
A kutatás elindításakor volt egy hipotézisünk, vagy ha tetszik kutatási prekoncepciónk, az
nevezetesen, hogy feltételeztük: a közérdek-fogalom határozatlan jogfogalomként való használata
parttalanná duzzasztja a jogalkalmazói jogértelmezés lehetőségét, miután pedig a jogalkalmazónak,
egyedi ügyek eldöntése kapcsán kell mérlegelnie (méghozzá nem csak a köz, hanem egyének érdekeit
is) megoldhatatlan feladat elé kerül.

Ezt a hipotézist messzemenően alátámasztották kutatásain, valamint az azon a konferencián
elhangzotta előadások, amelyet Közérdek és Közigazgatás /Elmélet és gyakorlat/ címen szerveztünk a
Jakobinus teremben, 2007 május 8-án, és amelyre kifejezetten olyan előadókat is meghívtunk, akik a
közérdek szempontjából különösen jelentős (közbeszerzési, versenyjogi, önkormányzati, kisajátítási,
ügyészségi) gyakorlatot feldolgozó témákat elemezték. (Előadásaik írásban leadott változatait
kötetünk tartalmazza.)

A konferencia nem volt mentes attól az általánosan kialakult szkeptikus hangvételtől, amely
napjainkban – talán nem is egészen alaptalanul – a közigazgatási tevékenységet övezi. Összességében
a konferenciának talán az volt a végkicsengése, hogy nem jeleníthető meg olyan közérdek, amelyet a
közigazgatás valóban elméletileg megalapozottan képviselhetne, hanem az részben a jogszabályok
által adott, és nem mindig helyesen kialakított keretek között vergődve próbálja meg hivatását
betölteni, lényegében arra bazírozva, hogy döntéseihez mindenképpen jogi hatály fűződik. Valójában
tehát az egyedi döntések sem a közérdekűséget jelenítik meg, pláne nem valami filozófiailag,
szociológiailag is megalapozott közérdekűséget képviselnek, hanem – jó esetben – „csak” egy
jogszerűt, vagyis egy olyan döntést, amit bíróságok (köztük ilyen értelemben az Alkotmánybíróság)
nem semmisítenek meg. A közigazgatás tevékenységében ezt némiképp ellensúlyozni képes, hogy
olyan jogintézmények alakultak ki, amelyek társadalom érdekeinek megjelenítésében úgymond
megvalósítják a közérdek képviseletét (pl. közérdekű eljárásindítást vagy beavatkozást a
környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi vagy esélyegyenlőségi törvény esetében), gyakorlatilag azonban
ez legfeljebb eljárásjogi tekintetben ad esélyt a közérdek érvényesíthetőségének. Valójában azonban
olyan döntés fog születni, ami kielégíti az érdekegyeztetés törvény által előírt minimumát, nincs
azonban garancia arra, hogy tartalmi tekintetben is egy, a társadalom érdekeit objektíve a
leghatékonyabban szolgáló döntés szülessen.

Lényegében ugyanez érvényesül az Európai Unió bírósági gyakorlatában, ahol a tagállamok
jogalkotási és egyedi döntési tevékenységét egy arányossági és szükségességi valamint
esélyegyenlőségi tesztnek vetik alá. Ez természetszerűleg hat a hazai joggyakorlatra is, korántsem
bizonyos azonban, hogy ez akár a tagállami érdek érvényesítését biztosítja. Emellett még a
kiszámíthatósága által sem jeleníti meg az Európai Unió keretei között más dimenziókat elnyert, vagy
a nemzetközi, netán globális értelemben vett közérdekűséget.

Ráadásul a jogalkotás, amikor a köz érdekében megköti a jogalkotókat, sokszor ellentmond a
hatékonyság követelményének (erre kitűnő példa a közbeszerzések témaköre, ahol a garanciák
keresése odáig ment el, hogy lényegében az eljárások olyan mértékű elhúzódásához vezetett, mely
alapvetően ellentétes a versenyeztetés költségcsökkentő jellegével.)

A jogalkotás esetében az a veszély áll fenn – mondhatnánk kissé durván és könnyelműen általánosítva
– hogy a közérdek szempontjából garanciateremtő jószándék olyan célokat követ, amelyek azután
túlságosan megkötik a jogalkalmazót ahhoz, hogy valóban rugalmasan tudja kezelni a gyakorlatban
felmerülő eseteket.

Mégis azt gondoljuk, erről a jogalkotói szándékról mégsem szabad letenni, mert e nélkül a
közigazgatás tevékenysége korlátok nélkül marad. Vagyis egy a törvények keretei között megvalósuló
közérdek-érvényesítésre kell lehetőséget adni (a jogalkotási eljárás újragondolásával is), s ezen az úton
kell elérni, hogy a jogszerűség a közérdekűségnek se mondjon ellent. Az, hogy ebben a politikai
érdekérvényesítő mechanizmusoknak jelentős szerepe van, nem lehet kétséges, ám ez talán egy okkal



több arra, hogy a jog ezt a szférát se próbálja meg értékmentesen hagyni, mintegy szabad utat engedve
a nyers, elsődleges értékek érvényesülésének. Az alkotmányos és nemzetközi szabályokba foglalt,
évszázadok óta formálódó jogelvekről és garanciákról tehát még akkor sem szabad lemondani, ha úgy
tűnik is, hogy az érdekérvényesítő törekvések rendre megpróbálják felülírni azokat.

Valójában tehát arról van szó, hogy sem a politika, sem a jogalkotás, sem a jogalkalmazás nem képes
egy tartalmi értelemben vett közjó érvényesítésére, ám ehhez mindenki hozzáteszi a magáét a saját
működési területén.

A kutatás főbb megállapításai a következők: 1. A jogalkotás (a közigazgatási jogalkotást is
beleértve) nem konkretizálja kellőképpen, hogy egyes területeken mi a közérdek. 2. A
közigazgatási hatóságok, a bíróságok, önkormányzatok így szabadon mérlegelnek a közérdek
értelmezését illetően. 3. Az Alkotmánybíróság elvi jellegű döntéseiben és azok indoklásában
az alkotmányos jogok, és elvek adott ügyben való prioritásainak megállapításával hoz
döntéseket, de nagy mértékben támaszkodik a tételes jogra. 4. Az Európai Unió bírósága
ugyancsak adott ügyekben konkretizálódó konkuráló elvek és prioritások alapján hoz
döntéseket. 6. Az elmélet nem nyújt kellő táppontot a közérdek általános megfogalmazásához.
Ezzel együtt megállapítható néhány követendő elv. Bizonyosan közérdek: a társadalom
rendjének, biztonságának, a jövő generációk létfeltételeinek biztosítása. Közérdek a
jogbiztonságon keresztül a társadalom békéjének megóvása. Ezek olyan feltétlen értékek,
amelyek azonban csak processzuális garanciákon keresztül képesek érvényesülni. Ezeknek a
mai feltételek között a közérdek érvényesítésére hivatott csoportok, illetve ezek képviselői
útján jeleníthetők meg. Lényeges, hogy a közérdek érvényesítésének igénye az alkotmányban,
és alacsonyabb szintű jogszabályokban is megfogalmazódjék, és a közérdek az eljárásokban
konkuráló közérdekként legyen megjeleníthető.

A kutatás keretében készült tanulmánykötet elkészült, a nyomdai előkészületek utolsó
stádiumában van. (Utolsó olvasatra van a szerzőknél, tartalomjegyzékét mellékelem.)
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