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Szalm a József

A precedensjogról

I. A  precedenst és kódexjog tendenciális 
fejlődésmenete a m agyar jogban

A z 1959. évi -  1960-ban hatályba lepett -  magyar 
Pfk. Vhr. rendelkezéseivel megszüntette a Curia 
állásfoglalásait mint jogforrást. Ez akkoriban való

ban „érthető" volt. Addig az egész polgári jogot szabályo
zó kódex, Ptk. hiányában, de ettől függetlenül, hagyomá
nyosan, a Legfelsőbb Bíróság (Curia) elvi állásfoglalásai 
szolgáltak jogforrásként, kivéve azokat a jogterületeket, 
amelyekre nézve a 19. sz. második felétől egészen a 20.

század második feléig külön (partikuláris) törvényeket al
kotott az Országgyűlés, pl. Csjt.. Kereskedelmi Törvény- 
könyv, Telekkönyvi Rendlartás stb.

Az új (2012. január elsején hatályba lépett) Alaptör
vény1 névieg megváltoztatta a Legfelsőbb Bíróságot, neve 
ezentúl Curia lesz. Kérdés, hogy ez pusztán elnevezés
módosítás, vagy lényegbeli változtatás, vagyis a Legfel
sőbb Bíróságnak, a Curiának a jelenlegi, elvben csupán 
jogalkalmazási és jogértelmezési funkciójához jogforrási 
hatáskör is párosulni fog.2 Az Alaptörvény első olvasatá
ból úgy tűnik, hogy az elnevezésvállozás mellett növeked
ni fog a Curia hatásköre a precedenciális jog irányában. 
Ennek körvonalait, irányait nyilván a Curiára vonatkozó 
sarkalatos törvény fogja alakítani.

Meg kell ugyan jegyezni, hogy a 2012 előtti hatályos 
vonatkozó magyar törvény is precedensszerü, közvetet
ten jogforrási funkciót tulajdonított a Legfelsőbb Bíró
ság határozatainak. Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság, egyes,



megfelelő perorvoslattal eléje tárt esetektől függetlenül, 
az alsóbb fokú bíróságokra nézve kötelező állásponto
kat alakíthat ki. Ez a jogszabály azonban nézetem szerint 
nem jelent strictu ccnsu, „igazi" precedensi LB-hatáskört, 
annál fogva, hogy rendeltetése, célja, a törvényi jogsza
bályok egységes értelmezésének, azaz alkalmazásának 
biztosítása, arra az esetre, ha az alsóbb fokú bíróságok 
a jogalkalmazás során az azonos normát eltérően alkal
mazták. Számos esetben azonban a Ptk. partikuláris meg
reformálásának idején (1989-tól 1998-ig) a Legfelsőbb 
Bíróságnak (a rendszerváltás során felmerülő joghézagok 
mentén), továbbá az Alkotmánybíróságnak (a reformált 
alkotmánnyal ellentétes jogszabályok jogrendből való ki
iktatása útján) jogfejlesztő szerepe is volt. Az 1998-as év
től végül is az Országgyűlés a Ptk. új, a piacgazdálkodás
nak megfelelő alapokon történő újrakodifikálást rendelte 
el. Kódexként a polgári jog egészét, teljes rendszerét, te
hát elvben a polgári jog teljes körű szabályozását célozza 
meg, ami elvben nem hag\’hat helyet a bírói (precedensi) 

jognak, azaz a bírósági határozatok jogforrási jellegének. 
2008-ban a Vékás Lajos akadémikus által vezetett Szakér
tői Bizottság el is készítette az új Ptk. javaslatát,3 majd azt 
a rákövetkező évben, igaz vitás módosításokkal, a korábbi 
Országgyűlés is tárgyalta és elfogadta, de hatályba nem 
léptette.'1 Az új Országgyűlés a Javaslatot a Kodifikációs 
Bizottságnak utalta át, a szakmai és tudományos vita alap
ján, a Kódex további fejlesztése céljából.5

II. Lehetséges-e a precedens-
és a kódexjog párhuzam os jogforrási
funkciója?

Feltehető a kérdés, hogy a kódexjogi rendszer kizárja-e 
a szőkébb értelemben vett precedensjogot, vagyis a ki
zárólag vagy főként bírói jogforráson (általános érvényű 
állásfoglaláson) alapuló polgári jogot. Erre nehéz árnyalat 
nélküli, egyértelmű és általános érvényű választ adni, an
nak ellenére, hogy formális logikai alapon a válasz igenlő, 
tehát az, hogy vagy az egyik vagy a másik (vagy a törvény 
az alapvető jogforrási rendszer vagy a precedens) van ér
vényben. A rendszerváltástól kezdődően változatlanul az 
Alkotmány és a törvény együtt képezi a magyar jogforrási 
rendszer alapjait, amit megerősít a hatályos jogalkotási 
törvény is.0

A nagy kontinentális európai jogrendszerek, a polgá
ri korszaktól kezdődően, így a francia (Code civil, 1804) 
és német (BGB, 1896 1900), továbbá az osztrák jog 
(OÁPtk, 1811), a 19. század során megalkotott kódexeik
kel a polgári jog forrásaiként csupán a törvényt (Kódexet 
és külön törvényt -  die Sondergesetze) szabják meg, a bí
róságnak (Bundesgerichtshof, Cour de cassation) csupán 
a jogalkalmazási szerepkört szánnak. Természetesen nem 
zárván ki a törvény keretében, a jogértelmezés általáno
san elfogadott módszerei (logikai, nyelvi, szisztematikus, 
normatörléneti. normacél szerinti stb. interpretáció) útján, 
a bírói kreativitást. Ennek doktrinális alapja a strici ha
talomági megosztás, amely szerint a parlament szerepe a

törvényhozásban, az államigazgatás feladata a törvények 
végrehajtásában, azaz alkalmazásuk feltételeinek meg
teremtésében a bíróságok rendeltetése, hatásköre csupán 
a törvények alkalmazásában mutatkozik meg. A jogál
lamiság alapvető követelménye szerint államigazgatási 
vagy akár önkormányzati rendeletek nem érinthetik (nem 
szüntethetik meg, nem módosíthatják vagy korlátozhat
ják) a törvény által szabályozott, törvény alapján, a felek 
jogügyleti akarata által, az akaratszabadság határain be
lül létrehozott, alapított alanyi jogosultságot és az ezzel 
járó korrelatív kötelezettségeket. A bírósági határozatok
nak nincs általános érvénye, csupán a felek közötti jog
vita rendezését szolgálják. Sem a francia, sem a német Pp. 
nem teszi lehetővé, hogy a legfelsőbb bíróság általános 
érvényű, jogforrási jellegű, eléje tárt jogeseteken túlmenő 
hatályú precedenseket alkosson. Az európai kontinentális 
jogfelfogás elhárítja a polgári jogban a bíróság jogalkotói 
funkcióját, ugyanis ezt kizárólag a parlamentre bízza. E 
doktrína a bíróság szerepkörét csupán a jogalkalmazásra 
redukálja. A bíróság csupán egyedi jog i aktusokat hozhat 
meg, tevékenységi körén kívül áll az általános jogi aktu
sok meghozatala. Amennyiben a precedensnek általános 
érvényű, jogforrási jellege volna, s mellette párhuzamo
san fennállna a kódex jellegű, parlamentáris tevékenység
ből eredő általános jogi aktus, az óhatatlanul hatalomági 
keveredéshez, továbbá jogbizonytalansághoz vezethet, 
hiszen a precedens, mint teljesen önálló párhuzamos jog
forrás „felülírhatná” a törvényi jogot. Még akkor is, ha a 
kettő közötti elvi elhatárolás abban rejlene, hogy a pre
cedens a „múlt” és a jövő joga lenne, szemben a kódex 
,jelen” és .jövő” jellegével. Ismeretes továbbá a polgári 
jogi kódexek általánosan elfogadott szabálya, a visszaha
tó hatály tilalma és a jövőbeni hatály elve, mely szerint 
a kódex csupán a hatálybalépésétől kezdődően létrejövő 
jogviszonyokat szabályozza, a korábban létrejövő jogi 
kapcsolatokra nem alkalmazható. A korábban alapított 
polgári jogviszonyokra a létrejövetelük idején érvényes 
jogszabályok a mérvadóak. Vonatkoztatható ez keletke
zésük érvénye tekintetében még akkor is, amikor olyan 
tartós kötelmi viszonyról van szó (pl. bérlet, haszonbérlet, 
tartási szerződés), amely a korábbi törvény hatálya ide
jén jött létre, de tartama átnyúl az új törvény hatálybalé
pésének időpontján. A kódexjogi visszaható hatály tilalma 
a jogbiztonság elvét hivatott szavatolni. A precedensjog, 
mint a múltból, analógia alapján fellépő jövőben „alaku
ló” jog, mintha nem bírna maradéktalanul ezzel az erény
nyel. A törvényi és precedens jellegű jogforrási rendszer 
párhuzamos alkalmazása annál fogva okozhat hatalomági 
keveredést, mert az egyébként jogalkalmazási hatalom, a 
bíróság, egs’idejőleg felveszi a jogalkotói funkciót.

Márpedig a klasszikus hatalomági megosztás szerint 
a jogalkotás kizárólag a parlamentet, országgyűlést illeti 
meg. A végrehajtási funkció is járhat jogalkotási funkci
óval, de kizárólag a parlament által hozott törvény meg
valósítása céljából. Az államigazgatási jogszabályok nem 
szüntethetik meg, nem módosíthatják a parlamenti jog
alkotási tevékenységből származó jogszabály, azaz a tör
vény alapján szerzett alanyi jogosultságokat. Magyaror
szágon még mindig van nyoma a jogalkotási rendszerben
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a korábbi, rendszerváltás előtti jogalkotási rendszernek, 
amely lehetővé tette, hogy a parlamenti törvényhozás he
lyett alanyi jogot kormányrendelet is szabályozhat, ahe
lyett, hogy az utóbbi csupán a törvény végrehajtását cé
lozhatná meg. A korábbi rendszerre jellemző törvényerejű 
rendelet funkciója szerencsére megszűnt, de van még egy 
ilyen jogalkotási formában hatályban levő, igen fontos, 
eklatáns, egyébként tartalmában korrekt, klasszikus kollí- 
ziós normákat tartalmazó jogszabály, az 1979. évi 13. tör
vényerejű rendelet a  nemzetközi magánjogról J

Az. angolszász polgári jog hagyományosan precedensi 
(bírói) jog, hasonlóképpen, mint a polgári korszakot meg
előző, de polgári korszakra is átnyúló magyar jog. A pre
cedensi jogforrási rendszert nemcsak az szabja meg, hogy 
e jogforrási rendszeren alapuló jogrendszerekben rend
szerint nincs polgári jogi kódex. Erre a rendszerre inkább 
talán az a jellemző, azaz pozitív oldala abban rejlik, hogy 
rugalmasnak, új jogesettípusokhoz könnyen idomúiénak 
bizonyult. Annak alapján, hogy lényege abban határoz
ható meg, hogy adott, korábbihoz hasonló jelen tényállás 
kapcsán korábbi legfelsőbb bírósági határozat az új jo g 
esetre is „kiterjed”, analóg, értelemszerű, esetleg méltá
nyossági elv alkalmazása révén.

Habár a precedensjog eredetét kifejlett alakjában 
többnyire az. angolszász jogforrási elmélethez és gyakor
lathoz fűzik (common law, equity), igazi eredete a római 

jogra  vezethető vissza. Kezdeti fejlödésmeneti szaka
szában ugyanis a római jog nem volt kódexjog. A XII 
táblás törvény semmiképpen nem tekinthető -  sem ko
rabeli, sem mai szemszögből -  teljes magánjogi rend
szert akár általánosságban átfogó törvénynek. Hézagait 
helyettesítette a praetori jog?  amely, jellegénél fogva, 
más hasonló jogesetekre is alkalmazást nyert. Hasonló
képpen a senatus consulta (a bölcsek tanácsának állás
pontja), továbbá a ius communis? A római jog kódexjog 
felé irányuló fejlődésmenete csak a kései, már feudali- 
zálódó római jogfejlödési szakaszban jelent meg, főként 
a diocletianusi (3. század) és a iustinianusi (6. század) 
korszakban, úgy, mint a császári törvényalkotási tevé
kenység eredménye.1" Ismeretes, hogy az angolszász 
jogfelfogásra amíg a szigetország a Római Birodalom 
része volt, de különösen később — jelentős hatást gya
korolt vagy mutatott fel a római jogi jogforrásfelfogás,11 
amely egyébként évezredes jogfejlődésében nagy utat 
telt meg a „precedensjogi'’ jogforrásfelfogástól egészen 
a „kódexjogi" álláspontig.

Az európai és a  magyar korai rendi társadalom abszo
lút korszakában a király (császár) testesítette meg mind
három hatalomági funkciót, a törvényhozási (királyi rcn- 
dclctck), végrehajtási és igazságszolgáltatási hatáskört 
egyaránt. A későbbi, relatívizálódó rendi társadalomban, 
amely a centrális királyi hatalom mellett felmutatja a par
lamenti hatalom kezdeteit, így a korabeli magyar jogban a 
Diéta (Országgyűlés) esetében, kezdetben nem törvény
hozói, hanem íratlan vagy írott (pl. Werbőczy: Triparti- 
tum. 1517)12 szokásjogon alapuló igazságszolgáltatási 
hatalmat gyakorolt. Csupán a késői rendi társadalomban 
veszi át az Országgyűlés a királyi törvényhozói hatalom

_egy részét.'3
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III. A  törvényi jogra való áttérés 
kísérlete a m agyar jogban

A magyar jogban a törvényi jogszabályi jogforrásokra 
való áttérés már a liberális, Széchenyi-törvényhozásban is 
megmutatkozott (1830 1845),14 amely a polgárosodás so
rán már akkor meghozta az első társasági törvényeket (pl., 
bányatörvény, közkereseti társaságokról szóló törvény, 
csődtörvény), amikor a szokásjog már nem mutatkozott 
elegendőnek vagy alkalmasnak, beleértve akár a nemzet
közi jellegű, kezdetben íratlan korabeli lex mercatoriát 
is.15 Az 1848:15. törvény összesen két -  mai szempontból 
szemlélve talán alkotmányi jogi jelentőségű -  bekezdé
sében meghirdeti a jogalanyok törvény előtti jogegyenlő
ségét, valamint a Polgári törvénykönyv meghozatalának 
szükségét, ami arra irányult, hogy ettől kezdve a magyar 
polgári jog tendenciálisan áttért volna a kódex jellegű jog
forrási rendszerre. A  polgári jogi kódex meghozatalára 
azonban a történelmi körülmények, események miatt nem 
került sor (annak ellenére, hogy az Országgyűléstől Sza- 
lay László megbízást nyert a magyar Ptk kidolgozására).

IV. A  precedensi és törvényi jog 
párhuzam os alkalm azása a kiegyezés 
utáni m agyar jogban

A  történelmileg (precedensjog érvénye miatt) feltétele
zett „kódexhiány” alól a 19. századi magyar jogban ki
vételt képez az 1875. évi Kereskedelmi Törvénykönyv, 
mint (korabeli európai szintű) részkodifikáció.16 Számos 
kiemelkedő, a századfordulóig megalkotott partikuláris 
kódexjavaslat (kötelmi jog, dologi jog stb.), majd a szá
zadforduló utáni teljes kódexjavaslatok, beleértve a leg- 
kiforroltabbnak tekinthető 1928. évi Mtj.-t, nem léptek 
hatályba, így a II. világháború vegéig érvényben maradt a 
hagyományos bírói (curiális) jogforrási rendszer.

A hosszú időn keresztül alkalmazott precedensi jog a 
magyar polgári jogban a 19. század második felétől kez
dődően európai szintű jogfejlesztést valósított meg, meg
alapozván a  modern magyar magánjogot.l7 (Pl. az alanyi 
felelősség mellett a veszélyes üzem által okozott károk 
esetében a Curia bevezette a vétkességtől a szubjektív 
felróhatóságtól független, tárgyi felelősséget).1* Módot 
nyújtott a bírói jogforrás megtartása arra is, hogy az oszt
rák kódextől, az OAPtk.-tól, ahol kellett és lehetett, külö
nösen 1861 (Országbírói Értekezlet, ITSZ),1'1 majd 1867 
(a kiegyezés) után, eltérő, önálló magyar jogforrási rend
szeren alapuló jogalkalmazásra kerülhessen sor.20 Amint 
az anyagi jog (precedensi jogforrás útján), úgy akár 1861- 
töl a bírósági rendszer is önállóságot nyert.

A kiegyezés (1867) utáni korszakban a magyar jogfor
rási rendszer kettős volt: mag}’ar törvénnyel nem szabá
lyozott jogviszonyok tekintetében maradt a curiai állás- 
foglalás mint bírói jog; a törvénnyel szabályozott polgári 
jogviszonyok tekintetében pedig (mint a kereskedelmi jog, 
családi jog) az országgyűlési törvényhozási tevékenység



(Peschka Vilmos jogforrás-elméleti minősítése szerinti) 
eredménye, a törvény volt mérvadó, azaz a törvényi jel
legű általános normák szolgáltak jogforrásként.21 Ily mó
don egymástól viszonylagosan elvált a precedenst jog  
alkalmazási köre a törvényi jellegű normák alkalmazási 
körétől. A két egymástól eltérő jogforrási rendszer egy
más mellett való megférése, aránylag pontosított alkal
mazási kör közepette, azért volt lehetséges, mert a pre- 
cedensi jogforrási rendszer érvénye idején igazából nem 
volt a polgári jogot teljes körűen szabályozó Ptk., csupán 
partikuláris törvények. Elvben megmutatkozott, hogy a 
preccdensi (bírói) és törvényi jogforrási rendszer egymást 
kiegészítve, vegyes rendszerben (alapvetően eredménye
sen) működhetett. Ez a kettősség azért volt indokolt, mert 
a partikuláris törvények nem szabályozták a pandekta- 
rendszer szerinti polgári jog egészét. Az is igaz, hogy a II. 
világháború utáni curiai gyakorlat gyakran hivatkozott az 
Mtj.-re. habár az nem lépett hatályba.

V. A  precedensjog és a kódexjog 
előnyeiről és hátrányairól

Megmutatkozott, hogy a preccdensi jognak előnyei is 
voltak, s vannak, de hátrányai is, hiszen a Döntvénytá
rakban való rendszeres megjelenésük ellenére nehezen 
volt követhető vagy eldönthető polgári jogi jogviszony 
létrehozásánál, mi a tételes (hatályban levő) jog. Ugyan
akkor a precedens hátránya az volt, hogy mint „alakuló”, 
azaz „alakítható” jog előre nem volt teljeségében ismert: 
szemben a kódexjoggal (a magyar jog esetében akár annak 
tervezeteivel), amelynek előnye, hogy a tételes jog  már a 

jogviszony keletkezése előtt előre ismeretes, s így hozzájá
rulhat a piacgazdálkodásban oly szükséges jogbiztonság
hoz. Kérdés, hogy amennyiben a Ptk. mint teljes kódex 
meghozatalára sor kerülne, volna-e helye az igazi jogfor
rási jellegű preccdensi jognak. (Tehát nem a jogegységi 
értelembe vett legfelsőbb bírósági állásfoglalásoknak, ha
nem úgy. mint a Ptk. melletti külön jogforrásnak).

Előnyei mellett a kódexjognak is vannak hátrányai, 
„gyenge" oldalai. Talán a legjelentősebb hátrány a kódex 
meghozatala idején kialakult jo g  rögzítése, mely néha gá
tolja a jogfejlődést. E hátrány kiküszöbölését a modem 
kódexelmélet a konkrét jogintézményi szabályok köré és 
fölé helyezett generálklauzulák útján kívánja elérni. Úgy, 
hogy az egyes jogintézmények értelmezése az általános 
normák vagy alapelvek (pl. jóhiszeműség, fraus [törvény- 
kerülés J tilalma stb.) fényében történjen, ami „nyitva tart
ja" a jogfejlődés útjait. A kódexjogi generálklauzulák -  
mint szabályozási módszer részben a precedensjogból 
származnak.

VI. A  Legfelsőbb Bíróság jogegységi 
kötelező határozatai és ezeknek jogi 
természete

Mint a magyar jog, a rendszerváltó országok (pl. Szlo
vénia, Horvátország, Szerbia) is jórészt fenntartották a 
legfelsőbb bíróság kötelező jogegységi határozatainak 
vagy elvi állásfoglalásainak intézményét. Ám nemcsak 
a rendszerváltó országok, hanem a nyugat-európai álla
mok, pl. a Német Szövetségi Köztársaság is előirányozza 
a szövetségi jogegységi határozatokat, pl. a munkajog te
rületén. Fentebb már utaltunk arra, hogy ennek rendelte
tése a törvényi jogi normák egységes alkalmazása. Külön 
precedensi, bírói jogforrás jellegük nincsen, hiszen ezen 
álláspontok a hatályban levő normák helyes értelmezését 
szolgálják, s ily módon mérvadóak az alsóbb fokú bírósá
gok számára. Egyébként és elvben, instanciától függetle
nül, a bíróságot az anyagi jog alkalmazásánál a törvényi 
jogszabályok kötik, és nem a felsőbb fokú bíróságok jogi 
álláspontja. Ha ez elvben nem így volna, akkor a bírósá
gi funkció közeledne a közigazgatási (államigazgatási) 
fölércndelési elvhez, hiszen az alsóbb fokú közigazgatási 
szervet kötelezi a szubordinációs (folérendelési) elv a fel
sőbb fokú szerv jogi álláspontjának követésére. A bírósá
got azonban csupán a törvény szava és rendeltetése kö
telezi. Feltételezhető, tisztán formai jogi érvelés alapján, 
hogy a törvényi jogszabály világos, egyértelmű és helyes 
jogértelmezés, azonos norma esetén nem fog az alsóbb 
fokú bíróságoknál egymástól eltérő értelmezéshez vezet
ni. A jogalkalmazási gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 
erre -  különböző okoknál fogva -  viszonylag gyakran ke
rül sor. Ennél fogva maradt meg a rcndszervál tások után 
is a legfelsőbb bíróságok jogegységet szolgáló funkciója.

Közvetetten, habár a törvényi jogforrási rendszerben a 
legfelsőbb bírósági álláspontoknak nincs jogforrási (álta
lános) érvényű jellege, mégis a kötelező vagy elvi állás
pontok tartalmaznak precedenciális ismérveket, azáltal, 
hogy a törvény szellemében mélyíthetik, pontosíthatják a 
törvényi norma jelentéstartalmát. Mindenesetre szigorúan 
a jogértelmezés szabályai szerint (pl. a zárt felsorolású ki
vételek nem nyerhetnek kiterjesztő értelmezést -  excep- 
tiones non sunt extendendae).

A polgári korszaktól kezdődően a magyar jogforrási 
rendszer közelített a kódexjoghoz, és elhagyván a pre- 
ccdenciális hagyományt -  a Ptk. meghozatalakor (1959) 
át is tért erre. Ennél maradt a megreformált Ptk. (1997) 
is. Az új Ptk. Javaslata (2008) is marad a kódexjog, azaz 
a törvényi jogforrás mellett. Az LB jogegységi vagy elvi 
álláspontjai, habár jogi tennészetét illetően nem „igazi” 
precedensi jogforrások, elegendő teret nyújtottak és nyújt
hatnak a kódexjogi és partikuláris törvényi intézmények, 
azaz jogszabályok értelmének, jelentéstartalmának feltá
rásához. Úgy tűnik azonban, hogy az új magyar Alaptör
vény mintha ennél nyomatékosabban juttatná kifejezésre 
a jövendő Curia (valós) precedenciális jogkörét.
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J ózsef Szalma

Über des Prezadentrechtes
(Zusammenfassung)

Nach dér neuen ungarischen Grundgesetz, welcher am 
1. Januar 2012 in Krafl getreten wird. welcher statl des 
bisherigcn Ungarischen Obcrsten Gerichtshofcs laBl der 
tardilioneller C'uria eingefhüren, schon emeuten in der 
ungarischen Doktrin die Diskussionen über der Rechts- 
quellenart, in Zweispalt zwischen Kodex-Recht und Prá- 
zedenzrecht. Obwohl im ungarischen Rechtsquellenthe- 
orie, wáhrend des zweiten Halfte des XIX. Jahrunderts, 
bis zum crslc llalftc des XX. Jahrhundcrts dominierte die 
Auffassung zu Gunsten der Prázedenz (ausser Rechtsge- 
biete welche mii ungarischen Sondergesetze geregelt wur- 
de wie zB. Handelsrecht, Konkursordnung, Éhe- und 
Fainilienrecht). Gegeniiber aber auch eine starke Orienta- 
tion tendenziel! zum Ausdnick kam, schon ab XV. Gesetz 
aus dem Jahrc 1848 zum gunsten des Kodexrechtes. Der 
Hauptkomission fiir Kodifikation des neuen ungarischen 
Ziviirechtes zwischen I998-2oo8 arbeitete aus die erste 
Fassung, Vorschlag über neues UBGB, unter Leitung von

Prof. Vékás, welches auch das Parlament diskutierte und 
auch Sie verkündete. Dies doch noch nicht in Kraft ge
treten, weil das ncuc Parlament ciné wcitere Durcharbeit 
voraussctztc. Der Autor stellt die Fragc ob cin Prázedenz- 
recht neben vollstándiges Zivilgesetzbuch Platz nehmen 
kann. Umsomehr, weil das Richterrecht charakterisiert 
der Rechtssysteme, welche keine zivilrechtliche Kodifi- 
kationen habén. Zwischen Richterrecht als Rechtsquelle, 
vcrsucht der Autor an cincr Untcrschied verwcisen zu den 
Verpflichtende Auffassung des Obersten Gerichtshofes, 
was keine wahre Prazedenzrecht ist, sondem nur ein (die 
„niedere” Gerichte verpflichtende) Ausiegung des Geset- 
zes und fúr seine einheitliche Anwendung diente. Nach der 
Stellungsnahme des Autors fúr eine wahre Prazedenzrecht 
besteht keiner Platz, falls eine volstandige Zivilrechtliche 
Kodifikation in Kraft getreten wird, deswegen weil dies 
zum unerwünschte Mischung des Machtverteilung fuhren 
könnte in Rechtsquellengebiet.

Jegyzetek_______________________________________

1 Magyarország Alaptörvényét az Országgyűlés 2011. április 18-i 
ülésnapján fogadta cl. amely felváltja az 1989. évi rendszerváltást 
követően többször módosított, és ezáltal európai értelemben harmo
nizált 1949. évi XX. törvényt. Az Alaptörvény 2012. január l-jén 
lépett hatályba. Az Alaptörvényt az Országyűlés az 1949. évi XX. 
törvény 19. paragrafus (3) bekezdés a) pontja és a 24. paragrafus (3) 
bekezdése alapján fogadta el.

:  Lásd: Alaptörcny. 25. cikk ( I), (2) bekezdés
'  Vékás Lajos (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv 

tervezetéhez (Budapest. 2008). l ásd továbbá: Vékás, Lajos: Die 
Gtvndzüge der ungarischen Privatrechtsreform In: Lieber Amico- 
rum T. Ansay in honctur trfhis 75h birthdav -  Festschriftfiir T. Ansay 
zum 75. Geburtstag (The Hague. 2006,437-454. p.)

J Lásd: Az új Polgári Törvénykönyv (Komplex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 2000)

•' A 2013. február 11-én elfogadott új Ptk.. a 2013. évi V. törvény 
2014. március 15-én lép hatályba. [A szerk.]

6 Lásd az 1987. évi XI.. többször módosított (1989. évi XXXI. tv., 1990. 
évi XXXI.. XI... LXV. LXXXVII. tv.. 1991. évi LXVIIL, LIX. tv., 
1992. évi XXII. tv.) törvényt a jogalkotásról. Például: in: Alkotmány- 

jog. Jogszabálygyűjtemény (Századvég Kiadó. Budapest. 1994. 334. 
p.). A jogalkotási tv. I. paragrafusa szerint a jogalkotó szervek, az 
Országgyűlés törvényt, a Kormány, valamint az önkormányzat rende
letét hozhatnak, miközben az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet 
ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. A jogszabály hatályát és 
hatálybalépésének módját a jogalkotási tv. 11-13. paragrafusa, kihir
detésének módját 14. paragrafusa, a Vhr. alkotásának módját 15. parag- 
ralúsa szabályozza. A LB jogegységi határozatainak jogi jellegéről 
lásd: Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog (8., átdolgozott ki
adás, Osiris Kiadó. Budapest. 2006.97.. 118. p.). Újabban. 2010 végén 
az. Országgyűlés a még hatályos Alkotmány 7/A paragrafusának (4) 
bekezdése alapján új vonatkozó törvényt hozott (2010. évi CXXX tv. a 
jogalkotásról, amelynek 32. paragrafusa szerint hatálybalépését 2011. 
január elsejére tűzte ki). E tv. kritikáját lásd: Prugberger Tamás: Ész
revételek az új Alkotmány-koncepcióhoz (Kapu. 2011. 2.. 12-13. p.).

7 Lásd pl.: Burián László-Kecskés Lászfo-Vörös Imre: Magyar 
nemzetközi kolliziós magánjog (Budapest. Logod Bt.. 2001. 52.. 
315. p.)

8 Írasd pl.: Földi András- llamza Gábor: A római jog  története át in
stitúciói (15. kiad.. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2010.83. p., 
278. jegyzet)

l'  Lásd pl.: Földi András-Hamza Gábor: i. m.. 82. p., 274. jegyzet. 
Továbbá: Földi András: Római jogi elemek az Oplk.-ban (Acta fa- 
cultatis politico-iuridicae Univcrsitatis Sticntiarum Budapcstiensis 
de Rolando Eötvös nominatae. Tóm. XLV1L, ann. 2010. 203-227. 
p.; a Corpus iuris civilis, a iustinianusi jog és a természetjog ha
tásáról, 204. p.)

10 Lásd pl.: Földi András llamza Gábor: i. m.,92- 99. p ; ebben: a Dcc- 
retum mint a császár által gyakorolt bírói jog. 93. p. 312. jegyzet; 
iustinianusi kodiiikáció mint kódexjog. 98. p. 339. jegyzet. A ius- 
tinianusi kodifikációról és a római prcccdcnsjogról lásd továbbá: 
llamza. Gábor: Entstehung undEntwicklung der modernen Privat- 
rechtsordnungen und die römischiechtliche Tradition (Eötvös Uni- 
versilatsverlag, Eötvös Loránd Universitat. Budapest, 2009. 51. p.: 
Der llergang der Kodifikation, 54. p.: Die klassischc Jurisprudenz 
und die justinianische Kodifikation).

11 Igaz. hogy az angolszász jogban a római jog recepciójára formálisan 
nem került sor, legalább is oly módon, ahogyan az európai kontinen
tálisjogban, amely a 19. században a megújuló Nyugat-római Biroda
lomban tételes joggá tette a római jogot. Vö. a recepciót tagadó Filippo 
Ranieri állsfoglalását in: Europaisches Obligationenrecht (2. crwcitcr- 
tc Autlagc. Springer Vcrlag, Wien/New York. 2003.705. p.). Az ugyan 
másként történő, de mégis recepciót megerősíti: Searle Holdswort, 
William: llistoty o f  English Law (7"‘ edition, Swcct and Maxwell, 
London. 1938); llamilton, P.J.: The Civil Law and the Common Lcnv 
(Harvard Law Revicw, 36.1922-1923.180-193. p.); Olivér. D.T.: Ro
mán Lan in Modern Cases in English Courts. in: Cambridge Legal 
Essays Written in llonour pl and Presented to Dactor Bánd. Prpfes- 
sor Buckland and Pmfessor Kenny (Cambridge, 1926. 243-257. p.); 
Goodhart, A. I..: Precedent in English and Continental Law (The Law 
Quarterly Review. 1934. 51. p.); Wittakcr, S.: Precedent in English 
Law: A Viewfrom the Citadcl (Europcan Review of Priváté Law. 14, 
2006. 48-74. p.). Írasd közelebbről: Hamza, 2009: i. m. (Die Chara- 
kerzügederenglischcn Rechlsentwicklung,402-415. p). llamza utal 
Sir Arthur üuck (Gerald Langbaine) De usit et authorithate iuris civi
lis Romanontm in dominiisprinzipium Christianorum(Leydcn. 1654)



müvére, mely később, 1724-ben angol fordításban is megjelent (Ham- 
za: i. m„ 407. p.).

l: Triparlinim corpus noslrum Hungáriáim (Bécs, 1517, Signerius, p. 
130.). A késői középkor jogforrásairól lásd Gazda István szerkesz
tői előszavát Werbőczy Hármaskönyv -  Triparlilum új kiadásához 
(Téka Könyvkiadó, Budapest. 1990. XIV-XXXII. p.)

13 Lásd pl.: Mezey Barna (szerk.): Magyar Jogtörténet (Osiris Kiadó, 
Budapest. 1997. 115-118. p.. A magyar polgári magánjog történe
ti alapjai [1848-1945)]); Jobbágyi Gábor-Fazekas Judit: Kötelmi 
jog  (Szent István Társulat. Budapest. 2008, 31-33. p.); Horváth 
Attila: A magyar magánjog történetének alapjai (Gondolat Kiadó, 
Budapest. 2006. 35-70. p.). Lásd továbbá: Búrián László: A lex 
mercatoria alkalmazása nemzetközi kereskedelmi jogvitákban. In: 
Eurápajogi tanulmányuk. Szerk. Mád! Ferenc. 2. kötet (ELTE AJK 
Nemzetközi Magánjogi Tanszék. Európai Unió Dokumentációs és 
Kutatási Központ. Budapest, 1996. 73-107. p.)

1J Lásd: Wenzel Gusztáv: Az 1848. előtti magyar magánjog (Budapest. 
1885)

15 Vö. Mezey Barna (szerk.): Magyar Jogtörténet (Osiris Kiadó. Buda
pest, 1997, 111 125. p.; ebben: A magyar polgári magánjog történeti 
alapjai [1848-1945])

16 Lásd az 1875:37. törvényt (Kereskedelmi törvény); Fazekas Judit- 
Harsányi Gyöngyi-Miskolczi Bodnár Pétcr-Ujváriné Antal Edit: 
Magvar társasági jog  (Miskolci Egyetem AJK, Novotni Kiadó, 
Miskolc. 2001. 15-17. p.). Lásd továbbá azonos szerzőktől és ki
adótól a megelőző 1999. évi kiadást (Magvar társaságijog. Az 1997. 
évi CXLIV. törvény alapján). 13-27. p.

1 Lásd: Zlinszky János: Die Rolle dér Gerichlsbarkeit in dér Gestal- 
tung des ungarischen Privatreht vöm 16. bis zum 20. Jahrliundert 
(IC. 1983, 49-68. p.); uö.: Wissenschafl und Gerichlsbarkeit. Quel
lén und Literatur dér Privatrechtsgeschichte Ungarns im 19 Jahr- 
hundert (Frankfurt am Main. 1997); Eörsi. Gyula: Richteneeht und 
Gesetzesreclil in Ungarn, Zum Problem Problem dér Originalitát ei- 
nes Zivilrecltts (Rabcls Zeitschrift fúr Auslándisches und intematio- 
nales Pivalrccht. Tübingen. 30. 1966, 117-140. p.); Szalma József: 
Dér Einftufi des ABGB in dér Reehtssprechung des ungarischen 
Gerichlshofes tCuria). Prüzedentien zum Schadenersatzrecht des

Ungarischen Gerichisho/és in dér zweiten Halfte des 19. Jahrhun- 
derts. In: Festschrift Jür W. Brauneder zum 65. Geburtstag. Rechts- 
geschichte mit internationaler Perspektive. Hrsg. von G. Kohl. Chr. 
Ncschwara undT. Simon (Wien. 2008.671-686. p.)

I!i Mádl Ferenc: Kodifikation des ungarischen Privát- und Handels- 
rechts im Zeitalter de Dualizmus, in: Entwickhmg des Zivilrechtes in 
Mietteleuropa. 1848-1944 (Budapest, 1970, 87-119. p ); llarmathy 
Attila: Zivilgesetzbuch in Mittel- und Osteuropaischen Staaten 
(ZEuP. 6, 1998, 553-563. p.); Malter. Stcfan: Dos Östetreichische 
Altgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Ungarn zűr Zeit des Pivvi- 
sorittms, 1861-1867 (Zeitschrift lur neuere Rcchtsgcschichtc. Wien. 
14,1992,32-44. p.)
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A  közigazgatási hatósági eljárás szabályozásá
nak kérdése a hazai jogtörténetben mindössze 
mintegy száz esztendős múltra tekint vissza. 

A hatósági eljárás mint jogi szabályozást igénylő te
rület voltaképp a közigazgatás egyszerűsítésének igé
nye kapcsán merült fel először, az eljárás átláthatóbbá, 
s ennek eredményeként egyszerűbbé tétele érdekében. 
A hatósági eljárásban ugyanis az egyszerűsítés kézen
fekvő eszköze egy általános eljárási szabály megalko
tása1 és ezen belül a fellebbviteli eljárás szabályainak a 
rögzítése lehet.2

A jelen tanulmányban vizsgált időintervallum első fe
lét -  tehát a jogi szabályozás első ötven évét -  célsze
rű két. egymástól jól elhatárolható időszakra bontani, 
amelyben az elhatárolás ismérvét az első világháború 
adja. Az első világháború eseményei hazánk életében 
olyan jelentős gazdasági, társadalmi változásokat ered
ményeztek, amelyek az állami működés egyszerűsítésé
nek fő motívumaivá váltak. Az első időszakban a racio
nalizálás indokai között, az anyagi szempontok mellett,

Turkovics István -  Torma András

Adalékok a magyar 
közigazgatási hatósági 
eljárás egyszerűsítésére 
irányuló törekvésekhez*

a jogi-szakmai érvek meghatározó szerepet játszottak, az 
első világháború után a költségtakarékosság igénye vált 
dominánssá.

*A tanulmány a TÁ.MOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt ré
szeként -  az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében -  az. Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
készült.
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