
Tisztelt Kollégák!

Szeretnék egy körképet adni arról, hogy a bíró alkotta jog milyen területeken 
mozog, melyek azok az életviszonyok, ahol a bírói jog aktívnak mutatkozik, és 
hol húzódik vissza, aminek természetesen számos oka lehet, időnként az adekvát 
ismeret korlátozottsága, hiánya is. 

Amikor  a  jogrend  fundamentumait  említjük,  akkor  azokról  az  értékekről, 
elvekről  beszélünk,  amelyek  a  mindenkori  pozitív  jogi  szabályokra  tekintet 
nélkül  léteznek,  és  egyfajta  öntörvényű  fejlődési  utat  járnak  be.  Egy  bíró 
számára vonzó lehet ezen alapok meghatározásánál a bírói feladatból kiindulni. 
Ez a bírói alapvető értékeket jelenti, amely számunkra elsősorban a bírói munka 
garanciális oldalát mutatja, a befolyásmentes munkavégzést, a független döntést, 
a  bírói  szervezet  védernyőjét.  Ezzel  kapcsolatban  azonban  tegnap  már  nagy 
sikerű előadást hallhattak Solt elnök úrtól, elsősorban a bírói függetlenség és a 
bírói  pozíció  vonatkozásában.  Szeretnék  azonban  ehhez  csatlakozva  röviden 
ismertetni egy olyan dokumentumot, amelyet az érdeklődők a Kúria honlapján is 
megtalálhatnak  és  elolvashatnak,  amely  címét  tekintve  meglehetősen  furcsán 
hangzik,  „A  Kúria  középtávú  intézményi  stratégiája”.  Igazságszolgáltatási 
szervnek, bíróságnak nem szokott lenni stratégiája, a bíróságnak ügyei vannak. 
Talán ezért lehet furcsa a cím,  és bizony a kollegáim is furcsán néztek rám, 
amikor  tavaly  belevágtunk,  és  egy  uniós  pályázat  alapján  kidolgoztuk  az 
intézményi stratégiát. Azonban az vezérelt bennünket, hogy meg kell határozni 
azokat a fő célokat, amelyek egy az elmúlt évtizedekben az átalakítást elkerülő 
szervezetnél  fontosak  lehetnek  annak  érdekében,  hogy  a  XXI.  század 
kihívásainak  megfelelő  bírói  szervezetet  működtethessünk,  és  számos  olyan 
indokot találtunk,  ami szükségessé teszi  egy ilyen stratégia megalkotását.  Az 
egyik ilyen a bírói esetjog felértékelődése. Azt látjuk, hogy időnként keveredik a 
korábban  törvényhozási  tárgynak  tekintett,  illetve  a  bírói  jog  terrénumának 
tekintett  szféra.  A törvényalkotás  időnként  egyik  napról  a  másikra  reagál  az 
életviszonyok  változásaira,  ugyanakkor  a  bírói  jog,  amelynek  feladata  a 
megkövesedett  jogszabályok  alkalmazása  a  valós  életviszonyokra,  időnként 
hosszabb  időt  igényel  azért,  hogy  kidolgozza  a  határozott  álláspontját.  Ezen 
túlmenően  a  Kúria  valójában  nem  dolgozta  fel  azt  a  változást,  amelyet  az 
ítélőtáblák  felállítása  jelentett  a  jogrendszerben,  hiszen  az  ítélőtáblák 
belépésével  megváltozott  a  Kúria  szerepköre,  elvesztette  a  másodfokú 
fellebbezési bírósági szerepét, és előtérbe került a jogegységesítő funkció. Ezt a 
változást  szintén  nem  követte  le  semmilyen  dokumentum.  Átalakult  a 
jogrendszerben betöltött státusza is a Kúriának azzal, hogy az Alkotmánybíróság 
jogot kapott az alkotmányjogi panasz elbírálására, tehát lehetőség van arra, hogy 
alapjogi kérdésekben a Kúria döntéseit is egy másik fórum megvizsgálja. Ezzel 



párhuzamosan  az  Alkotmánybíróságtól  megkaptuk  az  önkormányzati 
normakontroll lehetőségét, lehetőséget arra, hogy alkalmazzuk az alkotmányos 
szemléletet,  és  meghonosítsuk  azt  az  önkormányzatok  világában  is.  Ezen 
túlmenően  egyre  nagyobb  kihívást  jelent  az  a  médiában  nap  mint  nap 
megnyilvánuló elvárás a bíróságokkal és a Kúriával szemben, hogy napra kész, 
egységes és átlátható ítélkezést folytasson. 

Ezek  az  indokok azok,  amelyek  arra  indítottak  bennünket,  hogy  áttekintsük, 
milyen  szervezeti  megoldásokkal  tudnánk  jobban  megfelelni  ezeknek  a 
kihívásoknak.  Abból  kellett  kiindulni,  hogy  melyek  a  fő  értékei  az 
igazságszolgáltatásnak.  Ezeket  nagyon  egyszerű  meghatározni,  hiszen 
mindannyiunk  előtt  elfogadott  és  ismert  a  jogállamiság,  a  jogbiztonság,  a 
jogegyenlőség elve, a demokratikus hatalomgyakorlás Alaptörvényben rögzített 
elveinek érvényre juttatása, az emberi jogok érvényesítése a bírói gyakorlatban, 
az  ítélkezési  gyakorlat  kiszámíthatósága,  törekvés  az  igazságosság 
érvényesítésére,  és  nyitottság  a  párbeszédre  mind  a  bíróságon  kívüli 
szervezetekkel, mind az igazságszolgáltatás szervezetrendszerén belül. 

Az  alapértékek  meghatározása  és  a  Kúria  jövőképének  felvázolása  után  a 
következő  lépés  az  átfogó  helyzetelemzés  volt,  amely  a  Kúria  szervezetét, 
személyi  állományát,  infrastrukturális  és  pénzügyi  helyzetét,  informatikai 
hátterét,  közkapcsolatait  és  nemzetközi  kapcsolatait  is  érintette.  A 
helyzetelemzés  főbb  következtetéseit  az  úgynevezett  SWOT-analízis 
segítségével  foglaltuk  össze:  feltérképeztük  a  Kúria  belső  adottságait 
(„Erősségek” és „Gyengeségek”), valamint a külső adottságokat („Lehetőségek” 
és „Veszélyek”). A helyzetelemzés kitért a Kúria speciális feladataira is, hiszen 
a legfőbb bírói szerv küldetése az, hogy biztosítsa az egész bírósági rendszer 
jogalkalmazásának  egységét,  egyúttal  hozzájáruljon  az  ítélkezési  gyakorlat 
színvonalának emeléséhez. 

Azt  is  számba  kellett  venni,  hogy  milyen  eszközeink  vannak  a  fenti  célok 
elérésére,  és  azt  látjuk,  hogy  a  Kúria  négy  törvényben nevesített  jogegységi 
eszközzel rendelkezik:, ilyen a jogegységi határozat, az elvi bírósági határozat és 
elvi bírósági döntés, a kollégiumi vélemény és új eszközként a joggyakorlat-
elemzés.  Az  elmúlt  időszak  jelentősebb  iránymutatásai  közül  szeretném 
kiemelni 

- az 1/2012. BKMPJE számú (büntető-polgári-közigazgatási-munkaügyi) 
jogegységi határozatot, amely a közszereplő fogalmának értelmezéséhez 
adott  iránymutatást,  kimondva,  hogy  a  nyilvános  helyen  vagy 
közterületen  szolgálati  kötelezettséget  teljesítő  vagy  munkát  végző 
személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, 
ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás 
vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához szükséges a hozzájárulása.
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- az  1/2013.  KMJE számú  (közigazgatási-munkaügyi  jogegységi) 
határozatot, amely az adótitok fogalmát értelmezte, és rámutatott, hogy a 
közigazgatási  perekben  a  felek  részére  a  bíróság  által  felülvizsgált 
határozatokban felhasznált adótitok  teljes körű megismerését biztosítani 
kell.  Amennyiben ezt  nem teszik  lehetővé,  úgy a  meg  nem ismerhető 
adótitok bizonyítékként nem használható fel.

- a  3/2013.  és  4/2013.  BJE számú  (büntető  jogegységi)  határozatokat, 
amelyek  –az  új  büntető  kódex  2013.  július  1-jei  hatályba  lépésére 
figyelemmel – az élet és testi épség büntetőjogi védelméről szóló korábbi 
legfelsőbb bírósági  irányelvét korszerűsítették az elhatárolási  kérdések, 
az emberölés minősített esetei, valamint a jogos védelem körében. 

- a  6/2013. PJE számú (polgári jogegységi) határozatot, amely a deviza 
alapú  kölcsönszerződésekkel  kapcsolatban  felmerült  számos 
jogértelmezési kérdést tisztázott.

- az  1/2014.  PJE  számú (polgári  jogegységi)  határozatot,  amely  az  új 
Polgári  Törvénykönyv hatályba lépésére figyelemmel  tisztázta,  hogy a 
korábbi, polgári és gazdasági jogi tárgyú iránymutatások közül melyek 
azok,  amelyek  továbbra  is  irányadók,  s  melyek  azok,  amelyek 
meghaladottnak tekintendők. 

- az  1/2012.  (XII.10.)  KMK-PK közös  kollégiumi  véleményt,  amely  a 
pénzügyi  támogatásokkal  kapcsolatos  perek  hatásköri  kérdéseit 
tisztázták, kimondva, hogy ezek a perek az alapján minősülhetnek polgári 
vagy  közigazgatási  ügynek,  hogy  a  támogatási  jogviszony 
vonatkozásában  valamely  szervezet  részére  a  jogszabály  tételes 
rendelkezése biztosít-e közigazgatási hatósági hatáskört.

- a  4/2013.  (X.14.)  BK  véleményt,  amely  szerint  határozott  tartamú 
szabadságvesztés  esetében  a  feltételes  szabadságra  bocsátás 
lehetőségének  legkorábbi,  törvény  erejénél  fogva  kötelező  időpontjára 
vonatkozó rendelkezés  a  Btk.  2.  §  (1)–(2)  bekezdése  szerinti  elbírálás 
fogalmába  tartozik.  Megváltozása  ezért  alapot  ad  –  enyhébb  elbírálás 
címén – a módosító törvény alkalmazására. 

Ha végigtekintjük az elmúlt  két  év és  az idei  év törekvéseit  a  joggyakorlat-
elemzésben, azt látjuk, hogy olyan témákat határoztunk meg és vizsgáltunk meg, 
amelyek határozottan szolgálják a bírói megközelítés javítását. Csak példálózva 
szeretnék  néhány  megemlíteni  ezek  közül.  2012-ben  vizsgáltuk  a  fogyasztói 
kölcsönszerződésben  a  pénzügyi  intézmény  által  alkalmazott  általános 
szerződési  feltételekben  szereplő  egyoldalú  szerződésmódosítás  lehetőségeit, 
vagy  a  menekültügyi  joggyakorlatot.  A  tavalyi  évben  vizsgáltuk  az  Európai 
Unió  jogának  magyar  alkalmazását,  az  előzetes  döntéshozatali  eljárások 
kezdeményezésének tapasztalatait.  Felállítottunk egy elemző csoportot a bírói 
határozatok  szerkesztésének  a  törvényszerűségei  vizsgálatára,  vizsgáltuk  a 
közigazgatási bírságok gyakorlatát. Ebben az évben nem kis részben a tavalyi 
sajtóban  egy  konkrét  üggyel  kapcsolatban  megjelent  véleményeknek 
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köszönhetően  elrendeltem  a  szakértői  bizonyítás  vizsgálatát  mindhárom 
jogterületen  –  büntetőjog,  polgári  jog,  közigazgatási  és  munkaügy 
vonatkozásában is. Ugyanúgy vizsgálódni fogunk egy, a 2011-ben hozott PK-
véleményhez  kapcsolódóan  az  érvénytelenség  jogkövetkezményeinek  a 
kérdésében, ami részben kapcsolódik a nagyszámú deviza-hitelesek ügyeihez is. 
Ugyanígy  foglalkozni  fogunk  az  új  törvények  alapján  még  ki  nem  alakult 
kormánytisztviselői  döntőbizottság  határozatainak  bírósági  felülvizsgálata 
tapasztalataival.

Nagy kérdés azonban az, hogy azt a négy jogegységi eszközt mikor és milyen 
feltételek mellett alkalmazza a Kúria. Ebben egyelőre nincs iránymutató norma, 
egyelőre a praktikum dönt, amikor úgy látjuk, hogy az egyik jogegységi eszköz 
hatékonyabb, hasznosabb lehet a másiknál, akkor ad-hoc jelleggel azt választjuk. 
A másik  tapasztalatunk  a  stratégia  megalkotásánál,  hogy  a  Kúria  nem merít 
eléggé az alsófokú bíróságok erőforrásaiból, ezért tettük meg azt, hogy minden 
törvényszéket,  minden ítélőtáblát megkerestünk, és folyamatosan várjuk tőlük 
azokat az ítéleteket, amelyek ugyan alsóbb fokon születtek, s jogorvoslattal nem 
támadták  meg  őket,  tehát  nem jutottak  el  magasabb  szintű  bíróságra,  mégis 
olyan elvi tételt fogalmaznak meg, amely mindenki számára iránymutató lehet.

A Kúria a helyét a XXI. században három másik szervezettel együtt kell, hogy 
megtalálja a magyar jogrendszerben, ebből a négyesből pedig kettő székhelye 
nem  Magyarországon  található.  A  magyarországi  társintézmény  az 
Alkotmánybíróság,  amellyel  folyamatos  szakmai  párbeszédre  törekszünk, 
amelyben – s itt szeretném megköszönni elnök úr e tárgyban tett erőfeszítéseit – 
minden  alkalommal  nyitottságra  találunk.  A  másik  két  szervezet,  amely 
nagymértékben  befolyásolja  a  magyar  jogrend  alakulását,  az  Európai  Unió 
Bírósága  és  az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága.  Amikor  tehát  egy  konkrét 
ügyről döntünk, akkor nekünk e másik három bíróság szempontjait is fel kell 
mérnünk,  fel  kell  tárnunk.  Ahogy jeleztem,  új  kihívást  jelentett  a  Kúrián  az 
önkormányzati  normakontroll  és  az  alkotmányjogi  panasz  intézménye,  ez 
utóbbival  kapcsolatban  egyfajta  utólagos  visszacsatolást  nyújt  az,  hogy  az 
Alkotmánybíróság döntéseit  folyamatosan elemezzük, és megvizsgáljuk,  hogy 
azok hogyan illeszthetők be az általunk kimunkált eljárási rendbe.

Összességében,  amikor  a  Kúria  továbbfejlesztéséről  beszélünk,  akkor  két 
szempontnak  kívánunk  teret  engedni,  az  egyik  a  társadalmi  dimenziója  az 
ítélkezésünknek, nevezetesen mindennapi ügyeinket szakszerűen és naprakészen 
intézzük, a másik pedig egy belső szakmai szereppel függ össze, ez pedig abban 
foglalható össze, hogy időben érzékelje a Kúria a problémát és arra mintaadó 
módon próbáljon meg iránymutatást adni, és nyújtson segítséget, de engedjen 
alternatívákat az alsóbb fokú bíróknak. 
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Egyik  példája  új  típusú  megközelítésünknek  az,  hogy  a  múlt  év  végén 
gyakornoki  pályázatot  írtunk  ki  a  Kúrián,  és  együttműködési  megállapodást 
fogunk kötni  a  jogi  karok doktori  iskoláival,  ennek köszönhetően 12 doktori 
iskolás hallgató kezdte meg, illetve kezdi meg ezekben a napokban a Kúrián a 
tevékenységét.  Azt  reméljük ettől  a rendszertől,  hogy sikerül  az ifjú tudósok 
szempontjait  és  friss  szemléletét  megjeleníteni  a  Kúria  mindennapos 
gyakorlatában. Ahogy jeleztem, a jogrend alapjai alatt  bírók általában a bírói 
szervezethez  kapcsolódó  kérdéseket  érintik.  Én  azonban  szeretnék  ezen  a 
megközelítésen  egy kicsit  túllépni,  és  inkább azzal  foglalkozni,  hogy milyen 
értékeket  közvetíthetünk  és  erősíthetünk  meg  a  mindennapi  életünk 
életviszonyai  között.  Ezek  az  életviszonyok rendkívül  sokszínűek,  és  ezek  a 
maguk sokszínűségében megmutatkoznak a bíróságokon is. 

Kaposváron,  egy  nagy  hagyományokkal  rendelkező  mezővárosban  illik  a 
példálózást  az  agráriummal  kezdeni.  Kérdéseket  teszek  fel,  amelyekre  nem 
biztos,  hogy  egyelőre  választ  adott  a  bírói  gyakorlat,  de  nem  kizárt,  hogy 
ezekkel  a  kérdésekkel  rövidesen  szembesülünk.  Mit  tehetnek  a  bíróságok  az 
átlátható  föld-tulajdonjogi  viszonyokért?  Hogyan  befolyásolja  az  ítélkezés  a 
birtokviszonyokat?  Elősegíti-e  az  ökológiai  gazdálkodást?  Támogathatja-e  a 
magyar  mezőgazdaság  versenyképességét?  Tehet-e  a  hungarikumok 
elismeréséért? Garantálhatja-e például a magyar méz minőségét? 

Lépjünk  azonban  tovább  egy  másik  jogterületre,  ez  pedig  a  szűken  vett 
alkotmányos berendezkedésünk kérdése. A magyar közjog hatókörének határait 
tágította ki  az új  választási  törvény azzal,  hogy a határon túli  állampolgárok 
választójogot  kaptak,  az  ezzel  kapcsolatos  jogorvoslati  kérdések  várhatóan a 
jövőben a Kúria elé kerülhetnek. Ugyanúgy szembesülnünk kell az új, kisebb 
parlament  belső szabályaival,  az ily módon átalakuló házszabállyal,  és ennek 
folytán  a  törvényhozó  és  kormányzati  szervek  kialakuló  új  típusú 
viszonyrendszerével.  Nem  lehet  mellőzni  majd  a  sarkalatos  törvények 
kategóriájának vizsgálatát, és valószínűleg az Alkotmánybíróság és a Kúria elé 
kerül  majd  a  történeti  alkotmány  vívmányainak  fogalma,  illetve  konkrét 
ügyekben megjelelő módon a világnézetileg elkötelezett állam semlegességének 
kérdései. 

Ha  megengedik,  e  közjogi  áttekintésből  kiindulva  foglalkoznék  a  választási 
jogorvoslatok kérdésével. Az ez évi választási jogorvoslat sajátossága a korábbi 
választásokkal  szemben  az,  hogy  az  országgyűlési  választásokon  benyújtott 
jogorvoslati kérelmek szinte kizárólag a Kúriára érkeznek, tehát a törvényszékek 
nem vesznek részét  ezeknek a jogorvoslatoknak az intézésében.  Ennek az az 
oka,  hogy  első  fokon  a  Nemzeti  Választási  Bizottság  a  jogorvoslati  fórum, 
amelynek a határozatait hagyományosan mindig a Legfelsőbb Bíróság, vagyis a 
Kúria  előtt  lehetett  megtámadni.  Ha  pusztán  a  statisztikát  nézzük,  egy-egy 
országgyűlési választás alkalmával a magyar Legfelsőbb Bíróság kb. 200 ügyet 
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szokott elbírálni, 1990-re visszamenőleg az adatbázisunkban megtaláljuk ezeket 
a döntéseket. Ez a „tudástár” komoly támpont a vonatkozásban is, hogy egy-egy 
vitás kérdésben milyen irányban alakuljon a bírói joggyakorlat. Természetesen 
egy  új  törvény  új  kérdéseket  szül,  és  egy  új  törvény  esetén  a  jogorvoslati 
kérelmek  száma  is  magasabb  szokott  lenni,  egyrészt  a  kizárólagos  hatáskör, 
másrészt a törvény újdonsága miatt. Valóban több ügy érkezett már eddig is a 
Kúriára, mint az a korábbi választások alkalmával,  a mai napig összesen 150 
jogorvoslati  kérelemmel  foglalkoztunk,  ebből  42-t  formai  hiányosságok miatt 
érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítanunk, a fennmaradó ügyek nagy részében 
jogszerűnek találta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság döntését, 6 olyan eset 
akadt, amikor a Nemzeti Választási Bizottság döntését a Kúria megváltoztatta, 
ezek a döntések azonban viszonylag nagy sajtónyilvánosságot kaptak. Nagyon 
beszédes viszont az a szám, ami azt jelzi, hogy ebből a 150 ügyből hányat vittek 
tovább az Alkotmánybíróságra:  eddig a 149 ügyből 38 esetben nyújtottak be 
alkotmányjogi panaszt a Kúria határozata ellen. 

Miben más a választási bíráskodás ma, mint volt négy évvel ezelőtt, és miben 
azonos?  Azonos  azonban,  hogy  a  választási  jogorvoslatnak  a  végső  célja 
tulajdonképpen annak megállapítása, hogy a választási eredmény törvényes volt-
e vagy sem, és minden egyéb részkérdés ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Az sem 
változott – amint erre Paczolay elnök úr is utalt –, hogy egy sommás eljárásról 
beszélhetünk, ahol három nap alatt kell érdemi álláspontot kialakítani sokszor 
bonyolult  és  nem egyértelmű  tényállások  alapján.  Ennek  a  kezelését  a  bírói 
szervezet, a Kúria a korábbi időkben kikísérletezte, megtanulta, így például a 
bizonyítékok  közül  csak  azokat  vesszük  és  vehetjük  figyelembe,  amik  a 
jogorvoslati  kérelemben benne foglaltatnak, vagy ahhoz csatoltak.  Tehát nem 
lehet  bizonyítási  indítványokat  tenni  választási  ügyekben,  hanem  a 
rendelkezésre álló tények alapján kell dönteni. Az sem változott, hogy nekünk a 
Nemzeti Választási Bizottság határozatának a törvényességét kell vizsgálnunk, 
és ez nem teszi lehetővé, hogy adott esetben visszautaljuk az ügyet a Nemzeti 
Választási Bizottsághoz, hanem reformatórius módon azt el kell döntenünk. A 
kampánycsend kiterjedt előírása megszűnt, és ezért egyre nagyobb jelentősége 
van a választási alapelvek vizsgálatának és értékelésének, ami felveti azt, hogy 
vajon  mikor  arányos  egy  választási  alapelv  sérelemmel  egy  szankció,  adott 
esetben  egy  választási  eredmény,  egy  választókerület  eredményének  a 
megsemmisítése. Azt gondolom, hogy a Kúria eddigi gyakorlata alapvetően nem 
fog változni, csak azokat a jogsértéseket kapcsoljuk össze szankcióval, amely 
ténylegesen  befolyásolták  a  választási  eredményt.  Ennek  megítélése 
természetesen  nem  egyszerű,  hiszen  titkos  választásról  van  szó,  tehát  nem 
tudhatjuk,  hogy  a  választó  fejében  mi  zajlott,  amikor  a  szavazatát  leadta. 
Lényeges  változás  következett  be  abban,  hogy  kik  kezdeményezhetnek 
választási jogorvoslatot, hiszen az új választási eljárási törvény az érintettekre 
korlátozta  a  korábbi  „actio  popularis”  szabályrendszerét.  Azt  gondoltuk  a 
korábbi  szabály  alapján,  hogy  ez  megengedhetetlenül  tág,  és  épp  a  bírói 
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szervezettől  indult  ki  az  a  kezdeményezés,  hogy  a  jogorvoslati  kérelmet 
előterjesztő  állampolgárok  körét  valamilyen  módon  határoljuk  be,  hiszen  az 
elmúlt  években  sokszor  „üzletszerű”  jogorvoslati  kérelmek  benyújtásával  is 
találkoztunk. 

Nagyon  érdekes  kérdést  vet  fel  egy  ilyen  sommás  jogorvoslati  eljárás  a 
jogegységet  illetően, ahogy ez a plakátragasztási  ügyben már fel  is merült,  a 
Kúrián azt kérte számon a sajtó, hogy lehetséges az, hogy egy héten belül két 
egymással  ellentétes döntést hoz. A dolog úgy lehetséges,  hogy a Kúria nem 
tartotta  helyesnek  az  első  döntésben  foglaltakat,  saját  gyakorlatát  korrigálta. 
Tehát nem két egyenértékű egymással ellentétes döntés született, hanem a Kúria 
korrigálta a saját  korábbi döntését,  fejlesztette  a joggyakorlatát.  Hogy melyik 
döntés az irányadó, ebben iránymutatást ad a korábbi gyakorlatunk: mindig az 
utolsó döntés az, amit követni kell, de adott esetben nem kizárt, hogy az utolsó 
döntést  megerősítsük  valamiféle  kiemeléssel,  például  elvi  határozatként  való 
meghatározással.  A  komolyabb  sajtóvisszhangot  kiváltó  döntéseinkből 
tulajdonképpen  egyetlen  gondolatot  szeretnék  kiemelni,  és  ez  a  fenti  üggyel 
kapcsolatos: ami talán nem kapott megfelelő hangsúlyt a tudósításokban, az az, 
hogy ebben az ügyben a Kúriának lényegében arról kellett eldönteni, hogy az 
egész  magyar  jogrendszer  betartását  számon  lehet-e  kérni  a  három  napos 
sommás választási jogorvoslatban, vagy csak a választási szabályok betartását 
lehet vizsgálni,  és a törvényességet  csak ehhez a szűkebb szabályrendszerhez 
kell mérni.  Nyilvánvaló, a Kúria nem vállalhatja fel, de egyetlen jogorvoslati 
szerv sem vállalhatja fel, hogy a teljes magyar jogvédelmi rendszert alkalmazza 
egy  három  napos  sommás  eljárásban.  Nem  lehetséges  építésrendészeti 
eljárásokat bevonni a választási eljárásba, birtokvédelmi eljárásokat lefolytatni a 
választási eljárásban, úgy látom tehát, hogy a Kúria megváltoztatott döntésének 
a fő hangsúlya, a fő üzenete ez. 

A választási  jogorvoslatokon  túlmenően  szeretnék  néhány  szót  ejteni  arról  a 
területről,  amiről  jogtudósok visszatérően,  számonkérően nyilvánulnak meg a 
bírói  szervezettel  szemben,  ez  pedig  az  úgynevezett  alapjogi  bíráskodás.  Az 
alapjogi bíráskodásnak vannak par excellence esetei, ilyenek az adatvédelem, a 
politikai  jogok  kérdésköre,  a  gyülekezési  jog,  illetve  az  egészségügyi 
önrendelkezési jog problémaköre. Azonban folyamatosan újra és újra felvetődik, 
hogy vajon más területeken miért nem folytatunk alapjogi jogértelmezést, vajon 
másutt  nem  merül  fel  alapjogvédelmi  igény?  Ha  az  Alkotmánybíróság 
gyakorlatát  és  határozatainak  a  jogi  tárgyát  nézzük,  akkor  azért  ezeken  a 
klasszikus területeken kívül is találunk alapjogvédelmi megállapításokat. Ezért 
érdemes  talán  felidézni  egy  új  folyóirat,  az  Acta  Humana  első  számának 
összeállítását,  amelyet  a  Kúria  egyik  jogi  munkatársa  készített,  és  amelyben 
áttekintette, hogy hol folytat a Kúria alapjogvédelmi bíráskodást. Megemlíti a 
klasszikus  területeket:  a  jóhírnév  védelmét,  a  közérdekű  adatok 
megismerhetőségét,  a  véleménynyilvánítás  és  sajtó  szabadságát,  az  emberhez 
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méltó lakhatás feltételeit, a népszavazáshoz való jogot, a tisztességes hatósági és 
bírósági  eljáráshoz való jogot,  a  büntető eljárásjogi  védelemhez való jogot,  a 
jogorvoslati  jogot és közteherviselést  érintő ügyeket.  Ezekben az ügyekben a 
Kúria alapjogvédelmi tartalmú döntéseket hozott. Ezek közül idő hiányában nem 
tudok sokat felidézni,  de talán érdemes három döntésre kitérni. Az egyik egy 
speciális  eljárás,  a  felszámolási  eljárásban  folytatott  eljárás,  ahol  a  Kúria 
hangsúlyozottan  mondta  ki,  hogy  egy  felszámolási  eljárásban  a  kifogás 
elbírálása  esetén  –  ami  szintén  nemperes  eljárás  –  megilleti  a  feleket  a 
tisztességes  eljáráshoz  való  jog,  ezen  belül  a  tényállás  megállapításához 
szükséges mértékben az írásban vagy szóban történő kétoldalú meghallgatáshoz 
való jog. A másik kúriai döntés a közérdekű adatok megismeréséhez való joggal 
függ össze.  A Kúria megállapította,  hogy a jogerős ítélet érdemben helyesen 
utasította  el  a  felperesek  közérdekű,  illetőleg  közérdekből  nyilvános  adatok 
kiadása  iránti  keresetet,  függetlenül  attól,  hogy  a  felperesek  helyesen 
hivatkoztak  arra,  hogy  az  általuk  igényelt  valamennyi  adat  közérdekű  adat, 
illetve közérdekből nyilvános adat. A perben a felperesek előadásából ugyanis 
az  volt  megállapítható,  hogy  az  adatigényléssel  érintett  bírónő  tárgyalta  az 
ügyüket,  amelyben nem az általuk igényelt  döntést hozta,  és lényegében erre 
tekintettel  kérték  a  bírónőre  is  kiterjedő  adatigénylés  teljesítését. 
Beadványukban,  gúnyos felhanggal,  azzal  indokolják kérelmüket,  kíváncsiak, 
hogy  más  ügyben  is  hasonló  buzgalommal  járt-e  el  a  bírónő.  Egyértelműen 
megállapítható  volt  tehát,  hogy  a  felperesek  nem  a  közérdek  érvényesülése 
céljából, hanem mintegy retorzióként kérték az adatok kigyűjtését és kiadását. 
Kifejezetten  személyes  érintettség,  ezen  belül  személyes  sértettség  miatt 
kívánták  az  alanyi  jogukat  gyakorolni,  amely  nem  fér  össze  az 
adatmegismerésnek az Alaptörvényben, valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvényben biztosított rendeltetésével.

A  harmadik  ügyben  a  jogorvoslathoz  való  jog  vonatkozásában  a  Kúria 
megállapította, hogy nem fogadható el olyan felfogás, ami szerint az első fokú 
bíróság által érdemben el nem bírált kérdés a másodfokú bíróság által elsőként 
érdemben  elbírálható  lenne,  hiszen  ez  kizárja  a  lehetséges  jogorvoslatot,  és 
megfosztja ettől az érdekelteket. 

Az  alapjogi  jogvédelmen  túl  természetesen  számos  kérdést  vet  fel  a  Kúria 
gyakorlatában  az  új  kódexek,  a  Btk.  és  a  Ptk.  alkalmazása.  A  Büntető 
Törvénykönyv hatályba lépése óta már eltelt bizonyos idő, ez alkalmat adott a 
Kúriának arra, hogy áttekintse korábbi iránymutatásait. Itt néhány nagyon fontos 
jogegységi  határozat  és  büntető  kollégiumi  vélemény  született,  ezek  közül 
kiemelném a jogos védelem kérdéseiről hozott – úgy gondolom, hogy a Kúria 
munkáját jól bemutató – jogegységi határozatot, és szeretnék utalni arra, hogy az 
új  Btk.  hatályba  lépésével  kapcsolatban  hol  jelentkeznek  a  legkomolyabb 
gondok. Az azóta született alsóbb fokú bírósági felvetések alapján egyértelmű, 
hogy  az  átmeneti  szabályok  szinte  teljes  hiánya  problémák  elé  állítja  a 
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joggyakorlatot,  például  a  korábbi  Btk.  alapján  történő  elítélés  alapján 
megkezdett  büntetések  átváltoztatása,  időtartama  vonatkozásában  szükséges. 
Ugyancsak komoly kérdés volt az, hogy vajon ha kedvezőbb rendelkezéseket 
tartalmaz az új Btk. a korábbi Btk-hoz képest, az a Btk. 2.§-ának alkalmazását 
megengedi-e  vagy  sem.  Ezzel  kapcsolatban  izgalmas  közjátékra  szeretném 
felhívni a figyelmet. A Kúria 2013. október 14-én mellőzte jogegységi határozat 
meghozatalát  ebben  a  kérdésben,  és  pedig  azzal  a  diplomatikus 
megfogalmazással,  hogy  a  határozathozatal  Bszi.  35.§-ának  zárófordulata 
szerinti törvényi feltétele nem volt adott. Ez azt jelenti, hogy a kollégium nem 
tudott  kétharmados  többségre  jutni  a  kérdésben,  olyan  komoly 
véleménykülönbségek alakultak ki a kérdés megítélésében. Ezért a jogegységi 
határozat helyett 2013. október 14-én, tehát ugyanazon a napon a Kúria Büntető 
Kollégiuma 4/2013. szám alatt BK vélemény fogalmazott meg, amely kimondja, 
hogy  a  Btk.  2.§  (1)  és  (2)  bekezdése  szerinti  elbírálás  fogalmába  tartozik  a 
határozott tartalmú szabadságvesztés esetében a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségének  legkorábbi,  a  törvény  erejénél  fogva  kötelező  időpontjára 
vonatkozó rendelkezés.  Hogy miért  születhetett  kollégiumi  vélemény?  Azért, 
mert ahhoz 50% + 1 szavazat is elegendő volt. De mindez mutatja, hogy az új 
kódexek vetnek fel nehezen eldönthető kérdéseket. Szeretnék itt utalni Bánáti 
elnök úr előadására, aki a tegnapi és a tegnapelőtti nap folyamán részt vett a 
Kúria  Büntető Kollégiumának tanácskozásán,  amelyen részt  vettek az alsóbb 
fokú bíróságok büntető kollégiumvezetői is, s ahol az ügyvédi titokról és ezzel 
összefüggésben  az  ügyvéd  tanúként  történő  meghallgatásáról  fontos 
állásfoglalás született. 
Az  állásfoglalás  szerint  az  ügyvédet  abszolút  mentességi  jog  illeti  meg 
mindazon ismerettel kapcsolatban, amelyről, mint védő szerzett tudomást. Ha az 
ügyvéd nem védőként járt el, abban az esetben hallgatható ki tanúként, ha az 
ügyvédi  titoktartás  alól  a  külön  jogszabály  szerint  jogosult  felmentette.  A 
felmentés  megadását  követően  a  vallomástétel  kötelező.  Ebben  az  esetben 
viszont  felmerülhet  az  önvádra  kötelezés  tilalma  folytán  a  Be.  82.  §-a  (1) 
bekezdésének  b/  pontjában  írt  relatív  mentességi  okra  való  figyelmeztetés 
szükségessége. Ha a felmentésre jogosult nem ad felmentést, akkor az ügyvéd 
nem tehet tanúvallomást, és semmilyen jogértelmezéssel nem kötelezhető erre, 
illetve nem merülhet fel a Btk. 277. §-a szerinti felelősségre vonás kérdése.

A Polgári Törvénykönyv hatályba lépése néhány nappal ezelőtt történt, ennek 
ellenére a Kúria már alapos megelőző munkán nyugvó jogegységi határozatot 
hozott,  mégpedig  a  teljes  polgári  kollégium  2014.  március  3-án,  amelyben 
áttekintette, hogy melyek azok a korábbi iránymutatások, amelyeket az új Ptk-ra 
is irányadónak kell tekinteni, és melyek azok, amelyek nem egyeztethetők össze 
az  új  Polgári  Törvénykönyv szabályaival.  A jogegységi  határozat  két  pontot 
tartalmaz, az első pont felsorolja azokat a kúriai iránymutatásokat, amelyeket az 
új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekint, a második pont 
pedig megállapítja, hogy melyek azok az iránymutatások, amelyek az új Ptk.-tól 

9



függetlenül a régi Ptk., illetve más hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján 
elbírálandó ügyekre nézve is idejét múltak, nem kell őket fenntartani. Logikailag 
várnánk, hogy hol van az a harmadik pont, amelyik kimondaná, hogy melyek 
azok  az  iránymutatások,  amelyeket  az  új  Ptk.-ra  vonatkozóan  nem  tekint 
irányadónak, de mégis fenntartja. Ilyen pontot azonban a jogegységi határozat 
nem tartalmaz, hiszen az itt fel nem sorolt iránymutatások mindegyike ilyennek 
minősül.  A  jogegységi  határozat  számokat  tartalmaz,  amelyeket  egyenként 
kezdtek el lelkiismeretes ügyvéd és tudós kollégák bogarászni, hogy megértsék, 
mely iránymutatásokat tartottuk fontosnak és iránymutatónak a jövőre nézve is. 
Ezt a munkát szeretnénk elősegíteni azzal, hogy a honlapra rövidesen felkerül 
egy táblázat, amely a következő rovatokat tartalmazza: fenntartásra javasolt az 
új Ptk. alkalmazása körében, fenntartásra nem javasolt az új Ptk. alkalmazása 
körében, s a fenntartásra nem javasoltak között két kategória található, az egyik 
azért nem kerül fenntartásra, mert eltér tartalmában az új Ptk-tól, a másik pedig 
azért, mert beépült. Tehát nagyon fontos felhívni a kollégák figyelmét, hogy a 
nem fenntartott, vagy nem irányadónak tekintett iránymutatások egy része nem 
helytelen, csak beépült az új Ptk-ba. Egyébként csak felmutatom, hogy ennek a 
rövid  összefoglaló  táblázatnak  az  alapjául  egy  ilyen  kidolgozott,  minden 
iránymutatás  tartalmát  áttekintő  szöveges  munka  szolgált  alapul,  amit 
átdolgozást követően az ősz folyamán szintén közkinccsé fogunk tenni. Az új 
Ptk-nak vannak olyan intézményei, amelyek teljesen eltérnek az eddigi hatályos 
szabályoktól,  és  ezek  közül  hármat  szeretnék  kiemelni.  Az  egyik  a  jogi 
személyek szabályainak a diszpozivitása, a másik a sérelemdíj szabályrendszere, 
a harmadik pedig a kontraktuális felelősség előreláthatóság ismérve. E három 
vonatkozásában az elmúlt héten élénk vita zajlott a Debreceni Ítélőtábla Polgári 
Kollégiumának ülésén, ahol személyesen is jelen voltam, és azt láttam, hogy az 
új intézményeket csak olyan módon tudja a bírói gyakorlat és a bírói szemlélet 
befogadni,  hogy  azokat  mintegy  viszonyítási  pontként  a  korábbi,  ahhoz 
kapcsolódó jogi intézményekből vezeti le. Nagyon jól látszik ez a nem vagyoni 
kár és sérelemdíj vonatkozásában. Úgy tűnik, hogy nehezen elfogadható a bírói 
felfogás  számára,  hogy  sérelemdíjat  bármilyen  személyiségi  jogsértésért, 
minden további feltétel nélkül, automatikusan megállapítson a bíró. Ugyanígy 
problémákat vet fel az előreláthatóság, mint a kontraktuális kártérítés feltétele, 
hiszen ilyen fogalommal a magyar magánjogászok korábban nem dolgozhattak, 
kivéve  talán  azokat,  akik  a  bécsi  vételi  egyezményt  alkalmazták  valamilyen 
ügyükben. Megfigyelhető, hogy az előreláthatóság, mint törvényi feltétel a bírák 
szemléletében  az  ok-okozati  összefüggéshez  kapcsolódik,  és  azt  teszi  fel 
kérdésként,  hogy  vajon  az  ok-okozati  láncot  hol  kell  elvágni  ahhoz,  hogy 
eljussunk az előreláthatóság törvényi feltételének teljesüléséig. 

Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a Kúrián egy-egy jogegységi iránymutatás, 
jogegységi  határozat  meghozatala  után  nem zárulnak le  az  ezzel  kapcsolatos 
munkák,  nagyon  jól  mutatja  ezt  a  devizahiteles,  december  16-i  jogegységi 
határozat ügye, a Kúrián azóta is folyamatosan folyik ennek a problémakörnek 
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az elemzése. Legutóbb az Európai Unió Bírósága a Kásler-ügyben főtanácsnoki 
véleményt  tett  közzé,  ezt  a  főtanácsnoki  véleményt  a  Kúrián  tüzetesen 
vizsgáljuk  és  elemezzük,  és  arra  is  törekszünk,  hogy az idegen pénznemben 
meghatározott  kölcsönszerződések  külföldi  gyakorlatára  is  rálátásunk  legyen. 
Ilyen  gyakorlatot  egyébként  találunk például  Ausztriában,  ahol  a  Legfelsőbb 
Bíróság szintén szembesül hasonló ügyekkel. 

Tisztelt  Kollégák!  Természetesen  nem kezdhettem bele  az  előadásomba  sem 
azzal a feltevéssel, hogy a Kúriát foglalkoztató, és az Önök napi munkája részét 
képező minden jogterületre és minden jogi problémára kitérjek. Azt gondolom, 
hogy az elhangzottakból látszik, hogy rendkívüli időszakot élünk, hiszen átfogó 
anyagi  jogi  kódexek  léptek  hatályba,  amelyeket  egyelőre  a  korábbi  eljárási 
megoldások  alapján  kell  kezelnünk,  hiszen  az  eljárási  kódexek  készítése 
folyamatban van. Azt gondolom, hogy ez is komoly kihívást jelent számunkra, 
és mindig előkerülnek olyan kérdések, amelyek a hosszabb távú jövőt vetítik 
elénk, és ha megengedik, előadásomat néhány ilyen, a jövőre szóló kérdéssel 
zárnám, azzal, hogy ezekre a kérdésekre előbb-utóbb majd Önöknek, nekünk is 
választ  kell  találnunk.  Amikor  a  jogrend  alapjait  vesszük  számba,  fel  kell 
készülnünk  a  távoli  jövőre.  Mennyire  készültünk  fel  a  modern  technikai 
vívmányainak jogi kezelésére? Kész-e jogi szabályozásunk a szellemi alkotások 
hatékony védelmére, az internetes csalások leleplezésére, a kiberterrorizmus, a 
közösségi portálok által lehetővé tett visszaélések megakadályozására,  vagy a 
környezet megfelelő védelmére? Remélem, hogy ezekre a kérdésekre néhány év 
múltán ugyanezen a fórumon közösen találunk majd választ.

Köszönöm a figyelmet!
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