
 

A közigazgatási jogkörben okozott kár érvényesíthetőségének eljárásjogi 

előfeltétele – várható jogalkalmazási problémák  

 

 

 

Amikor az 1267/2013. (V.17.) Kormányhatározat elhatározta a polgári perjog átfogó 

felülvizsgálatát, és rendelkezett a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság 

létrehozásáról, még nyitott kérdés volt, hogy a közigazgatási perek eljárási szabályai az 

új kódex különleges perei között vagy elkülönült önálló törvényben kerüljenek 

elhelyezésre. Végül a jogalkotó az első magyarországi közigazgatási perrendtartási 

törvény megalkotásáról döntött. A közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról szóló 

1011/2015 (I.22.) Kormányhatározat elrendelte a közigazgatási perjog teljes 

felülvizsgálatát, az elkészült koncepciót a Kormány a 2015. május 13-i ülésén elfogadta, 

majd az 1352/2015 (VI.2.) Kormányhatározat a minisztert a törvény tervezetének az 

előterjesztésére hívta fel; amely 2016. április 13. napjával készült el. A 

törvényjavaslatot a miniszter 2016. szeptember 23-án terjesztette elő. A polgári 

perrendtartástól elkülönült közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt egyszerű 

többséggel, 2016. december 6-án az országgyűlés elfogadta. A köztársasági elnök 

viszont közjogi érvénytelenségre hivatkozva az Alkotmánybírósághoz fordult, az 

1/2017 (I.17.) Alkotmánybírósági Határozat pedig megsemmisítette a közigazgatási 

perrendtartásnak a „közigazgatási felsőbíróságként eljáró bíróságra” vonatkozó 

rendelkezését azzal, hogy ezáltal a jogalkotó ténylegesen egy új bíróságot hozna létre, 

amely a bírósági szervezeti törvény kétharmados többséggel módosítását igényelte 

volna, megsemmisítette ezen túl a választási ügyekre és a médiahatósági ügyekre 

vonatkozó, ugyancsak kétharmados többséget igénylő szabályait is. A kodifikáció 

jelenlegi szakaszában az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága módosító javaslat 

benyújtásáról döntött. 

 

A várhatóan a 2016-ban elfogadott törvényhez képest nagyobb részt változatlan 

normaszövegű közigazgatási perrendtartás a polgári perekre nézve több jogterületen is 

lényeges hatásköri változtatásokat eredményez. A közigazgatási perrendtartás nem 

pusztán összegyűjti, rendszerezi és a bírói gyakorlathoz igazodóan pontosítja a 

közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának eljárási szabályait, hanem a 

közigazgatási bíráskodást koncepcionálisan új alapokra kívánja helyezi. A 

legjelentősebb előirányozott változás a közigazgatási bírói út kiszélesítése azon az 
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alapon, hogy a közigazgatással szembeni hatékony védelem túlmutat a hagyományos 

aktus-felülvizsgálaton, és meg kell teremteni a közigazgatási cselekmények általános 

bírói kontrollját. Ez egyrészt a cselekmény elmulasztásának a megállapítására, a polgári 

perrendtartáshoz hasonló feltételek mellett a jogsértés megállapítására irányuló kereset 

megengedését, másrészt a korábban (részben) más eljárási szabályok szerint intézendő 

ügyek közigazgatási bírói hatáskörbe utalását jelenti. 

 

A kodifikáció során lényegében három eljárás hovatartozásáról bontakozott ki jelentős 

szakmai vita, amely érintette a közigazgatási bíráskodást: a közszolgálati perek, a 

közigazgatási szerződéseken alapuló jogviszonyok, valamint a közigazgatási jogkörben 

okozott károk megtérítése tekintetében. A közszolgálati jogvitákat a jogalkotó kivette a 

polgári perrendtartásnak a munkaügyi pereket szabályozó különleges rendelkezései 

közül, és azokat közigazgatási jogvitának minősítette; míg ugyancsak közigazgatási 

jogvitának minősítette a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákat 

is azzal, hogy a közigazgatási szerződést nem definiálta, hanem kimondta, hogy 

közigazgatási szerződés az a szerződés, amelyet törvény vagy kormányrendelet annak 

minősít (az indokolás szerint a közhatalom gyakorlása lesz a lényeges elválasztó ismérv, 

így feltehetően ide tartoznak majd a támogatási szerződések, az egészségügyi 

finanszírozási szerződések, az önkormányzati társulási szerződések; de nem tartoznak 

ide a közigazgatási szervek adásvételi, bérleti szerződései vagy a közüzemi 

szerződések). 

 

A közhatalmi jogkörben okozott károkért való speciális felelősségi szabályok közé 

tartozó közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek közigazgatási 

vagy polgári bírói útra tartozásáról ugyancsak jelentős vita volt, és végül egy sajátos 

kompromisszumos megoldás született. Érdemes kitekinteni arra, hogy a jogvita 

hatásköri szabályaira vannak mindkét megoldásra példák, de kétségtelenül 

kisebbségben vannak azok az országok, ahol a közigazgatási jogkörben okozott károk 

megtérítése iránti perek a közigazgatási bíróságok hatáskörébe tartoznak 

(Franciaország, Spanyolország, Portugália, Görögország – ezek közül a francia 

modellben még ide tartoznak az egyéb közhatalmi szervek, mint bíróságok, 

ügyészségek elleni kártérítési perek is, míg Spanyolországban ide tartoznak még a 

közigazgatási bíróságok elleni kártérítési perek is, valamennyi esetben azonban a 

magyartól eltér a felelősség anyagi jogi szabályozása); a többségi megoldás a 
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közigazgatási jogkörben okozott kártérítési jogviták polgári bíróságok hatáskörében 

tartása (Németország, Ausztria, Olaszország, Belgium, valamennyi közép-európai 

ország). A közigazgatási szerv tevékenysége jogellenességének megítélése azonban 

valamennyi olyan országban jelentőséggel bír, ahol a közigazgatási bírói utat a 

közigazgatási határozatok és egyedi ügyben alkalmazandó általános hatályú 

rendelkezések felülvizsgálatán túl is biztosítani kívánják. 

 

A felvetett probléma vizsgálata előtt érdemes röviden áttekinteni, hogy milyen érvek 

merültek fel a polgári bírósági hatáskör mellett, amelyeket a jogalkotó végül elfogadott. 

Ide tartoztak, hogy a polgári bírósági hatáskör következik a hazai jogtörténeti 

fejlődésből (amelyet a leginkább iránymutató módon összefoglalt a Magyar Királyi 

Kúria 1933. évi 976. számú elvi határozata); hogy a Ptk. a teljes magánjog kódexe 

kívánt lenni, ezt a speciális kártérítési alakzatot pedig a Ptk. 5:648. §-a szabályozza, a 

jogvita magánjogi jellegű, miközben természetes, hogy a magánjogi jogviszonyokban is 

vannak közjogi elemek; a legfőbb érv azonban az alperesi személyi keresethalmazat 

kérdése volt: a 2018. január 1. napjától hatályba lépő Pp. 173. §-ának (1) bekezdése 

szerint ugyanis nem kapcsolható össze a polgári és a közigazgatási bírói hatáskörbe 

tartozó kereset, holott a kártérítési perek gyakran több személy egyetemleges 

károkozását állítják, amely különösen jellemző a közigazgatási szervek ellen (is) indított 

kártérítési perekben, a per fogalmi egységességéből következően a közigazgatási 

jogkörben okozott károk megtérítése iránti igény szükségszerűen összekapcsolódhat 

más kártérítési alakzaton alapuló perekkel (így szerződésszegő másik fél – 

okiratszerkesztő ügyvéd – földhivatal). A Kúria elnöke által a 2014. évben létrehozott 

Közigazgatási joggyakorlat-elemző csoport a 2014.El.II.F.I/7. számú összefoglaló 

véleményében úgy foglalt állást, hogy nincs szükség ezeknek az ügyeknek a polgári 

bíróság hatásköréből történő kivonására: a bírói gyakorlat kimunkált, következetes, és 

megváltozása az új Ptk. talaján nem várható; a közigazgatási szervezetek által okozott 

károk megtérítésére vonatkozó igény rendes bíróság által történő elbírálása a jogkeresők 

számára a független elbírálás biztosítékát jelentheti. A joggyakorlat-elemző csoport 

fenti véleményét a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma a 2015. november 23. 

napján megtartott ülésén ebben a kérdésben elfogadta.  

 

A megvalósult perjogi megoldás a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése 

iránti pereket a polgári bíróság hatáskörében hagyta, azonban egy sajátos 
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feladatmegosztást hozott létre azzal, hogy a kártérítési felelősségi alakzat egyik 

eleméről történő döntést viszont közigazgatási bírói útra utalta; ennek értelmében a 

(közjogi) jogellenességet a közigazgatási ügyben eljáró bíróságnak kell megállapítania. 

 

A közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítésének valamennyi feltételét – 

egyetlen kivétellel – a polgári anyagi jogszabályi rendelkezések határozzák meg: 1. kár 

bekövetkezése (Ptk. 6:522. §), 2. jogellenes károkozó magatartás (Ptk. 6:518. § és 

6:520. §), 3. felróható károkozó magatartás (Ptk. 6:519. § és 1:4. §), 4. okozati 

összefüggés a károkozó magatartás és a kár bekövetkezése között, valamint az annak 

részét képező előreláthatóság (Ptk. 6:521.§). A felelősség értékelésénél figyelembe 

vehető egyéb szempontokat, így a károsulti közrehatást (Ptk. 6:525. §), többes 

károkozást (Ptk. 6:524. §), a kár megtérítésének módját (Ptk. 6:527. §), a kártérítési 

követelés esedékességét (Ptk. 6:532. §) – ugyancsak a polgári anyagi jogszabályok 

határozzák meg. Az egyetlen speciális szabály a Ptk. 6:548. §-ának (1) bekezdése 

szerint, hogy a kár rendes jogorvoslattal, továbbá a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti eljárásban nem volt elhárítható. Ez a rendelkezés jelöli ki a polgári 

jogvitában a közigazgatási per szerepét: a károsult törvényes kárelhárítási 

kötelezettsége, hogy – amennyiben erre van jogszabályi lehetőség – igénybe vegye 

először a közigazgatási rendes jogorvoslatot, majd a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálatának eszközét. A közigazgatási per lefolytatása tehát jelenleg anyagi jogi 

előfeltétele a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének. Ennek a feltételnek a 

teljesülése azonban még a kártérítési kereset jogalapját sem dönti el, ahhoz a kár 

bekövetkezésének, a felróható károkozó magatartásnak és az okozati összefüggésnek a 

fennállása is szükséges – tehát a jogellenességről döntés a közbenső ítéletet sem 

helyettesíti. 

 

A jogellenesség rendszertani szerepe azonban eltér a Ptk. által a közigazgatási 

jogkörben okozott károkért való felelősség körében kijelölt közigazgatási bírói út 

funkciójától. 

 

A közhatalmi szervek felelősségének feltételét képező jogellenesség fogalmát mind a 

közjogi, mind a magánjogi szabályok lényegében azonosan fogalmazzák meg.  

 

A Ptk. 6:518. §-a általános elvként határozza meg, hogy a törvény tiltja a jogellenes 
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károkozást. Ez a rendelkezés voltaképpen szükségtelenül tartalmazza a jogellenesség 

követelményét, mivel a 6:520. §-a megismétli, hogy minden károkozás jogellenes, 

kivéve ha a károkozó a kárt a károsult beleegyezésével okozta; a jogtalan támadás vagy 

a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak 

okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl; szükséghelyzetben okozta, 

azzal arányos mértékben; vagy – a d) pont értelmében – jogszabály által megengedett 

magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, 

vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. A károkozás általános tilalmát 

megszegő magatartás a törvény erejénél fogva jogellenes, ezért nem a károsultnak kell 

bizonyítani a jogellenességet, hanem ellenkezőleg: a károkozó mentheti ki magát azzal, 

hogy a magatartása nem volt jogellenes, tehát a d) pontban írtak alkalmazása mellett a 

károkozásra egy jogszabály által megengedett magatartás adott alapot. 

(Hangsúlyozandó, hogy ez a jogszabály nem magát a károkozást engedi meg kifejezett 

rendelkezéssel, hanem azt a magatartást, amely szükségszerű következménye volt a kár 

bekövetkezése – így nem az a jogszabályi rendelkezés, hogy a rendőr az igazoltatás 

során kárt okozhat a feleknek, hanem az, hogy jogszerűen mikor igazoltathat, és adott 

esetben ennek a következménye lehet kár bekövetkezése). 

 

A fenti polgári jogi jogszabályokkal nem kerülnek ellentétbe a közhatalmi szervek 

kárfelelősségére vonatkozó közjogi szabályok sem. 

 

Az Alaptörvény XXIV. Cikk (2) bekezdése úgy fogalmaz, hogy mindenkinek joga van 

törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki 

jogellenesen okozott kár megtérítésére. A jogellenességet tehát ugyanolyan 

szófordulattal használja, mint a károkozás általános tilalmát kimondó Ptk. 6:518. §. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló hatályos 

2004. évi CXL. törvény (Ket) 4. §-ának (2) bekezdése azt írja elő, hogy a közigazgatási 

hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint 

megtéríti. A jogszabályhely (3) bekezdése pedig ugyanezt a rendelkezést alkalmazza a 

személyiségi jogsértés szubjektív szankciójaként alkalmazható sérelemdíjra. Ez a 

rendelkezés a „jogellenesség” fogalma helyett a „nem jogszabályszerű” kifejezést 

használja, amely tartalma szerint ugyanaz, egyben visszautal a polgári jog szabályainak 

alkalmazására, így egyértelműen állást foglal a közigazgatási hatóság által okozott kár 
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megtérítésére irányuló jogviszony magánjogi jogviszonyként értékelése mellett. A 

2018. január 1. napjától hatályos, az előző törvényt felváltó, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) viszont ilyen tartalmú rendelkezést nem 

foglal magában. 

 

Az anyagi jogi szabályok nem szűkítik le a közhatalmi szervek jogellenességét pusztán 

a közjogi szabályok megsértésére, azonban éppen az határolja el a közhatalmi szerv 

speciális kárfelelősségét az általános kárfelelősségtől, hogy a károkozásra a közhatalom 

gyakorlása során került-e sor. Ezzel kapcsolatban a jogellenesség hiányának a 

bizonyítása rendszerint valóban a közigazgatási szerv eljárására vonatkozó, egyébként 

károkozást eredményező közjogi szabályok megtartása, tehát valóban a közigazgatási 

cselekvés jogszerűségének a megállapítása a kártérítési felelősség alóli kimentést kell 

eredményezze. A kimentésre azonban sor kerülhet számos más okból is: így akkor sem 

jogellenes a károkozás, ha más jogellenességet kizáró ok valósult meg (szükséghelyzet), 

de bármely feltétel, így a kár bekövetkezésének, az okozatosságnak vagy a 

felróhatóságnak a hiánya is mentesüléshez vezet.  

  

A fentiekből következően a közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránti 

kártérítési felelősség feltételeként meghatározott jogellenesség nem tér el más kártérítési 

felelősségi alakzatban írt jogellenességtől. 

 

Az új szabályozás – annak ellenére, hogy a Ptk. 6:548. §-ának (1) bekezdése szerint a 

közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor lehet megállapítani, ha a 

kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával okozták, és a kár rendes 

jogorvoslattal, továbbá a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti 

eljárásban nem volt elhárítható – azonban nem anyagi jogi, hanem eljárásjogi 

előfeltételként szabályozza a közigazgatási bírói utat, mivel nem pusztán azt mondja ki, 

hogy a közigazgatási ügyben eljáró bíróság közigazgatási tevékenység jogszerűségének 

kérdésében hozott jogerős döntése a polgári bíróságot köti – 264. § (2) –, hanem úgy is 

rendelkezik,
 

hogy a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény 

érvényesíthetőségének feltétele, hogy a közigazgatási ügyben eljáró bíróság – ha a 

közigazgatási bírói út biztosított – a jogsértést jogerősen megállapítsa – 24. § (3); ennek 

elmulasztása következménye, hogy a bíróság - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - 

a keresetlevelet visszautasítja – 176. § (1) c) –, és nem a keresetet utasítja el a 
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kereshetőségi jog hiánya folytán a jelenlegi perjogi szabályozáshoz és a Ptk.-hoz 

igazodó jogkövetkezményként. 

 

Érdemes arra kitérni, hogy a kodifikáció során még az előző rendelkezésre ilyen 

tartalmú szerkesztőbizottsági vélemény fogalmazódott meg: ”Ha a felperes olyan 

közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt terjeszt elő keresetet, ahol a 

vitatott közigazgatási tevékenységgel szemben a kár elhárítására alkalmas 

közigazgatási pert kezdeményezhetett, a keresetlevélhez csatolni kell a közigazgatási 

perben hozott ítéletet.” 

A 2016. november 11-i kollégiumi ülés már foglalkozott a felvetett problémával, és a 

következő jogszabályi változtatást javasolta:  

 

(Pp.) 24. § (3) "A közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény 

érvényesíthetőségének feltétele, hogy a közigazgatási ügyben eljáró bíróság - ha a kár 

elhárítására alkalmas közigazgatási bírói út biztosított - a jogsértést jogerősen 

megállapítsa." 

 

176. § (1) c) "A bíróság - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - a keresetlevelet 

visszautasítja, ha a pert törvényben meghatározott más hatósági vagy egyéb 

eljárásnak[, illetve a 24. § (3) bekezdése szerinti eljárásnak] kell megelőznie. 

 

A Pp. változatlansága esetén pedig alternatívaként merült fel a Ptk. módosítása: 

 

Ptk. 6:548. § (1) Közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor lehet 

megállapítani, ha a kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával 

okozták. [és a kár rendes jogorvoslattal, továbbá a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti eljárásban nem volt elhárítható] 

 

Amennyiben azonban a fentiek szerinti változás nem valósul meg, szükséges részletes 

válaszokat adni a következő kérdésekre ahhoz, hogy már a hatályba lépést követően 

megfelelő gyakorlat alakuljon ki. 

 

1./ Azonosítható-e a Pp. 24. § (3) bekezdésében írt – a közigazgatási ügyben eljáró 

bíróság által megállapítandó – „jogsértés” a Ptk. 6:518. § a károkozás általános 
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tilalmát kimondó szabályában meghatározott „jogellenesség” fogalmával? 

 

2./ Azonosítható-e a Pp. 24. § (3) bekezdésében írt – a közigazgatási ügyben eljáró 

bíróság által megállapítandó – „jogsértés” hiánya a 6:520. § d) pontja szerinti 

„jogszabály által megengedett magatartás” fogalmával? Ha azonosítható, akkor a 

károkozót terheli-e annak a bizonyítása, hogy a károkozó magatartás jogsértő volt, 

vagy pedig a károkozónak kell kimentenie magát azzal, hogy a károkozó 

magatartásra jogszabály adott engedélyt? 

 

3./ Az, hogy a közigazgatási szerv jogértelmezési, jogalkalmazási hibája nem volt 

kirívóan súlyos, a jogellenesség vagy a felróhatóság körében értékelendő? 

Értelmezhető-e úgy a Pp. 24. § (3) bekezdésének eljárásjogi előfeltétele, hogy a 

jogsértés közigazgatási bírói megállapítása a kirívó jogalkalmazási tévedésre is 

kiterjed? 

 

4./ Amennyiben a közigazgatási jogkörben okozott kár nem közigazgatási 

határozattal, hanem más közigazgatási tevékenység (mulasztás, hatósági 

intézkedés) által valósult meg, kötelező-e a kár érvényesítéséhez előzetesen a 

közigazgatási bírói út igénybe vétele? Ennek során arra kell figyelemmel lenni, hogy a 

Ptk. szerint a közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség szabályainál a 

törvényes kárelhárítási kötelezettséget a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti eljárás igénybe vételére korlátozza; ezzel szemben a Pp. 

előfeltételként a (bármilyen, tehát nem csupán közigazgatási határozattal megvalósuló) 

jogsértés közigazgatási ügyben eljáró bíróság általi jogerős megállapítását határozza 

meg. 

 

5./ Kötelező a közigazgatási bírói út igénybe vétele akkor is, ha ezáltal az okozott 

kár nem hárítható el? (Például, ha a kár már bekövetkezett. A Ptk. nem kívánja meg 

ilyenkor anyagi jogi előfeltételként, a Pp. generális eljárásjogi előfeltételéből viszont ez 

következik.) 

 

6./ Ha a károkozóként megnevezett közigazgatási szerv a jogellenesség alóli 

kimentését nem a Ptk. 6:520. § d) pontja szerinti jogszabály által megengedett 

magatartásra, hanem más jogellenességet kizáró okra alapítja – károsult 



 9 

beleegyezése, jogtalan támadás elhárítása, szükséghelyzet – úgy a jogellenesség 

elbírálása az előfeltételként meghatározott közigazgatási bírói útra, vagy a polgári 

bíróságra tartozik? 

 

7./ Azon – nem határozatban megjelenő – közigazgatási cselekvések esetén, ahol a 

közigazgatási határozat felülbírálata nem a közigazgatási ügyben eljárt bíróságra, 

hanem más bíróságra tartozik (ide sorolhatók: a közigazgatási szerv szabálysértési 

eljárása, a büntetés-végrehajtási intézet az elítélt kárigényét elbíráló előzetes eljárása, 

a jegyző birtokvédelmi ügye, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala iparjogvédelmi 

ügyei), kötelező az előzetes közigazgatási bírói út? Ha nem, akkor a jogsértést 

ebben az esetben a polgári bíróság állapítja meg? 

 

8./ Ha a fél olyan közigazgatási határozat útján okozott kár megtérítését kéri, 

amely határozat felülvizsgálatára nem a közigazgatási ügyben eljáró bíróság 

jogosult (előző eljárásokban hozott határozatok), úgy a bírói felülvizsgálat mellőzése 

a keresetlevél visszautasításához vagy a kereset elutasításához vezet? (Eljárásjogi 

vagy anyagi jogi előfeltétel?)  

 

9./ Hogyan kell eljárni akkor, ha a fél a közigazgatási jogkörben okozott 

személyiségi jogsértés által bekövetkezett vagyoni károk iránt terjeszti elő a 

keresetét? Ha előfeltétel a közigazgatási bírói út, akkor a közigazgatási ügyben 

eljáró bíróságnak a személyiségi jogsértést meg kell állapítania? 

 

10./ Hogyan kell eljárni akkor, ha a fél a közigazgatási jogkörben okozott 

személyiségi jogsértés által bekövetkezett vagyoni károk iránt terjeszti elő a 

keresetét, egyben a személyiségi jogsértés megállapítása iránt – amely a Ptk. anyagi 

jogi rendelkezése által biztosított objektív szankció, tehát ténylegesen marasztalási 

kereset – is keresetet terjeszt elő? Ha a kár érvényesíthetőségének az előfeltétele a 

közigazgatási bírói út, de a közigazgatási perrendtartás rendelkezései nem adnak 

lehetőséget az objektív személyiségi jogi szankciók megítélésére, akkor hogyan kell 

értelmezni a jogsértés megállapítását? 

 

11./ A közigazgatási bírói út előfeltétele kizárólag a közigazgatási jogkörben 

okozott vagyoni károk megtérítése iránti perekben értelmezendő, vagy kiterjed a 
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közigazgatási jogkör gyakorlásával kapcsolatos sérelemdíj megfizetése iránti 

perekre is? Nemleges válasz esetén mi a teendő akkor, ha a fél az eredetileg csak a 

sérelemdíj iránt előterjesztett keresetét károk megtérítési iránti igényre is 

kiterjeszti? 

 

12./ A közigazgatási bírói út előfeltétele kiterjed-e a közigazgatási jogkörben 

okozott személyiségi jogsértés felróhatóságtól független, objektív szankciók iránti 

kereseti kérelmekre is? Nemleges válasz esetén mi a teendő akkor, ha a fél az 

eredetileg csak az objektív szankciók iránt előterjesztett keresetét sérelemdíj, 

illetve vagyoni károk megtérítési iránti igényre is kiterjeszti? 

 

13./ A Pp. törvényjavaslat miniszteri indokolása szerint az is megalapozza a polgári 

peres utat, ha a közigazgatási cselekmény jogellenességét a közigazgatási ügyben 

eljáró bíróság ítéletének az indokolása tartalmazza. Mennyiben egyeztethető ez 

össze mindez az anyagi jogerőhatás szabályaival? 

 

 

Debrecen, 2017. február 15. 

 

 

dr. Pribula László 

kollégiumvezető 


