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I., Az Alkotmány (Alaptörvény) megállapításainak vizsgálata, elemzése elsődlegesen az 

alkotmányjog vizsgálódásainak tárgykörébe tartoznak. Az Alkotmány az alapvető emberi 

jogokat és az állam legalapvetőbb intézményeinek szervezetét, legalapvetőbb szabályait 

egyaránt tartalmazza. 

A polgári eljárásjoghoz az Alkotmány (Alaptörvény) a bírósági szervezet felépítése, a bíróság 

előtti eljárások szabályozása, valamint a bírósági (polgári peres) eljárásban érvényesülő 

alkotmányos alapelvek által kapcsolódik. 

II., Az Alkotmány (Alaptörvény) polgári eljárásjogra vonatkozó közvetlen és tételes 

rendelkezést főként az eljárási alapelvek tekintetében tartalmaz. A két jogszabály 

kapcsolódásának vizsgálatakor az új és a régi (alap)törvény egymáshoz való sajátos viszonya 

rajzolódik ki: Az új Alaptörvény hatályba lépése mellett megmarad a „régi” Polgári 

perrendtartás, ugyanakkor ezen összefoglalás készítésekor még a sarkalatos törvények sem 

születtek meg. Az előadásban (tanulmányban) elemzett jogszabályhelyek az új 

alaptörvényben különösen az alábbiak:  

- Alapvetés: R. cikk (1) (2) (3) bek., 

- Szabadság és felelősség: XV. cikk (1) bek.; XXIV. cikk (1) bek.; XXV. cikk; XXVIII. cikk 

(1),(7);  

- Állam: bíróság – 25-28. cikk. 

III., Az előadásban (tanulmányban) célul kitűzött vizsgálat, elemzés kétirányú: 

1., Mennyiben különböznek, avagy egyeznek meg az eljárásjogra (elsősorban a polgári 

eljárásjogra) vonatkozó alkotmányos alapelvi rendelkezések az új Alaptörvényben és a „régi” 

Alkotmányban. Az új Alaptörvényben is megjelennek mindazok az alkotmányos alapelvek, 

mint a többször módosított 1949. évi XX. tv.- ben: az igazságos és tisztességes eljárás elve, a 

pártatlanság és részrehajlás nélküli eljárás elve, nyilvánosság elve, az ésszerű időn belül való 

eljárás elve stb. Az új Alaptörvény megállapítása szerint „a bíróságok igazságszolgáltatási 



tevékenységet látnak el” (25.cikk (1) bek.). A többször módosított 1949. évi XX. tv. szerint „a 

Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, 

az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi 

bíróságok gyakorolják” (45.§.(1) bek.). Kérdés, hogy ez a jogszabályi rendelkezés hozzájárul-

e az előírás garanciális jellegének megerősítéséhez. A régi és az alaptörvény idézett 

rendelkezése kapcsolódik a hatályos Polgári perrendtartás céljához. A hatályos 1952. évi III. 

tv.(Pp.) szerint a törvény célja, hogy a természetes személyek és más személyek vagyoni és 

személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való eldöntését az e 

fejezetben meghatározott alapelvek érvényesítésével biztosítsa (1.§.) Továbbra is megmarad 

az új Alaptörvényben az az ellentmondás, amely már fennállt a többször módosított 1949.évi 

XX. tv. (Alkotmány) és a hatályos Polgári perrendtartás között is: igazságszolgáltatás  a 

felek közötti jogvita elbírálása (jogszolgáltatás). 

2., A polgári eljárásjogot is érintő nagyrészt a bírósági eljárásra vonatkozó szabályok hogyan 

kapcsolódnak a polgári peres eljárásban történő jogérvényesítéshez és a polgári per 

szerkezetéhez (a szerző PhD dolgozatának témájához). Az új Alaptörvény szerint 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy…valamely perben a jogait és kötelezettségeit…bíróság 

…nyilvánosan tárgyaláson…bírálja el (XXVIII. cikk (1) bek.). Eljárásjogi értelemben a 

jogvita érdemi elbírálása főszabály szerint nyilvánosan és tárgyaláson történik. A 

’nyilvánosság’ alapelve feltételezi azt, hogy a jogvita elbírálása érdekében ’tárgyalásra’ kerül 

sor. Ez azt is jelenti, hogy a jogvita érdemi elbírálására minden esetben a perindítás 

hatályainak beállását követően történik, míg a jogvita nem érdemi elbírálása bekövetkezhet 

korábban is. 

 


