
. Abírósági és közigazgatási jogalkalmazás azonosságai és különbségei 
 

- az azonosságok – a bíróságok és a közigazgatási szervek jogalkalmazó tevékenységének 
alapvető ismérvei megegyeznek – ÍGY mindkét jogalkalmazásban meghatározó jellemző… 
(1) a jogszabályban meghatározott felhatalmazás 
(2) a jogalkalmazói aktusok jogszabályhoz kötöttsége 
(3) a jogalkalmazói aktusok kötött eljárási rendje 
(4) az eljárási garanciák, a jogorvoslat, stb.  

 
Ezek mellett azonban alapvető különbségek is vannak a két jogalkalmazó tevékenység 
között. 

A bírói jogalkalmazás sajátosságai: 
 

1. igazságszolgáltatás:  mint elkülönült állami tevékenység, alapvető funkciója a 
konfliktusok rendezése jogi eszközökkel  

2. igazságszolgáltatás szerepét a bíróságok által alkalmazott anyagi jogszabályok 
determinálják: így igazságszolgáltatásnak minősül a büntetőjognak, a polgári jognak, a 
családjognak, a munkajognak az alkalmazása 

3. jogalkalmazás funkciója itt egy-egy jogvita eldöntése  ezért az anyagi jogviszonyok 
megelőzik az el-járási jogviszonyokat:    csak a jogi vita esetén kerül sor jogalkalmazásra, 
az eljárási jogviszonyok kialakulására.     További alapvető funkció a jogvédelem 

4. bírói ítélet főszabályként deklaratív:      a bíró megállapítja az anyagi jogviszonyok 
fennállását vagy hiányát  ez alapján szabja meg a jogi következményeket  ex 
tunc/visszamenőleges hatállyal a múltat bírálja el 

5. az eljárás kérelemre indul:     a bíró hivatalból nem jár el  
6. igazságszolgáltatás sajátos eljárási formája a peres eljárás:      két elkülönült eljárási 

rendszer: polgári eljárásjog és büntető-eljárásjog 
7. igazságszolgáltatás önálló hatalmi ágnak minősülő állami szervezeti rendszer  

bíróságok    [ezeken az alapvető jellemzőkön túl…] 
8. igazságszolgáltatási jogalkalmazási funkciók közé sorolható a közigazgatás bírói 

kontrollja: +  a bíróságok is részt vesznek a közigazgatási jog-alkalmazásban – lásd a 
cégbíróságok felügyeleti feladatait 

 
 
A közigazgatási jogalkalmazás sajátosságai: 
 

1. fő funkció itt a közfeladatok közhatalmi eszközökkel való megvalósítása 
minden területen megjelenik a közigazgatás, ahol közfeladatok merülnek fel – ennek jogi 
formája jellemzően az, hogy meghatározott jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg 

2. közigazgatás jogalkalmazó tevékenysége közigazgatási anyagi jog és a pénzügyi jog 
szabályainak alkalmazását jelenti 
- e jogágak biztosítják a közfeladatok megvalósulását + kapcsolódhatnak (kapcsolódnak) 

más jogágak is 
- a közigazgatási jog kombináltan alkalmazza a beavatkozás és a felügyelet eszközeit a 

társadalmi folyamatokba 
3. jogalkalmazás során az anyagi jogviszonyt megelőzik az eljárási jogviszonyok – ezeknek 

az a funkciójuk, hogy eldöntsék szükséges-e egyedi aktusok kibocsátása, amelyek anyagi 
jogviszonyokat eredményeznek 

4. ebből jön hogy főszabályként a közigazgatási jogalkalmazói aktus konstitutív jellegű  
létrehozza az anyagi jogviszonyokat 



5. közigazgatási jogalkalmazói aktusok ex nunc hatályúak  a jövőre vonatkozóan 
állapítanak meg jog-következményeket 

6. közigazgatási szerv hivatalból is indíthat eljárást:   vannak kérelemre indult eljárások is  
7. közigazgatási eljárás nemperes eljárás:      az eljárásjogi szabályozás nem elkülönült jogág 

keretében hanem a közigazgatási jogban került szabályozásra 
8. az elsődleges funkció valamely közcél megvalósítása:          és nem a jogvédelem  
[…és itt is megvan a másik oldalra jellemző tevékenység…] 
9. a közigazgatás is végez kvázi jogszolgáltató/bíráskodó tevékenységet  példa erre a 

szabálysértési jog 
- erre elkülönült jogi szabályok – bírói jogalkalmazás alap-vető ismérvei jelentkeznek  
(anyagi jogviszony elsődlegessége, kérelemhez kötött eljárás, ex tunc hatály, jogvédelem) 

 
 


