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A JOGÉRVÉNYESÍTÉS ALAPTÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT GARANCIÁI 

 

1. A vizsgált kérdéskör a hatalommegosztás mezőjében 

 

A jogérvényesítés folyamatát több különböző aspektusból (polgári eljárásjogi, 

jogszociológiai, alkotmányjogi stb.) is meg lehet ragadni. A jogérvényesítés 

folyamatában, ha annak egészét tekintjük az állampolgár vagy a jogát érvényesítő 

jogalany (jogi személy vagy jogi személy nélküli gazdálkodó szervezet) az állammal, az 

állami szervezetrendszerrel kerül kapcsolatba. A jogérvényesítésnél a jogalany 

aktivitása, kezdeményezőkészsége szükséges a folyamat megindításához. A jogalany 

aktivitása azért jöhet szóba, mert nézete szerint az ő magánjogi jogát vagy 

kötelezettségét az ügy (jogvita) érinti. Miért van szükség arra, hogy az állam a jogalany 

jogérvényesítését elősegítse? A kérdés megválaszolását a hatalmi ágak megosztásánál 

és azok egymás ellenőrzését biztosító politikai berendezkedésénél kell kezdenünk. Az 

Alaptörvény (2011. április 25.) az „Állam”-ra vonatkozó részében és a „Szabadság és 

Felelősség” c. fejezetében is tartalmaz az állam szerveivel, intézményeivel és a 

jogalanyokat megillető alkotmányos jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos 

előírásokat. Az állam lehetővé teszi a jogalanyok számára, hogy a jogaikat és 

kötelezettségeiket bíróság előtt érvényesítsék. Mi ennek az indoka? A hatalmi ágak 

szétválasztása és az egyes hatalmi ágak egymásra gyakorolt hatása szerint az állam 

mindhárom hatalmi ág eredője és kiindulópontja. A törvényhozás és az 

igazságszolgáltatás között kölcsönös kapcsolat áll fenn (jogalkotás által, illetve a bírói 

gyakorlat jogalkotásra kifejtett hatása következtében), a törvényhozás a végrehajtás 

tevékenységét azáltal befolyásolja, hogy az Országgyűlésben többséget alkotó 

parlamenti párt alkotja a kormányt, az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom 

között szintén egymást kölcsönösen befolyásoló kapcsolat áll fenn (az 

igazságszolgáltatás a közigazgatás döntéseit felülvizsgálja, a kormány törvényi 

felhatalmazás alapján alacsonyabb szintű jogszabályok alkotásával (Korm. rend., 

miniszteri rendelet) szintén hatást gyakorolhat az igazságszolgáltatás tevékenységére
1
. 

Mindhárom egymástól elkülönült hatalmi ágat az éves központi költségvetési keretből 

finanszírozzák. A törvényhozó hatalmat megszerző politikai erő delegálja a végrehajtó 

hatalmat központilag megjelenítő kormány tagjait és a jogszabályalkotással elsődleges 

                                                 
1
 A „bíróság igazságszolgáltatási funkciója=feladatkör (Alkotmány, bírósági tv. szerint) + tevékenység 

(polgári peres és nem peres eljárási jog szerint)”. Szilbereky Jenő: 1977. 73. o. 
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formálója és alakítója az igazságszolgáltatás működésének. A törvényhozás által 

megalkotott jogszabályok (törvények) felett és a kormány, illetőleg tagjai által 

megalkotott jogszabályok (Korm. rendelet, miniszteri rendelet) felett az 

Alkotmánybíróság gyakorol alkotmányossági kontrollt. Ha ez a működési elv 

ténylegesen megvalósul, akkor következik be a törvényhozó hatalom és a legmagasabb 

szintű végrehajtó hatalom „bírói” – „alkotmánybírói” – „alkotmánybírósági” kontrollja. 

A bírói (alkotmánybírói) hatalom a törvényhozás felett ellenőrzést csak az 

alkotmánybírósági kontroll által gyakorolhat, a rendes bírói hatalmon keresztül a 

joggyakorlat jogszabály-alakító szerepén kívül – általában nem. Ugyanakkor a 

törvényhozó hatalom nemcsak a jogszabály-alkotással, hanem az éves költségvetési 

források szabályozásával (ami szintén jogszabály-alkotás, jogszabály-módosítás) 

befolyásolhatja a bírósági szervezet működését. A hatalmi ágak megosztása ebben az 

összefüggésben csak az állami szférát érinti.  

A jogérvényesítés feltételeinek állami biztosítása ezzel szemben – tovább szűkítve a 

vizsgált problémakört – minden esetben a jogalany – ÁLLAM közötti 

kapcsolatrendszert jelenti. Az alkotmány/alaptörvény mindig az adott állam legfőbb 

jogszabálya. Az alkotmányban/alaptörvényben szükséges és indokolt a legfőbb hatalmi 

ágakra vonatkozó szabályok megalkotása, ennek része a bírói szervezetre és az alapvető 

alkotmányos jogokra vonatkozó szabályok, előírások megalkotása, rögzítése. Az 

Alaptörvény szabályozza az alapvető alkotmányos jogokat (JOGOSULTSÁGOK), de 

rögzíti azon szervezetre vonatkozó előírásokat, ahová a jogalany jogosult fordulni 

(BÍRÓSÁGI SZERVEZET). Ha az általunk megragadni kívánt összefüggést – amely az 

eljárás alanya(i) és az eljárás tárgya között fennáll – ábrával szeretnénk illusztrálni az 

nézetünk szerint a következők szerint alakulhatna: 

                              JOGOSULTSÁG    ←-----→  BÍRÓSÁGI SZERVEZET 

                                  (Alanyi kör)                                (tárgyi feltételek) 

                                    ALANY                                            TÁRGY 

                                               \                                                 / 

                                                                    ÁLLAM   

A „jogosultságok” és a bírósági szervezet, azaz az alanyi kör és a kereseti kérelmek 

befogadója, a bírósági szervezetben, a tárgyi feltételekben is az állam nyilvánul meg.  
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2. A jogérvényesítés bíróság előtti kezdeményezése és annak teljes folyamata 

polgári (peres) eljárásban – az alaptörvényi garanciák tükrében 

 

Az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” c. fejezetének XXVIII. cikke szabályozza az 

igazságszolgáltatással összefüggő alapvető alkotmányos jogosultságokat
2
. Ennek része 

több igazságszolgáltatással kapcsolatos alkotmányos alapjog (igazságos és tisztességes 

eljárás, fair eljárás, a fegyveregyenlőség követelménye, a jogorvoslathoz való jog, a 

bírósághoz való fordulás joga). Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

„Szabadság és felelősség” c. fejezetének XXVIII. cikke megállapításaiból következik, 

hogy az alapvető jogokat és kötelezettségeket a bíróság jogosult érdemi határozatában 

elbírálni
3
. Ennek előzménye, hogy az Alkotmánybíróság még a többször módosított 

korábbi Alkotmány, az 1949. évi XX. törvény 57.§-ának értelmezése kapcsán kifejtette 

az 59/1993. (XI.29.) határozatában az állam feladatát a jogviták elbírálásával 

kapcsolatban
4
. Az Alkotmánybíróság szerint „az Alkotmánynak ez a rendelkezése, az 

eljárási garanciákon túl, a bírósághoz fordulás jogát foglalja magában. Az alapvető 

jogból következően az államra az a kötelezettség hárul, hogy – egyebek között – a 

polgári jogi jogok és kötelezettségek (a polgári joginak tekintett jogviták) elbírálására 

bírói utat biztosítson. Ez a rendelkezés azonban… nem jelent korlátozhatatlan alanyi 

jogot a perindításra”
5
. Minden jogalanynak (természetes és jogi személynek) joga van 

arra, hogy a vitás vagy vitássá tett magánjogi igényét bíróság előtt perrel érvényesítse
6
. 

A jogalany döntésén múlik, hogy a vitás magánjogi igényét kívánja-e bíróság előtt 

érvényesíteni. Ez a fél szuverén döntése. Gáspárdy László szerint a perbeszállás három 

összetevőjének első tényezője a keresetindítás felé vezető úton „a sérelemtudat és ennek 

jogi konfliktusként való megfogalmazása, átélése”
7
. Ez a jogérvényesítés lehetőségének 

a kezdeményező alanyi kör oldalán fennálló alaptörvényi garanciája. A bírósághoz 

fordulás jogának biztosítása az állam részéről többirányú folyamatban realizálódhat. Az 

állam részben a költségkedvezmények biztosításával az anyagi szempontból hátrányos 

                                                 
2
 Az Alaptörvényben szabályozott igazságszolgáltatással összefüggő alkotmányos alapjogok: 1. a 

tisztességes eljáráshoz való jog, 2. a bírósághoz fordulás joga, 3. a védelemhez való jog, 4. nullum crimen 

sine lege, 5. nulla poena sine lege, 6. ne bis in idem, 7. a jogorvoslathoz való jog (Árva Zsuzsanna). 
3
 Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” c. fejezetének XXVIII. cikk (1) bekezdése 

szerint: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy …valamely perben a jogait és a kötelezettségeit a törvény 

által felállított független és pártalan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn 

belül bírálja el”.   

Az Alkotmány – 59/1993 (XI.29.) AB határozat meghozatalának időpontjában hatályos – 57.§ (1) 

bekezdése szerint: „A Magyar Köztársaságban mindenkinek alapvető joga van ahhoz, hogy valamely 

perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és 

nyilvános tárgyaláson bírálja el”. 
4
 Az AB ebben a határozatában állapította meg a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

130.§ (1) bek. i) pontjának alkotmányellenességét, ezért azt megsemmisítette.  
5
 59/1993. (XI.29.) AB határozat III. pont 

6
 „…a jogvita társadalmi konstrukció, amelyben az állami intézmények is alakító erővel lépnek fel, 

például képesek csökkenteni vagy növelni a perlési aktivitást. Amint a jogszociológia figyelme nem csak a 

jogalkalmazó intézményben zajló folyamatokra koncentrált, a vita értelmezése tágabb összefüggésekbe 

került”. Fleck Zoltán 2014. 19. o.  
7
 Gáspárdy László 1989.13. o. 
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helyzetben lévő jogalanyok előtt is szeretné megnyitni a bíróságok kapuit, másrészt a 

jogi segítségnyújtás rendszerén keresztül – a perben pártfogó ügyvédi közreműködés 

lehetőségének megteremtésével – szakmai, professzionális segítséget is kíván nyújtani 

főként a természetes személyek részére
8
. A jogi segítségnyújtásnak a jogalkotó 

szándéka szerint az a célja, hogy: „az arra rászorulók – akik jövedelmi, vagyoni 

viszonyaik miatt nem tudják ennek költségeit saját forrásaikból fizetni – intézményes 

formában kapjanak segítséget az államtól a jogérvényesítéshez, a jogaik védelméhez. A 

jogi segítségnyújtási szolgáltatásokat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 

törvény (a továbbiakban: Jst.) határozza meg, ezek: peren kívüli segítségnyújtásként 

jogi tanácsadás és okiratszerkesztés;…polgári ügyekben a Polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szerinti költségkedvezmények 

biztosítása és azok részeként pártfogó ügyvédi képviselet”
9
. „A beadványszerkesztés 

minden esetben valamely hatóság vagy bíróság előtt folyó eljárás lefolytatásának 

elősegítése érdekében történik”
10

. A folyamatnak az első része, amikor valaki úgy dönt, 

hogy a keresetlevelet benyújtja a bíróságra a jogai érvényesítése végett (az állam 

oldaláról az ehhez szükséges anyagi és szakmai támogatás lehetőségének 

megteremtése). A folyamat második része, amikor a bíróság az eljárás folyamatban léte 

alatt, de még nem az ügy érdemében, a fél helyzetét mégis lényegesen befolyásoló 

kérdésben (pl. költségmentesség engedélyezése iránti kérelem, ideiglenes intézkedés 

iránti kérelem elbírálása) határoz
11

, amely határozattal szemben jogorvoslati jog 

gyakorlásának van helye. Az eljárás harmadik stádiuma, amikor a bíróság már az ügy 

érdemében ítélettel határoz, amely határozattal szemben szintén jogorvoslatnak van 

helye
12

. A bíróság a perbe vitt alanyi magánjog felett – a feleket érintő jog és 

kötelezettség felett – minden esetben jogorvoslattal megtámadható határozatot hoz
13

. A 

bírósághoz való fordulás joga, amennyiben a folyamat a végéhez – az elsőfokú ítélet 

meghozataláig – jut, magába foglalja az ügydöntő határozattal szembeni jogorvoslati 

jogot. A bírósághoz fordulás joga kiegészül az eljárás folyamatban létéhez és az eljárás 

során meghozatalra kerülő ügydöntő határozattal szembeni jogorvoslathoz való jog 

részjogosítványával. Ha a jogérvényesítés folyamata az elsőfokú határozat 

                                                 
8
 „A társadalmi viszonyoknak az emberi magatartást formáló funkciója nemegyszer éppen a 

jogszabályok útján válik társadalmilag kifejezetté vagy tudatossá”. Kulcsár Kálmán: 1971. 464. 
9
 A jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLI. törvény 

általános indokolása 
10

 Király Lilla: 2012. 169. o. 
11

 Vagyis jogot alkalmaz, amely „nem más,mint jogszabály alkalmazása”. Szilbereky: 1973. 52. o. 
12

 A jogorvoslathoz való joggal az AB több határozatában is foglalkozott a különböző jogterületekre is 

kitérően. Az Alkotmánybíróság elvi éllel lefektetett álláspontja szerint a jogorvoslathoz való jog más 

szervhez vagy ugyanazon szerven belül magasabb fórumhoz való fordulás lehetőségét jelenti (5/1992. 

(I.23.) AB határozat). A másik lényeges jogorvoslathoz való jogra vonatkozó alkotmánybírósági 

megállapítás szerint a jogorvoslati jog az állami, hatósági döntések esetén biztosítja a jogorvoslatot, és 

nem terjed ki a nem hatósági (munkáltatói, tulajdonosi vagy egyéb jellegű döntésekre (22/1995. (III.31.) 

AB határozat). 
13

 „Egy közkeletű szociológiai definíció szerint a bíróság olyan ember vagy emberek csoportja, aki(k) 

a jogvita eldöntése feletti hatalommal van(nak) felruházva. Aki(k) előtt a felek vagy képviselőik előadják a 

vita tényeit és a jogszabályokban, alkotmányban, precendensekben kifejezett normatív érveket, amely 

szabályokat ezen ember vagy emberek alkalmaznak a döntés kialakításakor”. Fleck Zoltán: 2001. 114. o. 
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meghozatalával zárul, a bírósághoz való fordulás jogának bíróság oldalán fennálló 

elbírálásakor a kezdeményező fél ellenérdekű félhez fűződő viszonyát érintő döntést 

hoz a bíróság. A bíróság ebben az esetben a felek között jog és kötelezettség 

gyakorlásáról is határoz, ha viszont a kezdeményező fél (felperes) számára kedvezőtlen 

döntés születik, a passzív perbevont személy válik „jogosulttá” (jogosítottá) az ügy 

érdemében meghozott határozat tartalma tekintetében (mert ő követelhet az ellenérdekű 

féltől), az aktív, eljárást kezdeményező fél pedig „kötelezetté” (mert ő köteles 

teljesíteni, illetve ő köteles az elsőfokú ítéletben előírt magatartás tanúsítására)
14

. A 

jogérvényesítés folyamata az ügy érdemében megszületett jogerős döntés 

megszületésekor a fél-ellenérdekű fél viszonylatában a bíróság általi „kötelezettség-

telepítés” folyamatává is válik. A jogérvényesítés folyamatában tehát a passzív felet 

érintő döntés is születhet, anélkül, hogy ő a jogait a perben érvényesíteni kívánta volna.  

                                                               ÁLLAM 

                                                    /                                     \ 

                           AKTÍV JOGALANY   ←          → PASSZÍV JOGALANY 

                                  (FELPERES)                                  (ALPERES) 

Az állam (törvényhozás, végrehajtás) által megalkotott jogszabály és az állam által 

„működtetett” bírósági szervezet(rendszer) által meghozott döntés mindkét félre kihat. 

Az Alaptörvény a bírósághoz fordulás jogának szabályozásával a jogérvényesítés 

kezdeti lépését/fázisát a jogérvényesítő fél aspektusából ragadja meg
15

. Az Alaptörvény 

a jogérvényesítés kezdetén (bírósághoz való fordulás – Access to Justice)
16

 meglévő 

garanciák mellett további garanciális szabályokat rögzít az eljárás későbbi szakaszára is. 

Az eljárás megindításának lehetőségén kívül az eljárás korrekt (fair, tisztességes) 

lefolytatása mellett az ügydöntő határozattal szembeni jogorvoslati jog szintén 

alkotmányos garanciális alapelv. A bírósághoz fordulás joga az aktív félre, a 

tisztességes eljáráshoz való jog, illetve jogorvoslathoz való jog biztosítása – a 

magánjogi jogviták keretei között maradva – már az aktív és a passzív félre is kihat, 

mindkét oldalra vonatkozik. A tisztességes eljáráshoz való jog
17

, a jogorvoslathoz való 

jog a keresetindításon túlmutató, az eljárás egészét átható univerzális alkotmányos 

alapelv. A jogérvényesítés folyamatában a kezdeményező fél az általa érvényesíteni 

kívánt igényt „jogos”-nak hiszi, annak gondolja. Ugyanakkor a passzív fél, akit eljárás 

alá vonnak nem a bírósághoz fordulás jogát gyakorolja, hanem a bíróságra való 

                                                 
14

 A bíróság érdemi határozatában megállapított „tényállás nem egyéb, mint a jog instrumentális 

valósága”. Horváth Barna: 2004. 146. o. 
15

 „A bíróság igénybevétele a különböző társadalmi rendszerekben, különböző rétegek jellegzetes 

viselkedésformájából adódó választásokkal függ össze.” Sajó András: 1982. 321-365., 365. o. 
16

 Ennek részeként került megállapításra, hogy „Equal justice under law” is one of America’s most 

proudly and widely legal principles”. Deborah L.Rhode: 2004. 3. o. 
17

 Az eljárás tisztességes voltát az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az eljárás egészének és 

körülményeinek figyelembe vételével lehet megítélni. Az egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az 

összes részletszabály betartása dacára lehet az eljárás „méltánytalan” vagy „igazságtalan”, avagy „nem 

tisztességes”. 6/1998 (III.11.) AB határozat 
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megidézés kényszerű kötelezettségének kell eleget tennie. Ha az ellenérdekű felet 

terheli a bíróság előtt a nyilatkozattételi kötelezettség, vagyis megtörtént az ellenérdekű 

fél perbevonása, az Alaptörvény garantálja számára is (mint ahogy a kezdeményező fél 

számára is) a fegyveregyenlőséget, a fair, illetve tisztességes eljárást és a jogorvoslathoz 

való jog alaptörvényi kötelezettségét. A passzív fél számára a perbevonás, a 

keresetindítás, az eljárás alá vonása során érdemi ellenkérelmében védekezhet a felperes 

keresetével szemben, de viszontkeresetet is előterjeszthet, vagyis ő is kezdeményező 

féllé válhat. Ha viszont a passzív fél álláspontját fogadná el a bíróság az érdemi döntés 

megszületésekor
18

, az alperes védekezése, „ellentámadása” vezet eredményre a bíróság 

előtt. Az új Polgári perrendtartásról szóló törvény, a 2016. évi CXXX. törvény a felek 

számára eljárás-támogatási és igazmondási kötelezettséget ír elő
19

, amely eljárásjogi 

előírás gyökereztethető, hozzákapcsolható a fair, illetve tisztességes eljárás 

biztosításának alaptörvényi kötelezettségéhez. A tisztességes eljárás bírósággal szemben 

támasztott követelménye a félre nézve is kötelezettséget keletkeztet, amely végső soron 

visszavezethető az Alaptörvény XXVIII. cikkéhez. Az eljárás tisztességessége, 

korrektsége nemcsak azon múlik, hogy így jár-e el a felekkel szemben, hanem azon is, 

hogy a felek jóhiszeműen gyakorolják-e az eljárási jogaikat és kötelezettségeiket
20

. „A 

fél eljárás-támogatása a magánautonómiából eredő rendelkezési elv egyenes 

következménye”
21

. „Az államnak az Alaptörvény XXVIII. cikkéből eredő kötelezettsége 

egy olyan intézményrendszer működtetése, amelynek keretében támogatás nyújtható a 

jogvitában érintett felek számára azért, hogy a jogérvényesítésnek ne legyen akadálya a 

jogi ismeretek hiánya, illetve az sem, hogy a fél a jogvitában felmerülő költségeket 

jövedelmi és vagyoni helyzete miatt nem képes megfizetni”
22

. Ha a fél nem jóhiszeműen 

jár el, vagy nem tesz eleget az eljárás-támogatási kötelezettségének, maga is 

közreműködik abban, hogy az eljárás ne legyen tisztességes. Ha a fél él a bírósághoz 

fordulás jogával, a passzív fél (alperes) dönthet úgy, hogy a perben nem terjeszt elő 

érdemi ellenkérelmet. A fél (alperes) rendelkezési joga annak elhatározása, hogy kíván-

e a keresettel szemben írásbeli érdemi ellenkérelmet vagy viszontkeresetet 

előterjeszteni.  

A jogérvényesítés többi alaptörvényi garanciája – a tisztességes eljáráshoz való jog, a 

jogorvoslathoz való jog – vizsgálható az érdekek (a felek eljáráshoz fűződő érdekei) 

mentén is, a bírósághoz fordulás jogához hasonlóan. Az új Pp. szerinti eljárás-

támogatási kötelezettség és a jóhiszemű eljárás elvének gyakorlása összhangba hozható-

e a fél saját érdekeivel? Ha a fél arra a következtetésre jut, hogy az eljárás-támogatási 

                                                 
18

 „Minden döntés lényege a megfelelő információk alapján való választás a lehetséges alternatívák 

között, éspedig tekintettel az egyes alternatívák várható következményeinek értékelésére”. Kulcsár 

Kálmán: 1976. 252. o.  
19

 Új Pp. 4.§ 
20

 Dr. Szabó Miklós – dr. Árva Zsuzsanna: 2007. 43-60. o. 
21

 A polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény magyarázata (szerk.: Wopera Zsuzsa) 

Budapest, 2017. 25.  
22

 A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő 

alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény általános indokolása 
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kötelezettségének és a jóhiszemű eljárás elvének nem kíván eleget tenni, mert az a saját 

érdekeivel nem hozható összhangba, már felvetődik az eljárás tisztességességének 

sérelme, a tisztességes (fair) eljáráshoz való jog megsértése.  

A jogorvoslathoz való jog alaptörvényi kötelezettségének kimondása szintén 

interpretálható az érdekek mentén, a felek érdekeinek oldaláról is. A jogorvoslathoz 

való jog az érdemi (ügydöntő) határozattal szemben valamennyi érdekeltet megilleti, de 

ténylegesen azt csak az a fél gyakorolja, akinek az érdekeit sérti az ügyben meghozott 

ügydöntő határozat. Az állam oldalán a jogérvényesítéshez szükséges feltételek 

biztosítása az eljárás megindításához, megkezdéséhez kapcsolódó kötelezettség-e vagy 

az állam a jogérvényesítés teljes folyamatában igyekszik-e támogatni a jogérvényesítő 

felet? A költségkedvezmények rendszerében 2008. január 1-től kezdődően került 

bevezetésre a költségfeljegyzési jog a költségmentességhez képest korlátozottabb 

kedvezményt biztosító jogosultság, a tárgyi költségmentes perek köre pedig teljes 

mértékben leszűkült. A pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételével a jogi 

segítségnyújtás rendszerén belül a fél a polgári peres eljárásban ugyanakkor 

professzionális szakmai támogatásban részesülhet
23

. A költségkedvezmények körének 

szűkítése, a pártfogó ügyvédi képviselet igénybevétele a jogérvényesítés egész 

folyamatát érintő, arra kihatással lévő körülmény, állapot.  

 

3. Összegző megállapítások 

 

A tanulmány befejezéseként szeretnénk összefoglalni azokat a saját gondolatokat, 

amelyek a téma elemzése során relevánsnak tekinthetőek. A jogérvényesítés és az 

Alaptörvény kapcsolatának a széles megközelítési lehetőségei közül részben a 

terjedelmi korlátok miatt e helyütt csak az alapjogi és a polgári eljárásjogi szempontokat 

követtük.  

a) A jogérvényesítés alaptörvényi garanciái a polgári (peres) eljárás megindításához 

és a polgári (peres) eljárás teljes folyamatához is kapcsolódhatnak, az alkotmányos 

alapjog típusától függően.  

b) A bírósághoz való fordulás joga – az eljárás megindításához, a tisztességes 

eljáráshoz való jog gyakorlása és a jogorvoslathoz való jog gyakorlása – az eljárás 

folyamatban létéhez, valamint az eljárás során meghozott határozatokhoz és a polgári 

peres eljárás ügydöntő érdemi határozattal való befejezéséhez kapcsolódik. 

                                                 
23

 A járási hivatalok által biztosított jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatban központi és 

regionális szinten statisztikai adat egyelőre nem áll rendelkezésre. A rendszerben szolgálatot teljesítő 

munkatársak tájékoztatása szerint a tapasztalati tények alapján a jogi segítségnyújtás rendszerét felkereső 

ügyfelek túlnyomó része, mintegy 95%-a olyan személy, aki szociális helyzete alapján rászorultnak 

tekinthető.  
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c) A bírósághoz fodulás joga az aktív, az eljárást kezdeményező felet illeti meg, a 

tisztességes eljáráshoz való jog, illetve a jogorvoslathoz való jog gyakorlása a passzív 

jogalanyra is és az eljárásban érintett valamennyi érdekelt félre is vonatkozhat, akire az 

ügyben meghozott érdemi döntés rendelkezést tartalmaz
24

. 

d) Az eljárás tisztességességének biztosításában nemcsak a bíróság, hanem a fél is 

meghatározó szerepet játszik, bár az Alaptörvény csak a bíróság (hatóság) ezirányú 

kötelezettségét emeli ki. A bíróságnak a fél nem tisztességes magatartásának 

megelőzésében, kiküszöbölésében van meghatározó felelőssége. A bíróság az eljárás 

tisztességességét, korrektségét, részrehajlás-mentességét csak abban az esetben tudja 

fenntartani, ha bármely peres fél részéről érkező, ezzel az attitűddel, eljárásjogi 

alapállással ellentétes eljárási cselekményt vagy eljárási mulasztást megakadályoz. 

e) Az alaptörvényi alapjogok jogérvényesítésben való garantálásában a fél érdeke 

döntő tényező lehet: akar-e a bírósághoz fordulni, közreműködik-e saját maga is az 

eljárás fair (tisztességes) jellegének fenntartásában, sérti-e a jogos érdekét az ügydöntő 

határozat: ettől függ, milyen magatartást tanúsít vagy eljárási cselekmények teljesítését 

határozza el. 

f) Az Alaptörvény a jogérvényesítés bírósági fázis előtti garanciáit nem tartalmazza, 

az államnak nem feladata és kötelezettsége alaptörvényi szinten a polgári peres eljárást 

elkerülő eljárások lehetőségének kialakítása. Ugyanakkor, ha az állam „nevelő” 

funkciót is be akar tölteni, lehet abban érdekelt, hogy csak azok a magánjogi tárgyú 

jogviták kerüljenek a bíróság elé, amelyek jellegüknél, bonyolultságuknál fogva, a 

jogvita valóságos létezése és fennállása miatt ténylegesen is bírósági útra tartoznak. Ezt 

a tendenciát a bírósági szakasz előtti vitarendező mechanizmusoknak a kialakítása 

nagymértékben előmozdíthatja. A nemzetközi tapasztalatok alapján jogalkotási cél az 

egyszerű jogi megítélésű ügyek bírósági kereteken kívül tartása (ld. a kis értékű 

követelések európai eljárásáról szóló 861/2007. EK parlamenti és tanácsi rendeletet; az 

európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006 EK parlamenti és 

tanácsi rendeletet, a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvényt), másrészt a 

közvetítői eljárást lehetővé tevő jogszabály (2012.évi LV. törvény) is az alternatív – 

közvetítő előtti – vitarendezést törekszik elősegíteni. A bonyolult és szerteágazó 

nemzetközi kereskedelmi jogviszonyokban a felek viszont rendszerint választottbíróság 

kizárólagos hatáskörét kötik ki
25

. Erre figyelemmel ezekben a jogvitákban a bíróság 

előtti jogérvényesítés fel sem merülhet. Az európai uniós tagsághoz való csatlakozás 

feltételei és a tagságból fakadó kötelezettségek azonban az állam számára olyan irányú 

jogalkotás megteremtését tették szükségessé, amely az európai uniós jogszabályi 

normákkal is teljes mértékben összhangban állnak (pl. egyszerű megítélésű ügyek 

bírósági hatáskörből való kivonása, a közvetítői eljárás lehetőségeinek a szélesítése, a 

jogi segítségnyújtás rendszerének bővítése). 

                                                 
24

 Új Pp. 365.§ (5) bek. 
25

 Ld. a választottbíráskodásról szóló 2017.évi LX. törvényt  
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*** 

 

BASIC LEGAL GUARANTEES OF LAW ENFORCEMENT  

 

The obligation of the State originating from the Fundamental Law is to ensure the 

judicial process of judging civil rights and obligations. This gives legal entities access to 

courts. In all cases, ensuring law enforcement by the state always refers to a system of 

relations between the state and the legal entity, in opposed to the division of powers 

which only affects the state. In the Fundamental Law several constitutional fundamental 

rights related to justice are also related to the process of enforcing a civil lawsuit (right 

to fair trial, right to legal remedy). Regarding constitutional fundamental rights which 

affect law enforcement, it is a question whether they are only connected to the 

beginning or to the complete process of law enforcement. What was the legislator's 

(constitutional) purpose when the statutory regulations were drafted and when he 

allowed access to courts narrowly (in connection with the initiation of the procedure) or 

broadly (with relation to the whole process of the proceedings)? The right to fair trial 

and the right to legal remedy as guarantees by the Fundamental Law can accompany the 

entire process of court proceedings. 

 

 


