásáért, és ez 
alól csak egy kivétel van: nem vétkességi a munkaadói 
felelősség akkor, ha azt az üzem terjedelme indokolja. 
Ezt követően többen utaltak arra. hogy a közigazgatás 
esetében a terjedelem bármely nagyüzemét meghalad
ja.33

A két világháború között 1922-ben kezdtek neki 
újból a törvénykönyv előkészítésének, amely munkála
tok gyümölcseként tartjuk számon az 1928. évi magán
jogi törvényjavaslatot, amelyből, mint szám szerint az 
ötödik tervezetből szintén nem lett törvény. Az Mtj. 
egyáltalán nem tartalmazza az állami felelősség intéz
ményét, nagy visszalépést mutatva a jogintézmény ad
digi fejlődésében.

Az állam kárfelelősségét tárgyaló, a Magyar Királyi 
Kúria 1933. évi 976. sz. elvi határozatában -  amely 
szerint az állam a hatóságai vagy tisztviselői által a 
hatáskörükhöz tartozó hivatalos eljárásban hozott hatá
rozatokkal egyeseknek okozott kárt csak abban az eset
ben tartozik megtéríteni, ha az eljárt hatósági személy 
akár szándékosan, akár vétkes gondatlanságból olyan 
módon sértette meg a határozat meghozatalánál az 
irányadó jogszabályokat, hogy az a saját felelősségének 
megállapítására is alapul szolgálhatna és a károsult a 
kárt jogorvoslattal el nem háríthatta34 -  az állami fele
lősség újrafelfedezése ismerhető fel, amelyet még 
1952-ben is visszhangzott a judikatúra.35

A II. világháborút követően azonban a szovjet 
befolyás jellemzően kimutatható volt, s a történeti és 
politikai összefüggéseket ismerve nem meglepő, hogy a 
kor kiindulópontként elismert 1922-es szovjet Polgári 
Törvénykönyvben az állam felelőssége az állami szer
vek jogellenes magatartásáért a felelősséget csak akkor 
engedte megállapítani, ha azt külön törvény kimondta -  
gyakorlatilag tehát teljes immunitást jelentett az egész 
állami apparátus számára-, ennek indokolásaként meg
jelentek olyan elméletek, miszerint a fiatal proletárál
lamnak erre az immunitásra a hatalomért és a vívmá
nyok megtartásáért folyó küzdelemben szüksége volt, 
azonban később, az államhatalom megszilárdulásával a 
szovjet szocialista jogban is elismert bizonyos korláto
zott felelősséget az államigazgatási aktusok által oko
zott károkozás eseteiben -  és ez a tendencia több
kevesebb pontossággal minden európai szocialista 
államban megfigyelhető volt36 - , ezt követően azonban 
ezekben az államokban is dinamikus fejlődésnek indult 
a jogintézmény, s az immunitási szemléletnek a 
helyébe a szocialista törvényesség eszméje lépett.

/. 3. A z  állam jogalanyiságának 
fejlődési tendenciái

Az állami immunitás és kárfelelősség témakörével 
foglalkozó joganyag fejlődésével párhuzamosan 
érdekesen alakul az állam kárfelelősségének témájához 
szorosan kapcsolódó tárgykör, az állam jogalanyiságá
nak megítélése is -  amely jogterülettel kapcsolatban 
elmondható, hogy az a kárfelelősség érvényesítésének
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szempontjából igencsak előkelő helyen áll. Hazánkban 
a II. világháborút követően a jogalanyiság kérdésére 
adott válaszok meglehetősen változó képet mutattak: 
míg 1959-ben a Ptk. kodifikátorai még nem tekintették 
jogi személynek az államot.-'7 igencsak ellentmondásos 
helyzetet teremtett egy 1953-ra datálódó jogszabály,38 
miszerint az állam felel közvetlenül az olyan kötelezett
ségekért, amely azon vagyontárgyakkal kapcsolatos, 
amelyeket az állami költségvetés vagy egyik szervhez 
sem utal, illetőleg nincs meghatározott rendeltetésük.39 
Kérdés tehát, hogy miként lehetett felelősséget telepí
teni egy -  más jogalanyokkal jogviszonyba kevered
hető jogalanyként el nem ismert, különleges státuszú -  
állam oldalára.

Az államigazgatási és quasi államigazgatási szervek 
közigazgatási jogi és polgári jogi jogi személyiségét 
illetően ebben az időszakban az elméletben igencsak 
eltérő vélemények jelentek meg; ezek egy része állítot
ta, hogy a közhatalmi jogosítványokkal felruházott 
szervek jogi személyisége kizárt, azok teljesen alkal
matlanok arra, hogy jogi személyek legyenek, mivel 
ezek hozzátartoznak az állam lényegéhez, és mű
ködésükben sem lehet mást látni, mint az állam mű
ködését. ekképpen egy meghatározott vagyontömeget 
leszakítva lehetséges, de értelmetlen jogi személyt fa
ragni belőlük. Tény. hogy a korabeli magyar szabályo
zásra nagy befolyással rendelkező szovjet civilisztika 
is ebben az irányban mozdult el. Az 1950-es évek 
szovjet jogtudományában új vonások jelentkeztek az 
állam civiljogi jogalanyiságát illetően; miszerint a jog
viszonyok alanyaként szereplő államot nem jogi 
személynek, hanem politikai-gazdasági komplexitá
sából adódóan inkább „különleges jogalanynak” tartot
ták.40

A másik oldalon olyan álláspont fogalmazódott meg, 
miszerint nincs akadálya annak, hogy jogi személyt fa
ragjunk ezekből a szervekből, azonban olyan „közben
ső” jogi személy válhat csak belőlük, amely mögött egy 
magasabb rendű jogi személy, az „anyaközület” áll.41 A 
közülct és a kincstár kategóriáit használó jogi szabályo
zásban42 tükröződő szocialista jogfelfogásban látható, 
hogy az állami direktívák történelmi időszakában az 
állam közvetlen polgári jogi fellépéseinek esetei 
megritkultak, a korszak politikai-ideológiai célkitűzé
seivel nem volt adekvát a „polgári jogi módszer”.43

Az állam felelősségét mindenképpen testületi 
felelősségként, egy adott szerv vagy szervezet felelős
ségeként felfogva elmondható, hogy a 19. század végé
től -  pontosabban a 1886-os törvénykezések óta -  elő 
történelmi hagyományok, amelyek az ügydöntő jogkör
rel bíró testületek tevékenységét is nagymértékben 
azok vezető tisztségviselőinek személyi befolyása alá 
rendelte, ekképpen a döntésért való felelősséget is 
elmosta az érvényesíthetőségi problematikával küzdő 
testületi felelősségei a politikai felelősséggel össze
mosó tisztségviselői felelősséggel, a felszabadulás után 
is tovább éltek, sőt, a személyi kultusz éveiben tel
jesedtek csak ki igazán -  a centralizációs törekvések 
mentén tovább erősödtek.44

Amennyiben az állam számonkérhetősége téma
körét illetően a testületi felelősség talaján állva folytat
juk vizsgálódásunkat, nehéz paradoxonnal találjuk 
szembe magunkat. Egyik oldalról ugyanis könnyen 
belátható, hogy a kárfelelősség az egyetlen felelősségi 
forma, amely testülettel szemben érvényesíthető a 
hagyományos felelősségi formulák közül. Mind a ha
zai. mind a külföldi jogrendszerekben van példa arra, 
hogy a testület kártérítési felelőssége kimondható 
azzal, hogy az csak akkor állhat be. ha a végrehajtásra 
kötelezettnek nem álltak rendelkezésére eszközök ah
hoz, hogy a kárral fenyegető testületi döntést felül- 
bíráltassa -  ez a kritérium a jogellenes utasítás végre
hajtása megtagadásának analógiájára került beve
zetésre,43 azonban másrészt az elméleti síkon túllépve, 
mintegy a praktikum és realitás tényeit figyelembe 
véve vitathatatlanul el kell ismernünk Száméi állás
pontjának valós alapjait is, miszerint a jogi szabályo
zás gyakorlatban való érvényesülésének esélye sincs, 
az a „semmihez közel álló”, tekintve, hogy egyrészt a 
döntés ellen szavazókra képtelenség kiterjeszteni a 
felelősséget -  és ezt a problémát különösen a praktiku
san kizárhatatlan titkos szavazásoknál lenne teljes 
lehetetlenség érvényesíteni, továbbá a testület tagjai a 
felelősségtől való félelmükben vagy részt sem ven
nének az ülésen vagy tartózkodnának a kockázatos 
döntésekben való részvételtől, így végül a rendszer a 
testületi működés bénulását eredményezné, másrészt 
az előbbi okok miatt az ilyen testületek kiürülnének, a 
közéleti érdeklődésű embereket ez visszatartaná ilyen 
jellegű megbízatás elvállalásától,46 tehát a magunk 
részéről is el kell ismerni, hogy a hazánkban ma fenn
álló jogi konstrukciónál -  a kártérítés reparációs funk
cióját előtérbe helyező, alapvetően felróhatósági ala
pokon álló, ámbár esetenként és kivételként objektíve 
fennálló, elsődlegesen testületi felelősség mellett 
esetleges visszkeresetek útján érvényesíthető kizárólag 
felróható magatartással kiváltható egyéni felelősségnél 
-  nem látunk a gyakorlatban jobban működtethető jogi 
megoldást.

A Ptk. 1977. évi Novelláját követően is megmaradt 
a magyar jogfejlődés annál a felfogásnál, hogy az 
állam nem jogi személy, bár e tekintetben valószínű
leg még mindig az '50-es évek szovjet teóriáinak túl
húzó hatása nyilvánult meg”; a Ptk. 1981. évi kom
mentárja sem teremtett tiszta jogi helyzetet azzal, 
hogy rögzítette: „Az állam nem és nem csak jogi sze
mély". Mindebből tehát az következett, hogy egészen 
új -  egyben dogmatikai szempontból tiszta és értel
mezhető -  alapokra kellett helyezkedni a rendszer- 
váltás során.47

A Ptk. 1991. évi Novellája tette helyre végül a 
jogalanyiság vitatott kérdéskörét; amikor is azt mondta 
ki. hogy az állam a vagyoni jogviszonyok alanyaként 
jogi személy -  és ez a felfogás előrelépést jelentett az 
állam korábbi „különleges jogalanyaként titulálása 
után, még akkor is, ha igaz. hogy a későbbi módosítá
sok és a következetlen jogalkotás révén az állam 
jogalanyisága tartalmilag ellentmondásossá vált.48
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II. A közhatalmi kárfelelősség egységes 
szabályozásának megszületése: 
a Ptk. kodifikációja

II. 1. A z  állami károkozásokért való felelősség 
érvényesítésének feltételei

Magyarország polgári jogi kódexének kodiloká
ciójára egy olyan korban került sor. amely a lehető 
legszerényebb keretek közé szorította vissza a magán- 
tulajdont,49 és egyértelmű előnyt biztosított a köztulaj
donnak. egyfajta hierarchiát érvényesítve köztük. Az 
adott politikai környezetben a minden értelemben 
megszorító jellegű szabályozás természetszerűleg volt 
hatványozottan érvényes az állami kárfelelősség tárgy
körére.

A közhatalmat gyakorló szervek immunitása -  de 
legalábbis az általánosnál enyhébb felelőssége -  az 
adott történelmi szituáció tényezője mellett több lábon 
állhatták az elméletek szintjén: egyrészt a közérdekű 
jellegű tevékenységre való hivatkozás volt ismert, 
miszerint az állami szervek a közösség érdekében eljár
va követnek el hibákat, okoznak kárt. de ezt a tevé
kenység közérdekűsége menti. A szocialista elméletben 
pedig emellett felmerült az is, hogy a szabályokat ki- 
kényszerítő -  és ezáltal esetlegesen, adott helyzetben 
nem kifejezetten népszerű intézkedéseket végrehajtó -  
államapparátust meg kell védeni a felesleges zaklatá
soktól. a működését akadályozó, határozatainak he
lyességét minduntalan kétségbe vonó kárigényektől. Ez 
utóbbi elmélet továbbgondolta a szigorú -  azaz az álta
lános, reparációs funkcióhoz igazodó - megítélés 
konzekvenciáit, s megállapította, hogy a szankciók szé
les körű kilátásba helyezése az apparátust bizonytalan
ná, túl óvatossá teheti, ami végső soron bürokratizmus
hoz, a nem egyértelműen eldönthető ügyek elhúzásá
hoz, aktatologatáshoz vezethet.

Természetesen hasonlóan súlyos érvek általánosság
ban az állami szervek teljes felelőssége mellett is fel
hozhatók: ugyanis a szakirodalomban sokszor hangoz
tatottak szerint konszolidált, demokratikus viszonyok 
között elvárható, hogy a közhatalmat gyakorló szervek 
szakmailag felkészülten és törvényesen lássák el 
közcélú feladataikat, használják fel hatósági jogosít
ványaikat, a hatóság rendellenes működéséből eredő 
károkat pedig az államnak, s nem a vétlen félnek kell 
viselnie. Ez a felfogás pedig egyrészt az apparátusba 
vetett bizalom alapja, másrészt nem elhanyagolható 
szempont az sem, hogy a kárfelelősség preventív 
funkciója az állami szervek irányában is érvényesül
het.50

A Ptk. 1955-től 1958-ig tartó előkészítése az akkori 
politikai környezetet vette figyelembe, azzal, hogy a 
korabeli társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok 
igen sajátosak voltak, a szocialista államigazgatásnak 
számos új feladattal kellett megküzdenie, egy kialaku
latlan joggyakorlattal, gyakorlatlan és szakképzetlen 
apparátussal, azonban az időközben eltelt éveket

követően már egy újabb, megnövekedett államigaz
gatási felelősség vált társadalmilag szükségessé.51

Az 1959. év augusztus 11. napján hatályba lépett 
Ptk. keresztelte el a jogintézményt „államigazgatási 
jogkörben okozott kárért" fennálló felelősségnek. A 
szabályozást eredetileg úgy alkotta meg, hogy a felelős
ség csak annyiban állapítható meg, amennyiben a kár 
rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható, és büntető 
vagy fegyelmi eljárás során megállapították az eljáró 
alkalmazott bűnösségét, vétkességét. Kiegészítő ren
delkezésként meghatározta, hogy ha a büntető- vagy 
fegyelmi eljárás lefolytatását törvényben meghatározott 
ok kizárja, akkor a kártérítési keresetet elbíráló bíróság 
feladata annak eldöntése, vajon fennállnak-e mégis a 
kárfelelősség feltételei. A kódex indokolása támpontot 
adott a jogszabály értelmezéséhez azzal, hogy kimond
ta: a felelősséget csak akkor lehet megállapítani, ha az 
alkalmazott rosszhiszeműen, szándékosan vagy súlyo
san gondatlanul határozott, intézkedett vagy mulasztott.

A Ptk. közhatalmi kárfelelősség előfeltételeire 
vonatkozó rendelkezésének előzménye volt az, hogy a 
judikatúra a Legfelsőbb Bíróság 1955. évi ítéletét52 
követve -  azon az alapon, hogy az állami szerveket a 
„zaklatástól” megkímélje -  már ettől az időponttól 
megkövetelte a kárfelelősség feltételeként az eljáró 
alkalmazott büntetőjogi vagy fegyelmi felelősségre 
vonását. A határozat indokolásában kifejtette: a szocia
lista állam arra hivatott, hogy szolgálja állampolgárai
nak személyi és vagyoni biztonságát, ezzel összhang
ban az állam vállalja a felelősséget az államigazgatási 
tevékenység körében elkövetett károkért. Ez a felelős
ség azonban csak abban az esetben áll meg, ha az ál
lamigazgatási jellegű tevékenység körében okozott kárt 
az állami szerv, intézmény vagy vállalat kárt okozó dol
gozójának kötelességszegését büntetőbíróság jogerős 
határozata vagy jogerős fegyelmi határozat megállapí
totta.

A közhatalmi kárfelelősség megállapításának előfel
tételei ebben az időben tehát egy új tétellel egészültek 
ki; a rendes jogorvoslatok kimerítése mellé csatlakozott 
az alkalmazott büntetőjogi vagy fegyelmi felelősségé
nek megállapítása is, így csak akkor kerülhetett sor a 
felelősség megállapítására, ha az eljáró állami közeg a 
kárt hatósági -  közigazgatási, ügyészi, bírói -  jogkör
ben, hivatali kötelezettségszegéssel és vétkesen okozta. 
Fontos kiemelni, hogy ezen bírósági ítéletet is csak az 
adott történelmi helyzetben lehet értelmezni. Egyes 
álláspontok szerint ugyanis ez a határozat elejét kíván
ta venni annak, hogy az ún. személyi kultusz idején tör
vénytelenül elszenvedett károkért a károsultak tömege
sen igényeket érvényesítsenek. Ezt a -  még csak nem is 
irányelvként, hanem elvi döntésként -  hozott határoza
tot a Ptk. később kiemelte az illegalitásból, in praxi 
jogszabályi rangra emelve. Igaz. a munkajogi törvény 
végrehajtási rendelete előírta, hogy amennyiben az 
államigazgatási jogkörben okozott kár alapos gyanúja 
felmerül, a fegyelmi hatóságnak ki keli az ügyel vizs
gálni. annak eredményét a károsulttal közölni kell -  de 
ez nem változtatott az érdemi tényen: az ügy ura a káro-
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kozó hivatalnok fegyelmi hatósága maradt. A jogtu
domány pedig beérte azzal, hogy figyelmeztetett: a 
fegyelmi hatóság nem indulhat ki abból, hogy az állam 
érdeke a nem fizetés, mert a reparációhoz fűződő jog- 
biztonság ennél nagyobb érdeket képvisel -  szintén az 
állam oldalán.51

A fegyelmi hatósági határozatot feltételként előíró 
jogi szabályozás a gyakorlatban azonban nehezen volt 
átültethető, tekintve ugyanis, hogy az államigazgatási 
határozatok egy részét testületi szervek, végrehajtó bi
zottságok hozzák, amelyek fegyelmi felelősségre fogal
milag nem vonhatók.54 S ha még el is fogadnánk, hogy 
az a ritka kivételként név szerinti szavazásnál megvaló
sítható, akkor sem adna alapot a felelősség feltételei 
fennállta megállapításához, ugyanis nem létezik a tes
tületek fegyelmi felelősségét rendező jogi szabályozás; 
ezen jogszabály hiányát pedig úgy kell felfogni, mint a 
fegyelmi eljárás lefolytatásának jogszabályban megha
tározott kizáró okát.55

Száméi, összegezve a Ptk. rendelkezéseinek gyakor
latát, 1982-ben az államigazgatási kárfelelősséget há
rom tényező által találta meghatározottnak: létezett 
egyrészről az államigazgatási szerv és az államigazga
tási alkalmazott felelőssége az államigazgatási szerve
zetrendszeren kívüli, harmadik személynek okozott 
kárért, másrészről az államigazgatási alkalmazott fele
lőssége azért a kárért, amelyet a munkáltatójának oko
zott, harmadrészről az államigazgatási szerv felelős
sége a jogszerűen harmadik félnek okozott kárért.56

A korabeli joggyakorlatról festett kép igencsak szür
ke; a jogintézmény nem hatályosult a gyakorlatban, 
ilyen jellegű ügy csak elvétve létezett, és különösen 
igaz volt ez a bírósági vagy ügyészségi jogkörben oko
zott károkért való felelősség területén, bár a klasszikus 
államigazgatási területen is szórványosan jelentkeztek 
az ügyek -  mintegy százas nagyságrendben - , de legin
kább csak egyes építési engedélyezési és telekügyek 
kapcsán.

A ritka előfordulás okai között karakteres módon sze
repelt az is, hogy még a megalapozottnak tűnő kártérítési 
igény érvényesítésére sem volt mód a fegyelmi felelősség 
előzetes megállapítatlansága miatt. Ehhez hozzáadódott 
az a rosszul értelmezett „apparátusi szemlélet”, amely a 
mundér becsületének védelmében a fegyelmi eljárás 
elmaradása felé hajlást eredményezte a vezetés -  
esetlegesen a fegyelmi tanács -  részéről. Jellemző volt az 
állami apparátust a végsőkig „védelmező” szocialista 
gondolkodásmódra, hogy a közszolgálatot teljesítők 
hibáit egyfajta „szuverén belső ügyként" kezelték, ami 
nem is lenne problematikus, ha nem kapcsolódna hozzá a 
károsult polgári jogi igénye. Az alkalmazotti felelősség- 
revonás gyakorlati megvalósulását pedig természetszerű
leg tovább nehezíthetik olyan helyzetek, mint például, ha 
a károkozó alkalmazott időközben már nem dolgozik a 
szervnél, kivitelezhetetlen ellene eljárást indítani, vagy 
olyan esettel állunk szemben, amelyben esetlegesen nem 
egy személy eljárásával okozott kárról beszélhetünk, 
hanem többek közreműködése is kimutatható a károkozó 
határozat meghozatalánál.57

A társadalmi viszonyok konszolidációjával azonban 
egyre erősödtek azok a tendenciák a korabeli irodalom
ban. amelyek a büntetőjogi, illetve a fegyelmi felelős
ség előzetes megállapításának eltörlésével együtt azt 
képviselték, hogy az állam csak a tisztviselő szándékos
sága vagy súlyos gondatlansága esetén legyen felelős, 
de semmiképpen se alapítson felelősséget az egyszerű 
jogalkalmazási tévedés, emellett létezett olyan javaslat 
is. amely a kárigény érvényesítését a kártérítésre köte
les szerv közvetlen felettes szervének hozzájárulásától 
tette volna függővé. A sokféle felvetés között egy 
hasonlatos vonást fedezhetünk fel; mindenképpen 
nemet mondtak egy olyan szabályozásra, amely a fele
lősség objektivizálása felé mutatna, hiszen ez az ap
parátust „kiszolgáltatná”. Miután az államszervezet 
védelmét szükségesnek tartó álláspontok győzedelmes
kedtek, az 1977. évi Ptk.-módosítás csak az államigaz
gatási jogkörben okozott károkért való felelősség növe
lésének „minimális programját" volt képes megvalósí
tani, az eljáró tisztviselő előzetes felelősségrevonását a 
felelősségi alakzat feltételei közül törölte.58 A Ptk. 
1978. március 1. napjától hatályban volt szövege tehát 
a kárfelelősség megállapításának többé már nem állítja 
feltételévé az eljáró alkalmazott vétkességének büntető 
vagy fegyelmi úton történő megállapítását, elegendő 
az. ha a kár nem volt rendes jogorvoslattal elhárítható 
vagy legalábbis azokat a károsult igénybe vette. Ez a 
törvénymódosítás a korabeli remények szerint végér
vényesen lezárta „az államigazgatási kárfelelősségi jo
gunk egy kínos emlékezetű periódusát".59

II. 2. A  méltányos elévülési idő kérdése
A Ptk. a kár megtérítésére irányuló követelés elé

vülési idejét egy évben határozta meg, s az államigaz
gatási jogkör esetén alkalmazandó rendelkezést kiter
jesztette a bírósági és ügyészségi jogkörök vonatkozá
sában is.

A közhatalom számára alaptalan előnyt nyújtó, ere
deti szabályozás hamar ellenállásba ütközött. Az 
államigazgatási jogkör kérdését illetően a hazai jogász
közönség az 5. és 6. jogászgyűlésen adott kifejezést 
annak az óhajának, hogy a közhivatalnokok hivatalos 
eljárása által okozott károkra nézve az alkalmazók va
gyoni felelőssége a magánjognak a jogi személyek kép
viselői által okozott károkra vonatkozó szabályai 
szerint rendeztessék, ezt támasztja alá a bírói gyakorlat 
is, amelyből kimutatható, hogy az állam felelősségére a 
judikatúra a magánjognak a megbízási viszonyra vo
natkozó szabályait alkalmazza.60

A kárfelelősségi premisszák szempontjából a jogi 
szabályozás szigorodása figyelhető meg ebben az 
időszakban, s az 1978. március 1. napjától hatályos Ptk. 
alapján a kárfelelősség megállapításának többé már 
nem feltétele az eljáró alkalmazott vétkességének bün
tető vagy fegyelmi úton történt megállapítása. Az 1977- 
es Novellától datálódóan elegendő az, ha a kár nem volt 
rendes jogorvoslattal elhárítható vagy legalábbis azokat 
a károsult igénybe vette. Az egyéves elévülési idő 
intézménye azonban egészen 1992-ig tartotta magát,



történeti siemle

ehhez a reformhoz már politikai változásokra is szük
ség volt.

1992-ben az indítványozók azzal fordultak az akkor 
már lassan két éve felállt Alkotmánybírósághoz, hogy 
kérik megállapítani az egyéves elévülési időre vonatko
zó rendelkezés alkotmányellenességét. Érvelésük 
szerint az igényérvényesítés határidejére vonatkozó 
különbségtétel indokolatlanul tesz különbséget az 
állam ellen, illetve más felek ellen indítható eljárások 
között, ez pedig sérti az Alkotmányban rögzített, a köz
tulajdon és a magántulajdon egyenjogúságát és egyenlő 
védelmét, végső soron a jogegyenlőség elvi tételeit. Az 
Alkotmánybíróság döntésében részletesen meghatároz
ta a kereshetőség feltételeit, kibontotta a jogszabályban 
kimondottakat, tulajdonképpen az igényérvényesítés 
korlátáit értelmezte, s ekörben megállapította, hogy -  
tekintettel arra, hogy a törvényhozónak nagyfokú sza
badsága van a tekintetben, hogy az egyes jogviszonyok 
belső sajátosságait figyelembe véve az alanyi jogok 
bíróság előtti érvényesíthetőségét ez milyen korlátok 
közé szorítja -  ez a nagyfokú szabadság mégsem kor
látlan. annak ugyanis alkotmányos korlátái vannak. Az 
emberi és állampolgári jogok tekintetében fennálló jog- 
egyenlőségi követelmény, a megkülönböztetés tilalma, 
a jogegyenlőségi tétel mentén végső soron az Alkot
mánybíróság az egy éves elévülésre vonatkozó ren
delkezést alkotmányellenesnek minősítette és megsem
misítette.61

Az Alkotmánybíróság az államigazgatási jogkörben 
okozott károk körével -  és közvetetten az állami kár
felelősséggel -  foglalkozó határozatában rámutatott 
arra, hogy az állami közhatalom körében, az államigaz
gatási és a bírósági, ügyészségi jogkörben okozott 
károkért viselt felelősség szabályai a magyar jog fejlő
dését tekintve folyamatosan szigorodtak. Megállapí
totta továbbá, hogy a Plk. 1959. évi hatálybalépése előtt 
a közhatalmi kárfelelősségre vonatkozóan általános 
felelősségi szabály nem létezett, bár egyes speciális 
rendelkezések léteztek, amelyek nem az állam, hanem a 
vétkes állami alkalmazott személyének, illetőleg alkal
mazójának a felelősségét állapították meg, és a kár ér
vényesíthetőségét legalább a károkozó súlyos gondat
lanságához kötötték.62

A taláros testület részletezte, hogy még a Ptk. erede
ti szabályozásában fellelhető egyes elemek is az állam 
történetileg kialakult immunitásával, az ún. állami fe 
lelőtlenség intézményével voltak összefüggésben, 
azonban az olyan, az eredeti kódexbeli szűkítő felté
telek -  mint az, hogy az eljáró alkalmazott bűnösségét, 
illetőleg vétkességét büntető vagy fegyelmi eljárás 
során megállapítsák, vagy az. hogy a követelés egy év 
alatt évült el -  megszűntek, mivel az államigazgatási 
jogkörben okozott kárért való felelősség körében az 
állam kedvezményezésének alkotmányos alapja szintén 
megszűnt.

A Ptk.-nak az említett novellákat követő szabályo
zása az állam kárfelelősségét illetően egy, a kártérítés 
általános szabályára építkező bővített mondatra 
szorítkozott; ez annak a törvényi szintű rögzítése, hogy

az államigazgatási jogkörben okozott kárért való fele
lősség megállapítására csak szubszidiáriusan van lehe
tőség ezen törvényhely alapján, mégpedig akkor, ha a 
kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható, illetőleg 
a károsult a kár elhárítására alkalmas rendes jogorvos
lati lehetőségeket igénybe vette. A hatályban volt 349. 
§ következő bekezdése pedig kiterjeszti ezen szabályt a 
bírósági és ügyészségi jogkörben okozott kárén való 
felelősségre is.

III. A z elmúlt évtizedek magánjogi 
kodifikációja

A magánjogi kodifikáció hazánkban alapvetően az 
ősiség eltörlésével vehette kezdetét, azonban ez nem 
történt meg azonmód; annak ellenére, hogy az egységes 
kódex előkészítéséről az 1848:5. törvénycikk rendel
kezett. polgári törvénykönyvünk csak mintegy száz 
évvel később született meg, akkor is „paradox módon 
egy olyan korban, amely a lehető legszerényebb 
keretek közé szorította vissza a magánjogi vagyoni for
galom természetes társadalmi feltételét, a magántulaj
dont”.63

Az Alkotmánybíróság az államigazgatási jogkörben 
okozott kárért való felelősség kódcxbcli szabályozása 
kapcsán rámutatott arra. hogy az állami közhatalom 
körében, az. államigazgatási és a bírósági, ügyészségi 
jogkörben okozott károkért viselt felelősség szabályai a 
magyar jog fejlődését tekintve folyamatosan szigorod
tak, de a Ptk. 1959. évi hatályba lépése előtt erre vo
natkozóan általános felelősségi szabály nem létezett,64 
megállapította továbbá, hogy még a Ptk. eredeti szabá
lyozásában fellelhető egyes elemek is az állam tör
ténetileg kialakult immunitásával, az ún. állami fele
lőtlenség intézményével voltak összefüggésben, azon
ban az olyan, az eredeti kódexbeli szűkítő feltételek 
alkotmányos alapja, amelyek az államigazgatási jog
körben okozott kárért való felelősség körében az állam 
kedvezményezését valósították meg, már rég megszűnt.

A több mint tízéves kodifikációs munkálatok révén 
megszületett új Ptk65 elfogadásának körülményeit 
szemlélve láthattuk, hogy azt szakmai körökben jórészt 
bírálatok érték, az államfő és az ellenzék kifejezetten 
elutasító álláspontra helyezkedett vele kapcsolatban, és 
noha magával a törvénykönyvvel szemben indított 
támadások nem vezettek eredményre, az új rendelke
zések hatályba lépése egyelőre mégis elmaradni látszik, 
ugyanis a Ptké. hatályba léptető rendelkezései alkot
mányellenességének megállapítása iránt eljárás indult 
az. Alkotmánybíróság előtt, amely véső soron az indít
ványozók álláspontját elfogadva azzal zárult, hogy a 
taláros testület megsemmisítette a Ptké.-nek a Ptk. 
hatályba léptetésére vonatkozó rendelkezéseit.66

Az új kódex sorsa tehát még nem dőlt el, azonban a 
Parlament által elfogadott törvényről méltánytalan 
lenne még említést sem tenni. A Ptk. megújításának 
előkészítői egységesen foglaltak állást abban a kérdés-



Jog__________
ben. hogy a törvénykönyvnek az államigazgatási jog
körben okozott kárért való felelősséget tárgyaló sza
bálya mindenképp megérett a reformra. Míg hatályos 
jogunk szűkszavúan rögzíti az államigazgatási jogkör
ben okozott kárért való felelősség jogintézményét, a 
bírósági jogkörben okozott károk kapcsán pedig csak 
utal arra, hogy az államigazgatási jogkörben okozott 
károk szabályait kell alkalmazni, az új Ptk. ezzel szem
ben külön fejezetet szentelne a közhatalom gyakorlása 
során okozott kárért és sérelemért való felelősségnek. 
Az új rendelkezések a hatályos szabályozással azonos 
módon megkülönböztetnék a közigazgatási és a bírósá
gi jogkörben okozható károk kategóriáját azzal, hogy 
részletesen szabályozzák a közigazgatási hatáskörben 
okozott kárfelelősséget, és ezt rendelik alkalmazni a 
bírósági jogkörökre is, de egyelőre lényegi változást 
nem hoznak a közhatalmi kárigények érvényesítése kö
rében.

Az új szabályozás szükségességét vallóknak tehát ez 
idő szerint egyelőre csalódniuk kellett -  azzal, hogy az 
újonnan felállt parlamenti többség még láthatja 
másképp is a közhatalmi jogkörben okozott kár szabá
lyozási igényeit. E körben ugyanis mélyen egyetértünk 
azzal a gondolattal, hogy a hazai alulszabályozottság 
miatt jórészt a bírósági joggyakorlatra hárul az a fela
dat, hogy a naponta felmerülő vitás kérdésekre egyedi
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továbbiakban: Száméi, 1986)
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13 Száméi, 1982: i. m, 121. p.
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(HVG-Orac, Budapest, 2001. 17-18. p.; a továbbiakban: Vékás, 
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döntések keretében megkíséreljen olyan válaszokat 
adni, amelyek a jogalkalmazóktól elvárható felelősség 
megállapításával, mértékével és a károsultak méltányol
ható igényével is összhangban vannak, amelyek ugyan 
jól szolgálják a kiegyensúlyozott ítélkezést és a jogbiz
tonságot, továbbra is jelentkeznek azonban olyan új 
vagy újszerű jogesetek, amelyekben elvi jelentőségű, a 
konkrét pereken túlmutató állásfoglalásokra van és lesz 
szükség.67

Az évtizedes kodifikációs munkálatok eredménye
képpen napvilágot látott törvényjavaslatok, szövegter
vezetek koncepcióiból végül nem sok elképzelés vált 
törvényi szabályozássá, a jogalkotó visszatért a szűk
szavú szabályozáshoz, a korábbi 50 év tapasztalatának 
megfelelően a bírói joggyakorlatra bízva a szabályozási 
deficit következményeit. Ennek ellenére a kodifikációs 
folyamat ez idő szerint még nem zárult le, nyitva áll 
tehát az út egy megújult közhatalmi kárfelelősség előtt. 
Tanulmányunkat ezen reményekkel és azzal az opti
mista gondolattal zárjuk, hogy az új szabályozás szem
pontjából talán előnyös lehet az a körülmény, hogy a 
korábbi szabályozás a maga negyven évével viszonylag 
fiatal törvénykönyvnek számít -  talán még nem cson
tosodott meg annyira a bírói gyakorlat, mint a százados 
kódexek esetében - , így a „későn jövők" előnyeit 
kihasználva ez a reform sikeréhez járulhat hozzá.6*
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II. A z észak-erdélyi magyar 
agrárpolitika

1940 ősze az. eufória pillanatait jelentette sok ezer 
magyar számára, mert az egykori történelmi Magyar- 
ország olyan elcsatolt része tért vissza a második bécsi 
döntés eredményeként, amelyhez a legerősebb emocio
nális kötődés fűzte a magyarságot. Az. országgyűlés 
1940. október elején fogadta el az. 1940:26. törvény
cikket,1 amely „A román uralom alól felszabadult 
keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent 
Koronához való visszacsatolásáról és az országgal 
történő egyesítéséről” rendelkezett. A magyar hivata
los jogi terminus technicus a „Szent koronához vissza
csatolt keleti és erdélyi országrésznek ” nevezte ezt a te
rületet, de végül a köznyelvben is meghonosodott 
Észak-Erdély elnevezés gyökeresedett meg.

A kezdeti lelkesedés hangjaiban nemsokára azonban 
az üröm is megjelent -  főképp az erdélyi magyarság 
részéről, mert a kormányzat társadalmi, illetve gazdasá
gi rcintegrációs törekvéseinek eredménye eltért vára
kozásaiktól. E téren nem volt egyszerű helyzetben az 
akkori magyar politikai elit, mert a realitások és az 
elvárások messze estek egymástól.

A probléma több okra vezethető vissza. A két világ
háború között a szülőföldjén maradt magyarság az ön- 
rendelkezés megnyíltát várta a számára kedvező főha
talomváltástól, de ez részint ábrándnak bizonyult. Az 
anyaországi és az észak-erdélyi magyar érdekek 
„összeütközését" legélesebben a helyi államigazgatás
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személyzeti kérdéseiben, illetve azon természeti erőfor
rások sorsának rendezésén lehet lemérni, amelyekben 
Észak-Erdély a leggazdagabb volt, azaz a földek és az 
erdőségek kérdéseiben.

Ez utóbbiak esetében további bonyodalmakat oko
zott az, hogy Erdély egyes részei az elmúlt évtizedek 
alatt eltérő módon differenciálódtak. Székelyföld 
esetében mélyebb lett az a szakadék, amely már a 
„magyar időkben” is fennállt, míg más észak-erdélyi 
területek sikeresebben integrálódtak Románia gaz
daságába. Ennek oka, hogy már az első világháború 
előtt jelentős kereskedelem zajlott Erdély egyes tájai és 
Románia között, így ez a kötődés egy országgá válva 
még intenzívebb lett.

Más oldalról a helyzetet jól illusztrálja a közjogi 
értelemben vett reintegrációból adódó feszültség. Fel
merültek ugyanis olyan elképzelések is, melyek szerint 
Észak-Erdélyt -  a más nemzetiségek arányában né-


