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Stipta István

A közigazgatási bíráskodás 
történeti modelljei

A  hazai közjogi és politológiai irodalomban álta
lánosnak tekinthető a közigazgatási bíráskodás 
angol, francia és német történeti minták szerinti 

csoportosítása. Az angol megoldás szerint a közigazga
tási jogvédelmet a rendes bíróságok látták el, a franciá
nak nevezett modellben a közigazgatási rendszeren belül 
jött létre az egyéni jogokat biztosító felülvizsgálati fórum. 
A németeknek tulajdonított megoldáson a történeti iroda
lom a szervezetileg különálló közigazgatási bíróságokat 
érti. E rövid feldolgozásban e típusokat tekintem át, azt 
vizsgálva, hogy a modellképzés alapjául szolgáló abszt
rakció megfelel-e a történeti tényeknek. Feltevésem sze
rint a konstrukciók nemzethez, országhoz kötése nem ké
pezi le a történeti valóságot, és nem tükrözi megfelelően 
a közigazgatási jogvédelmi fórumok lényegi sajátosságait 
sem. Ehhez az alaptézishez tartozik, hogy a magyar köz
jogi múlt nem követett egyetlen sablont, egyetlen külhoni 
megoldást sem: a hazai közigazgatási jogvédelem a pol
gári korban egyedi szervezeti formában szerveződött, és 
sajátos eljárási keretek között működött.

Négy rövid előkérdés
1. Tárgykörünk módszertana szempontjából fontos körül
mény, hogy a közigazgatási bíráskodás fogalma az elmúlt 
másfél évszázad európai történeti irodalmában lényegé
ben konstansnak tekinthető. Kialakulásának kezdetétől 
-  és ma is -  a közigazgatási hatóságok eljárásának bírói 
ellenőrzését értjük rajta. A kortárs hazai irodalom Robert 
Mohlhoz köti a tudományos kategóriateremtést (MJL 823. 
p., Máthé 10. p.). A legtöbb közjogi fogalommal szemben 
esetünkben tehát nem olyan, többféleképpen magyarázott 
és változó tartalmú kategóriáról van szó, amely a megne
hezítené a tudományos történeti összehasonlítást.

2. A célzott tipológiavizsgálat szempontj ából az is emlí
tésre méltó szempont, hogy a közigazgatási bíráskodás ki
alakítását minden korabeli államban csaknem azonos elvi 
követelmények és hasonló jellegű praktikus szükségletek 
indokolták. A 19. század második felének közjogi tapasz
talatai nyomán egyértelművé vált Montesquieu tévedése, 
hiszen kiderült, hogy a hatalmi ágak elkülönítése és a mi
niszteri felelősség intézménye nem zárta ki a hatalomkon
centrációt, nem akadályozta meg az alkotmányos többség 
túlhatalmi törekvéseit. Az államjogi teóriákban és a poli
tikai gyakorlatban nagyjából ebben az időben jelent meg 
a hatékonyabb szabadsággaranciák iránti igény. Egyre ha- 
tározottabbá vált az a gondolat, hogy az államjogi bizto- 
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sítékok körébe be kell vonni az önkormányzati rendszert, 
és ki kell építeni a közigazgatási bíráskodást. Az előző a 
vertikális hatalommegosztást garantálta, az utóbbi a hatal
mi ágak merev elkülönítésével szemben az egyéni jogok 
bíróság általi és állammal szembeni érvényesíthetőségé
nek esélyét kínálta. A „szabadság intézménye mindkettő; 
az egyik nyújtja, a másik oltalmazza azt” -  írta Kmetty 
Károly 1891-ben (Kmetty 1-2.; vö.: Todd 565-590. p.).

A közigazgatási bíráskodás kialakulásának voltak gya
korlati indokai is. A közigazgatási jogvédelem általános
sá válása jelentős részben azon belátás eredménye, hogy 
a közigazgatási eljárás csak korlátozottan alkalmas az 
egyéni jogok tiszteletben tartására. Ez az eljárás -  lénye
ge szerint -  az általános érdeket tartja szem előtt, így ké
zenfekvő az egyéni jogok háttérbe szorulásának veszélye. 
A közigazgatási szervrendszeren belül előterjesztett pa
nasz sem bizonyult elégséges garanciának, hiszen a fel
sőbb közigazgatási hatóságok ugyanúgy az általános ér
deket tartották mérvadónak, mint az alárendelt szerveik. 
Ráadásul magasabb szinten legtöbbször az a végrehajtói 
szerv bírálta el a panaszt, amely az alsóbb szintű fórumot 
az adott tartalmú határozat meghozatalára utasította vagy 
orientálta.

A bírói eljárás révén viszont az egyéni jogvédelem ma
gasabb szinten biztosított, hiszen a végrehajtó hatalomtól 
független bíróságok megfelelő garanciát kínálnak. A bírói 
eljárás alkalmasabbnak tűnt az egyéni jogok védelmére 
azért is, mert az érdekkiegyenlítés az érintett felek sze
mélyes közreműködése, mindkét fél meghallgatása és az 
eljárás résztvevőinek cselekvő részvétele mellett zajlott. 
Ezzel magyarázható, hogy a közigazgatási hatóság határo
zatainak bírósági ellenőrzését a 19. század közepétől csak
nem minden európai államban jogállami alapkritériumnak 
tekintették.

3. A modellek értelmezése során tekintettel kell len
nünk a közigazgatási bíráskodás kialakulásának politi
kai-közjogi feltételeire is. A közjogi bíráskodás gondola
ta csak akkor vetődhetett fel, amikor a végrehajtás és a 
törvénykezés egymástól szervezeti értelemben elkülönült. 
A modellképzés szempontjából fontos körülmény, hogy 
Angliában ez a szeparáció nem történt meg. Az igazga
tás feletti bírósági kontroll másik általános kritériuma a 
közigazgatásra vonatkozó normák szokásjogi jellegé
nek megszűnése, az állami cselekvés szervezeti keretei
nek törvényi szabályozása, a közigazgatás működésének 
legalább rendeleti szintű meghatározása volt. Végezetül 
szükség volt arra is, hogy alakuljon ki társadalmi igény az 
állampolgári jogok védelmére, szoruljon háttérbe az álla
mi érdek elsődlegességét valló felfogás.

4. Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a közigazgatási 
bíráskodás fenti csoportosítása csupán a jogvédelem szer
vezeti jellegzetességét vette alapul. A szakirodalmi mo- 
dellképzés abból indult ki, hogy a létrehozott jogvédelmi 
szervezet az állami apparátuson belül hol helyezkedett el. 
A közigazgatási bíráskodás tartalmát, minőségét és jel
legét azonban legalább ilyen mértékben befolyásolja a 
jogbiztosító fórum hatásköre és a jogérvényesítés eljárási 
rendje. E szempontok az angol, francia és német rendszer 
szerinti felosztásban figyelmen kívül maradnak.



Szervezeti minták

1. Az „angol" szervezeti modell

Az első modellen a közigazgatási bíráskodással felru
házott rendes bíróságok rendszerét értjük. A hazai köz
jogi irodalom egybehangzó megállapítása szerint ilyen 
mintát adó kontroll működött Angliában. Szabó József 
1946-ban írta: „A közigazgatási jog tárgyi védelme ép
pen Angliában jutott legtisztábban kifejezésre. Írott tör
vények nélkül, vagy ezek puszta kereteit kitöltve, prece
densekből, bírói gyakorlatból (judge made law), hosszú 
évszázadok alatt épült fel a jognak és igazságnak az a 
csodálatosan szilárd épülete, amely egyformán védve 
az egyéni szabadságot s a szociális igazságot, a szerzett 
jogok sokféleségét és az elveszíthetetlen örök emberi 
egyenlőséget: biztos védelméül szolgál ma már az embe
riség egyharmadának” (Szabó József, 34. p.). A magyar 
közigazgatási bíráskodás ismert teoretikusa a kibonta
kozni látszó demokratikus rendszer számára egyedül ezt 
a mintát tartotta követhetőnek.

A kontinentális és az angol rendszer közötti éles kü
lönbséget hangsúlyozta 1947-ben Csorba János, a köz
igazgatási bíróság utolsó elnöke is. Szerinte viszont az 
angol megoldás csak az angolszász államokban honosult 
meg. Angliában ugyanis nem kellett külső támadástól 
tartani, így nagyobb hadsereg fenntartására, az általános 
hadkötelezettség bevezetésére sem volt szükség. Az eu
rópai kontinensen viszont az állam első feladatává vált 
lakosainak védelme, ezért fejlett közigazgatási szerveze
tet hoztak létre. A közigazgatási apparátus rendelkezett az 
állam bevételével, a karhatalommal, és olyan tekintélyre 
tett szert, amely elfogadtatta a közigazgatás felsőbbségé- 
nek tudatát. Kezdetben maga a közigazgatás döntött az el
lene beadott panaszokban, később külön szakbíróságokat 
állítottak fel, amelyek vagy nem voltak függetlenek, vagy 
ha igen (mint a magyar), akkor hatáskörük korlátozott volt 
(Jogászegyleti Szemle, 1947. 17.).

Meg kell azonban jegyezni, hogy Angliában a közigaz
gatás és a bíráskodás szétválasztása nem történt meg, tehát 
a szigetországban a közigazgatási jogvédelem terén nem 
modellezhető, egyedi megoldás alakult ki. Azt is történeti 
tények cáfolják, hogy a bíróság általi jogvédelem kizáró
lag Angliára lett volna jellemző, hiszen Olaszországban és 
számos német tartományban is rendes bíróságok bírálták 
el a közigazgatási panaszok döntő többségét.

A rendes bíróságok közjogi jogszolgáltatásának hazai 
megítélése rendkívül ellentmondásos volt. Schvarz Gyula 
már 1871. március 21-én azt mondta, hogy „külföldön is 
belátták már, hogy a magán és büntető jogot alkalmazó 
törvényszékeknek nem lehet hivatásuk, hogy közigazga
tási kérdésekben is döntsenek; különösen azért, mert a tör
vényszékeknek amúgy is túlhalmozott teendőkörük van” 
(Képviselőházi Napló 1869. XV 121. p.).

Tisza Kálmán viszont ellenzéki időszakában javasolta 
a rendes bíróságok hatáskörének megállapítását közigaz
gatási jogviták esetére is. Az 1869:4. tc. országgyűlési vi
tájában ilyen tartalmú indítványt terjesztett elő, és csupán 
néhány szavazaton bukott el javaslata. A heves vitában

szóba sem került, hogy nekünk egyfajta modellt kellene 
követnünk, az opponáló Tisza mindössze a kormányha
talmat kívánta szorosabb ellenőrzés alá vonni. A tervét 
ellenzők sem az „angol” megoldás ellen tiltakoztak, ha
nem gyakorlati szempontokkal, főleg a bíróságok kapa
citáshiányával indokolták ellenszavazatukat. Gondoljunk 
arra, hogy az 1882-1883-ban a rendkívüli nemzetközi 
érdeklődést kiváltó tiszaeszlári perben a nyíregyházi tör
vényszék nem tudott megfelelő képzettséggel rendelkező 
vizsgálóbírót megbízni, és az évszázad büntetőperében 
első fokon eljáró háromtagú ítélőtanács két tagja koráb
ban polgári ügyeket tárgyalt. Amikor tehát bírósági szer
vezetünk az elemi igazságszolgáltatási kötelességét sem 
tudta teljesíteni, nagy kockázatot jelentett volna hatalmas 
mennyiségű közigazgatási jogvita bíró hatáskörbe adása.
A kormánypárti érvelésben már ekkor felmerült a nem
zetiségi kérdés is. A hatalmon lévők attól tartottak, hogy 
a szeparatív hajlamú nemzetiségiek az állammal szem
ben (legális) harci eszközként használják a bíróság elé 
vihető, a végrehajtást korlátozó közigazgatási panaszt 
(Stipta 2010, 25. p.).

Csengery Antal a községekről szóló törvényjavaslat 
képviselőházi vitájában 1871. március 23-án utalt arra: 
a rendes bíróságok igénybevételének előfeltétele, hogy 
a közigazgatás egyes ágainak törvényi szabályozása ná
lunk is megtörténjen. A korabeli közjogi teóriákat és a 
hazai közigazgatás valóságát kiválóan ismerő Csengery 
tehát maga is helyesnek tartotta a hatékony jogvédelmet, 
de ennek feltételeként a jogi szabályozottságot, a szokás
szerű végrehajtási gyakorlat megszüntetését tartotta.

Közjogtörténetünk különös fordulataként az Alkot
mánybíróság 34/1990 (XII. 22.) AB számú határozatában 
1991. március 31-i hatállyal megsemmisítette a korábbi 
korlátozó szabályokat, és megállapította, hogy a közigaz
gatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó 
törvényi szabályozás hiánya mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmányellenességet valósít meg. A mulasztás pótlására 
vonatkozó átmeneti szabályokat az 1995. évi XXVI. tör
vény foglalja magában. A döntés révén (ezúttal sem angol 
mintára, hanem más szervek híján) a közigazgatási jogvi
táink rendes bíróság elé kerültek. Hatályos jogunk is ilyen 
irányt jelölt ki. Az Alaptörvény 25. cikk (1) bekezdése 
szerint „A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet 
látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. (2) A bíróság 
dönt a) büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben 
meghatározott egyéb ügyben; b) a közigazgatási határoza
tok törvényességéről” (Küpper, 4-10. p.).

Nincs tehát indokoltsága annak, hogy a rendes bí
róságok általi közigazgatási jogvédelmet kizárólag 
angol megoldásnak vagy innen átvett konstrukciónak 
tekintsük. Azon államokban, ahol a jogvédelmi igény 
határozott volt, és ahol a rendes bírói szervek képesek 
voltak a nagy mennyiségű közigazgatási jogviták el
bírálására, ezt a megoldást választották a kontinentális 
Európa más államaiban is. Hazánkban is ismert volt ez 
a konstrukció, és a dualizmus kori gyakorlatba vételét 
sem elvi szempontok, hanem a bírósági rendszer kora
beli fejletlensége és a nemzetiségi-politikai szempontok 
akadályozták.
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2. A „francia" modell

Második megoldásként a közigazgatási szervezetrendszer 
körében alakítottak ki olyan hatóságokat, testületeket, 
amelyek közigazgatási jogvédelmet láttak el. A szakiro
dalomban csaknem általánosan franciának nevezett meg
oldás szerint a hatóságok elleni panaszokban (a mintaadó 
államban) az államtanács közigazgatási bírósági osztálya 
járt el, kivételesen (taxatíve felsorolt ügyekben) a megyei 
tanács testületének volt ügydöntő hatásköre. Ez a típus 
sem homogén tehát, bírói és közigazgatási jogvédelmi 
elemek magában a minta-konstrukcióban is vegyesen for
dulnak elő (Trócsányi, 12. p.).

A közigazgatási szervezeten belüli jogszolgáltatás sem 
kizárólag Franciaországhoz köthető. A szintén fejlett köz
igazgatási kultúrával rendelkező Poroszország három
fokozatú közigazgatási bíráskodásának két szintjén is 
közigazgatási szervek hoztak döntéseket. Első fokon a já
rási, illetve városokban a városi választmány (Kreis-Aus- 
schuss, Stadt-Ausschuss) járt el, ahonnan fellebbezni le
hetett a kerületi választmányhoz (Bezirks-Ausschuss). 
E két jogvédelmi fórum a közigazgatási hatóságok kere
tében működött. Harmadfokú hatóságként a berlini felső 
közigazgatási bíróság (Oberverwaltungsgericht) döntött, 
amely jogi karakterét tekintve bírósági jellegű, de -  és ez 
szintén lényeges a „modell” megítélése szempontjából -  
korlátozott hatáskörű testület volt.

A hazai tudományos és közjogi közvélemény csaknem 
egyértelműen elutasította ezt a megoldást. 1869-ben a tör
vényhozók leszavazták Deák Ferenc állambírósági javas
latát is, amely a későbbi francia megoldásra emlékeztető 
Államtanács bevezetésére tett kísérletet. Ez az előterjesz

tés sem a mintakövetés szándékával történt. Nem is tör
ténhetett, hiszen az eredeti magyar elképzelés 1848-ban 
fogalmazódott meg, amikor még a franciaországi rendszer 
nem alakult ki.

A közigazgatáson belüli jogvédelemmel szemben han
goztatott minden korábbi elvi fenntartása ellenére a kor
mányra került Tisza Kálmán ezzel a megoldással is kí
sérletezett. A közigazgatási bizottságokról szóló 1876:5. 
törvény a közigazgatásra bízta a közigazgatási panaszok 
elbírálását. Az önkormányzati és állami eljárással szem
beni egyéni felszólalásokat a közigazgatási tisztviselők 
vagy testületek elé utalták, így azok döntöttek a felülvizs
gálatról, akik az alaphatározatokat hozták, vagy akiknek a 
sérelmezett döntés helybenhagyása érdekükben állt. Meg
valósult, és 1883-ig működött tehát Magyarországon is a 
„francia” megoldás, igaz, az egyéni jogokat biztosító, és 
Franciaországban példaszerűen érvényesülő eljárásjogi 
garanciák nélkül. Tárgyunk szempontjából fontos, hogy 
a korabeli magyar törvényhozók ezúttal sem idegen min
tát adaptáltak, hanem a magyar viszonyokra megfelelőnek 
tartott egyedi megoldást választottak.

3. A „német" modell, a külön közigazgatási 
bíróság

A harmadik megoldás a különálló közigazgatási bíróság, 
amely a közigazgatási hatóságok határozatával szembe
ni jogorvoslat (az ún. közigazgatási kereset) eldöntésére 
volt hivatva. Ilyen bíróság működött Ausztriában, ahol 
egy különálló közigazgatási bírói fórumot (Verwaltungs- 
gerichtshof) hoztak létre. Szabó József álláspontja (és a

A Berlin-Brandenburgi felső közigazgatási bíróság (Oberverwaltungsgericht) épülete 
(Berlin Charlottenburg, 1905-1907-ben épült, mint a Königlich-Preufiisches Oberverwaltungsgericht
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ma is uralkodó nézet) szerint a dualista Magyarország 
közjogi bíróságának alapelveit a diktatúrában született 
rendszer porosz változatából merítette, enyhe bécsi mó
dosításokkal.

Ami a német szabályozás feltételezett magyarországi 
hatását illeti, -  az összehasonlítás módszertani alapköve
telményként -  minde
nekelőtt a szinkronitás 
szempontját kell figye
lembe vennünk. Az ösz- 
szevetés csak akkor lehet 
tudományosan korrekt, 
ha a magyar jogi szabá
lyozással egyidejű, vagy 
ennél korábbi német (bi
rodalmi vagy tartományi) 
szervezeti-jogi megoldá
sokat veszünk alapul. E 
szempontból követve a 
német közigazgatási bí
ráskodás meghatározó 
tagállamainak történetét, 
kiderül, hogy az 1890- 
es évek végén csaknem 
valamennyi tartomány 
radikálisan átalakította 
jogvédelmi rendszerét, 
és ekkor hozta létre a 20. 
századra is érvényes szervezeti, hatásköri és eljárási rend
jét. Mivel a magyar szabályozás 1896-ban lezárult, így nem 
kereshetjük olyan külhoni 
modellek magyarországi 
intézmény-keletkeztető 
hatását, amelyek a magyar 
közigazgatási bíróság lét
rehozatala után születtek.
Bármilyen különös, a ha
zai szerzők többsége ezt 
tette.

A másik fontos szem
pont a német közjogi bí
ráskodás -  a hazaitól alap
jaiban eltérő -  birodalmi 
jellege. A tagállamok 
ugyan maguk alakították 
ki közigazgatási jogvé
delmüket, azonban a szá
zadfordulóhoz közeledve 
egyre jobban hasonultak a 
-  lassan épülő, fontosabb 
ügyekre fokozatosan kiterjedő -  birodalmi bíráskodáshoz. 
A német kettős szerkezetű közigazgatási jogvédelem nem 
is kínálhatott a magyar viszonyokra változtatás nélkül érvé
nyesíthető szervezeti sémákat. A „német megoldásra” uta
ló általánosító álláspontok további hiányossága, hogy ezek 
nem követik az időközi törvényi változásokat. Baden pl. 
kezdetben a rendes bíróságok elé utalta a közigazgatási jog
vitákat, 1863-ban létrehozott jogvédelmi rendszerét 1870- 
ben, 1882-ben és 1884-ben jelentősen átalakította, foko

zatosan kiterjesztve a közigazgatási bíróságok hatáskörét.
Így tehát -  ellentétben a vonatkozó irodalom egy részével 
-  nem hivatkozhatunk egy statikus badeni modellre sem.

Ha a tételes német szabályozást tekintjük, a magyar 
rendezéshez mintaként számításba vehető tagállami meg
oldások sem általánosíthatóak. A szerzők egy része arra

hivatkozik, hogy a néme
tek -  az angolszász rend
szerrel szemben -  nem 
vették igénybe a rendes 
bíróságokat. Ezzel szem
ben tény, hogy Württem- 
berg, Hessen, Hamburg 
és Bréma kezdettől 1921- 
ig ezt a megoldást vá
lasztotta. A közigazgatási 
szakbíróságok közül az 
1863-ban felállított bade
ni volt az első, azonban ez 
sem lehetett minta, hiszen 
-  ellentétben mindkét, 
költségkímélő magyar 
megoldással -  kétfokoza- 
tű volt. A hatásköre ennek 
is taxatív, azonban lénye
gesen szélesebb ügykört 
fogott át, mint a magyar.
A másodfokú bíróság a bí

rói függetlenség garanciájával rendelkezett, ítélhetett mind 
tény-, mind jogkérdésben. Döntései a közigazgatási hatá

rozat érdemére és formá
jára egyaránt kiterjedtek. 
Hasonlított az angol meg
oldáshoz az első szintű 
bírói testület képzésének 
módja, hiszen tagjait a já
rás lakosai közül válasz
tották (Patyi, 16. p.; Stipta 
2006. 347-364. p.).

Poroszország 1872- 
ben létrehozott közigaz
gatási bírósága szintén 
szakbíróság volt, amely 
viszont -  egyedülálló mó
don -  három szinten épült 
ki. További sajátossága, 
hogy a jogvédelmet első 
fokon közigazgatási szer
vek szolgáltatták. A po
rosz hivatalnoki kar kép

zettsége lényegesen magasabb volt, mint nálunk, így ez a 
jogtechnikai módszer Poroszországban hatékonyan műkö
dött. A bíróságok hatáskörét tételes felsorolással állapították 
meg, azonban a legfontosabbnak ítélt adó és pénzügyekben 
(pl. kettős adóztatás) rendes polgári bíróság döntött. Ez a 
megoldás a korabeli Magyarországon az adókikerülés legá
lis eszköze lehetett volna.

A porosz közigazgatási jogvédelem is fokozatosan épült 
ki. 1872-ben jelent meg a kerületi rendtartás, majd 1875
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ben került sor a központi bíróság felállítására. A bíróság 
szervezetét az 1880-ban és 1888-ban kiadott törvények 
alapvetően módosították. Hatásköréről 1883-ban önálló 
törvény született, amely a mi pénzügyi közigazgatási bíró
ságunkhoz hasonlóan szabályozta az eljáró központi bíró
ság összetételét. Ez azonban nem lehetett hatással a magyar 
szabályozásra, hiszen annak tervezete már két évvel koráb
ban elkészült. Bajorország szintén példát szolgáltathatott 
volna, hiszen bírósága viszonylag korán, 1878-ban alakult 
ki. Azonban nálunk ez is bonyolultnak, költségesnek és -  az 
egyéni jogvédelem szempontjából -  túl hatékonynak tűnt, 
hiszen háromfokozatú, az ország közigazgatási szintjei sze
rint szerveződő bíróság volt, amelyben a két alsóbb szer
vezet -  francia mintára -  a közigazgatási rendszeren belül 
helyezkedett el.

Az áttekintésből kitűnik, hogy az úgynevezett német 
jogvédelmi irány rendkívül sokszínű, a rendes bírósági és a 
különbírósági szervezeti elemeket egyaránt integráló és ál
landóan változó megoldásokból állt (Szabó István, 574. p.). 
A magyar politikai elit nem választotta és nem is választ
hatta követendő példának. A teljes hatáskörű, több foko
zatú közigazgatási bíráskodás eszméje ugyanis már Tisza 
Kálmán időszakában hosszú időre háttérbe szorult (Stipta 
2010, 23-33. p.).

A közigazgatási jogvédelem hatásköri 
és eljárási megoldásai

Hatásköri szabályok

A korabeli hatáskör-megállapítás egyik változata szerint 
minden közigazgatási szerv valamennyi határozata ellen 
közigazgatási keresettel lehetett élni. A másik felfogás 
(és alkalmazott gyakorlat) a közigazgatási jogvédelem
nek csak akkor adott teret, ha a közigazgatási út (az ún. 
közigazgatási panaszeljárás) minden fórumon lezárult. Az 
előbbi megoldás előnye, hogy minden jogsérelem lénye
gében azonnal orvosolható, az utóbbié, hogy költségesebb 
és a hosszabb bírói utat csak akkor lehetett igénybe venni, 
ha a jogsérelem közigazgatási úton nem volt orvosolható.

Az alapelv, hogy minden olyan jogsértés, amelyet va
lamely közigazgatási hatóság elkövet, bírói úton orvosol
ható legyen, teljes tisztaságában sehol sem érvényesült. 
Ennek egyik oka, hogy -  a korszak álláspontja szerint -  a 
parlamenti kormányrendszerben a kormány a végrehajtás 
terén egyedül az országgyűlésnek felelős, és ezzel a kor
mány intézkedéseinek jelentős része kiesik a közigazga
tási bíráskodás ellenőrzése alól (MJL 824. p.). Ezenkívül 
a közigazgatás néhány ügykörét a korabeli felfogás nem 
tartotta bírói ellenőrzésre alkalmasnak, mert ez a közigaz
gatási eljárás eredménytelenségéhez vezetett volna. Végül 
a szakirodalom a közigazgatási jogvédelem szinte termé
szetes korlátjának tekintette, hogy a közigazgatás hatalmi 
kérdés, ezért a politikai tényezők részéről állandó törekvés 
nyilvánul meg a közigazgatási bírósági fórumok hatáskö
rének szűkítésére. Ezzel magyarázható, hogy különböző 
országokban és országonként egyes időszakokban a hatás
kör-korlátozás számos változata alakult ki. A korlátozás 
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szabályozástechnikai szempontból kettős: voltak hatósá
gok, amelyek döntéseit nem lehetett közigazgatási bíró
ság elé vinni, másrészt meghatároztak olyan ügytípuso
kat, amelyeket kivontak a közigazgatási jogvédelem alól. 
A hatáskör terjedelme országonként meghatározott volt, 
és függetlenül alakult a választott szervezeti megoldástól.

A közigazgatási jogvédelem fórumainak hatásköre kü
lönbözött a döntés jellege szerint is. Voltak olyan fóru
mok, amelyek a közigazgatási ügyekben érdemben dön
töttek, és voltak, amelyek a közigazgatási hatóság jogsértő 
határozatait megsemmisítették. Az előbbi rendszer előnye 
volt, hogy a sérelmes határozatot jogos döntéssel helyette
sítette, az ügyet érdemben és gyorsan lezárta. A második 
rendszer mellett érvelők azt hangsúlyozták, hogy a jogok 
biztosítása szempontjából a gyakorlatban elegendő a jog
sértő határozat megsemmisítése. E rendszerben ugyanis 
a közigazgatási hatóság az ismételt eljárásánál a bíróság 
által körülírt jogos álláspontot kénytelen követni. Fontos 
érv volt továbbá, hogy az érdemi döntés a cselekvő köz
igazgatáshoz tartozó funkció, amelynek ellátására a köz
igazgatási hatóságok alkalmasabbak. A reformatórius és a 
kasszációs rendszer alkalmazása szintén független volt a 
közigazgatási bíróságok szervezeti változataitól.

Eljárásjogi rendszerek

A közigazgatási bíráskodás eljárási rendszerét tekintve a 
nemzetközi gyakorlatban két változat alakult ki: a szóbeli 
rendszer és a fakultatív szóbeli jogérvényesítési rend. Ezek 
a rendszerek egyedi megoldások voltak, jelentős részben 
ezek is függetlenedtek a szervezeti megoldásoktól. Az an
gol békebíró közigazgatási ítélkező tevékenységének eljá
rási rendje a klasszikus bírói mintát követte, ezért az első
fokú közjogi döntéshozatalban is a civilbíróságok eljárási 
normái érvényesültek. A közigazgatási vitás ügyek főtár
gyalása (trial) is a korabeli angol polgári eljárásjog sze
rint zajlott. A bíróságok ebben az ügyszakban széles körű 
pervezetési jogosultságokkal rendelkeztek, a percselekmé
nyek tartalmát és sorrendjét az ítélőtestület határozta meg. 
A döntéshozatali mechanizmus is a klasszikus bírói hatá
rozathozatalt képezte le, az ítélkezésben részt vevők azo
nos szavazati joggal rendelkeztek. A bizonyítási eszközök 
és módszerek a civiljogi rendszerben kialakult formákat 
követték, előfordult, hogy a békebírói testület tanúkat hall
gatott meg, vagy új bizonyítást rendelt el. A közigazgatási 
jogvitákat tehát Angliában kontradiktórius keretben, szóbe
li eljárásban döntötték el.

A korabeli francia közigazgatási jogvédelmi eljárás fa
kultatív szóbeli jellegű volt. A törvényekben megfogalma
zott eljárási cél a tényállás felderítése mellett a hatékony és 
olcsó igazságszolgáltatás volt. Az eljárás tárgyalási szaka
sza ennek ellenére mindig nyilvános volt. Az osztrák tör
vényhozás 1875-ben ugyanilyen eljárási rendszer mellett 
döntött. A bíróság előtti itteni közigazgatási bírósági eljárás 
is alapvetően a polgári bíróságok processzuális rendjét kö
vette. A per előkészítő részében gondoskodtak a dokumen
tumok beszerzéséről, a szükséges szóbeli meghallgatások
ról. Az ügyek tárgyalása nyilvános és szóbeli volt.
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Poroszország törvényhozása 1879-től a teljes szóbeli rend
szer mellett foglalt állást. A porosz közigazgatási peres eljárás 
megkülönböztette a közigazgatási döntés elleni fellebbviteli 
kérelmet (Beschwerde) és a bírói felülvizsgálatot elindító pa
naszt (Klage). A közigazgatási bírósághoz benyújtott kérelmet 
írásban kellett beadni. A jogilag alaptalan keresetet indokolt 
végzéssel rövid úton el lehetett utasítani. A bíróság a jogilag 
megalapozott kérelem nyomán indokolt végzésben szólíthat
ta fel a panaszos ellenfelét a teljesítésre. Mindkét döntést -  
szóbeli tárgyalást kérve -  meg lehetett támadni.

A magyar megoldás mindkét eljárási rendtől különbö
zött. A pénzügyi közigazgatási bíróságunk a vitás közigaz
gatási ügyeket írásbeli perben döntötte el. A korabeli ma
gyar törvényhozás az eljárásjog terén sem törekedett átfogó 
szabályozásra, így a közigazgatási bíróságról szóló törvény 
sem tartalmazott egybefüggő és részletező eljárási szabá
lyokat. A bíróság működési szabályzatában viszont érvé
nyesíteni lehetett az ügy-előkészítés, a tárgyalásvezetés és a 
bírói döntéshozatali eljárás előremutató gyakorlati tapaszta
latait. A törvény feltűnő hiányossága volt, hogy nem rendel
kezett a perújrafelvétel lehetőségéről. Később számos, erre 
irányuló kérelem érkezett a testülethez, amely több dönté
sében is úgy foglalt állást, hogy a pénzügyi közigazgatási 
bírósági eljárásban nincs helye újrafelvételnek.

Összegzés
A kiegyezés utáni magyar kormányok még nem gondol
hattak a közigazgatási jogvédelem kiépítésére (Schweitzer, 
23. p.). Az Andrássy-kabinet alatt az államháztartás konszo
lidációja volt a legsürgősebb feladat, csak ezután lehetett tető 
alá hozni a központi kormányzati szervek és a municípiumok 
közötti „kis kiegyezést”. A belső ügyei vitelében önállóvá 
vált ország hamar védekezni kényszerült a gyakran ellensé
ges hajlamú nemzetiségi csoportokkal szemben, az államnak 
garanciákat kellett kiépítenie a dualizmust támadó ellenzék

semlegesítésére. A korabeli kormányok úgy vélték, hogy 
erre csupán egy gyors, központból irányítható közigazgatás 
képes. Gátolta a közigazgatási jogszolgáltatás bevezetését a 
végrehajtás törvényi szabályozásának hiánya is. Az állami 
szervek és az állami feladatokat ellátó önkormányzatok dön
tő mértékben egykori statútumaik, a tovább élő szokások és a 
neoabszolutizmus kori normák alapján működtek. Nem volt 
rendszerbe és törvénybe foglalva a közigazgatási anyagi jog, 
így annak -  badeni, porosz vagy württembergi módra történő 
-  bírósági védelmére sem kerülhetett sor.

Igaza van Szabó Józsefnek: a hatékony jogvédelem hiá
nyáért a történelmi felelősség a korabeli politikai elitet ter
heli. Álláspontom szerint viszont nem azért, mert a német 
modellt választotta, hanem azért, mert nem merte követni 
a hatékony közigazgatási jogvédelem egyetlen változatát 
sem. A magyar politika féltette a központi hatalmat a ha
tékonyan működő közigazgatási bíróságtól, és arra töreke
dett, hogy a közigazgatási jogvédelem a legszűkebb kör
re terjedjen ki. Közigazgatási bíráskodásunk 1883-ban és 
1896-ban nem a német államoktól kölcsönzött, hanem a 
közjogi életünkre jellemző kompromisszumos-halogató 
magyar minta szerint alakult.

A fentiek szerint tehát a közigazgatási bíráskodás angol, 
francia és német tipizálása nem tükrözi megfelelően a törté
netileg kialakult jogvédelmi rendszerek tartalmát. Látható, 
hogy ez a felosztás még az alapul vett szervezeti formákat 
sem adja vissza történetileg korrekt módon. Ezen túl figye
lembe kell venni, hogy a közigazgatási bíráskodás az adott 
szervezeti keretek között lényegesen különbözött a hatás
kör terjedelme és az alkalmazott eljárási megoldások sze
rint. Nem helyes tehát a nemzetekhez kötött klasszifikáció. 
Azért, mert ez csupán a jogvédelem szervezeti megjelenését 
követi, és figyelmen kívül hagyja a közjogilag lényegesebb 
hatásköri, továbbá a jogérvényesítés szempontjából fon
tosabb eljárási megoldásokat. A 19. századi Európa egyik 
államában sem alakult ki olyan megoldás, amely modell
szerűen más országban érvényesült volna.
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Az „ új Európa” születése, 1950. május 9. -  Róbert Schuman francia 
külügyminiszter ismerteti tervét (Schuman-nyilatkozat), amelyben 
javasolta, hogy az alapító tagállamok (Franciaország, Nyugat
Németország, Olaszország, Hollandia, Belgium és Luxemburg) 

szén- és acéltermelésüket rendeljék egy közös főhatóság, az Európai 
Szén- és Acélközösség alá.

Az Európai Szén- és Acélközösségről (Montanunio) szóló szerződés 
aláírása Párizsban, 1951. április 19-én

Az 1954. október 23-án létrehozott Nyugat-európai Unió (WEU) 
tanácsának első ülése Párizsban, 1955. május 7-én

A Római Szerződés aláírása 1957-ben -  A z Európai Gazdasági 
Közösség létrehozása

Szerződés az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes 
Bizottságának létrehozásáról -  Az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés (ún. Egyesítési Szerződés, 1965. április 8. Brüsszel)

A  schengeni egyezmény emlékműve Schengenben, a Mosel 
(fr. Moselle) folyó partján -  A  luxemburgi Schengenben, a Princesse 

Marie-Astrid nevű hajó fedélzetén, 1985. június 14-én írta alá 
az Európai Gazdasági Közösség öt tagja (Belgium, Hollandia, 

Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság) a 
közös határaikon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről 

szóló megállapodást
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A maastrichti szerződés aláírása (1992. február 7.) A maastrichti szerződés (1992. február 7.)

A z amszterdami szerződés aláírói (1997. október 2.) Az euró születése -1999. január 1-ére virradó éjjel, éjfélkor, 
Frankfurtban, az ECB épületében bejelentik az euro hivatalos 

árfolyamait

A nizzai szerződés aláírása 2001. február 26-án A lisszaboni szerződés ünnepélyes aláírása a Jeromos-kolostorban,
2007. december 13-án
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