
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.)

19 Lásd: Ráth György: Az Országbírói értekezlet a  törvénykezés tár
gyában (Pest. 1861); Suhayda János: Tanulmányok a polgári ma
gánjogi codificatio terén (Pest, 1866); Suhayda János: A magyar 
polgári anyagi magánjog rendszere az Országbírói Értekezlet állal 
megállapított szabályokhoz és azóta a legiijabb időkig hozott törvé
nyekhez (Budapest. 1874); Wenzel Gusztáv: A magvar és az erdélyi 
magánjogrendszere. I—II. kötet (Buda, 1863-1864)

20 Lásd pl.: Hamza, 2009: i. m. (Privatrechtsentwicklung in Ungarn, 
366-388. p.); Bartha. I —Schiller, II.: Erste Fassung des Entwurfs 
eines ungarischen allgemeines bürgerliches Gesetzbuches (Belin, 
1901); Szászy-Schwarz Gusztáv: A magánjogi törvénykönyvről. Ta
nulmányok és bírálatok (Budapest, 1909); Szászy-Schwarz Gusztáv: 
Das bürgerliche Gestzbuch jü r  Ungarn (Iherings Jahrbüchcr fúr die 
Dogmatik des bürgcrlichcn Rcchts. 2. 32, 1919, 327-418. p.); Koh- 
ler, J.: Zum ungarischen Zivilgesetzentwurf (Budapest, 1913); Ko
min, F.: Dér hetit ige Stand dér ungarischen privatrechtlichen Kodi
fikation (Dér Entwurf vöm Jahre 1928); Szladits Károly: Az osztrák 
Polgári törvénykönyv hatásában a magvar magánjogra (Budapest. 
1933); Ncschwara, Christian: Das ABGB in Ungarn. In: Österrei- 
chisches Allgemeines Bötgerliches Gesetzbuch, ABGB. Bánd III. 
(Dunckcr und Humblot Verlag. Berlin. 2010. 33-133. p.); Szalma 
József: Das ABGB in dér Woiwodina. In: Östeireichiscltes Allgemei
nes Bürgerliches Gesetzbuch, 135 -165. p.

:l Heymann, E.: Das ungarische Privatrecht und dér Rechtsausgleich 
mit Ungarn (Tübingen. 1917)

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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Az első világháborút megelőző  
időszak

Az 1867. évi politikai, valamint az 1868. évi gazdasági 
kiegyezést követő időszakban hazánkban mint az Oszt
rák-Magyar Monarchia szerves részében a gazdasági-tár
sadalmi viszonyok a monarchia mindenkori helyzetének 
függvényében alakultak. Ezen időszakot egy stabil, folya
matosan fejlődő gazdasági helyzet jellemezte, aminek oka 
végső fokon a Monarchia felépítésében rejlett.3

A 20. század előtti Magyarországon a közigazgatás 
eljárásának általános szabályozása nem volt megoldott. 
Minden egyes igazgatási ágra sajátos eljárási szabályok 
vonatkoztak, amelyeket külön jogszabályok tartalmaz
tak. Ezen jogszabályok a szakigazgatási ág specialitásá
tól független, általános érvényű szabályokat is rögzítettek, 
de nem egyező formában. Éppen ezért a közigazgatási 
eljárási jog általános szintű szabályozása egyre égetőbb 
gondot jelentett. Mindemellett az állami feladatok egyre 
bővültek, ezáltal a szakigazgatások köre is egyre széle
sebb lett. A közigazgatás által ellátandó feladatok száma 
óriási mértékűre duzzadt, amely a joganyag bővülését 
vonta maga után. Jellemzően, az egyes szakigazgatásokra 
vonatkozó önálló jogszabályok szinte kivétel nélkül a 19. 
század utolsó harmadában születtek, tehát a jogfejlődés 
ezen a területen igen jelentős volt. A gyors ütemű szabá
lyozási politikának az lett az eredménye, hogy egy telje
sen átláthatatlan rendszer jö tt létre, amely a jogbiztonság 
követelményének már egyáltalán nem felelt meg.4 A kor 
szabályozási koncepciója az volt az eljárásjog területén, 
hogy minden szakigazgatási ágra nézve speciális eljárási 
szabályokat kell alkotni.5

Ezzel szemben egy egységes, általános szabályokat 
tartalmazó közigazgatási eljárási jogszabály megalkotása 
számos problémás kérdést vetett fel. Alapvető kérdés volt, 
hogy egyáltalán cclszerü-e a közigazgatás állal ellátandó 
minden feladatra nézve egy egységes, kötelező érvényű, 
általános eljárási rendelkezéseket tartalmazó jogszabály 
megalkotása? A kor felfogásában ez a kérdés többnyire 
meg nemleges választ kapott." Az említett kérdésen kívül, 
a szabályozás megalkotásánál mindenképpen figyelmet 
kellett szentelni azon elvárásnak, amely szerint: „FA kel! 
tiltania a törvényhozásnak a közigazgatási hatóságokat 
olyan eljárásmódok alkalmazásától, amelyek az állam
polgárok jogait a  szükségesnél nag\'obb mértékben korlá
tozzák. vag\ pedig egyenesen veszélyeztessék. "1

A közigazgatás szabályozásakor figyelembe kellett 
venni az eljárás egyszerűbbé, gyorsabbá, olcsóbbá téte
lének igényként való megjelenését is. Megoldásra váró 
kérdés volt. hogy az állampolgároknak megfelelő módon 
biztosítva legyen a jogaik érvényesítésének lehetősége, 
amelynek egyik alapvető garanciája a hatékony jogorvos
lati szabályok megteremtése. A közigazgatásban ugyanis 
a jogorvoslatok szabályozása terén is teljes rendezetlenség 
volt tapasztalható. A társadalom részéről felmerülő igény
nek, amely szerint a közigazgatási eljárás szabályozását 
egy áttekinthető, rendezett formába kellene ölteni, a jog
alkotó az 1901:20. törvénnyel tett eleget, a hazai jogtör

ténetben először. A jogszabály kvázi kísérleti jellegűnek 
is felfogható, hiszen általa egyelőre csupán részkérdések 
-  mint a jogorvoslatok egységesítése -  rendezését valósí
totta meg a jogalkotó. A későbbiekre nézve azonban már 
a közigazgatási eljárás általános kodifikációjának meg
valósítása lett a kitűzött cél.'1 A jogszabály előkészületi 
munkáit Némethy Károly koordinálta, aki a Belügymi
nisztérium szervezetében a közigazgatási reformok elő
készítésére felállított Törvényelőkészítő Osztályt vezet
te.9 Némethy a közigazgatási eljárásjog rendezésének 
kérdését elsődlegesnek tekintette az egyszerű, gyors, mo
dem és olcsó közigazgatás megvalósítása szempontjából. 
Ezáltal a hatósági eljárás megreformálását a szervezeti 
reformok, valamint a tisztviselői karra! kapcsolatos kérdé
sek (kinevezéssel vagy választással nyetjék-e el tisztségü
ket) ele helyezte.10

A munka elvégzését nehezítette az a körülmény, hogy 
a nemzetközi szabályozás tekintetében sem volt jobb a 
helyzet, vagyis nem volt követendő nemzetközi minta, il
letve olyan nemzetközi tapasztalat, amely a hazai jogal
kotást ezen a téren segíthette volna. Gyakorlatilag egyik 
országban sem volt hatályban általános közigazgatási el
járási törvény. Egyedi kivételként említhető egy 1889-ben 
Spanyolországban született, eljárási kérdéseket is szabá
lyozó törvény," amelyet a magyaréhoz hasonló okok mi
att bocsátottak ki -  először a történelemben!

A közigazgatási eljárás kérdése a nemzetközi porondon 
az osztrák jogirodalmat kötötte le a legnagyobb mérték
ben. A jogalkotás ezen a téren eleinte csupán a közigaz
gatási bíróságok eljárására terjedt ki, mert 1895-től állí
tották fel az osztrák közigazgatási bíróságokat. A további 
jogfejlődés ezen a területen szoros összefüggésbe hozható 
a bíróságok által kialakított joggyakorlattal, valamint a 
közigazgatás cs a témával foglalkozó elméleti szakembe
rek által felállított elvi alapokkal. Mindezen munkálatok 
eredményeként 1925-ben látott napvilágot az első, a köz- 
igazgatás eljárását átfogóan szabályozó osztrák törvény (a 
Verwaltungsverfahrensgcsclz). A törvény jelentőségét mi 
sem mutatja jobban, mint az, hogy Csehszlovákia (1928. 
január 13-i kormányrendelet), Lengyelország (1928. már
cius 22-i törvény), valamint Jugoszlávia (1930. november 
9-i törvény) átvette az osztrák szabályozást, természete
sen kisebb-nagyobb módosításokkal.12 Európa nyugati ré
szében sem volt jobb a helyzet, hiszen Németországban 
1977. január i-jéig nem lépett hatályba általános eljárá
si törvény, igaz ugyan, hogy egyes tartományokban már 
voltak korábbi eredmények. Például: Thüringia 1926-ban 
bocsátott ki törvényt, Württemberg 1931 -ben rendeletter
vezetet. Svájcban 1968-ig, Hollandiában 1994-ig, Olasz
országban 1990-ig kellett várni egy általános eljárási tör
vény megalkotására.13

Hazánkban tehát -  az első közigazgatási eljárási tör
vényünk megalkotásakor, az 1900-as évek elején -  a jog
alkotó még nem volt abban a szerencsés helyzetben, hogy 
külföldi tapasztalatokra támaszkodva alkossa meg az ál
talános szabályokat rögzítő eljárási törvényt. Mint pozitív 
körülményt azonban meg kell említeni, hogy időközben 
közigazgatási bíróság felállítására mint a legfontosabb 
különbíróságra hazánkban is sor került, még 1883-ban,



történeti szemle
bár c testület a végleges szervezetét csak az 1896:26. te. 
nyomán nyerte el. Ez egyben azt is jelentette, illetve ered
ményezte, hogy a bíróságok gyakorlata már valamelyest 
támpontul szolgált a jogszabály megalkotásakor.14 Az il
letékes miniszter emellett nagyszabású szakmai előkésztő 
munkálatokat folytatott, széles körű szakmai konzultáció 
útján.15 Ilyen szakmai környezet mellett az alapos és jól 
szervezett munkavégzést látszik igazolni az is, hogy még 
a törvény hatályba lépésének évében a minisztérium egy, 
a jogalkalmazás elősegítését hivatott rendeletet is kiadott, 
jogorvoslati utasítás címen.10

Az eddig említett szempontok mellett az 1901:20. tör
vény megalkotóinak néhány, kifejezetten a közigazgatásra 
jellemző, elsősorban az ügyféli oldalon felmerülő problé
mát is figyelembe kellett vennie. A hatósági eljárásokra 
jellemző ugyanis, hogy az ügyféli oldalon az esetek nagy 
többségében laikus személyekkel találkozunk. Nehézkes
sé teszi az eljárást az is, hogy általában az ügyek jellege 
miatt gondoljunk itt arra, hogy nincs ellenérdekű fél, 
vagy ha van is, nem vagyoni jellegű az ügy tárgya -  az 
ügyfél nem rendelkezik jogi képviselővel. Ez a körülmény 
még indokoltabbá teszi, hogy a szabályozás átláthatóbb 
legyen. Különösen igaz ez a jogorvoslatokra, mert a sérel
met szenvedett fél -  esetünkben jellemzően az ügyfél -  itt 
kap jogai érvényesítésére ténylegesen lehetőséget.

Mindezek alapján elmondható az 1901:20. törvényről, 
hogy progresszív szabályozást vezetett be a közigazgatá
si eljárás területén, annak ellenére, hogy valójában csak 
a közigazgatási eljárás egyik legfontosabb kérdéskörével, 
a jogorvoslatokkal foglalkozott. Éppen ezért nem tekint
hető egy átfogó eljárási jogszabálynak, amely az eljárás 
minden szakaszára és minden fontos eljárásjogi kérdésre 
rendelkezést tartalmaz. Az új szabályozás gyakorlatilag 
a hatósági eljárás egyszerűsítésének első, de igen fontos 
lépéseként értékelhető Magyarországon. A törvény egyik 
legfontosabb célja az, hogy az eljárást gyorsabbá és ol
csóbbá tegye azáltal, hogy a jogorvoslatok területén a fel- 
lebbviteli fokozatok számának csökkentésével a hatósági 
fórumrendszert egyszerűsíti.17

A törvény első fejezete tartalmazza a jogorvoslatokkal 
kapcsolatos szabályokat. A precíz jogalkotói munka ered
ményeként a fejezetben nem csak az igénybe vehető jog
orvoslatok jelennek meg,1* hanem a jogorvoslati eljárásra 
vonatkozó alapvető kérdések is tisztázásra kerültek. Ezek 
a kérdések a következők: a fellebbviteli jog teijedelme, a 
fellcbbvitel határideje, az előterjesztések helye, az előter
jesztés módja, valamint halasztó hatálya.

Az alapvető kérdések tekintetében azonban hiányossá
gokat is felfedezhetünk a törvénnyel kapcsolatosan. Nem 
tartalmaz szabályokat arra vonatkozóan, hogy milyen 

jogkörrel rendelkezik a fellcbbvitel elbírálása kapcsán 
az eljáró hatóság. Ezen egyébként kardinális -  kérdés 
rendezésére a törvény egyéb rendelkezéseiből, a jogalko
tó céljából, valamint az eddigi joggyakorlatból állapítha
tóak meg következtetések. Ezek szerint fellebbezés esetén 
a fellebbviteli hatóságot az ügyben való határozás teljes 
(meritorius) hatalma megilleti.IU Levezethető e következ
tetés (irányelv) abból a tényből, hogy fellebbezés esetén az 
eljáró hatóság mind jog-, mind ténykérdések eldöntésére

jogosult. Más a helyzet a felülvizsgálati kérelem esetében, 
ugyanis az eljáró hatóság -  amely egyébként az illetékes 
miniszter -  csak jogkérdésben dönthet, hiszen a kérelem 
is jogszabálysértésre alapozott. Korlátozott azonban a mi
niszterjogköre a felülvizsgálat tárgyában, ugyanis csak a 
határozat megsemmisítésére, valamint új eljárás elrende
lésére van joga. Újrafelvétel esetén is más volt a helyzet, 
hiszen az új tényekkel kapcsolatos kérelem tárgyában való 
döntés alapján az eljárás tulajdonképpen újból indult, és 
az új helyzet magára a tényállásra, valamint az esetleges 
mérlegelésre is hatást gyakorolhatott.

Egy, a fellebbviteli hatóságok jogkörét érintő nagyon 
fontos kérdést is nyitva hagyott a jogalkotó. A „reforma- 
tio in peius " kérdését, vagyis azt, hogy a fellebbviteli ha
tóság az ügyfél hátrányára is mcgváltoztathatja-e a meg
fellebbezett határozatot. Azért is célszerű lett volna ezen 
kérdés rendezése, mivel a közigazgatási hatóságok jog- 
gyakorlatában nem alakult ki egységes álláspont erre néz
ve, és még az elméleti szakemberek véleménye is meg
lehetősen eltérő volt.20

A jogorvoslatok mellett bekerült a törvénybe az igazo
lási kérelem. Ez a jogintézmény -  rendeltetését tekintve 
-  nagyfokú hasonlóságot mutat a felfolyamodás intézmé
nyével, azonban ez utóbbit kifejezetten valamilyen ténybe
li indokra lehetett csak alapozni. A ténybeli megalapozott
ság kérdésében az eljáró hatóság dönthetett saját belátása 
szerint, a törvény mindösszesen annyi megszorítást tartal
mazott, hogy a vizsgált tényeknek elháríthatatlan akadály
ként kell megvalósulniuk. A miniszter a törvényhez fűzött 
indoklásában azonban kifejezetten felhívja az eljáró ható
ságok figyelmét arra, hogy a jogszabályok -  nevezetesen: 
a fellebbvitelre vonatkozó határidők nem ismerete nem 
alapozta meg az igazolási kérelmet.21 Egyébként az iga
zolási kérelemre ugyanolyan szabályok vonatkoztak, mint 
arra a fellebbvitelre. amellyel összefüggésben éltek vele. 
Ezért a különböző szabályok csak a végrehajtásra gyako
rolt hatás tekintetében voltak a benyújtott igazolási kérel
mek tekintetében eltérőek. Megjegyzendő, hogy az igazo
lási kérelem intézménye hazai tételes jogunkban nem volt 
ismeretlen a törvény megszületése elölt sem. Úgy a rendes 
birói, mint a közigazgatási bíróság előtti eljárásokban al
kalmazták, de előfordult, hogy a rendes közigazgatási el
járásban is alkalmazható volt.22

A törvény, mint látható, részletesen szabályozta a jog
orvoslat rendszerét, és általánossá tette e szabályokat a 
közigazgatási hatósági eljárások minden nemében. Nem 
érintették azonban a szabályok a közigazgatási bíróságok 
eljárását, amelyet helyesnek tekinthetünk. A közigazgatá
si bíróságok eljárására tehát a továbbiakban is más jog
szabályok rendelkezései maradtak irányadóak.

Másik fontos eleme a jogorvoslatok szabályozásának 
az volt, hogy csak az ügyfelek által igénybe vehető jog- 
orvoslalokat szabályozta, a hivatalból alkalmazható jog
orvoslati jogköröket csak annyiban érintette, amennyiben 
azokat a jövőben is a fennálló szabályok alapján lehetett 
igénybe venni, illetve erre felhatalmazást a jövőben csak 
törvényben lehetett adni. Meghatározásra került azon
ban. hogy mely szervek élhettek hivatalból jogorvoslattal. 
Ezek a következők voltak: a főispán (székesfőváros pol



gármestere). a közigazgatási ágak főnökei, valamint azok 
képviselői, a tiszti ügyészek és a kormány.23

A törvény -  a jogorvoslatok mellett rendelkezik a 
kézbesítés szabályairól is, valamint nem csak hatósági 
eljárásjogi kérdésekről, hiszen külön fejezetet szentel az 
ún. rendőri büntető bíráskodásnak.2'’ Egyértelműen pozi
tívumként állapítható meg az új szabállyal kapcsolatban, 
hogy megalkotásánál meghatározó szempontként kifeje
zetten a jogalkalmazást elősegítő szakmai érveket jelöl
hetjük meg.

A közigazgatási eljárást -  illetve annak jogorvoslati ré
szét -  átfogóan szabályozó 1901:20. te. nem volt hosszú 
életű, annak ellenére, hogy kétségtelenül előremutató, és 
a maga nemében nemzetközi viszonylatban is egyedülál
ló volt! A környező országokban is csak 1925 után léptek 
életbe hasonló tartalmú jogszabályok. Annak oka, hogy a 
törvény mégis rövid életű volt, a nemzetközi politikai vi
szonyok változásaiban és az ennek következtében a köz- 
igazgatásra háruló feladatok változásaiban keresendő, il
letve lelhető meg.

A két világháború közötti időszak

Ezen korszakot hazánk történelmében tragédiák sora jel
lemzi. Talán nincs történelmünkben még egy olyan idő
szak, amelyben ilyen rövid idő alatt ennyi súlyosan tra
gikus esemény érte volna Magyarországot. A 20. század 
elejének politikai és gazdasági viszonyai az első világhá
ború kitöréséhez vezettek. Hazánkra nézve a világháború 
mint történelmi esemény, illetve annak számunkra igen 
kedvezőtlen befejeződése jelentős hatásokkal bírt, ame
lyek a jogszabályalkotásra is komoly befolyást gyakorol
tak. Ennek eredményeként az 1920-as évek elején újból a 
jogalkotás látókörébe került a közigazgatás, s azon belül 
a hatósági eljárás.

Az időszak első felében még az 1901-es eljárási tör
vény volt hatályban, azonban a történelmi változás tük
rében fenntartása már nem volt kívánatos. Végső soron a 
jogalkotó a közigazgatás olcsóbbá tételének egyre foko
zódó igényével találta szembe magát, amellett, hogy lehe
tőleg a hatékonyság se csökkenjen. A feladat megoldására 
az 1929:30. te. megalkotásával került sor. A törvény leg
inkább a közigazgatás átfogó egyszerűsítését megvalósí
tó jogszabályként fogható fel. Tulajdonképpen nem egy 
eljárási törvényről beszélhetünk, hanem egy olyan jog
szabályról, amely a mai értelemben véve több jogágba 
tartozó szabályokat rögzít. Az eljárásjogi szabályok mel
lett tartalmazott helyi szintű választójogi, szabálysértési 
vagy a munkajog részébe tartozó rendelkezéseket is.25 
A törvény megalkotásának körülményeit jellemzi, hogy 
például aki szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezett, az 
térítésmentesen vehette igénybe a törvény által biztosított 
jogorvoslati lehetősségeket. Nem szorul különösebb ma
gyarázatra, hogy ez milyen többletköltséget jelentett az ál
lam számára.2" A hatósági eljárás egyszerűsítésében a kor 
szakemberei a költségvetési kiadások csökkentésének egy 
lehetséges eszközét látták. Ezzel szemben az elszegénye
dett lakosság terheinek csökkentése is szükségszerű volt.

aminek egyik módja az, hogy az állam a hatósági eljárás 
terhét magára vállalja. Egy ilyen patthelyzet azonban még 
inkább az eljárás olcsóbbá tételét helyezi előtérbe.

Az új törvény a jogon’oslatok tekintetében jelentős 
mértékben az 1901:20. te: szabályaira támaszkodott. 
Nincs jelentős változás az igénybe vehető jogorvoslatok 
tekintetében, illetve „csak" annyi, hogy a törvény több 
helyen említette a bírósági panasz intézményét, szabályo
zását azonban nem tartalmazta. A jogorvoslatok kapcsán 
rendelkezik a törvény a jogorvoslatok előterjesztésének 
helyéről, a jogorvoslatokkal kapcsolatos határidőkről, az 
igénybevételükre jogosultak köréről, valamint a végrehaj
tásra gyakorolt hatásukról. Ebben a tekintetben jelentős 
eltérés nem volt tapasztalható az előző szabályozáshoz ké
pest. Ugyancsak nem történt változás azon a téren, hogy a 
törvény kizárólag a kérelemre igénybe vehető jogorvosla
ti eszközök szabályozásával foglalkozik, míg a hivatalból 
indítható jogorvoslatokkal kapcsolatban a korábbi eljárási 
törvény megoldását választja.

A törvény konkrétan nem rendelkezik a harmadfokú ha
tározatok kérdéséről, igaz ugyan, hogy az egyéb rendelke
zésekből levonható az a következtetés, hogy az végleges. 
Álláspontunk szerint jobb volt ennek a korábbi megoldá
sa, amely konkretizálta ezt a kérdést. Ezzel szemben az új 
szabályozás az idézés elleni jogorvoslat lehetőségét kizár
ja. Ez a törvény egy új általános megszorítást tartalmaz a 
jogorvoslatok tekintetében, amely szerint csak akkor lehet 
jogorvoslatot igénybe venni közigazgatási határozatokkal 
szemben, ha ezt valamely jogszabály nem zárja ki.21 Ez 
a megoldás kevésbé szolgálja a jogbiztonságot, mint az 
elődje, hiszen a fellebbvitel gyakorlati kizárásának lehe
tőségét jelenti, bár adott esetben kétségtelenül olcsóbb le
het az eljárás. Elképzelhető azonban egy olyan jogalkotói 
szándék is a szabályozás mögött, amely az. állami hata
lom megerősítését célozza. Az állami döntéssel szemben 
ugyanis szűkülnek az ügyféli lehetőségek.28

A fellebbezés mint legáltalánosabb jogorvoslati eszköz 
is korlátozást szenvedett, hiszen másodfokú véghalározat- 
lal szemben rendszerint nem lehetett fellebbezéssel élni, 
kivéve, ha valamilyen törvény azt kifejezetten lehetővé 
tette.29 Az elsőfokú határozatokkal szembeni fellebbezés 
szabályozásánál a megfellebbezhetetlen véghatározatok 
körét konkretizálja a törvény -  amelyet kevésbé jelen
tősnek érzünk már csak azért is, mert ezek esetében 
a gyakorlat szerint korábban sem lehetett fellebbezéssel 
élni. Nyilvánvaló, hogy a jogalkotó ezzel az olcsóbb el
járásra való törekvését akarta nyomatékosítani. A tör
vény mindazonáltal fellebbezési jogot biztosított a fő
ispánnak, a közigazgatási ágak főnökeinek, valamint a 
tiszti ügyésznek.3" Ez a szabály azért is érdekes, mert je 
lenlegi felfogásunk szerint a fellebbezés jogával csak az 
ügyfél élhet. F.ppen ezért e szabályozás a mai döntés-fe
lülvizsgálati eljárás elődjeként fogható fel, illetve értékel
hető leginkább.

A felülvizsgálati kérelem vonatkozásában bekövetke
zett változások inkább csak a miniszterre hárítottak több
letmunkát, amikor kimondták, hogy a miniszter az ügyet 
eldönti, és ennek érdekében az alsóbb fokon eljáró ható
sággal az eljárást kiegészíttetheti, hogy ezzel elbírálásra



lörléneli szemle
érdemleges anyagot kapjon. Lehetősége volt továbbá az 
eljáró szervet új eljárás lefolytatására utasítani.31

A felfolyamodás szabályai nem változtak, viszont 
előremutató, új szabályt vezetett be a törvény az igazo
lási kérelemmel kapcsolatosan, amikor egy hat hónapos 
jogvesztő határidőt mondott ki. Ez a szabályozás arra az 
esetre szólt, amikor az akadály később szűnt meg, vagy a 
mulasztás a félnek később jutott a tudomására, és a jog
orvoslati határidő ettől az időponttól kezdődött.32

Az újrafelvétel szabályai alapvetően szintén változat
lanok maradlak, kivételt képezett a benyújtás helye, mert 
azt ezentúl mindig az első fokon eljárt hatósághoz kellett 
intézni.33 Újdonság volt, hogy -  bár az eljárást bonyolul
tabbá tette -  az újrafelvétel megengedése tárgyában ho
zott határozattal szembeni fellebbezésnek a lehetőségét is 
megteremtette a törvény. Ez kétségtelenül az ügyféli jo 
gok bővülését eredményezte.

A kihágási ügyekre eltérő jogorvoslati szabályozás vo
natkozott, amely egyrészt a fellebbvitel korlátozásában 
nyilvánult meg,34 valamint lehetőség nyílt a fellebbezési 
jogról való lemondásra,35 amely az eljárás gyorsabbá téte
lét eredményezhette.

Pozitívum, hogy meghatározták a halósági fokozato
kéi, amivel az ügyek elintézésének rendjét tették átlátha
tóbbá.31' Található a törvényben továbbá a hatáskör és il
letékesség vizsgálatára, valamint a hatóságok egymással 
való kapcsolattartására vonatkozó rendelkezés is.37

Mindezek ellenére összegzésként elmondható, hogy 
egyértelműen pozitív változást nem hozott a törvény. 
A jogalkotó azon célja ugyanis, miszerint a közigazgatást 
jelentősen olcsóbbá kell tenni, e törvény rendelkezései 
mellett nem valósult meg a kellő mértékben.3* Másrészt 
a jogbiztonság követelményein sem javított az új szabá
lyozás, amely valószínűleg nem is volt ebben a gazdasági 
helyzetben elsődleges szempontja a változtatásnak. Tulaj
donképpen -  mivel jelen esetben sem egy klasszikus eljá
rási törvényről beszélhetünk31' a szabályozás indokaként 
nem az eljárási és jogorvoslati kérdések rendezése jelöl
hető meg elsődlegesen. A szabályozási háttér indokaként 
döntően hatalmi kérdések domináltak, ami (talán) magya
rázatként szolgálhat a fent tett megállapításokhoz.40

Azt, hogy a közigazgatási eljárás szabályozásának a 
korszak igényeit kielégítő megvalósítása, elsősorban ol
csóbbá tétele maradéktalanul nem sikerült, az bizonyítja 
legjobban, hogy már 1933-ban új szabályozás látott nap
világot az 1933:16. te. formájában.1" Ez a szabályozás 
azonban az 1929. évi szabályozást hatályában fenntartot
ta. tehát csak módosításokat tartalmazott.12

Az új szabályozást a világgazdaság viszonyaiban be
következett, a történelemben eddig sohasem látott méretű 
gazdasági válság tette indokolttá. A gazdasági hanyat
lás amely hazánkat is elérte -  arra szorította a jogalko
tót. hogy egy, az eddiginél is jelentős mértékben olcsóbb 
közigazgatást építsen fel. Az olcsóbbá tétel érintette vol
na egyrészt a szervezetrendszert, másrészről az eljárást. 
Ennek eredményeként alapelvként fogalmazódott meg a 
törvénnyel szemben, hogy a feilebbviteli rendszert egy
szerűsítse. Ezen belül a minisztériumokat ki kellett kap
csolni a fellebbvitel rendszeréből, a közigazgatási bíróság

előtti eljárást is egyszerűsíteni kellett, továbbá a bírósági 
szervezetet is, amely esetünkben azért érdekes, mert a bí
rósági reformokat a közigazgatási eljárást szabályozó tör
vényben kellett előkészíteni.43

A következőkben áttekintjük azokat a konkrét szabá
lyokat, amelyek alapjában módosították a közigazgatás 
jogorvoslati rendszerét.

A törvény csak egyfokú fellebbvitelt tett lehetővé, 
amellyel lényegesen olcsóbbá kívánta tenni az eljárást.44 
Azzal a rendelkezéssel, hogy a minisztereket kivette a 
feilebbviteli hatóságok köréből, a minisztériumoknak az 
eredeti irányítási, kormányzati, végső soron az egész köz- 
igazgatás vezetésének a funkcióját kívánta visszaadni. 
A minisztériumok hatáskörének ily módon történő meg
változtatása indokoltnak tekinthető, az azonban kevésbé, 
hogy helyébe más hatóságot nem léptettek. A törvény a 
másodfokú határozattal szembeni fellebbvitelt kizárta,45 
pontosabban: csak kivételes esetekben hagyta meg. Példá
ul fegyelmi ügyek esetében, amelyet ma már a munkajog 
rendez, valamint azon egyházi ügytípusokban, amelyek
ben a törvény életbelépése előtt a vallás- és közoktatási 
miniszter döntött.46 A vallási ügyekben való kivételes eljá
rásnak alkotmányjogi indokai voltak, ugyanis ilyen, a ka
tolikus egyházat érintő ügyekben évszázadok óta a döntés 
a főkegyúri jog birtokosát, az apostoli királyt illette meg.47 
A parlamentáris kormányrendszer bevezetése óta ezt a jo 
gosultságát a király a mindenkori vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter útján gyakorolta. A jogalkotó ezért úgy 
vélte, hogy alkotmányjogi szempontból indokolt, hogy a 
szabályozás ezen a téren ne változzon.

A másik radikális beavatkozás a felülvizsgálat lehető
ségének teljes körű megszüntetése volt. Azon túl, hogy a 
szabályozásnak egyértelműen gazdasági okai voltak, azt 
az indokot hozták fel a törvény megalkotói, hogy az eddi
gi gyakorlat szerint a felek akkor is éltek a felülvizsgálat 
lehetőségével, ha annak törvényes alapjai nem álltak fenn. 
Számítottak a javaslat kidolgozói arra, hogy ezzel kapcso
latban -  véleményünk szerint alappal -  támadni fogják a 
javaslatot, mégpedig azzal, hogy nem biztosítja eléggé a 
törvényes jogok gyakorlását. Ezért a megszorítást azzal 
indokolták, hogy a közigazgatás reformjának az eljárás
jog csak egy része, szükséges tehát még a közigazgatási 
bíróság, valamint a közigazgatás szervezetrendszerének 
a reformja is. Ezen belül a miniszter hatékonyabban el
látná majd a közigazgatási hatóságok ellenőrzését, haté
konyabban érvényesítené az eljáró szervek vagyoni és az 
eljáró ügyintézők fegyelmi felelősségét.4* Megjegyzendő 
az indoklás kapcsán, hogy a közigazgatási bíróságok átfo
gó reformja, csak az 1949. évi XX. törvény, az. Alkotmány 
életbelépése kapcsán valósult meg, amikor is az 1949. évi 
II. törvény megszüntette a közigazgatási bíróságokat.49 
Ez a megoldás véleményünk szerint már csak azért sem 
jó, mert az állandóan változó szabályozás mellett egy vi
szonylagos jogbizonytalanság alakult ki, amely az eljáró 
hatóságok részéről a legnagyobb körültekintés mellett is 
több hibás döntés meghozatalának veszélyét hordozta ma
gában.

A fenti megoldás e hibák orvoslására egyrészt nem ad 
megfelelő garanciát, másfelől az eljáró hatóságokat és



ügyintézőket hozza hátrányos helyzetbe. Arról nem is be
szélve, hogy ha a szervek anyagi felelőssége esetleg fel
merül. akkor a kérdés az, hogy ez mennyivel teszi olcsób
bá a közigazgatást? Mindemellett a törvény felruházott a 
fcllcbbvitel jogával egyes szerveket, illetve személyeket 
azon célból, hogy a törvényesség, a közérdek, az állam- 
kincstár. vagy az ügyfelek érdekei megóvásra kerülje
nek.5" Elgondolkodtató, hogy ezáltal vajon mennyivel 
válik olcsóbbá a hatósági eljárás? Kétségtelen, hogy az 
ügyfelek által sokszor alaptalanul kezdeményezett eljá
rások kiiktatásra kerülnek, ugyanakkor, ha a fellebbvitel 
jogával felruházott szervek élnek a törvényben biztosított 
jogukkal, akkor növekedhet az ügyszám. Nem vitatható 
azonban, hogy a nevezett szervek eljárásai eredményeként 
gyakran plusz bevételhez juthat a költségvetés. A törvény 
hatálybalépését követően ilyen felterjesztési jogot csak 
törvényi szintű szabályozásban rendelhetett el a jogalkotó, 
ugyanakkor alacsonyabb szintű jogszabály ide vonatkozó 
rendelkezései hatályban maradhattak, ilyen felterjesztési 
jogot biztosítottak az egyéb jogszabályok például a köz
igazgatási bizottságokban lévő képviselőknek, az erdöfei- 
iigyelönek, az államépítészi hivatalnak, az iparfelügyelő
nek, a magyar királyi állatorvosnak, a folyammémöki és 
kultúrmérnöki hivatalnak, a magyar királyi vasúti és hajó
zási főfelügyelőségnek.51

A közigazgatás eljárásának szabályozására a vizsgált 
korszakban több kísérlet is született. Először Valló József 
készített egy törvénytervezetet 1937-ben.52 Készítésénél 
figyelembe vetette a polgári eljárásjog, az osztrák állam
igazgatási eljárásjog, valamint egyes speciális eljárások 
szabályait.53 Ezt követően 1939-ben Szitás Jenő54 készí
tett törvénytervezetet, majd 1942-ben újra Valló Józsefet
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kérték fel ilyen dokumentum kidolgozására. Ezek a tör
vénytervezetek azonban soha nem léptek hatályba, mivel 
azokat az országgyűlés nem fogadta el.55

Ezek után a közigazgatási eljárásjog szabályozásának 
lehetősége egy időre megint tovaszállt, hiszen -  mint is
meretes -  hazánk is a második világháború aktív része
se lett. A háború után egy igencsak zavaros időszak kö
vetkezett. Az ország gazdaságilag és politikailag teljesen 
átalakult, hiszen Magyarország a szocialista társadalmat 
kezdte építeni.

Záró gondolatok

A tanulmányban vizsgált időszak összességében a hazai 
hatósági eljárás történetének fontos szakaszaként aposzt
rofálható. Tény, hogy a mai igényeknek megfelelő, olyan 
általános hatósági eljárási törvény nem született, amely az 
eljárás minden szakaszára kiteijedöen egységesítette vol
na a szabályozást. Kijelenthető azonban, hogy a megalko
tott jogszabályok megfelelő alapot teremtettek a későbbi
ekre nézve egy valóban minden igényt kielégítő, általános 
eljárási törvény megalkotásához.56

A vizsgált korszakban a közigazgatás egyszerűsítésére 
irányuló törekvések vizsgálatának eredményeként valós 
képet kaphatunk arra nézve, hogy ténylegesen milyen in
dok állt az egyszerűsítés szándéka mögött. Egyértelműen 
igazolható, hogy az egyszerűsítésre irányuló akarat mö
gött mindig valamilyen konkrét társadalmi, politikai, gaz
dasági szempont húzódott meg. A megalkotott jogszabá
lyok éppen ezért hűen tükrözik, hogy ezek közül melyik 
dominanciája érvényesült.

T i'rkovics István- T orma A ndrás

Angaben zűr Bestrebungen zűr Vcreinfachung des ungarischen Verwaltungsverfahrens 
zwischen 1901-1944
(Zusammenfgassung)
In Ungam existierte vor dem 20. Jahrhundcrt kein Gesetz, 
das die Vcrwaitungsverfahren mit allgemeiner Geltung 
geregelt hatte. Die Normen zűr Regelung dér verschiede- 
nen Gebietc dér Fachverwaltung enthiclten die dórt anzu- 
wendenden Verfahrensregeln. Dieser Zustand erschwerte 
jedoch die Rechtsanwendung erheblich, sowie entsprach 
die Erfordemisse dér Rechtssicherheit auch nicht restlos. 
Ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Bestrebun

gen zűr Schaffúng eines Gesetz.es eingeleitet, das das 
Verwaitungsverfahren mit allgemeiner Geltung regeit. 
Als dessen Ergebnis wurde die Rechtsanwendung einfa- 
cher und das Erfordemis dér Rechtssicherheit wurde auch 
befriedigt. In diesem Aufsatz versuchen die Autoren die 
Bestrebungen zűr Vcreinfachung dieses Verwaltungsver
fahrens in dér Zeitspanne zwischen 1901 und 1944 vor- 
zustellen.
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I. elsőfokon az a  közigazgatási hatóság já r  el, amelyet a  hatályban 
álló jogszabályok elsőfokú hatóságként kijelölnek: a bányaügyi ki-
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sajátilási ügyekben első jükön a törvényhatóság első tisztviselője 
já r  el;
2. másodfokon intézkedik (határoz);
a) ha elsőfokú, hatóságként a törvényhatóság első tisztviselőjénél al
sóbb önkormányzati hatóság járt el. közérdekű ügyekben - a  községi 
költségvetések, jóváhagyásának és a községi zárszámadások felül
vizsgálatának kivételével - a  kisgyűlés. egyesek magánügyeiben, a 
törvényhatóság első tisztviselője: a  községi költségvetések jóváha
gyása. valamint a községi zárszámadások felülvizsgálása kérdésé
ben az alispán;
b) ha elsőfokú hatóságként a törvényhatóság első tisztviselője vágy 
vele egyenrangú vagy magasabb hatóság járt el. a  miniszter: azok
ban az ügyekben azonban, amelyekben a közigazgatási bíróság előt
ti eljárásnak van helye, már az elsőfokú határozat ellen van helye 
panasznak a közigazgatási bírósághoz. "

57 CIH 1929. évi XXX. törvénycikk 61. §. Érintkezés a hatóságok kö
zött. 62. §. A hatáskör és illetékesség vizsgálata.

,s Meg kell azonban jegyezni, hogy ekkor még a világválság előtti idő
ben vagyunk, és a gazdasági helyzet a korszakhoz képest viszonylag 
jónak mondható.
A törvény az alapeljárásra vonatkozó legtöbb kérdést gyakorlatilag 
egyáltalában nem rendezi, tulajdonképpen az eljárás szakaszai sem 
jelennek meg a jogszabályban.

40 Csizmadia, 1976.385. p.’
41 CIH 1933. évi XVI. törvénycikk.
43 1933. évi XVI törvénycikk, a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. 
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vő azonban, hogy az 1929.XXX. töivényczikk meghozatala óta a 
gazdasági viszonyok folytonos további romlásával, végül pedig a 
soha nem képzelt méretű gazdasági világkrízis elhatalmasodásával 
országunk helyzete melyen szerencsétlen mértékben súlyosbodott. 
Ebben a helyzetben parancsoló szükségességgé vált a  takarékosság
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szervezet költségeit, egyszerűsíteni és a  legmesszebbmenő lehetőség 
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eljárási rendszerünket.... Mindenekelőtt tovább kell egyszerűsíteni a 
közigazgatási Jéllebbvileli rendszert. A minisztériumokat, a Jéllebb- 
viteli fórumok közül a lehetőség szerint ki kell kapcsolni és az ügyek 
végső intézését -amennyire csak lehetséges -  középfokú hatóságok
nál kell meghagyni. "

44 CIH 1933. évi XVI, törvénycikk I. §.: „Közigazgatási ügyekben - 
amennyiben ez a törvény kivételt nem tesz - csak egyfokú fellebbvi- 
telnek van helye. "
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zat (intézkedés) ellen magánfél nem fellebbezhet. Ez a korlátozás 
nem terjed ki:
a) azokra az egyházi vonatkozású ügyekre, amelyekben e  törvény 
életbelépése elölt végsőtökön a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
határozott;

b) a közigazgatási bizottság fegyelmi választmányának szolgálattól 
felmentést vág1 hivatalvesztést kimondó, másodfokon hozott hatá
rozatára.
(2) A közigazgatási bizottság fegyelmi választmányának másodfokú 
határozatát a főispán (főpolgármester) és a  közvádló (1929:XXX. te. 
83. §), a közigazgatási bizottság gyámügyi fellebbvileli küldöttségé
nek másodfokú határozatát pedig a főispán (főpolgármester) és a t. 
fő ü g ’ész mindig megfellebbezheti. "

46 CIH 1934. 117. p.: „Ilyen ügyek a kegyúri, párbériigyek, egyházi 
alkalmazottak anyagi iig ’ei. canonica visitációra alapított követelé
sek. "
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4S CIH 1933. 115. p.: ..A közigazgatási fellebbvitel terén a helyzet ma 

tudvalévőén az. hog ' a legcsekélyebb jelentőségű iig ’ek nag' töme
gét is végső fokon a minisztériumok intézik el. [...] Ennek a helyzet
nek természetes következménye az igazgatás lassúsága, drágasága 
és az. h o g  a közigazgatás nem alkalmazkodhatik eléggé az élet kö
vetelményeihez. Ezeket a bajokat az 1929:XXX. tcz. kísérlete az egy
fokú fellebbezés rendszerének bevezetésével nem tudta kiküszöbölni, 
mert megszükitette ug a n  a fellebbvitel körét a  másodfokú határozat 
ellen használható f  ellebbezés leszorításával, de meghagta a felül
vizsgálat kérelem rendszerét, amely jogorvoslati fa j nem is nagon  
fele! meg a közigazgatási ü g e k  természetének Nyilvánvaló tehát, 
h o g  a közigazgatási fellebbvitel terén gökeres korlátozást csakis 
ú g  tudunk elérni, ha a felülvizsgálati kérelmet egészen eltöröljük és 
a másodfokú határozat ellen mindennemű fellebbvileli módot kizá
runk. "
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