
Gyekiczky Tamás a jogszociológia  
és a jogegységesítés kapcsolatáról 

Kutatóbíró a Kúrián 
Szociológus és bíró, kutató és egyetemi oktató, aki eddigi 
pályafutása során számos elméleti és gyakorlati területen 
megfordult már: dr. Gyekiczky Tamás éppúgy volt már az 
MTA Szociológiai Kutató Intézetének előbb tudományos 
igazgatóhelyettese, majd megbízott igazgatója, mint a Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékán-helyettese. 
A sokáig társként, majd saját irodájában ügyvédként is praktizáló 
tudós ma is gyakorló egyetemi oktató, aki nemrég még kodifikátor 
és ítélkező bíróként dolgozott. Lényegében az ítélkezési szünet 
végével, idén szeptember elsejével dr. Darák Péter legfőbb bíró 
felkérésére „átvezénylik” a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságról a Kúriára, ahol kirendelt – jövő januártól immár ítélkező 
– bíróként, de leginkább kutató jogszociológusként három izgalmas 
projektben vesz részt, aki ekként segíti a jogegységesítő munkát. 

► Ön három nagyon izgalmas, leginkább 
elemző munkára kapott felkérést a Kúria 
elnökétől, Darák Pétertől. Az egyik egy 
önálló vizsgálat a büntetéskiszabások 
egyenlőtlenségéről, a másik a már zajló 
kúriai kutatások módszertani elemzései-
nek összefogása, végül a harmadik: az ak-
tuális, a Kúria szempontjából fontos pro-
jektekhez szükséges kisebb kutatások el-
végzése. Ezek a feladatok azonban inkább 
elsődlegesen egyfajta tudományos meg-
bízatásnak tűnnek. Jól gondolom, hogy a 
felkérésében az ön eddigi szakmai pályafu-
tása játszhatott igen nagy szerepet?

Nos, ami a végzettségeimet és az azokból 
fakadó pályafutásomat illeti, az 1979-es jogi 
diplomával szinte párhuzamosan, 1980-ban 
filozófusi oklevelet szereztem, majd 1983-
ban elvégeztem a szociológiai szakot is az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Az ed-
digi szakmai tevékenységemben a szocioló-
gia és a jog egyaránt szerepet kapott, elmé-
leti szinten és a gyakorlatban is. Kutató szo-
ciológusként éppúgy dolgoztam, mint 
gyakorló jogászként, voltam ügyvéd és bíró 
is, ahogy a mai napig is gyakorló egyetemi 
oktató is vagyok. 

A legutóbbi másfél évtizedben, mielőtt 
idén szeptember 1-jétől kirendelt bíróként 
megkezdtem volna a kúriai munkát, szűk fél 
évig a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon voltam bíró, azt megelőzően egy 
évig az Igazságügyi Minisztérium Magánjogi 
Főosztályán a Polgári Eljárásjogi Kodifikációs 
csoportjában kirendelt bíró, ahol az új Pp. 
kodifikációjában vettem részt. Berendelt 
 bíróként – az Országos Bírósági Hivatal 
(OBH) megbízásából – dolgoztam a Magyar 
Igazságügyi Akadémia megújításán, előtte 

pedig ugyancsak a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságon, valamint a Fővárosi 
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumában 
voltam bíró. Csaknem három évig voltam 
főiskolai tanár, illetve tudományos rektor-
helyettes a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán, 
előtte pedig 11 éven át dolgoztam a Debre-
ceni Egyetem Jog- és Államtudományi Inté-
zetben, majd oktattam az egyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi 
Tanszékén egyetemi docensként, amit tan-
székvezetőként irányítottam is. Az egyetem 
vezetésében szintén részt vállaltam, és há-
rom évig a jogi kar dékán-helyettese vol-
tam, majd az akkor még létező Tudomány-
egyetemi Karok elnökhelyettese. Oktatói 
tevékenységemmel párhuzamosan, mintegy 
másfél évtizedig, 2012-ig ügyvédként is 
praktizáltam, korábban pedig szociológus-
ként dolgoztam a Magyar Tudományos Aka-
démia Társadalmi Konfliktuskutató Köz-
pontjában, ahol az Emberi Erőforrások nevű 
kutatócsoportot vezettem, valamint az MTA 
Szociológiai Kutató Intézetében, ahol előbb 
– 1989–1990 között – tudományos igazga-
tóhelyettes, majd 1990 és 1991 között meg-
bízott igazgató is voltam. A pályám legele-
jén pedig az ELTE-n voltam tanársegéd, 
majd egyetemi adjunktus. 

Visszatérve a jelenbe: amellett, hogy az 
ELTE-n pénzügyi jogot oktatok, a kúriai 
megbízatásomban valószínűleg a korábbi 
tudományos tevékenységem is nagy szere-
pet játszhatott. Ám ez nemcsak elméleti 
munka lesz. Egyfelől a kutatás-elemzés 
mellett januártól ítélkező bíróként is dol-
gozom ugyanitt, másfelől az „elméleti” 
 feladataimnak természetesen az a célja, 
hogy azok végkövetkeztetéseiből minél töb-
bet lehessen hasznosítani a gyakorlatban. 

►  Első hallásra a legnagyobb és legizgal-
masabb feladatnak a büntetéskiszabási 
gyakorlat elemzése tűnik. Konkrétan mire 
szól az elnöktől kapott mandátuma?

Darák Péter kezdeményezésére önálló vizs-
gálat indul a Kúrián, melynek során a bünte-
téskiszabások egyenlőtlenségeit vesszük 
górcső alá a magyar büntetőbíróságok gya-
korlata alapján. Ez ugyanis egy létező, való-
ban komoly, egyben alkotmányos aggá lyokat 
is jelentő probléma. Jogállami keretek kö-
zött ugyanis elképzelhetetlen, hogy ugyan-
azon cselekményeknek a megítélése között 
olyan nagy legyen a szórás, mint amilyene-
ket a büntetőügyek elemzésekor néha ta-
pasztalhatunk. 

Egy másik jogállami követelmény, hogy a 
büntetőügyek vonatkozásában – az azonos 
cselekmények elbírálásakor – a jogrendszer-
nek egységes ítélkezési gyakorlaton kell ala-
pulnia. E követelmények még akkor is érvé-
nyesülnek, ha a bírói függetlenség alapelvét 
megtörhetetlennek gondoljuk. 

Az elemzésünk fő célja a jogegységesítés, 
amihez mi adjuk meg a szociológiai hátte-
ret. A munkába egyébként bekapcsolódnak 
a hazai egyetemek is, és mivel emellett 
 Magyarországon is több ilyen célú összeha-
sonlító vizsgálat készült egyebek mellett 
szegedi és a debreceni egyetemi-bírósági 
műhelyekben, ráadásul a német és az ame-
rikai szociológia is tele van ilyen témájú ku-
tatásokkal, úgyhogy ezeket a munkákat is 
fel tudjuk majd használni. 

Munkánkhoz bírjuk az OBH közreműkö-
désről szóló ígéretét. Nem a semmiből kell 
tehát építkeznünk, hiszen az előbb felsorol-
tak már jól rávilágítanak az azonos tárgyú 
büntetőítélkezés különbségének problémái-
ra. Nekünk először is módszertani terveket 
kell készítenünk, hogy a vizsgálatunk megfe-
lelhessen a végső elvárásnak, azaz, hogy eb-
ből valamikor jogegységi döntés születhes-
sen a Kúrián. 

► Van-e időbeli megkötése a munkának?

Jóllehet Darák Péter konkrét határidőket 
nem szabott nekünk, de úgy vélem, még 
idén elkészíthetjük a kutatási tervet, utána 
jöhet a módszertani kidolgozása, jövő nyár 
elején pedig elindulhat maga a kutatás, 
amire nagyjából fél évet lehet számolni. 
Személy szerint örülnék annak, ha e kutatás 
anyagából jogszociológiai tanulmányokat is 
publikálhatnánk, ami szintén segíthetné az 
egységesebb ítélkezés irányába mutató gya-
korlati jogalkalmazást, és kutatási eredmé-
nyeink így a tudományos közvéleményben is 
megjelenhetnének.

► Kiket szeretne bevonni a kutatásba? 

Lesz egy kutatásirányítási törzs, ebben felső 
bírósági büntetőkollégium-vezetők mellett 
megtalálhatók lesznek ítélkező és tudomá-
nyos fokozattal rendelkező bírák, valamint 
jogtudósok. Ennek én leszek az irányítója, 
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► Végül nézzük a harmadik projektet. 
Gondolom, itt is többfelé ágazik a vizsgá-
lódás, ön melyiket emelné ki, melyik az, 
amelyik esetleg már előrehaladottabb 
szakaszban van?

A harmadik megbízatásom az aktuális, a Kú-
ria szempontjából lényeges projektekhez 
szükséges kisebb kutatások elvégzését je-
lenti. Most a legfőbb bírói fórum ötfős taná-
csainak eddigi tapasztalatait tekintjük át. Az 
tudvalévő, hogy büntető ügyszakban a tör-
vény meghatározza, mikor kötelező az ötta-
gú „felállás”, míg a polgári és közigazgatási 
ügyszakban a kiemelkedő, nagy súlyú ese-
tekben jár el így a Kúria. Gondoljunk csak a 
devizahiteles perekre, ahol két alkalommal is 
ötfős tanácsokban ítélkezett a Kúria.  Nekünk 
most azt kell előkészíteni: ha az új polgári 
perrendtartás következtében megváltozik 
– lényegében szűkül – a Kúria ítélkező szere-
pe, akkor milyen szerepe, netán létjogosult-
sága lehet az ötfős tanácsoknak. Példaként 
említhetem a kollégiumokon átívelő taná-
csokat, ilyenek alakításának jelenleg sincs 
akadálya, sőt, viszonylag sok ilyen működött 
már eddig is. Ez a lehetőség szerintem a jö-
vőben is követendő lehet. A munkánk egyéb-
ként lényegében már a végéhez közeledik, de 
ami a konkrét következtetéseinket, javas-
latainkat illeti, arról természetesen majd a 
Kúria elnöke dönt.

Kálmán Attila

Fotó: Rózsa Zsuzsanna
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a munkáját pedig – decentralizált formában 
működő – nagyjából öt-hatfős csoportok 
fogják segíteni, szociológusok, szociálpszi-
chológusok és statisztikusok bevonásával. 

► Mit emelne ki a másik feladata közül?

Az elnök úr felkérésének másik része a Kúrián 
már zajló kutatások, elemzések „felkarolá-
sa”, amivel felgyorsíthatók és koncentrál-
hatók ezek a munkák. Talán az egyik legfon-
tosabb az úgynevezett ítéleti bizonyosság 
kérdése. Ennek lényege az az örök jogalkal-
mazói, ítélkezési dilemma, hogy mikor túl- 
vagy épp alulbizonyított egy ítélet. Erre pél-
da, amikor első fokon túl sok szakértőt ren-
del ki a bíró, ám ennek fordítottja is gyakori: 
másodfokon derül ki, hogy az elsőfokú ítélet 
nem volt kellően megalapozott. Az ítéleti bi-
zonyosság dilemmája nemcsak a bírókat 
foglalkoztatja, de nagy gondot jelent az 
ügyvédeknek is, hiszen ők is küzdenek azzal 
a problémával, mikor megalapozott és mi-
kor megalapozatlan a tényállás, mit kell bi-
zonyítaniuk és hogyan. Mivel ez a probléma 
az ítélkezés szíve minden ügyszakban, a vizs-
gálatunk e paradoxonra próbál válaszokat 
adni. Itt kell megemlíteni az új polgári per-
rendtartás tervezetét, melynek kodifikáció-
jában, ahogy már említettem, magam is 
részt vettem: a Pp. – az általam ismert leg-
utolsó tervezet szerint – legfeljebb két szak-
értő kirendelését engedi meg, szemben a je-
lenlegi eljárással, ahol szinte a végtelenségig 
el lehet húzni a szakértők bevonását, a felek 
érdekeitől függően. Amennyiben a törvény-
hozás elfogadja ezt a megoldást, egy új 
helyzet áll elő, amire mindenképpen fel kell 
készülni.

► Ennek a munkának van-e határideje?

Igen, a magam módszertani részét a jövő év 
elejéig kell elvégezni. A lényege az adatfel-
dolgozás, amihez ma már rendkívül komoly 
informatikai segítségünk van. Ennek szo-

ciológusként külön 
örülök, hiszen né-
hány évtizede a ha-
sonló nagy meny-
nyiségű információ 
feldolgozása jóval 
több időt igényelt 
és talán ennyire 
alapos sem lehe-
tett. Ennek hátte-
réhez tudni kell 
ugyanis, hogy a ku-
tatásban az elmúlt 
időszakban a kérdőíves vizsgálat megtör-
tént, a teljes magyar bírói kar egyharmada 
nyilatkozott az ítéleti bizonyosság kérdésé-
ről, ami egy 970 fős, nagyon komoly mintát 
jelent. 

► Jól értem, hogy az ön feladata lényegé-
ben egy leágazása a már amúgy is folyó fő 
kutatásnak?

Igen, valahogy így kell elképzelni: Molnár 
Ambrus, a Kúria Polgári Kollégiumának ta-
nácselnöke vezeti az ítéleti bizonyosság kér-
désével foglalkozó joggyakorlat-elemző cso-
portot, mi pedig lényegében a téma fő kuta-
tási irányának az oldalágát „bogozzuk ki”, 
fejtjük fel. A fő téma mentén ugyanis egyéb 
más, de kapcsolódó témákat is vizsgálha-
tunk a válaszok alapján. Mindenképp szeret-
nénk tehát megőrizni és feldolgozni a kérdő-
íveken összegyűlt sok egyéb információt, 
feltárni az ok-okozati összefüggéseket. Már 
most érdekes hipotéziseket láthatunk a pró-
baminták alapján. Ehhez azonban legelőször 
az említett 970 fős mintát kell módszertani-
lag feldolgozni.

► Milyen kritériumok jöhetnek szóba?

Azt gondolom, a mintát minimum két szem-
pont alapján rendszerezhetjük. Az egyik a 
válaszadó bíró beosztási szintje lehet, a má-
sik, hogy milyen ügyszakban ítélkezik. 
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