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Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bírótársaim! 

Tisztelt Kollégák! 

 

Egy első világháborús hős szavait idézem: „A siker, a boldogulás első feltétele a törhetetlen 

munkakedv, a mindenkori kötelességtudás, a közjó benső átérzése, és az önfeláldozásig menő 

hazaszeretet.” Kérdés, hogy a bírói szervezet képes-e indítékot és ösztönzést nyújtani, lelki 

ideált mutatni? 

 

Örömömre szolgál, hogy a mai napon az elmúlt egy évben kinevezett bírótársaimat, az ő 

munkájukat segítő bírósági titkárokat és fogalmazókat is üdvözölhetem.  

 

Az elmúlt esztendő komoly változást hozott az Önök életében: elindultak, továbbléptek a 

bíróvá válás útján, többen pedig elérték a céljukat: az egyetemi éveket is beleszámítva 

közel egy évtizedes „tanulóidejük” végéhez értek, bírói kinevezést kaptak.  Sokaknak ez az 

első találkozás a munka világával, míg mások már hosszabb időt eltölthettek más jogászi 

pályákon. Sokan érkeztek a bíróvá válás komoly szándékával – és türelmetlenül várják a bírói 

eskütétel pillanatát –, de minden bizonnyal sokan vannak azok is, akiknek ez az időszak még 

az útkeresés része. Egy bizonyos: igen nagy felelősséggel járó hivatásról van szó, amelynek 

nem egyszerűen a mesterfogásait kell megtanulni, hanem sajátos szemléletmódját is, 

amelyet egyszerre jellemez az állampolgárok iránti felelősségtudat és empátia, valamint a 

valós tények feltárására törekvő, magát megvezetni vagy befolyásolni soha nem hagyó bírói 

magatartás. A fogalmazói és titkári évek nem csupán az ész, hanem a lélek „edzéséről” is 

szólnak. 

 

A kétféle tréning ugyanakkor szorosan összefügg: a bíró értelmiséginek számít, 

értelmiséginek lenni pedig egyszerre tudás és jellem kérdése. Vajon bíróként 

(fogalmazóként, titkárként) mit jelent értelmiséginek lenni?  

 

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az értelmiség „a társadalomnak szellemi munkával 

foglalkozó, magasabb végzettségű, műveltebb rétege.” A közfelfogás az értelmiségi lét 

feltételei közé sorolja a felsőfokú iskolai végzettséget, a kulturális események látogatását, a 

rendszeres olvasást. A lényeget azonban anyanyelvünk ragadja meg igazán: értelmiségi az 

„értő”, az értelmét használó ember. Aki tehát - diplomától függetlenül - értelemmel-

értelmesen viszonyul a tudáshoz, embertársaihoz és önmagához is. E viszonyulásokról 

szeretnék részletesebben is szólni.  

 

 Az értelmiségi lét meghatározó eleme az igazsághoz, a tudáshoz való viszony: az 

értelmiségi rendszerezett tudással rendelkező ember, aki folyamatosan keresi az 

igazságot, „érteni” akar és ezért kész az állandó tanulásra. Nem fél értékítéletet 

alkotni, amelynek objektív alapot igyekszik találni. Nem érzelemtől vezérelve alakítja 

ki véleményét, hanem tényekből, konkrét tapasztalatokból indul ki, így képes 

különbséget tenni. Mivel pedig a tapasztalatok bővülnek, kész az értékítéletét az új 

belátások alapján helyesbíteni. Ehhez kapcsolódik a „tudva nem tudás” szemlélete: 

csak aki sokat tud, látja azt is, hogy mennyi mindent nem tud. Csak a szűklátókörű, 

ostoba ember hiszi magáról, hogy mindenhez ért és mindennek a tudora. 
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 Az értelmiségi élet része a szilárd énkép is. Az értelmiségi önbecsülése helyén van, 

kerüli a szélsőségeket: nincs kisebbrendűségi komplexusa, de énjét nem 

dimenzionálja túl. Az értelmiségi ember kiegyensúlyozott a környezetében élőkkel 

való kapcsolatában, mert kiengesztelődött viszonyban van önmagával. 

 

 Végül az értelmiségi embernek felelősségtudata van, túllép a szükséglet-ember 

szintjén, azén, aki mindent abból a szempontból értékel, hogy miként szolgálja a 

szükségletei kielégítését. Nem egyedüli életcélja a személyes haszon maximalizálása, 

az anyagi javakban vagy a különféle élvezetekben való folyamatos gyarapodás, hanem 

magasabb célként az embertársak jó-létének, üdvének, boldogulásának, vagy 

boldogságának szolgálata is vezérli. 1  

 

Igazán értelmiségi csak az lehet, aki a közjóért felelősséget érez: tudatában van annak, hogy 

„értelmessége”, iskolázottsága fokozott felelősséggel jár.   

 

Az értelmiségi bíró számára különös fontossággal bír az igazságosság eszméje. Az ókor nagy 

filozófusaitól kezdve napjainkig sokan próbálták meghatározni az igazságosság fogalmát. 

Szókratész úgy vélte, hogy igazságosság az, ha mindenkinek megadjuk, ami neki jár. John 

Rawls XX. századi politikai filozófus „Az igazságosság elmélete” című művében az 

igazságosság funkciójából indul ki: abból, hogy társadalomban jobb élni, mint azon kívül. Ha 

pedig társadalomban élni jobb, akkor biztosítanunk kell azokat a feltételeket, amelyek 

mindenki számára garantálják, hogy a közösségi lét számukra is kedvezőbb legyen, mint az 

azon kívüli élet. E feltételeket az igazságosság elvei biztosítják, ám ahhoz, hogy ezeket az 

elveket megtaláljuk, először az igazságosságot kell definiálni. Rawls a szókratészi 

meghatározást megfordítja: szerinte az igazságosság “tartózkodás attól, hogy előnyt 

húzzunk valaminek az elvételéből, ami nem a miénk”. Azt pedig, hogy egymáshoz 

viszonyítva kinek mi jár, Arisztotelészhez hasonlóan úgy határozza meg, hogy a hasonlót 

hasonlóan, a különbözőt pedig különbözően (mégpedig arányosan különbözően, vagyis 

az eltérés mértéke szerint) kezeljük. Ami a gondolatmenetet igazán érdekessé teszi, az az, 

hogy Rawls szerint ezeket az elveket csak egy olyan – hipotetikus állapotban – lehet 

kialakítani, ahol saját későbbi érdekeinkre a „tudatlanság fátyla” borul, lehetetlenné téve a 

saját érdekeknek megfelelő elvek elfogadását. Érdekes, hogy a fátyol-hasonlatot használta 

Mailáth György, a Magyar Királyi Kúria egykori elnöke is, amikor a legfelsőbb bíróság ars 

poeticáját megfogalmazta.2  Két elv kristályosodik ki: 

 

- az egyenlő szabadság elve, vagyis az alapvető jogok és az alapvető kötelességek 

mindenkit egyenlő mértékben illetnek meg és terhelnek, 

                                                 
1 Dr. Osztie Zoltán plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke: „Mi az értelmiség? Ki az 

értelmiségi (művelt ember)?” JEL újság, 2007. januári szám. Forrás: http://www.keesz.hu/?q=node/1382  
2 „Az tehát, kinek mint a legfelsőbb bíróság tagjának szavazatától függ esetleg dönteni, élet, vagyon és becsület 

felett, kell, hogy oly tulajdonokkal bírjon, melyeket egy alkalommal az országos ülésben jelezni bátor voltam, s 

miután az ott elmondottak erős meggyőződésemet képezik, azokat ma ismételni időszerűnek tartom. Kell, hogy 

mindenek előtt magán vegyen erőt és leküzdje a szenvedélyt és indulatot, mely többé kevésbé minden ember 

keblében honol, kell, hogy e terem küszöbét átlépve mellőzze a nép, faj, vallás és politikai pártszínezet 

tekinteteit; kell, hogy kibontakozzék a rokonság, barátság és bajtársság kötelékeiből; kell, hogy érintetlenül 

hagyják az igéző mosoly és a könny, a térdre hullás és a fenyegetés; nem szabad emellett, hogy keble elfásuljon, 

de a peres ügyek elintézése alkalmával a tárgyilagosság oly színvonalára kell emelkednie, ahol a személy 

ködfátyolként elenyésszék és csak az ügy és csak a törvény álljon lelki szemei előtt. Ekkor ütötte meg a 

mértéket.” (Részlet Mailáth György kúriai elnök, országbíró 1882. január 1. napján elhangzott beszédéből) 

http://www.keesz.hu/?q=node/1382
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- a társadalmi különbsége elve: a vagyoni és hatalmi egyenlőtlenség csak akkor 

igazságos, ha azok számára is előnyös, akik a vagyonból és a hatalomból kisebb 

mértékben részesedtek. 

 

Az egyenlő szabadsághoz nem szükséges a tényleges egyenlőség megléte. Az emberek eltérő 

képességei (szorgalmuk, tehetségük) olyan adottságok, amelyek nem írhatók le az igazságos-

igazságtalan fogalompárral. Az ezekből fakadó különbségeket Rawls szerint akkor kezeljük 

megfelelően, ha több különböző egyenlőtlen helyzet közül azt választjuk, amelyik a 

leghátrányosabbak számára a legelőnyösebb. Ha ezt a gondolatot összekötjük a demokratikus 

egyenlőség gondolatával, akkor eljutunk a méltányos esélyegyenlőséghez, vagyis ahhoz a 

követelményhez, hogy az egyenlőtlenséget megalapozó tisztségek és pozíciók mindenki 

számára elérhetőek kell, hogy legyenek. 

 

Az egyenlő szabadság elve mindenkor elsőbbséget élvez a társadalmi különbség elvével 

szemben, mert nagyobb érdekünk fűződik ahhoz, hogy mások úgy tekintsenek ránk, mint 

szabad, egyenlő és ésszerűen gondolkodó személyekre (akik képesek saját egyéni ésszerű 

életcéljuk kialakítására és megvalósítására), mint amekkora érdekünk pusztán ahhoz 

fűződne, hogy (akár szabadságunk lehetséges feladásával) minél gazdagabbak legyünk.  

 

Rawls szerint a közösségek akkor járnak el helyesen, ha a fenti két elven nyugvó 

igazságosságnak megfelelően hozzák létre a társadalmi alapintézményeket. Rawls a jogok 

mellett a kötelezettségekre is kitér: a kötelességek a méltányosság elvéből fakadnak, hiszen 

ha egy adott társadalmi intézmény szabályaiból következően mások munkájának előnyeit 

élvezzük (pl. utak, közbiztonság, óvoda), akkor cserébe nekünk is adott esetben olyan 

magatartást kell tanúsítani, amely mások számára előnyös (számunkra viszont nem feltétlenül 

az). A továbbiakban különbséget kell tenni az intézmény által meghatározott kötelezettségek 

és az intézményt meghatározó kötelezettségek (lényegében az igazságosság elvei) között, és 

ez utóbbiak a fontosabbak. A kétféle kötelezettség össze is ütközhet, például akkor, amikor a 

többség által elfogadott törvény az igazságosság elveit sérti. Ebben az esetben Rawls szerint a 

polgári engedetlenség helyes, mert az az intézmények igazságosságát támogatja.  

 

Igazságos és egyben megnyugtató ítéletek csak akkor születhetnek, ha a bíró 

értelmiségiként viszonyul a valósághoz, meggyőződését objektív szempontok szerint 

alakítja ki. Ehhez azonban szükséges a szilárd bírói öntudat is, amely szolgál, de nem 

kiszolgál, és nem közömbös a bírósághoz forduló állampolgárok problémái iránt.  

 

Tisztelt Kollégák! 

 

Meggyőződésem, hogy az értelmiségi bíró képéhez hozzátartozik az állandó tanulási 

készség is, jóllehet, a jelenlegi munkateher mellett talán ez az egyik legnehezebben 

teljesíthető kívánalom. A jogászi hivatás egyik legnagyobb nehézségét az jelenti, hogy az 

elméleti és gyakorlati ismeretek átadása meglehetősen elkülönült: az egyetemi oktatásban 

túlsúlyt képez az elmélet, így azután a diploma megszerzését követően a gyakorlati ismeretek, 

a „piacképesebb” tudás elsajátítása lesz a cél. Gyakran lehet találkozni azzal a felfogással is, 

hogy a bíró legyen jó esetjogász és ne „tudóskodjon”. Úgy gondolom, hogy ez téves 

szemlélet: a bíróságok feladata valóban a jogérvényesítés, a jogviták eldöntésén keresztül a 

közjó szolgálata, ám ez nem áll ellentétben a jogtudomány művelésével. Ellenkezőleg: 

magasabb ítélkezési szinteken – mindenekelőtt a Kúrián – szükség van a tudományos 

szemléletre a joggyakorlat egységesítése, az ítélkezés szakmai orientációja érdekében. A 

joggyakorlat-elemzés megköveteli az elvi alapokat; ezeket pedig a posztgraduális képzés adja 
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meg. Elmélet és gyakorlat intenzív kapcsolata kölcsönös előnyökkel jár: a felsőbírói 

ítélkezést és elemző munkát tudományos szemléletmóddal egészíti ki, a jogtudományi 

kutatások figyelmét pedig az élő, társadalmi jelentőségű jogalkalmazási kérdések felé fordítja. 

Egyetemi oktatói tapasztalataim azt mutatják, hogy hasznos, ha a jogalkalmazás élő 

gyakorlatának ismerete, elemzése jelen van az alapképzésben és a doktorandusz képzésben. A 

jó jogtudományi művek is mélyen merítenek a jogalkalmazói tapasztalatokból.   

 

A fentiekre figyelemmel különösen támogatandónak tartom, és valamennyi Bírótársamat, 

valamint a titkár és fogalmazó kollégákat – a jövendő kúriai bírákat – buzdítom, hogy 

lehetőségeikhez képest vegyenek részt tudományos képzésben. Természetesen ehhez nem 

csak a bírósági vezetők, hanem a doktori iskolák részéről is szükség van a támogatásra. Jó 

példaként említhető az állam-és jogtudományi doktori iskolák és a Kúria által 2014 óta 

közösen működtetett gyakornoki program, amelynek keretében pályázat alapján évente 10-12 

doktori iskolás hallgató nyer beosztást gyakornokként egy-egy ítélkező tanács mellé. A 

program a kölcsönös előnyök elvén alapul: a gyakornokok az ítélkező tanács munkáját 

tudományos háttérkutatással segítik, miközben a tárgyalás-látogatások és a bírákkal folytatott 

rendszeres konzultációk révén gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodnak, amelyeket a 

disszertáció megírása során használnak fel, sőt e tapasztalatok akár a kutatás irányának 

pontosításához is vezethetnek. A program eredményeit minden év végén a gyakornokokkal és 

az instruktor bírákkal közösen értékeljük. Nem egyszer fordul elő, hogy egy-egy 

doktorandusz a következő évben ismét sikerrel pályázik – ennek feltétele azonban az, hogy az 

előző évi együttműködést az instruktor bírák is úgy ítéljék meg, hogy az a Kúria számára 

tényleges segítséget jelentett.  

 

Sok mindennel lehetne még kiegészíteni az értelmiségi bíró képét. Azt gondolom, hogy a kép 

teljességéhez, hivatásunk értelmes megéléséhez hozzátartozik az emberi kapcsolataink 

minősége is. Életünk jelentős részét töltjük a munkahelyünkön, ezért nem mindegy, van-e ott 

olyan barátunk, kollégánk, akire odabenn számíthatunk. Lehet szó bármilyen jól fizető, vagy 

szakmailag komoly kihívást, fejlődést jelentő munkáról, ennek örömét könnyen 

megmérgezheti a rossz munkahelyi légkör. S igaz ez fordítva is: a sokszor monotonnak tűnő, 

fárasztó munkát is könnyebbnek érezzük, ha jókedvű, egymást segítő, a problémákat 

humorral is feloldani kész munkatársakkal vagyunk együtt nap, mint nap. Manapság a modern 

munkahelyek egy részén már nem divat közelebb kerülni egymáshoz, pedig az egyik 

legnagyobb kincs, ha valaki nem csupán szakmai előmenetelre, hanem igaz barátokra is szert 

tesz a munkahelyén. Bírói pályafutásom kezdetétől meghatározó élményt jelentett számomra 

a bíróságon dolgozó közösség, és szerencsésnek mondhatom magamat, mert egymásra 

odafigyelő bírótársakkal, titkárokkal, fogalmazókkal és tisztviselőkkel dolgozhattam együtt. 

Mindannyiunk számára adott a lehetőség, hogy összetartó közösséget alkossunk, hogy 

kollégáinkat ne versenytársakként, hanem barátként kezeljük, a megszerzett tudást ne 

őrizzük féltékenyen, hanem – ahogyan az első bírói státustörvény fogalmazott – kölcsönösen 

nyújtsunk „segédkezet” egymásnak. 
 

 


