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Ígéret és szertartás1 

  

 

A jog és a rend, ez a két szó egymás után bennem valahogy József Attilát visszhangozza, 
Latinovits előadásában, aki nagyon szarkasztikusan ejti ki ezt a két szót egymás után, és én 
azonnal behelyettesítettem ezt a két szót két reményteli szóval: ígéret és szertartás.  

A jogrend ugyanis olyan szó, ami mintha külső képe lenne valaminek, ami mögött nem látjuk 
a valódi tartalmat, és mintha egy létező valóságos állandó dologra utalna – de a jogrend nem 
ilyen. A jogrend az ígérete annak, hogy egyszer majd lesz egy jó rend és szertartásai annak, 
ahogy mi eljuthatunk valamihez, amit a jogrend skáláján helyesebbnek és jobbnak tartunk. 
Mit ígér a jogrend? A rómaiakhoz írt levélhez folyamodtam, ami azt mondja, hogy „a törvény 

szent, a parancsolat szent, igaz és jó.”
2  

Ad tehát az ígéretnek egy tartalmat, amit a mai előadásomban egyrészt társadalmi szinten, 
másrészt a bíró személyét illetően próbálok értelmezni. Végül a szertartásokat illetően pedig 
újfajta szertartásokról szeretnék néhány szót szólni, amelyek a Kúria, mint intézmény 
működését jellemezik. Ez a két újfajta szertartás: a joggyakorlat elemzés és a felülvizsgálatok 
szűrőrendszere, ami jövő január 1-jétől lesz a hatályos jog része. 

 

I. 

 

Hogy viszonyul tehát a törvényhez és a parancsolathoz a társadalom? Krekó Péter a beszédes 
„Gyanús világ, gyanús jogrendszer” címmel tett közzé egy tanulmányt „A jog 
szociálpszichológiája” című, az ELTE kiadásában megjelent legutóbbi kötetben3, amelyben az 
is sokatmondó, ahogy a kutató az előfeltevéseit megfogalmazza. Abból indul ki, hogy az 
állam és az állampolgár viszonyát Magyarországon az idegenkedés, olykor az ellenségesség 
jellemzi. Ez a jelenség a magyar történelemben gyökerezik: a török, Habsburg és szovjet 
uralom idején az állami intézmények egyet jelentettek az elnyomással, ebből következően a 
hatalom kijátszása, a jogszabály megkerülése hagyománnyá és hazafias erénnyé vált. A szerző 
ennek alapján négy dimenzióját vázolja fel a gondolkodásnak.  

- Az egyik az úgynevezett összeesküvéses világnézet, amely azon vélekedéseket 
foglalja magában, amely szerint a társadalmi és politikai viszonyokat nem a nyíltan 
látható, hanem a háttérben meghúzódó szereplők irányítják.  

                                                           
1 Készült a XXV. Jogi beszélgetések – „Jogrend avagy a rend joga?” konferencián, Kaposváron, 2017. március 
24-én elhangzott előadás alapján 
2 Róm. 7,12 
3 Krekó Péter: Gyanús világ, gyanús jogrendszer, In: A jog szociálpszichológiája – Hiányzó láncszem, szerk. 
Hunyadi-Berkics, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 417-434. o. 
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- A második a populista jogfelfogás, amely szerint a jogszabályokat és az intézményeket 
befolyásos gazdasági és politikai csoportok működtetik, azok az ő érdekeiket 
szolgálják.  

- A harmadik a kurucos mentalitás, amely szerint az állami intézmények nem az 
állampolgárok érdekeit szolgálják, ezért a fő cél azok kijátszása.  

- Végül a leviatán megközelítés, ami szerint az állam erőszakosan rátelepszik az emberi 
élet minden szegmensére.  

Nos, a feltételezések erősek, azonban a tanulmány végkonklúziója mégis optimizmusra ad 
okot, a várakozásokhoz képest hízelgő. A kutató szerint ugyanis nem jelenthető ki, hogy a 
magyar közgondolkodásban domináns lenne bármelyik a felsorolt négy megközelítésből. A 
többségre a józan mértéktartás a jellemző. Persze ha a társadalom részéről egy ilyen gyanakvó 
hozzáállással szembesülnek a bírák, akkor erre megszületik az adekvát válasz.  

Ez az adekvát válasz Richard Posner 2008-ban megjelent „How Judges Think”, azaz 
„Ahogyan a bírák gondolkodnak” című elemzése4, amely a legalista elméletet tekinti a 
bírósági szervezet hivatalos elméletének a bírói magatartásról. Mint mond a legalista elmélet? 
Jól párosítható ezzel a gyanakvó állampolgári megközelítéssel. Az elmélet ugyanis abból 
indul ki, hogy a bírói döntéseket a jog, mint már meglévő szabályok tömege határozza meg. E 
szabályok az alkotmányos és más írott jogi rendelkezésekben, az adott bíróság vagy 
valamelyik felsőbb bíróság korábbi döntéseiben megtalálhatók, vagy ezekből logikai 
műveletekkel levezethetők. A legalista elmélet szerint tehát az ideális bírói döntés 
következtetés útján születik, ahol a jogi norma jelenti a legmagasabb szintű előfeltevést, a 
tényállási elemek pedig az alacsonyabb szintű premisszák, maga a következtetés – amely e 
kettőből levonható – pedig maga a döntés, és a személyes, egyénenként változó tényezőknek 
semmilyen szerepe nincs. 

Persze Posner is pontosan látja, hogy ez az elmélet nem írja le a jogalkalmazást, nem írja le a 
joggyakorlatot. Ezért nyolc másik elméletet mutat be arra vonatkozóan, hogy hogy lehet 
magyarázni a bírák magatartását.5 Ezek közül – hogy gyengítsem a legalista elmélet erejét – 
néhányat nagyon röviden ismertetnék. 

- A gazdasági elmélet szerint a bírói viselkedést az önérdek és a haszon maximalizálás 
elve határozza meg. Ez a haszon lehet a bírók esetében a jövedelem, szabadidő, 
hírnév, hatalom, munkával járó kihívás és izgalom.6  

- Ezzel szemben a szociológiai elmélet azt mondja, hogy a bíró döntését annak a 
tanácsnak összetétele határozza meg ahol a döntés születik, vagyis a csoportdinamika 
szabálya érvényesül. Ennek pedig az a lényege, hogy az eltérő vélemény 
megfogalmazásától mindenki idegenkedik, mert ez feszültséget okoz a tanácsban, és a 
rendszeres együttműködés nem bírja el a feszültségeket. Tehát egyfajta feszültség-

                                                           
4 Richard Posner: How Judges Think, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts / London, England, 
2008, 41. o. 
5 Posner, i. m. 7-8. o. 
6 Posner, i. m. 35-40. o.  



3 

 

elkerülő stratégia érvényesül a bírák között. Ez pedig a különvélemények leépüléséhez 
vezet.7 

- Megemlíthető még a stratégiai elmélet, amely szerint a bíró döntését az magyarázza, 
hogy hogyan reagálnak arra kollégái, a közvélemény vagy a jogalkotók8, illetve a 
politikai attitűd elmélet, amely a bírók pártállásához vagy politikai felfogásához köti 
annak a döntési stratégiáját.9  

 

Persze a bíró, aki időnként ezzel az ellenséges és gyanakvó környezettel szembesül, nem 
csupán fontos köztisztséget viselő személy, de egyszerű munkaerő-piaci szereplő is, ezért 
fontos megvizsgálni azt, hogy vajon a munkaerőpiacon milyen követelmények támaszthatók 
akkor, amikor jó bírókat keresünk? 10 

A jó bírókat megtaláló rendszernek mindig stabilnak kell lennie, biztosítania kell azt, hogy 
megfelelő figyelmet kapjon a bíró tisztsége és munkája. Ezt a tisztséget pedig a számára 
biztosított mérlegelési lehetőség teremti meg, az, hogy őket a jogállam megtestesítőjének 
tekintik.  Fontos az, hogy a bíró munkájában érvényesüljön egyfajta belső megelégedés, amit 
egy jó csapatmunka ösztönöz.11 Emellett olyan sajátos személyiség is kell a bírónak, amely 
egymás mellett lehetővé teszi a rutinjellegű munkát, de az alkotó tevékenységet is, hiszen 
mindannyian tudjuk, hogy egy bíró munkájában legalább 50% mechanikus feladat és csak egy 
kisebb része az, ami igazán kreatív hozzáállást igényel.12  

Konklúzióként ennek a résznek a végén engedjék meg, hogy egy amerikai főbírót idézzek: 
Cardozo főbírót13, aki a következőket mondta (és ezzel tulajdonképpen cáfolja a kiinduló 
pontként megfogalmazott legalista elméletet): „Törekedhetünk arra, hogy olyan objektíven 

szemléljük a dolgokat, amennyire akarjuk, mindazonáltal nem nézhetjük őket más szemmel, 

csak a sajátunkkal.”
14 

Fontos tehát, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben hajlamosak vagyunk feltételezni, 
hogy egyfajta jogi automatizmus érvényesül a jogrendszerben, továbbá ha hajlamosak 
vagyunk azt megfogalmazni, hogy a jogrend objektív dolog, amelynek törvényi, intézményi 
alapjai vannak, soha ne felejtsük el, hogy ebben legalább ilyen jelentős szerepe van a 
jogalkalmazói és állampolgári szubjektumnak. Az állampolgári szubjektumnak az 
intézményekben való bizalom vonatkozásában, a jogalkalmazóknak pedig abban, hogy 
mennyire kreatívan használják és alkotják újra a jogrendszert.  

 

 

                                                           
7 Posner, i. m. 31-35. o. 
8 Posner, i. m. 29-31. o.  
9 Posner, i. m.19-29. o. 
10 Posner, i. m.57-59. o. 
11 Posner, i. m. 62. o. 
12 Vö. Posner, i. m. 76-77. o. 
13 Benjamin N. Cardozo (1870-1938), 1932-1938 között az USA Legfelsőbb Bíróságának bírája.  
14 Posner, i. m. 68. o. A szerző által lábjegyzetben hivatkozott forrás: Benjamin N. Cardozo, The Nature of the 

Judicial Process 13 (1921). 
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II. 

Előadásom második részében azt szeretném bemutatni, hogy az általunk hagyományosan 
ismert „szertartások” – a bírói eljárások, vagy a közigazgatási hatósági eljárások – mellett 
milyen új elemek alkalmasak arra, hogy dinamizálják ezeket a jó jogrendhez vagy igazsághoz 
elvezető szertartásokat. 

Ennek a Kúria működésében két példáját szeretném említeni. Az egyik a joggyakorlat 
elemzés a másik pedig a szűrőrendszer a felülvizsgálati eljárásban.  

A joggyakorlat-elemzésnek azért van különösen nagy jelentősége egy statikus, a peres felek 
által hozott jogvitákat elbíráló intézmény számára, mert lehetőséget ad arra, hogy a jogi 
problémákat a maguk fejlődésében, dinamikájában elemezzék. S tegyék ezt oly módon, hogy 
bevonnak más hivatásrendeket is (alkotmánybírósági főtanácsadókat, ügyvédeket, ügyészeket, 
rendőrtiszteket). E forma viszonylag laza tudományos jellege miatt mindezt oly módon 
tehetik meg, hogy senki nem vonja vagy vonhatja kétségbe a bíróságok elfogulatlanságát és 
pártatlanságát. Engedjék meg, hogy néhány jellemző gondolatot idézzek az ebben az évben 
elrendelt joggyakorlat elemzések előfeltevései, hipotézisei közül.  

Az egyik joggyakorlat elemzés a választás és népszavazási eljárásokkal foglalkozik. A 
hipotézisek tartalmazzák azt, hogy a vizsgálat az ítélkezési gyakorlat ellentmondásait kívánja 
feltárni, megvizsgálva, hogy melyek, azok a döntések, amelyek az alkotmányosság próbáját is 
kiállják.  
Ezzel összefüggésben felmerül például a közszereplők kritizálhatósága, vagy akár a 
demonstratív módon nyilvánosságra hozott szavazatok és a választás tikossága elvének 
összefüggései. Ugyancsak érdekes szempont a következő: minden gyakorló jogász számára 
evidencia az, hogy ha alapvető hiba történik egy eljárásban, akkor a jogorvoslat során 
hatályon kívül lehet helyezni azt a döntést és meg lehet ismételni azt az eljárást. A választási 
jogorvoslatok során azonban igen sajátos rend érvényesül, ugyanis a Kúria, mint választási 
jogorvoslati szerv a törvény szabálya alapján nem helyezheti hatályon kívül a választási 
szervek döntéseit, hanem mindenképpen érdemben kell döntést hoznia. Természetesen 
nagyon komoly dilemmákat okoz az, hogy hogyan korrigálható a választási szervek 
valamilyen eljárási szabálysértése. Vajon mennyire lesz hatása annak a választási jogorvoslat 
érdemére? Ugyancsak tervezi az elemző csoport azt, hogy meg fogja vizsgálni az indokolások 
minőségét. Látszik tehát, hogy az indokolások minősége – ami egy abszolút szubjektív 
kategória, hiszen semmilyen módon nem kategorizálható, mitől jó egy indokolás vagy mitől 
rossz – olyan szubjektív elem, ami részét képezi a bírói elemző tevékenységnek. Az is 
szokatlannak és újszerűnek tűnik, hogy az elemző csoport a külsős tagokon kívül be kívánja 
vonni a választási orvoslati ügyekben eljáró jogi képviselőket olyan módon, hogy 
észrevételeket tehessenek az elemző csoport jelentésére.15 

  
Egy másik elemzés a büntetés-végrehajtási bírói gyakorlattal foglalkozik, és mint ilyen 
érdekes újdonságot mutat abban, hogy olyan ügycsoport, olyan bírói feladat elemzését tűzi ki 

                                                           
15 „A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat” kúriai joggyakorlat-elemző csoport 
programadó írása, 2017. február 18. – In: Forum Sententiarum Curiae II. évf. 1. szám, elérhető: 
http://www.kuria-birosag.hu/forum-sententiarum-curiae-aktualis  



5 

 

feladatul, amely soha nem kerül a Kúriára jogorvoslati kérelem folytán. Azonban ez nem 
példanélküli, hiszen a tavalyi évben a szabálysértési bíráskodással foglalkozó joggyakorlat 
elemzés sikerrel zárult annak ellenére, hogy szabálysértési ügyek a Kúrián nincsenek. A 
csoport vizsgálni fogja, hogy vajon az ítélőtáblák és a Kúria gyakorlata egybeesik-e, és 
kifogásolható-e például – egy nem olyan régi alkotmánybírósági határozatra utalok – az, hogy 
a törvényszéki büntetés-végrehajtási bírói végzés elleni fellebbezést a törvényszék másodfokú 
tanácsa bírálja el. Érdekes az is, hogy igényt tart az elemző csoport arra, hogy a jelentésben a 
Legfőbb Ügyészség, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Magyar Ügyvédi 
Kamara hivatalos álláspontja is megjelenjen.16  

Egy további érdekes joggyakorlat-elemzés a rokontartás új szabályait érinti. Ez az elemzés 
számomra azért is érdekes különösen, mert a közelmúltban egy előadásra készülve olyan 
ítéleteket kerestem, amelyek különböző jogágakban különböző felelősségi formulákat 
érvényesítenek. Ezeket az ítéleteket olvasva az a benyomásom alakult ki, hogy a felelősségi 
rendszerek alkalmazása során a bíróságok nagyon formalizált bizonyítási eljárásokat 
folytatnak le, és csak kézenfekvő bizonyítékokat használnak fel és értékelnek a tényállás 
megállapításánál. Egyetlen kivétel volt: ez pedig egy kiskorú gyermek tartásdíjának 
megállapítása iránti ügy, amelyben olyan eszmefuttatást olvastam, amely bármely másik 
jogágban azonnali hatályon kívül helyezéshez vezetne. Nevezetesen: a bíró megállapítja, hogy 
sem a gyermeket gondozó szülő, sem a gyermektartás fizetésére kötelezhető szülő fizetését 
igazoló okiratok valószínűleg nem valósak. Mindenféle további körülményes bizonyítás 
nélkül állapítja ezt meg a bíró. Éppen ezért ezeket nem is veszi figyelembe sem a gyermek 
életkörülményei sem a tartásdíj összege vonatkozásában. Hanem számba veszi, hogy milyen 
vagyontárgyakkal rendelkeznek, hogy egy ilyen családi ház fenntartása havonta mennyibe 
kerülhet, hogy egy ilyen autó üzemeltetése havonta milyen költségekkel jár, és hogy az adott 
nyári szabadidős utazásoknak a finanszírozására körülbelül milyen összeg lenne szükséges, és 
ennek alapján állapítja meg mindkét szülőnél a valószínűsíthető jövedelmet, és minden 
további nélkül ehhez a valószínűsíthető jövedelemhez igazítja a tartásdíj mértéket. 

Nos, azt gondoltam, hogy különleges ítélettel állok szemben, de a joggyakorlat-elemző 
csoport hipotézisében a következőket olvasom: „a rendszerváltás óta a munkaképes 
lakosságnak már csak kisebb hányada dolgozik állam által fenntartott munkahelyen ahol a 
kimutatott és valós kereset nem válik el egymástól. A többség vállalkozó vagy vállalkozó 
alkalmazottja, legtöbbször a minimálbérnek megfelelő kimutatott jövedelemmel, ami az 
esetek jelentős százalékában nem a tényleges bevételt tükrözi. Ezért át kell tekinteni, hogy 
milyen bizonyítási eszközöket lehetséges, illetve célszerű alkalmazni a – felhívom a figyelmet 
a fogalomra – „valós tartási képesség” feltárása érdekében.” Majd közli, hogy ezért 
hivatalbóli bizonyításnak is helye van, amelynek része például naprakész információ arról, 
hogy az adott térségben hogyan alakul a munkaerő-piaci helyzet, milyen az elhelyezkedés 
lehetősége.17 

                                                           
16 „A büntetés-végrehajtási bírói joggyakorlat, különös tekintettel a reintegrációs őrizetre” kúriai joggyakorlat-
elemző csoport programadó írása, 2017. március 19. – In: Forum Sententiarum Curiae II. évf. 1. szám, elérhető: 
http://www.kuria-birosag.hu/forum-sententiarum-curiae-aktualis 
17 „A rokontartás szabályaival kapcsolatos bírói gyakorlat” kúriai joggyakorlat-elemző csoport programadó 
írása, 2017. március 13. – In: Forum Sententiarum Curiae II. évf. 1. szám, elérhető: http://www.kuria-
birosag.hu/forum-sententiarum-curiae-aktualis 
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Egy további joggyakorlat-elemzés a munkáltatói kártérítési felelősséget célozza. Megállapítja, 
hogy érdekes módon a munkaügyi pereknek majdnem harmadát teszik ki a munkáltatói 
kártérítési felelősséggel kapcsolatos ügyek, ami a munkaszerződések számát, a 
munkaviszonyok számát és a munkáltatói kártérítési ügyek számát tekintve nagyon nagy 
aránytalanságot mutat. Valami oka tehát van annak, amiért a peres felek gyakrabban viszik a 
munkáltatói kártérítési felelősséget bíróság elé, mint más munkajogi jogvitákat. Ennek az 
előfeltevések szerint két oka lehet. Az egyik, hogy az új Ptk. ebben a felelősségi modellben is 
bevezette az előreláthatósági korlátot, aminek nincs hagyománya a magyar munkajogi 
ítélkezésben és kérdéses lehet, hogy vajon ezt hogy alkalmazza majd a munkaügyi bíró. A 
másik pedig, hogy miután korábban szinte nem volt kimentésre lehetősége a munkáltatóknak 
a működési kör fogalmának a meghatározása miatt, ezt az új szabály rendszer az ellenőrzési 
kör fogalommal váltotta fel. Ez a két fogalom tehát olyan, a klasszikus magánjogi 
gyakorlatból nem levezethető joggyakorlathoz vezethet, ami valószínűleg indokolja a 
nagyobb számú bírósághoz fordulást. 18 

Foglalkozni fog a Kúria ebben az évben a közérdekű adatok nyilvánosságával is, és szeretném 
megemlíteni, hogy ebben a joggyakorlat elemzésben alkotmánybírósági tanácsadó is részt 
vesz majd. 19 

Végül utoljára hagytam azt a témát, ami a Kaposvári Önkormányzatot is valamelyest érintheti 
vagy érdekelheti: a jegyző birtokvédelmi eljárásának bírósági kontrollja új szabályrendszer 
keretei közé került, és ennek megfelelően az igazságügyi miniszter témafelvetése és a Kúria 
polgári kollégiumvezetőjének javaslata alapján joggyakorlat-elemzést rendeltünk el ebben a 
témában. Nagyon izgalmas az elemző csoport számára az, hogy számszerűen miként 
alakulnak a jegyzői birtokvédelmi eljárások az új szabályok hatályba lépése után, milyen 
tipikus tényállásokon alapulnak, milyen esetleges régiós és országos különbségek alakultak ki 
a jogalkalmazásban. Felmerül az is, hogy mennyiben igazolják vissza a bírósági döntések a 
jegyző eljárásának helyességét és döntésének helyességét, hogyan viszonyulnak egymáshoz a 
birtokvédelmi igények és további ahhoz kapcsolódó jogviták, például kártérítési, sérelemdíj 
iránti igények társulnak-e egyáltalán a birtokvédelmi igényekhez? Bátorságról tanúskodik az, 
hogy belevág a Kúria ilyen joggyakorlat-elemzésbe, hiszen ennek a jogterületnek a 
leghivatottabb tudói most a jegyzők – azért is, mert a szabályozás viszonylag új, és azért is, 
mert e döntések ellen nem minden esetben indul jogorvoslati eljárás, nem minden esetben 
kerülnek a bíróság elé.20  

Talán az a kép alakulhat ki a tervezett joggyakorlat-elemzések felvillantásából, hogy a bírák 
jogászprofesszori babérokra törnek, hiszen tudományos elemzést végeznek az ítélkezés 
bizonyos területein, azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a bírák nem képzelik magukról 
azt, hogy jogászprofesszorok. Ezt igazolja az, hogy ezekbe az elemző csoportokba mindig 

                                                           
18 „A munkáltató kártérítési felelősségével kapcsolatos bírói gyakorlat” kúriai joggyakorlat-elemző csoport 
programadó írása, 2017. március 6. – In: Forum Sententiarum Curiae II. évf. 1. szám, elérhető: http://www.kuria-
birosag.hu/forum-sententiarum-curiae-aktualis 
19 „A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perek” kúriai joggyakorlat-elemző csoport programadó írása, 
2017. március 22. – In: Forum Sententiarum Curiae II. évf. 1. szám, elérhető: http://www.kuria-
birosag.hu/forum-sententiarum-curiae-aktualis 
20 „A jegyző birtokvédelmi eljárásának bírói kontrollja” kúriai joggyakorlat-elemző csoport programadó írása, 
2017. február 10. - In: Forum Sententiarum Curiae II. évf. 1. szám, elérhető: http://www.kuria-birosag.hu/forum-
sententiarum-curiae-aktualis 
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felkérünk jogászprofesszorokat. A szemléletünket sem kívánjuk felcserélni a professzori 
szemlélettel. Annál is inkább, mert a bírónak mindig egy adott jogvitát kell a lehető 
legésszerűbb ítélettel elbírálnia és nem az a teljesítményének a mércéje, hogy mennyire 
eredeti, új gondolatot fogalmaz meg az ítélet indokolásában.21  

 

III. 

Utolsóként szeretnék néhány szót szólni arról, hogy 2018. január elsejétől alapvetően változik 
meg a Kúria elérhetősége a jogkereső közönség és az ügyvédi kar számára. Alapvetően 
változik meg, mert közigazgatási perekben teljes mértékben22, polgári perekben részben23 
egyfajta szűrőrendszer kerül beépítésre. Ez a szűrőrendszer azt jelenti, hogy bizonyos 
jogegységi és joghelyességi szempontok meghatározzák azt, hogy a felülvizsgálati kérelmet 
befogadja-e a Kúria vagy sem. Ilyen szempontból némileg hasonlít a jövendő eljárás az 
alkotmánybíróság befogadási eljárására, amely azt hiszem, hogy a több év alatt kialakult, 
cizellált módszertanával példaként is szolgálhat a Kúria számára.  

Nagyon fontos azonban, hogy a törvény viszonylag általános szempontjait, hogyan tudjuk 
konkretizálni a bírói gyakorlat során, mert a szűrőrendszer alkalmazása súlyos veszélyekkel is 
járhat. Az egyik veszély az, ha túlságosan elzárkózó a Kúria és túl kevés ügyet fogad be – 
ebben az esetben ugyanis leszűkül a jogvédelem lehetősége bizonyos jogterületeken, és a 
Kúria nem tud hatást gyakorolni konkrét ügyeken keresztül a bírói joggyakorlat alakulására. 
Ha viszont változatlanul túl sok ügy kerül a Kúriára – ahogy az a jelenleg is történik, amikor 
évente 9000 ügyet bírál el –, akkor felmerül az a probléma, hogy egyes, a jogrend 
szempontjából fontos ügyekre nem jut elég figyelem, nem jut elég energia, és nem tudunk 
elég alapos háttérkutatást végezni. Mindazonáltal abban egyetértés mutatkozik a Kúrián, hogy 
ezeket a konkrét szempontokat csak objektív módon alakíthatjuk ki, és a jogorvoslati jog 
megadása nem tartozhat objektív szempontokat nélkülöző, diszkrecionális jogkörbe. 

Egyébként ezt a szelektálását a felülvizsgálati kérelmeknek az európai gyakorlat elismeri és 
elfogadja. Jól mutatja ezt, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlása24 is 
kimondja, hogy további jogorvoslat – például felülvizsgálat – akkor engedélyezendő, azokra 
az ügyekre lehet korlátozni, amelyek esetében a jog fejlődéséhez vagy a törvény 
alkalmazásának egységéhez az ügy elbírálása hozzájárul. 
Németországban, Ausztriában és a skandináv államokban is találunk hasonló példákat.  

 
Fontos figyelmeztetés mindenesetre a Kúria számára az, hogy 2001-ben már történt kísérlet 
ennek a rendszernek a bevezetésére, és akkor az Alkotmánybíróság több szempont együttes 
értelmezésével alkotmányellenesnek találta a megoldást.25 Meggyőződésem, hogy az új 
konstrukció, ami most lép hatályba, ezeket a gyermekbetegségeket kiküszöbölte: például nem 

                                                           
21 Vö. Posner, i. m. 206. o. 
22 „Az új közigazgatási perrendtartás befogadhatósági szabályai”, 2017. február 28. (kollégiumi munkaanyag) 
23 „Felülvizsgálható határozatok az új polgári perrendtartás rendszerében”, 2017. február 13. (kollégiumi 
munkaanyag) 
24 EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA R (95) 5 számú Ajánlás a polgári és kereskedelmi jog 
területén jogorvoslati eljárások és rendszerek bevezetéséről és gyakorlásának javításáért, 6. o. 
25 Ld. 42/2004. (XI.9.) AB határozat 
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egyesbíró bírálja majd el a befogadhatóságot, hanem ugyan az a bírói tanács dönt ebben a 
kérdésben, amely az ügy érdemében döntene. Másrészt pedig a válogatás nem munkateher-
csökkentés céljából történik, hanem azért, hogy a Kúria képes legyen a jogbiztonság 
magasabb szintű biztosítására. 

Amikor arról beszéltem, hogy a jogrend részben ígérete egy helyesebb, jobb, elfogadhatóbb 
jogrendnek, és a bírói szervezet keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a már ismert 
„szertartásokat” kibővítve szélesebb utat nyithat az igazság és a jobb jogrend irányába, akkor 
arra is burkoltan figyelmezettem magunkat, hogy nem elegendő, ha az igazságszolgáltatás az 
igazság külső álarcában tetszeleg, és alkotmányos súlyát használja fel érvül és indokul az 
igazság keresése helyett. 

  
A bemutatott új módszerek és törekvések alkalmasak arra, hogy láttassák a bírákkal, mit 
követel tőlük a szent, igaz és jó parancsolat.  

 


