
A 2017-es igazságszolgáltatási év megnyitása 

 

 

Tisztelt Teljes Ülés! 

 

A 2017-es évvel lezárjuk a 2011-es alkotmányos változásokat követő első 5 évet, 

ezért érdemes átgondolnunk e mozgalmas évek első tapasztalatait. Vajon 

teljesültek-e korábban megfogalmazott várakozásaink? Beigazolódtak-e 

esetleges félelmeink?  

 

Magyarország köztársasági elnöke 2013-ban azzal bocsátotta útjára az első kúriai 

évkönyvet, hogy jogállam és jogegyenlőség nem létezhet független 

igazságszolgáltatás nélkül. Hangsúlyozta, hogy az 1990-es polgári demokratikus 

átalakulás az igazságszolgáltatás történelmében is új fejezetet nyitott. Az elmúlt 

évtizedekben megvalósult több igazságügyi reform lezárását a Kúria 

újraalapítása szimbolikus erővel jeleníti meg. Múltunk mutatja meg, hogy melyek 

azok az utak, amelyek a semmibe, s melyek azok, amelyek a jövőbe vezetnek.  

 

Az Alkotmánybíróság elnöke 2014-ben arról elmélkedett, hogy egy új korszak 

kezdetén még semmiről sem tudunk véglegeset mondani. A kezdet 

természetesen viseli magán az útkeresés jellegét, nagyobb mozgásteret enged 

elképzeléseinknek. Úgy látta, döntő kérdés, hogy a jogállam bástyája, a Kúria 

miként találja meg helyét a megváltozott viszonyok között. Úgy vélte, hogy a 

lendület, a kezdeményezőkészség, a nyitottság és a dinamizmus különösen nagy 

értéket jelent ebben a kezdeti időszakban.  

 

2015-ben az igazságügyi miniszter azt a véleményét fogalmazta meg, hogy a 

hatalmi ágak szétválasztása és a bírói függetlenség eszménye, garantált 

gyakorlata a magyar alkotmányos berendezkedésnek, identitásnak sarkcsillaga. 

Ha a bírói függetlenség a szegletkő, akkor a Kúria által elérendő jogegység az 

építmény záróköve. Mindkettő a jogállam iránti közbizalom feltétele, amelyhez 

szükség van a hatalmi ágak közötti párbeszédre és együttműködésre. 

Hangsúlyozta, hogy a joggyakorlatnak és a jogalkotásnak egymásra kell épülnie. 



 

2016-ban az alapvető jogok biztosa úgy látta, hogy méltánytalanul kevés szó esik 

a bíróságokról, mint az alapjogvédelem intézményeiről. Hangsúlyozta, hogy 

mindennapjaink alapjog sérelmeivel szemben elsődlegesen és 

leghatékonyabban a bíróságok tudnak védelmet nyújtani, megemlítve a 

tisztességes eljáráshoz való jog, a gyülekezés szabadsága és a választójog 

jogosítványait.  

 

E gyors időutazás után engedjék meg, hogy visszaidézzem az újjáalakuló Kúria 

első, 2012. április 3-i ünnepi Teljes Ülését. Arról beszéltem, hogy a magyar 

igazságszolgáltatás legmagasabb szintű szerve történelmi hagyomány, szakmai 

és erkölcsi mérce örököse. Azt a reményemet fogalmaztam meg, hogy az új 

hatáskörű Kúria intézményi lehetőségei megteremtik a korszerűség és 

hatékonyság esélyét. Arról biztosítottam bírótársaimat, hogy ítélkezési és 

intellektuális teljesítményük a Kúria szellemi értékeinek fontos része, amelyért 

őket köszönet, elismerés és tisztelet illeti.  

 

Tisztelt Teljes Ülés! A kezdeményezések, a kihívások, a választások és az új 

módszerek, a konzultáció éve után az újjáalakult Kúria 2017 évben működésének 

hatodik évét kezdi. Ebben az évben újabb jelentős változásra készül az 

intézmény. 2018-tól várhatóan új eljárásjogi kódexek határozzák meg 

tevékenységünk kereteit. Lehetővé válik, hogy a Kúria visszatérhessen abba a 

kultúrkörbe, ahol a legmagasabb szintű igazságszolgáltatás mérlegelheti, mely 

ügyeket tartja a jogrendszer működése, a jogegység szempontjából olyan 

fontosnak, hogy azokat érdemben elbírálja. Erre a változásra való felkészülés 

feladata kivételes, és iránya évtizedekre meghatározza a Kúria működését. A 

színvonalas megoldások megtalálása a Kúria bíráinak szellemi teljesítményén 

múlik. Ebben az évben is adjon erőt nekünk az épület homlokzatára vésett 

aranybetűs felirat: Justitia regnorum fundamentum – Az igazság a hatalom 

talpköve.  
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