Szakmai beszámoló
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára által 2019. november 26-án szervezett
„Bírói hatalom és közigazgatás Magyarországon a dualizmus idején” című
műhelykonferencia NKA 204108/01616 pályázatához
A Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által közösen szervezett egynapos
műhelykonferencia ötletét az adta, hogy 150 évvel ezelőtt, a birói hatalom gyakorlásáról szóló 1869.
évi IV. törvénycikk 1. §-a kimondta: „Az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik. Sem a
közigazgatási, sem a birói hatóságok egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak.” Ezzel megvalósult
a modern államberendezkedés egyik legfontosabb feltétele: az igazságszolgáltatás elkülönítése a
törvényhozó és a végrehajtó hatalomtól. Az ezt követő évtizedekben fokozatosan létrehozták az
önálló magyar jogszolgáltatási szervezetet. A rendes (polgári és büntető) bírósági rendszer mellett
az 1896. évi XXVI. törvénycikkel megteremtették a közigazgatási bíráskodást is: az újonnan
felállított közigazgatási bíróság hatásköre a közigazgatási – községi, törvényhatósági, közegészségi,
vallási és népoktatási, vízjogi – ügyek kapcsán keletkezett jogvitákra terjedt ki.
A konferencián az alábbi főbb kérdésekre kerestük a választ: a) az igazságszolgáltatás és a
közigazgatás elkülönítésének főbb jellemzői a 19. sz. második felében Magyarországon; b) miként
zajlott le a folyamat helyi szinten, melyek voltak a bírói hatalom és a közigazgatás elkülönítésének
helyi sajátosságai; c) a közigazgatási bíráskodás létrehozásának előzményei, annak felállítása és
működése.
Az előadók a téma ismert szakértői, túlnyomórészt jogtörténészek voltak és egy történészlevéltáros. A résztvevők között a korszakkal foglalkozó szakemberek, egyetemi előadók,
levéltárosok, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók voltak.
Máthé Gábor professor emeritus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az ELTE professzora 30
perces bevezető előadásában az 1869. évi IV. törvénycikk elfogadását és annak jelentőségét
ismertette. Antal Tamás egyetemi docens előadásának témája a következő volt: „A közigazgatás és
a bíráskodás elválasztása Debrecen szab. kir. városban a kiegyezést követően”.

Ezt követően Bódiné dr. Beliznai Kinga egyetemi docens tartott előadást a bírói felelősség
szabályozásáról a kiegyezést követő évtizedekben, Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár pedig
az alábbi témát részletezte: „A börtönügyi igazgatás kérdése a bírói és végrehajtó hatalom
elválasztásának tükrében”. Horváth Attila intézetvezető a tőzsdebíróság kialakítását ismertette, míg
a konferencia záróelőadását Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese
tartotta „A Királyi Kúria mint Semmítőszék működése” címmel.
Az elhangzott előadások hozzájárultak a téma árnyaltabb megismeréséhez, és elősegítették a tárgyalt
korszak mélyrehatóbb feltárását.
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