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PORTRÉ

Dr. Vaskuti András a büntető- és a sportbíró 
lélektanáról, az első fok  
és a Kúria közti átmenetről,  
a diákság szeretetéről és saját honlapjáról

Fiatalok Kúrián innen 
és túl
Magyarország egyes elemeiben hiányosan alkalmazza, esetenként 
pedig szembe is megy az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 
követelményeivel: amellett, hogy hiányzik egy speciális, 
fiatalkorúak bírósága, büntető törvénykönyve és büntetés-
végrehajtási intézményhálózata, az új Btk. több ponton is sérti az 
említett chartát – fogalmaz az Ügyvédvilágnak adott interjújában 
Vaskuti András, akit a fiatalkorúak büntetőügyeinek 
specialistájaként tartanak számon. Az első felkérésre 20 éve még 
nemet mondó, ám 2012 óta mégis a Kúrián dolgozó bíró harminc 
évet ítélkezett első fokon a PKKB-n, majd a Fővárosi Bíróságon,  
s olyan nagy horderejű ügyeket tárgyalt, mint a ’90-es évek 
skinhead-perei, az oktogoni ámokfutó vagy épp a taxisgyilkos 
tinédzserlányok ügye. A jó kedélyű főállású ítész szabadidejében 
sportbíró is, aki tanári ajánlásra dönt a jogi pálya mellett:  
az elhatározást summa cum laude, majd egy töretlen, elismert 
pályaív követi, a hamarosan megszerzendő PhD-fokozat bár  
fontos állomás, de a szívet a kollégák és a diákok szeretete is 
erősen táplálja.

Magyarország még szembe is megy az 
egyezmény követelményeivel. Ezek teljesü-
lését az ENSZ ötévente vizsgálja felül a ré-
szes államokban, ez nálunk tavaly ősszel tör-
tént meg. Konkrétan elmarasztalják az új 
Büntető Törvénykönyvet (Btk.) amiatt, hogy 
a büntethetőség sokáig érvényben lévő 
14 éves korhatárát levitték 12 évre. Hazánk 
megsértette azt a jogi, illetve ENSZ-alapkö-
vetelményt, miszerint, ha már van egy meg-
állapított abszolút határ, tehát a 14 év, azt 
lejjebb vinni nem lehet. Hasonló hiba volt, 
hogy szabálysértések esetére a Btk.-ba be-
került a rövid időtartamú, a gyakorlatban 
néhány napos elzárás lehetősége. Ennek ne-
velő hatása egyáltalán nincs, ugyanakkor 
egy enyhe cselekményért is olyan bűnös kö-
zegbe kerülhet valaki, ami nagyon nagy tra-
umát okozhat nála. Míg régen 14 és 19 éves 
kor között lehetett javítóintézetbe küldeni 
valakit, addig az új Btk. óta immár 12 és 21 
év között. Ez a kilencévnyi különbség ebben 
a korosztályban szinte kezelhetetlen ellent-
mondásokat hozhat a felszínre. Számomra is 
megdöbbentő volt, hogy éveken át abban a 
meggyőződésben jártunk az óbudai Szőlő 
utcai javítóintézetbe, hogy ott minden rend-
ben, szabályszerűen folyik. Nemrég pedig 
felmerült annak a gyanúja, hogy az egész in-
tézményt szinte terrorszervezetként működ-
tették, amiért most a korábbi vezetés ellen 
büntetőeljárás folyik. Az ENSZ-egyezmény 
szerint fiatalkorúakkal szemben csak kivéte-
les esetben, például szándékos emberölésért 
alkalmazható szabadságelvonás. Ezzel szem-
ben Magyarországon általában igen szigorú 
a büntetéskiszabási gyakorlat minden kor-
osztályban. Kevés hasonló ország van, talán 
csak Ukrajna és Fehér-Oroszország ilyen, 
a fiatalkorúaknál pedig csupán Görögország 
említhető, ahol hasonló szigorral büntetik 
őket. Persze a fiataloknál gyakoribb a ke-
gyetlenség, aminek az oka abban rejlik, hogy 
még nem olyan profi ölők, mint egy felnőtt. 
Utóbbi már sokkal célzottabban tör valaki 
életére, ami kevesebb véráldozattal jár.

► Hogyan lett a fiatalkorúak specialistája?

Lényegében már a pályám elején, egy deb-
receni kitérőnek köszönhetően. Az 1978-as 
diplomaszerzés után 1981-ben kaptam meg 
a bírói kinevezésemet a Pesti Központi Kerü-
leti Bíróságra. Majd 1982-től 1983-ig ki-
rendeléssel a Debreceni Járásbíróságra 
 helyeztek át. Imádtam a cívisvárost, már di-
ákkoromból jól ismertem. Iskolámban, a bu-
dapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 
erős volt az idegen nyelvi képzés, talán en-
nek is köszönhetem, hogy oroszból és né-
metből is C-típusú középfokú vizsgám van. 
A nyelvi érettségihez járt egy idegenvezetői 
képesítés is, amivel egészen a bírói kinevezé-
semig vállaltam munkát. Legtöbbször Deb-
recenbe kellett mennem, mivel ott fogadtuk 
az orosz csoportokat. Az ottani járásbírósá-
gon háromszáz ügye is volt egy-egy bírónak, 
nekem pedig elég sok fiatalkorúét szignál-
ták, így szép lassan beledolgoztam magam e 

►  Ön pályakezdő korától három évtize-
den át ítélkezett fiatalkorú bűnelkövetők 
ügyeiben, a szakmában e terület specialis-
tájaként tartják számon. 2012-től a Kúria 
bírája, 2008-tól kriminalisztikai szakjo-
gász, idéntől pedig a fiatalkorúak ügyeinek 
szakjogásza. Ezért különösen érdekelne a 
véleménye Székely László ombudsman jú-
lius elején a fiatalkorúak tököli börtönéről 
közzétett jelentéséről. A hivatal elképesz-
tő állapotokat talált, a foglyok testi és 
verbális erőszaknak vannak kitéve, brutáli-
sak az őrök, börtönstressztől szenvednek 
már a dolgozók is, mindezt tetézik a gyo-
morforgató higiéniás körülmények. A ko-
rábbi biztos, Szabó Máté is vizsgálta a 
 fiatalkorúak büntetés-végrehajtási hely-
zetét, hangsúlyozva: börtön helyett a ja-
vítóintézetre kell helyezni a hangsúlyt. 
Ön szerint milyen irányba tart és merre 
kellene tartania a magyar büntetőjog-po-
litikának a fiatalkorúak esetében?

A Szabó Máté-féle jelentés sok más mellett 
egy új javítóintézet felépítését is javasolta, 
ami tudomásom szerint már el is kezdődött. 

Nos, a tököli börtön kétségkívül egyetlen 
szempontból sem nevezhető modernnek, 
míg ellenpéldaként ott van a kecskeméti in-
tézmény, ahol – az oktatás mellett – egész 
napos sport- és szakköri foglalkozásokkal 
kötik le a fiatalkorú elítélteket. És ami na-
gyon fontos, esténként önálló zárkákban el-
különítik őket, ahol lehetőségük van a saját, 
intim világuk félelem és szorongás nélküli 
megélésére. Így a másutt óriási feszültsége-
ket generáló szexuális energiáikat is kultu-
rált módon tudják levezetni. De ha rendszer-
szinten nézzük a gyermekek és a fiatalkorú-
ak büntető igazságszolgáltatásának aktuális 
kérdéseit, amiről több tanulmányban is ér-
tekeztem már, akkor ezt is a nemzetközi 
normákkal összevetve kell vizsgálni. Jóllehet 
az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye hazánk-
ban általában jól érvényesül, de fontos 
 részeit tekintve lemaradásban vagyunk. 
 Hiányzik egy speciális, kimondottan fiatal-
korúak bírósága, büntető törvénykönyve és 
büntetés-végrehajtási intézményhálózata, 
jellemzően leginkább a volt szocialista utód-
államokban, miközben ezek Európa nagy ré-
szén már ma is működnek. Egyes elemeiben 
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területbe. Persze a referádámba később is 
tartoztak személy elleni, az igazságszolgál-
tatás és a közélet tisztasága, továbbá a köz-
rend és vagyon elleni bűncselekmények. 
Gyakorlatilag az ítélkező tevékenységem 
legnagyobb részét első fokú bíróként, sokáig 
tanácselnökként végeztem, ritkán, másodfo-
kú ügyeket is tárgyaltam. 

► Nagyjából a Markó utcában volt az ösz-
szes munkahelye, és a diákévei is ehhez a 
környékhez kötik.

Életem nagy részében a szomszédos 
Újlipótvárosban laktam, ott születtem, ott 
jártam általános iskolába, majd a Berzse-
nyibe, és egy kisebb kelenföldi megszakí-
tást leszámítva, azóta is ott élek. A Markó 
utcát az egyetemnek köszönhetem. Mivel 
az ELTE-n summa cum laude végeztem és 
így benne voltam az első tízben, három 
 lehetőséget megjelölhettünk „célmun-
kahelyként”. Én így lettem fogalmazó a 
PKKB-n egy meglehetősen erős egyetemi 
csapatból, hiszen az első tízben olyan nevek 
szerepeltek, mint Baka András, a Legfel-
sőbb Bíróság volt elnöke, vagy Wellmann 
György, a Kúria Polgári Kollégiumának ve-
zetője. A pályafutásom igazán a Fővárosi 
Bíróságon teljesedett ki, ez a 22 év a leg-
szebb időszakom volt, nagyon szerettem 
ott lenni és szerintem engem is szerettek 
a kollégáim. Búcsúztatásomkor egy saját 
 maguk által írt és szerkesztett szép, színes 
könyvvel leptek meg, mely végigkíséri a pá-
lyafutásom és a személyes életutamat. 
 Nagyon hosszú ideig vezette az FB Büntető 
Kollégiumát Frech Ágnes, aki egyben a 
mentorom is volt. Mellette hoztam meg 

a végső döntést, hogy leginkább a fiatalko-
rúakkal szeretnék foglalkozni, mivel neki is 
ez volt az egyik kiemelt területe. Ráadásul 
akkoriban a fiatalkorúak bírája minden típu-
sú ügyet tárgyalhatott, ami más kollégák-
nak nem adatott meg, emellett nem kellett 
nagyon szigorú ítéleteket hoznom. Tagja 
 lehettem Györgyi Kálmán volt legfőbb 
ügyész, miniszteri biztos felkérésére 2005–
2006-ban az Igazságügyi Miniszté rium Bün-
tetőjogi Kodifikációs Bizottsá gának, majd 
2012-2013-ben az OBH el nökének felkéré-
sére a Közigazgatási és  Igazságügyi Minisz-
térium Gyermekbarát Igazságszolgáltatá-
sért Munkacsoportjának, jelenleg pedig ve-
zetője vagyok az OBH Gyermekközpontú 
Igazságszolgáltatás Munka csoportjának.

► Több nemzetközi fórumon is részt ve-
hetett. Említene közülük néhány fonto-
sabbat?

1992-ben az Európa Tanács müncheni kon-
ferenciáján két előadást is tartottam a ma-
gyarországi kábítószerkérdésről. Az Európai 
Tanács ösztöndíjával 1994-ben Németor-
szágban, a koblenzi tartományi bíróságon 
tanulmányoztam a fiatalkorúak ügyeiben ki-
alakított bírósági gyakorlatot. Az Egyesült 
Államokban 1995-ben az U.S. Information 
Agency (USIA) meghívása alapján – a szö-
vetségi bíróképző központban – egy hónapig 
ismerkedtem a fiatalkorúakkal kapcsolatos, 
valamint az alapvető emberi jogokat érintő 
kérdésekben kialakított bírói gyakorlattal. 
A Francia Bíróképző Akadémia szervezésé-
ben 2004-ben Párizsban és Bordeaux-ban, 
majd 2005-ben Luxemburgban, az Európai 
Unió Bíróságán voltam egy-egyhetes ta-

nulmányúton. Emellett tanulmányoztam 
a mediációs eljárások technikáit, először 
2006-ban Prágában, majd 2007-ben Bré-
mában. Végül 2013-ban Bécsben, az Európai 
Jogi Akadémia konferenciáján képviseltem a 
Kúriát.

► Ha ennyi szálon kötődött a Fővárosi 
 Bírósághoz, hogyan került a Kúriára, aho-
vá pályázattal, tehát végső soron saját el-
határozásából jelentkezik az ember?

Több mint húsz évvel ezelőtt, 1991-ben a 
Legfelsőbb Bírósági akkori kollégiumveze-
tője hívott először az LB-re. Miután az FB-n 
éppen ekkor lettem tanácselnök és a legna-
gyobb ügyeket tárgyalhattam, nem igazán 
volt kedvem mindezt hátrahagyni. Még úgy-
sem, hogy akkoriban a Legfelsőbb Bíróság 
sokkal inkább volt tárgyaló-ítélkező fórum, 
mint ma. Az akkori kollégiumvezetőm meg-
kérdezte, akarok-e a Legfelsőbb Bíróságon 
dolgozni? Én pedig nemmel feleltem, amire 
Solt Pál csak annyit üzent: ennek természe-
tesen nem lesz semmilyen negatív követ-
kezménye. És valóban így lett, igaz, húsz 
évig többé fel sem merült a nevem lehetsé-
ges LB-bíróként. Amikor Frech Ágnes nyug-
díjba vonult, megpályáztam a kollégium-
vezetői állást. Nagy elismerés volt, hogy 
nemcsak a kollégium, hanem az összbírói ér-
tekezlet is engem támogatott. Ám Handó 
Tünde, a kinevezésben illetékes OBH elnöke 
azt mondta, inkább egy igazgatási típusú ve-
zetőre van szükség, így végül nem engem 
neveztek ki. Viszont a Kúria Büntető Kollégi-
umának vezetője arra ösztökélt, pályázzam 
meg az egyik kúriai bírói helyet, így kerül-
tem ide 2012-ben.
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► Mennyiben másabb a kúriai munkája a 
korábbinál?

Annyiban mindenképp, hogy a Fővárosi Bí-
róság tanácselnökeként én voltam a „csúcs”, 
az én szavam döntött. A Kúrián egy csapat 
tagja vagyok, egy a sok okos, felkészült kol-
léga közül. Nehéz volt az átállás, különösen, 
hogy alig volt fellebbviteli gyakorlatom. 
Hozzám hasonló bíró itt, a Kúrián kevés 
van, talán Varga Zoltánt említhetném, aki 
ugyancsak hosszú éveken át tárgyalt nagy 
ügyeket az FB-n, első fokon. Az FB-n is csa-
patban dolgozik az ember, de az öttagú ta-
nácsban az elnök a „legokosabb”, végső so-
ron ő hozza meg az ítéletet. A Kúrián viszont 
sok egyenrangú, nagyon felkészült ember 
töri a fejét egy-egy jogi probléma legjobb 
megoldásán. Emlékszem a tényleges élet-
fogytiglani szabadságvesztéssel (TÉSZ) kap-
csolatos idén nyár elejei jogegységi határo-
zatunkra, aminek nagy sajtóvisszhangja volt. 
Résztvevőként nagy élmény volt hallgatni a 
kollégák és Kónya István elnökhelyettes ér-
velését, amely alapján végül megszületett a 
verdikt: Magyarországon a hatályos jogsza-
bályok alapján továbbra is ki lehet szabni a 
TÉSZ-t, annak ellenére, hogy egyik fő pasz-
szusát korábban elmarasztalta a strasbourgi 
Emberi Jogok Európai Bírósága. A Kúria jog-
alkalmazó, ezért a strasbourgi ítélet alapján 
a jogalkotónak kell megtennie a szükséges 
módosításokat. 

► Ha már említette a nyilvánosságot, ön 
2007-ben A média és a büntető igazság-
szolgáltatás bírói szemmel címmel publi-

kált is e témakörben. Ön a bírák melyik tí-
pusába tartozik, amelyik szereti a sajtót, 
vagy amelyik ódzkodik tőle? 

Mindenképp az előbbibe, és támogatom a 
sajtónyilvánosságot. Persze némiképp más 
volt ez a rendszerváltás előtt, ám a Fővárosi 
Bíróságon tárgyalt nagy ügyeimről a média 
már egyre nyitottabban és egyre többször 
számolt be. Fontosak a bírósági tudósítások, 
máskülönben hogyan is értesülne a közvéle-
mény a döntéseinkről. Csak néhány példát 
hadd említsek: sokan emlékezhetnek még az 
oktogoni ámokfutóra, aki 2000 nyarán min-
den indok nélkül kezdett lövöldözni a tér 
melletti gyorsétteremben, majd az utcán is. 
Két embert megölt, kettőt pedig életveszé-
lyesen megsebesített, amiért az általam ve-
zetett bírói tanács 2003 februárjában élet-
fogytig tartó szabadságvesztést szabott ki 
rá, és legkorábban 35 év múlva szabadulha-
tott volna feltételesen. Ez utóbbi lehetőség 
megvonásával ugyan, de az ítéletünket a Fő-
városi Ítélőtábla is helyben hagyta. Nos, ezt 
a tárgyalást is hatalmas sajtóérdeklődés kö-
vette; emlékszem, a fotósok és a tudósítók 
alig fértek be a terembe, akárcsak a bolti so-
rozatgyilkos perén. Egy másik ügyem viszont 
a praxisomban is az egyik legmegdöbben-
tőbb volt: szinte az egész országot sokkolta, 
még a szakmai közvélemény kétkedését is 
kiváltotta annak a két fiatalkorú lánynak az 
ügye, akik pénzszerzési céllal 1997 novem-
berében leütöttek, majd halálra rugdostak 
egy fővárosi taxist. Ez volt az első esetem, 
amelyiknél dilemmánk volt a tárgyalás nyil-
vánosságát illetően. Lévén szó két fiatal, a 
14. évét épphogy betöltött lányról, sokáig 

mindenki a „valódi”, a felnőtt férfi elkövetőt 
kereste. Szinte nem akadt, aki elhitte, hogy 
két tinédzserlány képes ilyen brutális rabló-
gyilkosságra. 

► Ön is kétkedett a bűnösségükben?

A legelején engem is izgatott, volt-e, lehe-
tett-e férfi elkövető. Igen, volt bennem is 
kétkedés, de szerencsére ebben az ügyben a 
nyomozószervek megalapozott, jó munkát 
végeztek. Így mire a teljes nyomozati anya-
got áttanulmányoztam, és nekiláttam a per 
tárgyalásának, már volt egy kialakult elkép-
zelésem az ügy, a kihallgatások tervezéséről. 
Azt azonban nehéz volt tehát eldönteni, 
hogy nyilvános legyen-e a taxisgyilkos lá-
nyok tárgyalása. Végül összeülünk az ügyvé-
dekkel és a szülőkkel, azt tudakolva: ha nyil-
vános lesz a tárgyalás, a lányok akkor is haj-
landóak-e őszinte, feltáró vallomást tenni? 
Mivel igen volt a válaszuk, a per – a vádlot-
tak kihallgatásának kivételével – sajtó-
nyilvános lett. Kételyeink ellenére magunk is 
meglepődtünk, de a lányok mintha élvezték 
volna a „reflektorfényt”, ami nemhogy za-
varta, inkább inspirálta őket. Egészen meg-
nyíltak, és a tárgyalás során olyan részlete-
ket is elmondtak, amilyeneket a rendőrségi 
nyomozáskor nem. Az is érdekes, hogy a 
Legfelsőbb Bíróságon folytatódott ügyben, 
zárt tárgyaláson végül két évvel többet kap-
tak a lányok, mint amit a mi tanácsunk ítélt 
nekik. Máig sem vagyok biztos abban, hogy 
mi, első fokon döntöttünk rosszul. Azóta 
persze sok minden változott, így fiatal-
korúak ilyen jellegű büntetőügyeiben min-
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den esetben zárt tárgyalást rendeltem el, 
elég régóta a nemzetközi norma is ugyan-
ez. Beláttam, a nyilvánosságnál előrébb 
való a fiatalkorúak és az egész eljárás ér-
deke. 

► És hogyan kezeli a sajtótámadásokat?

Egyetlen olyan eset volt, amit nehezen visel-
tem. Egy diákverekedés végén az osztálytár-
sa által megtámadott fiú belehalt a sérülé-
seibe. Sajnos a fiataloknál gyakori a halált 
okozó testi sértés, a kamaszok nem mindig 
képesek felmérni, hogy egy-egy rúgásnak is 
lehetnek nagyon súlyos következményei. Ez 
egy tipikus vegyes bűnösségű cselekmény, 
azaz: maga a tett szándékos, de az ered-
mény gondatlan. Éppen ezért ezekben az 
esetekben – az általam vezetett tanács – 
mindig felfüggesztett szabadságvesztést 
szabott ki. Ez soha nem szokott különöseb-
ben port kavarni, ez esetben a „probléma” 
mindössze az volt, hogy a támadó egy ci-
gányfiú volt. Az ítélet miatt szinte a fejünket 
követelte a sajtó egy markáns része. Micso-
da dolog az, hogy a romák büntetlenül meg-
ölhetik a magyarokat?! Engem az egész tör-
ténetben a reagálás elmaradása zavart. A bí-
rósági vezetésnek ugyanis vissza kellett 
volna utasítania a nemtelen támadásokat, 
nem az én személyem miatt, hanem mert 
ezek a cikkek jogi tényállásokat ferdítettek 
indulati töltettel, s a bíróság intézményét 
sértették alaptalanul. Elég lett volna egy 
 határozott válaszközlemény, de a kérésem 
ellenére sem az OBH akkori elnöke, sem 
egyetlen más szakmai szervezet nem tilta-
kozott nyilvánosan. Ez a hallgatás sajnos 

► Pár mondatban ismertetné az oktatói 
munkáját?

Az ELTE büntetőjogi tanszékén 1998-tól 
megbízott előadóként oktatok, 2014-ben 
tanársegéddé neveztek ki. Tagja vagyok a 
jogi záróvizsga-bizottságnak, szakmai ta-
nácsadóként pedig közreműködöm a Bün-
tetőjogi TDK tevékenységében. 2003-tól 
2009-ig alapító vezetője voltam az ELTE 
Bibó István Szakkollégium Büntetőjogi Tu-
dományok Műhelyének, jelenleg a szakkol-
légiumban tutorként segítem a hallgatókat. 
A Mathias Corvinus Collegiumban 2011-től 
kurzusvezető vagyok, 2003–2008 között 
speciális kollégiumot vezettem a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen, 2009–2010 kö-
zött pedig megbízott oktatóként dolgoztam 
a Károli Gáspár Református Egyetem bünte-
tőjogi tanszékén. 25 éve részt veszek a bíró-
sági fogalmazók, végrehajtók, az igazságügyi 
szakértők és a hivatásos pártfogók képzésé-
ben, instruktorként közreműködök a bírósá-
gi joggyakorlaton lévő egyetemisták oktatá-
sában. Egyébiránt magam is „visszaültem az 
iskolapadba”: készülök a PhD-fokozatomra. 
Az abszolutóriumot 2011 augusztusában 
szereztem meg, a doktori eljárás pedig idén 
szeptemberben indult el. 

► Azt még nem említette, miért lett épp 
bíró?

A családban mindössze az egyik nagybá-
tyám volt jogvégzett, de egész életében a 
külkereskedelemben dolgozott. A bíráskodás 
már diákként megérintett, a sportversenye-
ken általában nekem jutott a versenybíró 
szerepe. Az egyik gimnáziumi tanárom java-
solta a bírói pályát, amit néhány filmklasszi-
kus is „megfejelt”, mint A vád tanúja, az Íté-
let Nürnbergben és a Tizenkét dühös ember. 

► Irodája falán sportbírói diploma is lóg… 
Visszaköszön az ifjúság?

A zenén, a zenés színházon kívül a sport a 
másik imádott szabadidős foglalatosságom. 
Fiatal koromban atletizáltam, leginkább fu-
tószámokban indultam, a Magyar Olimpiai 
Akadémiát pedig még 1986-ban végeztem 
el, megismerendő az olimpiai mozgalom 
szellemiségét. Öt éve atlétikai versenybírói 
képesítést is szereztem, így rendszeresen bí-
ráskodom hazai, és néha nemzetközi korosz-
tályos versenyeken. Ez igazi kikapcsolódás, 
bár sokszor a teljes hétvégémet elviszi. Ám a 
sportban nincs „jogászkodás” és magyaráz-
kodás, tisztán az eredmény számít. A másik 
hobbim a foci, diákként „kötelezőn” a Hon-
védnak szurkoltam, mivel egy osztálytársam 
apukája katona volt. Az egyetemen már 
 Fradi-drukker voltam, később MTK-s, most 
pedig a Vasas a kedvencem. Még bérletem is 
van a Fáy utcai stadionba. 

Kálmán Attila
Fotó: Rózsa Zsuzsanna

nem előzmény és példa nélküli a 
bírói hivatásrendet ért támadások 
legújabb kori történetében.

► Valószínűleg kevés bíró mű-
ködtet saját honlapot, mint ön. 
Jól sejtem, hogy ennek az elsőd-
leges oka az egyetemi oktatói 
munkájához köthető?

Valóban. Az életem egyik felét 
ugyanis máig az oktatói létem te-
szi ki. Diákok és tanítás nélkül nem 
tudnék meglenni, számos tanítvá-
nyom közül már többen is sokra 
vitték, amire büszke vagyok. Az 
egyetemi hallgatókkal való közös 
gondolkodás nekem is nagy segít-
ség, hiszen ők más szemmel, kö-
tetlenebbül, ezért friss megközelí-
téssel képesek nézni a dolgokat. 
Sokszor a kollégáim is csodálkozva 
fogadták, amikor a Fővárosi Bíró-
ságon olykor tolongtak a hallgatók 
a szobám előtt. Egyszer valamelyi-
kük felvetette, mekkora könnyebb-
séget jelentene, ha az általam írt 
egyetemi jegyzeteket az interne-

ten is közzétenném. Mivel jó ötletnek tar-
tottam, rájöttem, hogy ehhez fel tudom 
használni a saját internetes tárhelyemet, így 
az egyik unokatestvérem hathatós közre-
működésével elindíthattam az oldalamat. 
A honlap tartalmát igyekszem folyamatosan 
bővíteni, így a jegyzeteken kívül sok más 
kapcsolódó anyagot is felteszek. Egyszer 
megkeresett egy fiatal joghallgató azzal, 
hogy megismerkedett a honlapommal, ez 
pedig arra inspirálta, hogy bíró legyen. Azt 
feleltem, protekcióra ne számítson, de szí-
vesen látom az előadásaimon és a tár-
gyalásaimon is. A történet egészen odáig 
folytatódik, hogy az illető, Tóth Áron ma az 
Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöki 
 kabinetjének a vezetője. De ha már az in-
ternetről beszélünk, aktív szerepem volt a 
bíróságok számítástechnikai fejlesztésében, 
világhálóra kötésében. Akkoriban viszony-
lag sok úgynevezett skinhead-ügyet tárgyal-
tam a Fővárosi Bíróságon, Budapesten szin-
te egyedüli bíróként. Talán ennek az ismert-
ségnek is volt köszönhető a már említett 
1995-ös USA-beli meghívásom a Nevada-
állambeli Renóba, ami a világ egyik legki-
sebb városa, ám ott működik az USA Bíró-
képző Központja. Egy alkalommal beütötték 
a nevem az internetes keresőbe, és a gép 
már akkoriban sorra adta ki a „Vaskuti”-
találatokat. Ez lenyűgözött, ám idehaza ak-
koriban az internet szinte ismeretlen volt. 
Hazatérve szereztem egy számítógépet a 
bírósági szobámba és felvetettem az FB ak-
kori oktatási felelősének, Péntek Lászlónak, 
hogy szerezni kellene valamilyen internetes 
modemet, megkönnyítendő a munkánkat. 
Ő fogékonynak bizonyult, így a Fővárosi Bí-
róságon szinte az elsők között indult meg 
az ilyen jellegű fejlesztés.
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