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Bevezetés 

 

Doktori disszertációm megvédését követőn érdeklődésem a hazai bírói gyakorlat jogelméleti 

és jogszociológiai elemzése felé fordult. Ebben az motivált, hogy a bírói gyakorlat általános 

(nem jogág-specifikus) problémáival kapcsolatban gyakorlatilag nem létezett szakmai 

diszkurzus. Ha jelentek is meg írások az ítélkezéssel kapcsolatban, azok visszhang nélkül 

maradtak, rosszabb esetben pedig nem vitát, hanem ellenérzéseket és elzárkózást váltottak ki 

– legalábbis a bírói szakma bizonyos képviselői részéről.
1
 További hiányként volt értékelhető, 

hogy a tapasztalható jelenségek feltérképezése és magyarázata nem kapott átfogó elméleti 

keretet, így a kritika csupán ad hoc módon létezett. 

 

Kutatásaim során annak próbáltam nyomába eredni, hogy milyen típusú problémák 

jellemzik a magyar bírósági gyakorlat működését, és ezek milyen gyökerekből 

eredeztethetőek. Az egyes ügyek elemzésekor két jelentős módszertani kihívásra kellett 

választ találnom. Az egyik az, hogy milyen elméleti keretben lehet sikeresen véghezvinni egy 

ilyen átfogó elemzést, másik pedig abban állt, hogy miként azonosíthatóak egyáltalán a 

problematikus döntések, másképpen fogalmazva milyen szempontok alapján tekinthető 

hibásnak egy bírói határozat vagy egy bevett gyakorlat (mérce-probléma). Logikailag a 

következő lépés az volt, hogy a rendelkezésre álló módszerekkel, és a feltárt mércékre 

tekintettel elvégeztem hazai ítélkezés általam szimptomatikusnak tartott eseteinek elemzését, 

majd csoportosítottam a problémák típusait, végül pedig következtetéseket vontam le ezek 

lehetséges okaira nézve. Ez a tudományos vállalkozás még nem záródott le, jelenleg azt 

kutatom, hogy milyen módszerekkel lehet megbízható módon tesztelni a vizsgálódásaim 

eredményeként felállított hipotéziseimet. A tézisfüzetben e vázlat szerinti sorrendben 

mutatom be az elmúlt 8 évben végzett tudományos munkámat. Mivel a téziseknek csupán a 

módszertant és eredmények összefoglalását tartalmazzák, a vizsgált konkrét esetek és 

gyakorlatok elemzésének ismertetését mellőzöm, ezek a benyújtott monográfiában 

megtalálhatóak. 

 

 

I. A kutatás elméleti keretei és módszertana 

 

1. A vizsgálódások tárgya 

 

Kutatásaimban a hazai ítélkezési gyakorlat dokumentumait, az általam jelentősnek ítélt 

bírósági határozatokat elemeztem, ezért szükséges volt meghatározni, hogy mit értek 

pontosan a bírói ítélkezés fogalmán. Ezt, az ítélkezést szabályalkalmazásként ábrázoló 

tradicionális felfogással szemben, a folyamat célja és módszerei felől határoztam meg: a bírói 

ítélkezés jogi indokok által igazolható olyan problémamegoldás, amelynek során az erre 

felhatalmazott személy egy jogra alapozott igény elfogadhatóságáról kötelező jelleggel dönt. 

A definíció így magában foglalja a nem szabályalapú döntéshozatalt is (pl. amikor íratlan 

jogelvek, a jog céljára vonatkozó megfontolások alapján dönt a bíró).  

 

Az ítélkezés a gondolkodás egy olyan sajátos használatát jelenti, amely abban 

különbözik az általános problémamegoldástól, hogy bizonyos keretek – jogi kultúránként, 

illetve jogrendszerenként eltérő mértékben – korlátozzák a problémamegoldáshoz igénybe 
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 Lásd például lásd: Darák Péter: Észrevételek Fleck Zoltán felvetéseire. In: Bírósági Határozatok, LVI. éfv. 
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vehető eszközök számát. A bírónak tartania kell magát bizonyos kritériumokhoz, különben 

érvelését mint jogilag irrelevánsat utasítják el.  

 

Az ítélkezési tevékenységet két komponens alkotja: a jogalkalmazás és a tényállás 

feltárása.
2
 A jogalkalmazás azt jelenti, hogy a bíró jogi indokok által igazolt módon oldja meg 

a felmerülő problémát. A jogalkalmazás a jogi érvelésben (például az ítéletek indokolásában) 

tükröződik, és ebből formálódik a bírói gyakorlat. A jogi érvelés központi eleme a 

„minősítés”, vagy „jogkérdés”, amikor a bíró eldönti, hogy valamely jogi fogalom alá 

tartozik-e a tényállás egésze, vagy annak egy része. A bíró által választott minősítés 

helyességének igazolását pedig a releváns jogi indokok nyújtják. A tényállás megállapítása 

olyan tevékenység, amelynek során a bíróság összegyűjti az ügyben a felmerült problémára 

tekintettel releváns tényeket, és ezekből a logika szabályai szerint egy koherens történetet állít 

össze. A tényállás feltárásának a nyilvánosság elé tárt része a bizonyításra vonatkozó jogi 

előírások és a logika törvényszerűsége által formált mederben halad, és e tevékenységről 

számot is ad a bíró az ítélete indokolásában. Azt, hogy egy adott esetben mi lehet releváns 

tényként, illetve releváns jogi indokként figyelembe venni, a bíróság elé terjesztett igény jelöli 

ki. Ez az igény természetesen változhat az eljárás során, ha új érvek vagy bizonyítékok 

bukkannak felszínre. A bíró számára azonban az első lépések megtételéhez a kezdeti igény 

nyújt támaszt. 

 

Az ítélkezési tevékenység azonban nem csupán az előbbi vonatkozásban heterogén. A 

bírónak eltérő típusú gondolati műveleteket kell elvégeznie attól függően, hogy milyen eset 

kerül elé. A klasszikus jogelméleti hagyomány a „könnyű eset – nehéz eset” ellentétpárját 

ismeri. Munkám során azonban arra a felismerésre jutottam, hogy a megfelelő 

felbontóképességű elemzésben ki kell bővíteni ezt a dualitást, mivel a megfelelő színvonalú 

ítélkezéshez háromfajta tudás birtokában kell lennie a jogalkalmazónak. A következő 

elhatárolás az ideáltípusokra vonatkozik, a második és a harmadik típus megjelenhet egy 

eseten belül is.  

 

(1) Beszélhetünk egyrészt az „egyszerű”, vagy „könnyű” esetekről. Ezen esetek egyszerűsége 

természetesen nem valamiféle dologi adottság, hanem az ügy és az ügyet eldöntő személyek 

egymás közti viszonyának függvénye. Ilyenkor nem merül fel valódi döntési szituáció a 

jogkérdést illetően, vagy ha fel is merül, akkor nem igényel komoly intellektuális erőfeszítést 

a megoldás megtalálása. Ennek az „egyszerűségnek” az az oka, hogy az adott tényállásra 

vonatkozóan egyértelműen tisztázott a jogi háttér (vagy a jogszabály illeszkedik a 

tényálláshoz, vagy létezik korábbi eseti döntés az adott tényállásra vonatkozóan). Ebben a 

helyzetben nem kell végiggondolni, hogy milyen lépések vezetnek a helyes megoldáshoz. 

Természetesen az előzőekhez azt is hozzá kell tenni, hogy az egyértelmű jogi háttér 

szükséges, de nem mindig elégséges feltétele annak, hogy egy esetet „könnyűnek” 

tekinthessünk. Ehhez, még az is kell, hogy a jogszabály, illetve a korábbi döntés igazolható 

legyen, illeszkedjen a jogi gyakorlatot megalapozó elvekhez, értékekhez.  

 

(2) A második kategóriába a „jogi szaktudást igénylő” eseteket sorolhatjuk. Jogi szaktudást 

igénylő esetről akkor beszélhetünk, ha az adott ügy összetettsége miatt nehéz megtalálni azt, 

hogy pontosan milyen szabályozás vonatkozik a bíró elé kerülő problémára, esetleg 

többszörös következtetési láncon juthatunk el a megoldásig. Ekkor mindenképp fontos, hogy 

legyenek dogmatikai ismereteink, tudnunk kell azt, hogy miként kapcsolódnak össze a jog 

egyes írott rendelkezései vagy azt, hogy milyen jegyek jellemeznek a jogszabályokban 
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 Az ítélkezés e két komponensének elválasztási nehézségeit, és a különbség relativitását a gyakorló jogász 

perspektívájából kiválóan elemzésére lásd Markó Jenő: A jogalkalmazás tudományának alapjai. A Magyar 

Jogászegylet kiadása, Budapest, 1936. 43-44. o. Ugyanerről filozófiai aspektusból lásd Varga Csaba: A bírói 

ténymegállapítási folyamat természete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.  



használt bizonyos fogalmakat. Különösen akkor fontos ez, ha be kell sorolni egy tényállást 

valamilyen fogalom értelemkörébe, azaz, ha a „minősítés” kérdéses. Ilyenkor a bírónak úgy 

kell eljárnia, mintha egy matematikai szöveges feladatot próbálna megoldani, ahol 

következtetni kell az egyes változók értékére, meg kell találnia, hogy melyik életbeli tény, 

melyik jogi fogalomba helyettesíthető be. A „könnyű” esethez képest a jogi szaktudást 

igénylő esetekben már komoly intellektuális tevékenységet igényel a megoldás megtalálása, 

az nem tekinthető „magától értetődőnek”. Azonban, ahogyan egy matematikai példa 

megoldásához sem szükséges a szó valódi értelmében döntést hoznunk (tehát fennálló, és 

eltérő szempontokból egyaránt helyeselhető lehetőségek közül választanunk), úgy itt is 

„csupán” fel kell ismerni a megoldáshoz vezető utat, és nem nekünk kell döntéseink során 

kialakítanunk azt. A matematikai hasonlat azt is megvilágítja, hogy megoldáshoz vezető út 

felismerése ezekben az esetekben megkövetelhet olyan tudást is, amely szisztematikusan nem 

tanítható: valaki vagy képes – akár intuitív módon is – rejtett összefüggéseket meglátni vagy 

nem. 

 

(3) A „nehéz” eseteken azokat az ügyeket értem, amelyeknek több, egymással akár ellentétes 

megoldása is lehet, és mindegyik megoldás mellett megfontolásra érdemes racionális érvek 

szólnak. Dworkin felfogásában az ilyen jogi problémák megoldása azt követeli meg, hogy 

feltárjuk, milyen döntés illeszkedik legjobban a vonatkozó joganyaghoz, és az ezek mögött 

meghúzódó igazoló elvekhez.
3
 Mások, pl. Raz vagy Perelman, amellett, hogy szintén 

elismerik a múltbéli döntések kötőerejét, a jogalkalmazó személyes felelősségét, és a döntés 

mozzanatát hangsúlyozzák. Raz ítélkezés-elméletében a jogalkalmazó az adott jogi kereteken 

belül figyelembe vehet jogon kívüli (pl. morális) indokokat, diszkréciót gyakorolhat.
4
 

Perelman szerint pedig a rendelkezésre álló érvek közötti választás kerül előtérbe, és azért van 

szükség a jogalkalmazói autoritásra, hogy a döntés a kényszerítő érvek hiányának ellenére 

kötelező erővel bírjon.
5
 A nehéz esetek megkülönböztető sajátossága tehát az, hogy 

valamilyen ok miatt valódi választási lehetőség nyílik a bíró előtt. E helyzet létrejöttének 

alapvetően két oka lehet, az egyik nyelvi jellegű, a másik pedig a bíró és az alkalmazandó jog 

viszonyával kapcsolatos.
6
 A nyelvi magyarázat lényege az, hogy a döntési alapként szolgáló 

jogi rendelkezés által használt kifejezés és a megítélendő tényállás nem feleltethető meg 

megnyugtatóan egymásnak (pl. időközben a szó jelentése változott, vagy olyan tényállás 

valósult meg, amire a fogalom hétköznapi jelentése nem alkalmazható magától értetődően, és 

dogmatikai lépésekkel sem vezethető le az eset megoldása). A második lehetőség azt jelenti, 

hogy a felmerült problémára létezik ugyan olyan megoldás, amely viszonylag könnyen 

igazolható a bírói érvelés bevett eszközeivel (pl. a jogszabály szövegével, vagy a bírói 

gyakorlattal), de a bíró valamilyen indok alapján mégsem tartja az így hozható döntést 

helyesnek. A tudás, amelyet az efféle ügyek megoldásához mozgósítani kell része (vagy része 

kellene, hogy legyen) a jogászok tudásának, azonban más jellegű, mint a szűk értelemben vett 

jogászi szaktudás: szükségünk van a „gyakorlati okosságra”, amely például az erkölcsi 

dilemmák eldöntésekor jut szerephez. Nevezhetjük ezt „bírói bölcsességnek” is, ami azt 

kívánja meg az ítélkezőtől, hogy a nehéz esetekben olyan határozatot hozzon, amelyik 

megfelel a politikai igazságosság eszményének, azaz a döntést azok az elvek és ideák 

igazolják, amelyek legitimálják az adott közösség által fenntartott politikai 

intézményrendszert is – ennek az intézményrendszernek része maga a jog is, mint a politikai 

autoritás egyik megnyilvánulási formája. Csak így garantálható, hogy a meghozott bírói 
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  Ronald Dworkin: Law’s Empire. Hart Publishing, Oxford, 1998. 225-275. o. 

4
  Joseph Raz: Ethics in the public domain.  Clarendon Press, Oxford, 1994. 301-305. o. 

5
  Chaim Perelman: ‘Amit a jog tanulmányozása nyújthat a filozófusoknak.’ (Ford. Szabó Miklós) In: Szabó 

Miklós (szerk.): Előadások a jogelmélet köréből. Bíbor kiadó, Miskolc, 1996. 71. o. 
6
  Kategorizálásom abban tér el Szabó Miklósétól (Szabó Miklós: Ars iuris. Bíbor Kiadó, Miskolc 2005. 51-52. 

o.), hogy ő a ténymegállapítási folyamat lehetséges bizonytalanságait is úgy tekinti, mint amelyek nehézzé 

tehetnek egy esetet, másrészt pedig az általam „jogi szaktudást igénylőnek” nevezett típus helyét nem 

határozza meg egyértelműen.  



határozat a vonatkozó joganyag bizonytalansága ellenére is állampolgári elfogadással 

találkozzon. 

 

E fejtegetések jelentőségét a kutatás szempontjából az adja, hogy segít egyértelműen 

behatárolni a bírói gyakorlat vizsgálandó területeit. A fenti megkülönböztetések szerint 

haladva az első tisztázandó kérdés az, hogy a jogalkalmazás vagy a tényállás-megállapítás 

körüli problémák állnak-e az elemzés fókuszában. Mivel a bírói hivatás alapvetően jogi 

problémamegoldás, és csak járulékosan tényfeltárói (kvázi-nyomozói) munka, ezért a 

jogalkalmazási kérdések tárgyalásának tulajdonítottam nagyobb nyomatékot. A tényállás-

megállapítással összefüggő problémákra csupán annyiban tértem ki, amennyiben ez a 

folyamat is jogi keretek között folyik, így a ténymegállapítás zavarai mögött állhatnak 

jogértelmezési problémák is. A másik felosztást alapul véve elsősorban a „jogi szaktudást 

igénylő” és a „nehéz” esetekre koncentráltam, amelynek az az oka, hogy a dolog 

természeténél fogva leginkább ezekkel az ügyekkel kapcsolatban érik olyan kihívások a bírói 

kart, amelyek komolyan vehetőek, és a válaszokból kirajzolódhatnak a felszínen nem látható 

jellemzők, és az esetleges problémák.  

 

2. A vizsgálódások  módszere 

 

Az ítélkezési tevékenységgel foglalkozó jogtudományban két alapvető módszertani álláspont 

van jelen, melyek gyakran össze is keverednek az egyes elemzésekben, ezért kulcsfontosságú 

a két megközelítés pontos elhatárolása és egymáshoz való viszonyuk tisztázása.  

 

Az egyik megközelítést igazolás-elméletként szokás emlegetni. A jogtudományban 

tevékenykedők a bírói gyakorlat kapcsán vizsgálhatják azt, hogy egy-egy döntés, illetve az 

abban foglalt megállapítások, jogi következtetések igazolhatóak-e. Az ilyen típusú 

elemzéseknek természetesen előkérdése, hogy miként állapítjuk meg az igazolhatóság 

mércéit, amely voltaképpen az ítélkezési tevékenységet igazoló elvek feltárását, és egymással 

való összemérését jelenti. Optimális esetben az e kérdésre adott válaszban kikristályosodnak 

egy olyan ideális gyakorlatnak a körvonalai, amelyhez hozzá lehet mérni az aktuális 

ítélkezést.  Az ideális gyakorlat körvonalazása természetesen azt is igényli a kutatótól, hogy 

foglaljon állást a normatív racionalitás kérdésben: abban, hogy milyen típusú ítélkezés volna 

optimális az adott jogrendszeren belül. E kérdés tisztázását követően kerülhetünk olyan 

helyzetbe, hogy a rendelkezésére álló igazolási mércéket összevessük az ítélettel, és 

eldöntsük, hogy megfelel-e az ítélet ezeknek a mércéknek. Ez a döntések szövegének 

elemzését igényli, amelyekből kiolvasható, hogy a tényleges gyakorlat menyire felel meg az 

ideális gyakorlatból fakadó elvárásoknak.  

 

A jogalkalmazás kutatása során azonban nem csupán az érdekelhet minket, hogy 

igazolható-e, helyes-e egy bírói döntés, hanem az is, hogy miért éppen az a bírói döntés 

született, és miért éppen egy bizonyos tendencia rajzolódik ki az egyedi döntésekből: ezt a 

megközelítést nevezik felfedezés-elméletnek. Ennek keretében azt vizsgáljuk, hogy milyen 

szervezeti vagy személyi okok, milyen szociológiai, történeti, pszichológiai vagy más egyéb 

tényezők álltak a döntés hátterében. Ha ezeket a tényezőket keressük, akkor kutatásunk 

független az igazolhatóság kérdésétől, önálló tudományos céllal rendelkezik. Ez a cél pedig a 

bírói döntések, illetve a bírói gyakorlat megfigyelhető tendenciáinak magyarázata (és nem az 

értékelése).  

 

A két megközelítés elhatárolása azonban még nyitva hagyja azt a kérdést, hogy miért 

volt szükségem mindkét perspektívára a vizsgálódásaim során. Erre a válaszom az, hogy az 

igazolás-elméleti perspektívát követve találjuk meg azokat a pontokat, ahol a bírói gyakorlat 

letér arról az ösvényről, amelyet az ítélkezésre vonatkozó legfontosabb igazoló elvek jelölnek 

ki. De annak magyarázata, hogy milyen tényezők miatt távolodott el a bírói kar az ideális 



gyakorlattól, már a felfedezés-elméletekhez tartozik. Úgyszintén ebben az utóbbi 

megközelítésben érdemes ahhoz is támpontokat keresnünk, hogy milyen lépéseket kellene 

tennünk a gyakorlat javításához. Ezekre az összefüggésekre tekintettel először az 

igazolhatóság mércéit kellett meghatároznom 

 

2.1. Az igazolhatóság mércéjének általános problémái  

 

A hazai ítélkezés problémáinak feltérképezésében központi szerepet játszó ideális gyakorlat 

felvázolása nem csupán elméleti oldalról érdekes probléma. A magyar joggyakorlat 

résztvevőinek körében ugyanis egyre inkább terjedőben van az a felfogás, mely szerint a 

bíróságok munkájának, illetve e munka színvonalának megítéléséhez elegendő szakmai 

kompetenciával csak magának a gyakorlatnak a résztvevői rendelkeznek, így a külső, 

tudományos kritikákat sokszor a bírói szervezet elleni támadásként fogják fel.
7
 Indokolásra 

szorul tehát, hogy van-e létjogosultsága a külső kritikának. Úgy vélem, hogy a külső kritika 

elutasítása csak azon előfeltevések helyessége esetén lenne igazolható, melyek szerint 1) az 

ítélkezés színvonala kizárólag a szűk értelemben vett jogalkalmazói szaktudástól függene, és 

2) ez a jogalkalmazói szaktudás csupán a joggyakorlat professzionális résztvevői által lenne 

megszerezhető. 

  

Véleményem szerint azonban egyik előfeltevés sem helyes. A bírói ítélkezésnek – 

természetéből következően – nem csupán szűk értelemben vett szakmai standardoknak kell 

megfelelnie, hanem általános politikai eszményeknek is. Ezért ezen eszmények 

megvalósulását bárki jogosult számon kérni a bíróságokon, a bizonyítási teher a gyakorlat 

résztvevőin nyugszik. Nekik kell bizonyítani, hogy ezek az ideálok nem sérülnek. Ha azonban 

csak a 2) pont alatti előfeltevésre koncentrálunk, akkor sem mondhatjuk azt, hogy az 

ítélkezéshez szükséges szakmai tudás valamiféle „titkos tudomány” lenne, amelybe csak az 

igazságszolgáltatás működtetői nyerhetnek beavatást. Az állítás igazságmagva az a 

jogelméleti tétel, mely szerint nem minden bírói döntés érthető meg csupán az esetre 

vonatkozó írott jog ismeretében, a jogszabályok felszíne alatt vannak olyan összetevői még a 

jogászi szaktudásnak, melyek megalapozzák a bírói döntéseket. Úgy vélem azonban, hogy 

egy általános jogászi szakismeret birtokában a kellő idő- és energiaráfordítással el lehet azt 

dönteni, hogy mennyire felelt meg ezeknek a felszínen nem látható szakmai szabályoknak 

(leginkább a jogi dogmatika által támasztott követelményeknek) a döntés. Nem vonom 

ugyanakkor kétségbe, hogy ez a fajta szakmai tudás rendkívül szerteágazó, és megszerzése 

sok esetben komoly specializációt igényel. Ezért az általam vizsgált bírói döntésekről 

kialakított álláspontom ellenőrzéséhez igénybe vettem az adott területen dolgozó kollégáim 

segítségét, és kikértem tanácsaikat. Jelentősen megkönnyíti továbbá a kutató dolgát az a tény, 

hogy a bíróságok kötelesek indokolni a döntéseiket, ezért elég, ha a figyelmet arra fordítjuk, 

hogy mennyire helytálló az indokolás, képes-e a bíró arról meggyőzni az olvasót, hogy 

szakmailag helyes határozatot hozott. Ha ez az érvelés valamilyen fogyatékosságban szenved, 

akkor alappal gyanakodhatunk arra, hogy a háttérben szakmai probléma húzódhat meg. 

 

Annak oka, hogy az általam bírált attitűd elterjedhetett, az lehet (és ez már az ideális 

gyakorlat meghatározásnak elméleti vetülete), hogy valódi kihívást jelentő módszertani 

problémákkal szembesül az, aki a bírói gyakorlat színvonalának lényegi, „végső” és nem 

csupán technikai jellegű mércéit keresi. Viszonylag könnyű egy emberi tevékenység 

megítélése, ha létezik objektív eredménykontroll. Ilyen például a gyógyászat. Ha egy súlyos 

rosszulléttel küszködő ember az orvosi beavatkozás után gyorsan jobban lesz, és hamar 
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meggyógyul, akkor nem kockáztat sokat az, aki helyesnek minősítette az orvos tevékenységét. 

Ha viszont valaki egy egyszerű rutinműtét közben életét veszti, akkor vélelmezhető, hogy 

valamilyen műhiba történt. Talán felesleges is részleteznem, hogy a jogalkalmazás esetében 

nem kapaszkodhatunk ilyen biztos fogódzóba. Nem tudunk kiindulni abból a kényelmes 

pozícióból, hogy a jogalkalmazásnak, mint minden szakmának, megvannak a maga szabályai. 

Egyáltalán nem olyan könnyű megállapítani azt, hogy melyek is azok a szabályok, amelyek 

irányítani hivatottak a bírák munkáját. Elsőként természetesen a jogszabályok jöhetnek 

számításba, azonban a jogalkalmazás során ezeket is értelmezni kell, és egy szabály nem tudja 

meghatározni a saját maga értelmezését és alkalmazását. Tudjuk másrészt azt, hogy a 

jogszabályokon túl léteznek bizonyos írott és íratlan elvárások a bíróságok irányába, és 

vannak olyan minták, amelyek rögzítik és kijelölik a jogalkalmazás járható útjait. A probléma 

ebben az esetben az, hogy miként lehet hozzáférni ezekhez a standardokhoz, továbbá az a 

kérdés is felmerül, hogy ezek a standardok maguk mennyiben igazolhatók. Az ítélet 

eredménye, a meghozott döntés önmagában még nem mond semmit a bírói munka 

helyességéről. Ha a bírói munka eredményének azt tekintjük, hogy hozzájárul a társadalmi 

rendezettséghez, védi, biztosítja az állampolgárok, és szervezeteik jogait, jogos érdekeit, és 

eljár ezek megsértőivel szemben, akkor egyrészt abba az akadályba ütközünk, hogy e cél 

teljesülését roppant nehéz egzakt módszerekkel megállapítani (nem követhet minden bírói 

döntést egy hatástanulmány), másrészt nincs egyértelmű konszenzus abban a kérdésben, hogy 

például mi minősül társadalmi rendezettségnek.
8
 Nyilvánvalóan eltérő lehet a 

szociáldemokrata, a liberális, vagy a konzervatív elképzelés, és nincsenek ahhoz megfelelő 

kritériumaink, hogy ezeket a világnézeteket rangsoroljuk. 

 

Én mégis amellett érvelek, hogy bizonyos racionális elvárások teljesítését számon 

lehet kérni a bírói gyakorlaton. Ezeknek az elvárásoknak, mércéknek a feltárása lényegében 

egybeesik az olyan kérdések tisztázásával, hogy mit érthetünk „helyes” vagy „ideális” bírói 

gyakorlaton. A kérdést célszerű két részre bontani: el tudunk különíteni szubsztantív igazoló 

elveket, melyek a döntések tartalmára vonatkoznak, illetve formai kritériumokat, amelyek a 

bírói érveléssel szemben támasztott követelményekben fejeződnek ki. 

 

2.1.1. Szubsztantív igazolási szempontok 

 

A szubsztantív mércék keresése felveti azt az előkérdést, hogy milyen értelmet, célt 

tulajdonítunk a bírói gyakorlatnak, mivel a helyesség kérdése valamilyen célhoz 

viszonyítottan állapítható meg. Nyilvánvalóan más lesz a mérce, ha a törvény mechanikus 

alkalmazójának szerepére kívánjuk korlátozni a bírót, és más akkor, ha az igazságosság 

érvényesítőjének, az állampolgári jogok védelmezőjének tekintjük. Természetesen az elemző 

nem teheti meg azt, hogy önkényesen választja ki, milyen célra legyen tekintettel, amikor 

hozzáfog a gyakorlat feldolgozásához. De akkor milyen álláspontról állíthatja komolyan, 

hogy a megfelelő kiindulási alapot szolgáltatja?  

 

Anélkül, hogy belemélyednénk az egyébként itt releváns politikai-filozófiai 

fejtegetésekbe arról, hogy az egyes autoritatív intézmények működése mikor tekinthető 

igazoltnak, az elemzés szempontjából elegendő, ha olyan kiindulási pontot keresünk, melyet 

feltételezhetően a jelenlegi magyar gyakorlat egyetlen kompetens résztvevője sem utasít el. 

Ez a kiindulási pont a demokratikus rend, az alapvető szabadságjogok, az egyenlőségi jog és a 

jogállamiság hatékony biztosítása. Ezek nyújtják ugyanis a jelenlegi politikai és jogi 

berendezkedésünk végső alapjait, és nem találkoztunk még sem olyan empirikus 

tapasztalattal, sem olyan politikai-filozófiai elmélettel, amely meggyőzően cáfolta volna 
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ezeknek az értékeknek a követésre méltóságát és alapvető jellegét. A bizonyítási teher ezért 

azon nyugszik, aki más értékeket helyesebbnek, alapvetőbbnek ítél.
9
   

 

Ezekkel az értékekkel kapcsolatban legtöbben a problémát a demokrácia és az emberi 

jogok közti feszültségben látják. Bár ez az általános jog- és politikai-filozófia egyik 

legsúlyosabb problémája, úgy vélem, hogy a magyar bírói gyakorlat vonatkozásában a két 

érték viszonya tisztázható. A demokrácia elvéből az következik, hogy a népszuverenitást – a 

közvetlen akaratnyilvánítás eseteit leszámítva – az országgyűlés gyakorolja, és ennek egyik 

legfontosabb mozzanata a törvények alkotására való jogosultság. A közösség egészét érintő 

jelentős kérdésekben tehát a demokratikusan választott parlament jogosult dönteni, és a 

jogállamiság elvéből következően más állami szerveknek – így a bíróságoknak is – a 

törvények tartalmától függetlenül követniük kell ezeket a döntéseket. A fenti elvekből 

ugyanakkor az is következik, hogy a bíróságok szerepe több mint az egyszerű jogalkalmazás. 

Az alkotmány is egy olyan „igazságszolgáltatást” tekint a bíróságok legfontosabb feladatának, 

melynek keretében a bíróságok „védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes 

személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és 

törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.”
10

 Az emberi jogokban megjelenő 

igazságossági követelmények tehát korlátját képezik a demokratikus többség jogalkotásának 

is, és ezen jogok érvényre juttatása is a bíróságok feladatát képezik. Kérdés, természetesen, 

hogy mikor áll elő az adott jogeset kapcsán olyan helyzet, amikor racionális megfontolás 

tárgya lehet az alapjogok alkalmazása a demokratikus úton létrejött jogi szabályozással 

szemben. A problémát az okozza, hogy minden jogeset, még a legegyszerűbb mögött is 

feltárhatóak olyan mögöttes igazoló jogelvek, jogosultságok, amelyek alapján egymással 

ellentétes döntések is hozhatóak. 

 

Nem szorul további bizonyításra, hogy nem minden, egy adott ügy kapcsán szóba 

jöhető alapjog érdemes arra, hogy az ügy körülményeire tekintettel komolyan figyelembe 

vegyük (a magánlaksértés miatti büntetőjogi felelősségrevonás alól nem mentesít, ha valaki a 

mozgásszabadság alkotmányos jogára hivatkozik). A dilemma eldöntésében a fő irányadó 

szempont az lehet, hogy az adott alapjog közvetlenül releváns-e az ügyben. Álláspontom 

szerint akkor lehet releváns egy alapjogra való hivatkozás, ha a bíró megalapozottan 

gondolhatja, hogy az előtte fekvő ügyben előforduló helyzettel a jogalkotó nem számolt, 

amikor az ügyre vonatkozó konkrét jogszabályt meghozta, és ha számolt volna, akkor az 

üggyel kapcsolatba hozható alapjogra tekintettel más lett volna a szabályozás. Ha ezt a 

megfontolást komolyan vesszük, akkor abból az is következik, hogy túlságosan leegyszerűsítő 

az a nézet, amely szerint az alapjogokra történő közvetlen hivatkozások eleve veszélyt 

jelentenek a demokráciára és jogbiztonságra. Az alapjogok közvetlen alkalmazása akkor 

problematikus, ha átgondolatlanul történik. Ez az elméleti megoldás azonban nem 

univerzális, előfeltételezi azt, hogy az alkotmány valóban integrálja a politikai közösséget, és 

az alapjogi katalógusban a szabad és egyenlő állampolgárok konszenzusa jelenik meg. Ilyen 

értelemben a vázolt elméleti keret csak az alkotmányos demokráciák legjobb gyakorlatára 

korlátozódik. 

 

 Mindezekből az is következik, hogy a bíróságok nem rendelkeznek olyan mértékű 

felhatalmazással a közösség életét meghatározó döntések terén, mint a jogalkotás, de ez nem 

jelenti azt, hogy az írott jogon kívül minden más tényezővel szemben érzéketlenek 

maradhatnak az ítélkezési tevékenységük során. Kérdés, hogy melyek azok a jogi formába 

nem öntött indokok, melyek figyelembe vétele legitim lehet, azaz mi is képezi a fent említett 
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„átgondolási” művelet támpontjait. Az ítélkezési tevékenységre vonatkozó elemzések azt 

mutatják, hogy az íratlan elvárások két csoportra oszthatóak. Egyrészről beszélhetünk 

hagyományosan szakmainak tekintett indokokról (pl. a jogdogmatika elemei), másrészről 

bizonyos politikai-morális követelményekről, mint amilyen az igazságosság érvényesítése. 

Másképpen fogalmazva, a bírói döntéseknek kétféle nyilvánosság irányban is igazolhatóaknak 

kell lenniük: egyfelől meg kell felelniük a jogászi szakma által támasztott követelményeknek 

(szakmai elfogadottság), másfelől olyan jellemzőkkel is bírniuk kell, hogy a jog címzettjei, a 

laikus állampolgárok is elfogadásra méltónak találják, és engedelmeskedjenek a döntés 

előírásainak (politikai legitimitás).  

 

Az elfogadásra méltóságot, amely a politikai legitimitás tartalmát jelenti, azért kell 

számításba vennünk, mert jogalkalmazás, ahogyan a jog maga is, erőteljesen politikai 

természetű. A „politika” kifejezést itt széles értelemben használom. Ebben a felfogásban a 

politika a közösség ügyeinek intézését jelenti, a közösség nyilvános életére (tehát nem a 

magántermészetű ügyekre) vonatkozó cselekvést jelöli. Ha politika lényegét az előbbi, 

szélesebb értelemben ragadjuk meg, akkor minden jogalkalmazói döntés politikai jellegűnek 

minősül. Minden döntés érinti ugyanis valamelyest a politikai közösség kereteit, minden 

döntés az emberek egymás közti nyilvános viszonyaira irányul. A jogalkalmazás állandóan ki 

lehet téve, és ki is van téve a nyilvánosság bírálatának, ezért a jogalkalmazói gyakorlatnak a 

nyilvánosság előtt védhetőnek, igazolhatónak kell lennie. A bírói döntések ezért nem 

mehetnek tartósan szemben azokkal az igazságosság eszmékkel, amelyek egy közösség 

nyilvános életét határozzák meg, és amelyek leginkább az alkotmányos alapjogokban és 

alapelvekben testesülnek meg. Így tehát az igazságosság általános eszméje szolgáltatja azokat 

az alapvető kereteket, amelyen belül kell maradni a bírói gyakorlatnak. Ez az eszmény 

természetesen nem azt jelenti, hogy a bírói gyakorlatnak mindenben – akár a jogi kereteket is 

átlépve – ki kell szolgálnia a nagyközönség igazságérzetét, hanem azt, hogy igazodnia kell 

azokhoz az elvekhez, amelyek a közösség szerveződését döntően meghatározzák.  

 

Jogászi-szakmai szempontból egy bírói döntés akkor lesz elfogadható, ha megfelel a 

jogászi gondolkodás lényegét jelentő jogászi racionalitás kritériumainak. A racionalitás, 

általános meghatározása szerint, a cselekvéseinkre vonatkozó indokok iránti érzékenységet 

jelenti. A mi szempontunkból az a kérdés vetődik fel, hogy mi adja e sajátos racionalitásnak a 

tartalmát, mitől tekinthetünk „szakszerűnek” egy bírói döntést.  

 

Ennek megvilágításához abból a közkeletű igazságból indulhatunk ki, hogy a jog 

magas színvonalú, hatékony működtetéséhez nélkülözhetetlen egyfajta speciális, csak a 

jogászokra jellemző tudás. Ez a tudás egyrészt felöleli a hatályos jogszabályok, az irányadó 

felsőbírósági döntések, és az ezek mögötti, a jogtudomány által kidolgozott fogalmak 

ismeretét, továbbá természetesen a lényeglátó és logikus gondolkodás képességét. A jogászi 

racionalitásnak ezt a dimenzióját nevezhetjük instrumentális, vagy szűkebb értelemben vett 

szakmai tudásnak. Ezeken túl azonban létezik még a jogi tudásnak egy olyan összetevője, 

melyeket birtokolni kell a jogászoknak ahhoz, hogy az esetek egy jelentős részében 

(különösen a nehéz esetek körében) valóban a megfelelő döntést tudják meghozni. 

 

Egy jó bírónak tisztában kell lennie azzal, hogy az általa alkalmazott jogi 

rendelkezéseket, jogszabályokat, illetve jogterületet, jogágat és magát a jogot milyen 

mögöttes elvek tesznek igazolhatóvá. Tudnia kell azt is, hogy egy adott törvény, vagy 

jogintézmény hátterében milyen filozófia húzódik meg, mi az értelme, a célja egy-egy 

rendelkezésnek, és ez milyen követelményeket támaszt az a jogalkalmazással szemben. Az 

ilyen ismeretek nélkül könnyen téves következtetésekhez vezethet az egyes rendelkezések 

elszigetelt értelmezése. Ezek az igazoló elvek – bár a bírák tudásának részét kell, hogy 

képezzék – már nem értelmezhetőek kizárólagosan jogi tudásként. Olyan különböző 

általánossági szinten álló politikai elvekről van szó, amelyek értelmet adnak a jogi gyakorlat 



létezésének.
11

 Ezen a ponton természetesen közel kerülnek egymáshoz az 

igazságszolgáltatásra vonatkozó szakmai és a laikus standardok, amely ismét arra utal, hogy a 

bírói gyakorlatot nem lehet „szakmai belügynek” tekinteni. 

 

Fontos észrevennünk azt is, hogy az instrumentális tudást az ítélkezési tevékenység 

mögötti igazoló elvek és célok komolyan vétele (a bírói bölcsesség) alapozza meg. Ha az 

ítélkezési tevékenység során a bíró igazolhatatlan módon lépi át a jogszabályi kereteket, vagy 

dogmatikailag hibásan következtet, azzal nem csupán „technikai” hibát követ el, hanem 

megsért a tevékenységére vonatkozó elveket is (pl. a jogbiztonság elvét). Jelentőségük miatt 

tehát az igazoló elveknek való megfelelés az első számú követelmény a bírói gyakorlattal 

szemben. Ebből a belátásból kiindulva a továbbiakban az általam hibásnak tartott döntések és 

gyakorlatok ismertetésekor igyekszek majd kitérni arra is, hogy milyen fontos elv 

érvényesülése szorul háttérbe az adott esetben. 

 

A magyar tételes joganyag (a jogszabályok és a bírói gyakorlat) háttérben meghúzódó 

összes igazoló elv és legitim politikai cél felsorolása ezen a helyen lehetetlen volna. Annyit 

azonban leszögezhetünk, hogy ezek adnak értelmet a jog szövegének, így a jogalkalmazási 

határhelyzetekben a bíró kötelessége, hogy azokra az elvekre tekintettel hozzon döntést, 

amelyek az alkalmazandó tételes jogi szabály(ok) mögött állnak.  

 

2.1.1.1. A nehéz esetek kritikája 

 

A jogalkalmazás folyamatában természetes ugyanakkor, hogy egy-egy eldöntendő jogeset 

elbírálásakor az egyes igazoló elvek között néha konfliktus lép fel. Ezeket neveztük „nehéz” 

eseteknek. A bírónak ekkor választania kell a rivális igazolások közül, és a választott 

megoldást racionális érveléssel kell alátámasztania. Ha ez megtörténik, akkor nem 

beszélhetünk igazolhatatlan, legfeljebb vitatható jogi álláspontról. A problémát az ilyen 

döntéseket körülvevő bizonytalanság jelenti: miként mutatható ki valamely jogi álláspontról, 

hogy már túl van a vitathatóság szintjén, és tévesnek kell minősíteni?  Véleményem szerint az 

elemzésnek és a kritikának ekkor sem kell megtorpannia: lehetséges olyan módon analizálni a 

nehéz eseteket eldöntő bírói ítéleteket, hogy világossá váljon, védhető-e az alkalmazott 

megoldás. 

  

Ez a feladat azonban roppant összetett, hiszen a jog helyességének kérdése összeolvad 

az emberi cselekvések helyességének mércéjével, és így azonnal beleütközünk az „erkölcsi 

objektivizmus versus konvencionalizmus” problémába.
12

 Tehát még az is megkérdőjelezhető, 

hogy léteznek-e hagyományainktól vagy megállapodásainktól független, objektív értékmérők. 

És ha még hiszünk is létezésükben, akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy helyesen fogunk 

ráérezni arra, melyek lehetnek ezek pontosan. Így a kutatónak megfelelő óvatosságot kell 

tanúsítania akkor, amikor egy nehéz esetben hozott döntést elemez. Nyilvánvalóan el kell 

kerülnie azt a csábítást, hogy saját világnézeti meggyőződését kérje számon az ítéleten. 

Ugyanakkor nem is kell meghátrálnia a szakmai elemzésnek, ha politikai-filozófiai 

értékválasztást talál az indokolás mögött. Nem minden ilyen esetben kell lezárnunk az 

ítélkezés színvonalának vizsgálatát annyival, hogy innentől kezdve a szakmai kritikától 

politikai-filozófiai kérdésekre kell áttérnünk.  

 

Az értékválasztásra hivatkozással egyrészt azért kell óvatosan bánni, mert természetes, 

hogy a bíró – amennyiben egyáltalán reflektál a saját tevékenységére – mindig valamilyen 
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általa választott célt követ az ítélkezésével, ami szükségképpen feltételez valamilyen 

értékválasztást (ez a cél persze lehet az is, hogy minél pontosabban, „betű szerint” alkalmazza 

a jogszabályokat, vagy feleljen meg a törvényhozó feltételezett szándékának – de ezek a célok 

is bizonyos értékek kifejeződései). Amennyiben azonban ez az értékválasztás szokásosan nem 

ad vitára okot, akkor általában a kritika sem az ítéletnek erre a részére irányul. Hanem például 

arra, hogy a bíró tévedett, amikor valamely megoldást összhangban állónak vélt az általa is 

elfogadott értékekkel. 

 

A fenti dilemma inkább akkor válik érdekessé, amikor az ítélet azt állítja, de legalábbis 

azt sugallja: a döntés tartalma azon múlik, hogy az egymással versengő értékek és eszmények 

közül a bíró melyiket tekinti fontosabbnak. A kérdés az, hogy mikor mondhatjuk 

megalapozottan: valódi értékválasztásról van szó, amely már csak politikai-filozófiai érvekkel 

bírálható, és megszűnik a szűk értelemben vett szakmai kritika relevanciája. Vannak olyan 

jogi kérdések, amelyek kapcsán a bíró valóban választani kényszerül a döntését potenciálisan 

megalapozni képes jogi érvek között. Az alkotmányjogi példatár klasszikus esete az abortusz-

probléma vagy a készülő terrorcselekményekről feltehetően információval bíró személyek 

megkínozhatóságának ügye. Ezek lehetnek azok a határhelyzetek, amelyekben a 

jogalkalmazónak szembe kell nézni a bizonytalansággal, és fel kell vállalnia a politikai, 

világnézeti meggyőződését, máskülönben menthetetlenül hiányos marad az indokolása.  

 

Azonban meglehetősen körültekintően kell eljárnunk, mielőtt kinyilvánítjuk, hogy 

valamely bírói döntés egy ilyen értékválasztás eredménye, és ekképp a joggyakorlat 

fejlődésének új lépcsőfokát jelenti. A demokratikus jogállamokban ugyanis az ítélkezési 

gyakorlat elé támasztott egyik alapvető követelmény az, hogy indokolását a bíró, amilyen 

mértékben csak lehet, olyan érvekre alapozza, amelyekről jó okkal gondolhatja, hogy 

meggyőző erejét a címzettek elismerik. Így tarthat ugyanis igényt arra az ítélet, hogy a 

politikai közösség bármelyik tagja azt magára nézve kötelezőnek tekintse. Az értékválasztásra 

hivatkozás azonban azt implikálja, hogy a közösség egy részének világnézeti 

meggyőződésével szemben áll a bíróság ítélete. A következőkben azt az általam ideálisnak 

tekintett ítélkezési modellt vázolom fel, amely a legvégsőkig hű marad az adott közösség 

együttélését biztosító, és ezért mindenki előtt igazolható keretekhez. 

 

Minden értékelés előtt első lépésként azt kell gondosan megvizsgálnunk, hogy miként 

viszonyul az ítélet a szóban forgó jogterületet meghatározó jogszabályokhoz és a kialakult 

gyakorlathoz. A szűk értelemben vett szakmai értékelés ugyanis megmutathatja, hogy 

mennyiben illeszkedik az újabb döntés azokhoz az alapvető elvekhez és értékekhez, amelyek 

az aktuális szabályozás és gyakorlat hátterében kirajzolódnak. A döntés helyességének 

bizonyítási terhe azon nyugszik, aki valamilyen okból el kíván térni e gyakorlattól. Ha a 

bíróság megfelelő indokát adja annak, hogy az esetre vonatkozó konkrét jogi normákból 

következő megoldás miért tarthatatlan, akkor arra is rá kell mutatnia, hogy vajon az e normák 

mögött közvetlenül meghúzódó igazoló elv problematikus, vagy a speciális szabály nem 

tükrözi megfelelően az egyébként igazolható elvet.  

 

Amennyiben az utóbbi helyzet áll fent, akkor a bíró számára megnyílik az a lehetőség, 

hogy visszanyúljon a normát közvetlenül igazoló elvre. Ha viszont az adott ügyben a 

közvetlen igazoló elv meggyőző ereje is kérdésessé válik, akkor a jogalkalmazó indokoltan 

vonhat be az eldöntendő eset szempontjából releváns más általános jogelveket, illetve 

alapjogokat a mérlegelésbe. Ekkor következhet a jogi érvelés „súlyozásnak” nevezett 

szakasza.   Ebben a szakaszban a bírónak azt kell megvizsgálnia, hogy az ügy összes 

körülményeire tekintettel melyik általános jogelv vagy alapjog lesz a nyomósabb. Bár a 

súlyozás eredménye esetről esetre változhat, nem kell azt gondolnunk, hogy a rivális elvek 

közti választás innentől kezdve csak a bírói meggyőződésen (világnézeten) múlik. 

Nyilvánvalóan előállhat a körülmények olyan kombinációja, amelyek esetében igen szilárd 



korlátai vannak a mérlegelésnek. Bizonyos esetekben a racionálisan gondolkodó emberek sem 

gondolhatják komolyan, hogy ragaszkodniuk kell az általuk kiemelkedően fontosnak tartott 

eszményhez. A készülő terrorcselekmény megakadályozása érdekében alkalmazott kínzás 

példáját alapul véve: ha egy több százezer ember életét közvetlenül veszélyeztető nukleáris 

robbantás megakadályozásához elég annyi, hogy a nyomozó egyszerű fenyegetéssel vegye rá 

vallomásra az információ birtokosát, akkor kevesen gondolhatják azt komolyan, hogy a 

hatóság eljárásával szemben igazolhatóan lehet hivatkozni a kínzás tilalmára. A fordított 

esetben ugyanígy elfogadhatatlan lenne az is, hogy a közvetlen veszély legapróbb jele nélkül, 

pusztán valakinek a hallomása alapján engedélyeznék több ember sok napon át tartó kínzását. 

Világnézeti alapon történő választásnak (még ha ezt „jogi álláspontként” is tüntetik fel) csak 

akkor lehet helye, ha a bíróság már mérlegre tette mindkét oldal érveit, és mindkét oldal 

álláspontja védhető az ésszerűen gondolkodó közönség előtt. 

 

A jogi érvelés ezen általános jellemzőinek viszonylag részletes bemutatására azért volt 

szükség, hogy lássuk, milyen feltételeknek kell eleget tennie egy álláspontnak ahhoz, hogy azt 

jogi értelemben valóban megalapozottnak tekinthessük. Ha egy új, az eddigi gyakorlatot 

megtörő döntés indokolása nem tartalmazza – legalább implicit módon – ezeket az indokokat, 

akkor nem egy új és eredeti álláspontról beszélünk, hanem egy olyan esetről, amelyet 

egyszerűen hibásan, rosszul döntöttek el. Az értékválasztásra való utalás tehát nem pótolhatja 

a meggyőző jogi érvelést, csak azzal együtt lehet hivatkozási alap. 

 

2.1.2. Formai követelmények a bírói érveléssel szemben 

 

A bírói ítélet indokolásában azért van szükség érvelésre, mert az esetek többségében nem 

triviális az, hogy miként következik a meghozott döntés a kiindulópontnak tekintett – 

túlnyomó részben általános megfogalmazású – jogi indokból (például a jogszabályból, vagy 

egy jogi alapelvből). Nem elég tehát közölni az általános jogi normát és a döntésünket, hanem 

meg kell világítani a kettő közötti kapcsolatot. Ideális esetben az érvelésnek el kell jutni az 

„esetnormáig”. Az esetnorma az a konkrét előírás, amely az adott ügyben, az eset tényeire 

tekintettel a jogalkalmazó döntésének közvetlen hivatkozási alapját képezi (egy normavariáns, 

amely konkrétsági szintjében és funkciójában az angol esetjogból ismert „ratio decidendi”-hez 

hasonlít). Az esetnorma az indokolásban megjelenhet kifejezetten és csupán burkoltan is (ez 

utóbbi esetében a használt érvek egybevetéséből tárhatjuk fel, hogy mit tekintett a bíró 

esetnormának).  

 

A bírói érvelés egyik jellemzője az, hogy az esetnormához sokszor nem jutunk mindig 

el egyszerű dedukció útján.
 
Ez azt jelenti, hogy a döntés indokolásában a bíró a jogszabályra 

hivatkozik, de az esetnorma valamilyen mértékben kívül esik az esetre alkalmazandó 

jogszabály általánosan elfogadott jelentési körén. Ilyenkor a bírákat terhelő kötelezettség 

része az is, hogy racionálisan érveket hozzanak fel az esetnorma védelmében, mivel csupán 

így várható el a jog ésszerűen gondolkodó címzetteitől, hogy engedelmeskedésre méltónak 

találják a bíróság ítéletét.  Az alapos és helyes indoklás a felek számára fontos biztosíték 

jogaik védelmére. Az indokolás elemzése alapján a felek eldönthetik, hogy a bíróság helyesen 

gyakorolta-e az őt megillető jogokat illetve, és például sikerrel járhat-e egy esetleges 

fellebbezés. Az indokolás szintén lehetővé teszi a döntés szélesebb körű, az egész politikai 

közösségre vonatkoztatott értékelését.  

 

A racionális indokolás mércéjének egyik összetevője – minimális feltételként – a 

formális logika megfelelő alkalmazása. Ez azt feltételezi, hogy a bíró által használt érveknek 

összekapcsolódnak, egymást nem oltják ki, nem vezetnek abszurd eredményre, és az érvek 

egymásra épülve a meghozott döntés megalapozását szolgálják. A megfelelő minőségű 

érvelés második, az előzőre épülő összetevőjét az jelenti, hogy az érvelésnek meggyőzőnek 

kell lennie. Ezen először is azt értjük, hogy a kifejtett indokok legyenek követhetőek és 



transzparensek. Az indoklás nyilvánossága önmagában még nem, csak a döntés alapjául 

szolgáló tények és álláspontok átlátható tálalása vezethet el a döntés teljes 

transzparenciájához. Az átláthatóság azt is jelenti továbbá, hogy az indoklás minden 

komolyan szóba jöhető döntési alternatíváról szót ejt. A transzparens indoklás magában 

foglalja mind a döntést alátámasztó mind pedig az ellene felhozott érveket. A bírónak meg 

kell győznie a hallgatóságot, hogy az általa hivatkozott érvek erősebbek, mint az ellenkező 

álláspont mellettiek. Szintén ebbe a körbe tartozik az érvelés relevanciája. Erre való 

tekintettel az indoklást úgy kell megszövegezni, hogy az a felmerült kérdések megoldására 

koncentráljon. A relevancia körében beszélhetünk a kellő részletezettség és a rendszerezettség 

követelményeiről: az ítélet részletezettsége azt jelenti, hogy ki kell térni minden elhangzott 

érvre és vitatott kérdésre. A rendszerezettség pedig azt, hogy a különböző felmerült 

kérdéseket külön-külön, rendezett struktúrában taglalja az indoklás.  

 

2.2. A mércéktől való eltérést magyarázó okok  

 

Annak megállapítása, hogy akár az ítélkezésre vonatkozó politikai eszmények, akár a szűk 

értelemben vett szakmai szempontok, illetve az érvelésre vonatkozó formai kritériumok 

alapján milyen döntések tekinthetőek aggályosnak, még csupán az első lépés a problémák 

felderítésében. Akár az elmélet, akár a gyakorlat szempontjait tartjuk fontosnak, 

hiányérzetünk keletkezne, ha megállnánk ott, hogy kimutatunk bizonyos igazolási 

elégtelenségeket, jogászi „műhibákat”. A második lépés ezért az, hogy rákérdezzünk, miért 

merültek fel ezek, és éppen ezek a hibák. A válaszhoz szükségszerűen túl kell lépni az 

igazolás-elméleti kereteken.  

   

Abból kell kiindulnunk, hogy ítélkezési folyamatnak a bírói határozatok 

indokolásában megjelenő fenti nyilvános – a közönség számára megjelenő, és így egy 

igazolás-elméleti keretben vizsgálható – komponensein kívül vannak nem nyilvános 

összetevői is, melyet bírói attitűdök, és az azokból felépülő szerepfelfogások testesítenek 

meg. Ezek nem jelennek meg az ítéletek nyilvános indokolásában. Két okot is 

megkülönböztethetünk, melyek a rejtve maradás előidézői lehetnek. 

 

(1) Lehet, hogy azért nem jelenik meg egy attitűd, vagy egy gondolkodási mód az 

indokolásban kifejezetten, mert annyira részévé vált a rögzült bírói szerepfelfogásnak, illetve 

az ezt hordozó jogi kultúrának, hogy magától értetődőnek tekinthető, felesleges külön 

hangsúlyozni, és indokokkal alátámasztani. A jogi kultúra figyelembe vétele azért is bír 

kiemelkedő jelentőséggel, mert más társadalmi tényezők (pl. a politikai, társadalmi, gazdasági 

viszonyok) nem mindig a bíró személyére hatnak közvetlenül, hanem a jogi kultúrán keresztül 

fejtik befolyásukat. 

 

(2) Vannak azonban olyan nem-nyilvános tényezők, melyek nem tartoznak a jogászi 

kultúrához, ám akár közvetlenül is hathatnak a bíráskodásra. Ezek – az ügyben döntést hozó 

bíróhoz képest – külső és belső hatások lehetnek. Belsőnek minősülnek a bíró 

személyiségének állandó vagy pillanatnyi jellemzői, melyeket a pszichológia módszereivel 

lehet vizsgálni. Másrészt pedig beszélhetünk külső okokról, mint amilyen a bíró szociális 

környezete (társas kapcsolatok, társadalmi háttér, az őt körülvevő politikai, gazdasági 

viszonyok). A jogi kultúra rejtett befolyásoló elemeihez képest, melyek éppen 

megszokottságuk, reflektálatlanságuk miatt nem kerülnek be az ítéletek nyilvános 

indokolásába, az utóbbi tényezőkből fakadó megfontolások, döntési motivációk azért nem 

szerepelhetnek abban, mert nyilvánosan vállalhatatlanok. A bíróság súlyos tekintélyvesztését 

eredményezhetné, ha a nagyközönség is értesülne ezekről. Azt például nem írhatja bele a bíró 

a határozatába, hogy azért döntött az egyik jogi álláspont mellett, mert így gyorsabban le tudja 

zárni az ügyet, vagy éppen meg akart felelni a közvélemény vélt vagy valós elvárásainak. 

 



 A fenti csoportosítás alapján az ítélkezési tevékenység komponensei a következő 

táblázatban foglalhatóak össze: 

 

 

 

A komponens 

viszonya a jogi 

kultúrához 

A jogi kultúra részét képező komponens Jogi kultúrán kívüli 

komponens 

A komponens 

viszonya a 

nyilvánossághoz 

Nyilvánosan 

megjelenik 

Nyilvánosan nem jelenik meg Nyilvánosan nem 

jelenik meg 

A komponens 

típusa 

jogi indokok  rögzült szerepfelfogások 

 

jogon kívüli 

megfontolások, 

motívumok 

Példa jogszabály, 

korábbi bírói 

döntés 

„a bíró a törvény szája” munkatakarékosság, 

konformitási hajlam 

 

A nem nyilvános tényezők mindkét fajtáját számításba kell vennünk, mint az ítélkezési 

tevékenység összetevőit. A sajátos bírói problémamegoldás eredményét ugyanis az adott eset 

vonatkozásában mindkettő egyaránt befolyásolhatja. E tényezők befolyásának határait 

azonban a nyilvános indokok jelölik ki. Ha az indokolásban nem mutat fel a bíró kapcsolatot a 

nyilvános jogi indokok és a döntés eredménye között, akkor az nagyon könnyen autoritás-

vesztéshez vezethet. 

 

3. A vizsgált esetek forrásai 

 

A magyar bírói gyakorlat színvonalának teljes körű és alapos értékelését számos tényező 

nehezíti meg. Egyfelől óriási a vizsgálandó anyag terjedelme. Ha – a történeti előzményeket 

zárójelbe téve – csupán az utóbbi 10 év folyamatait kívánjuk leírni, akkor is át kellene fogni a 

kutatásnak mind a 19 megyén és a fővárosban folyó ítélkezési tevékenységet. Ennek oka az, 

hogy az eljárási jogszabályokból fakadóan a megyei bíróságok (ideértve a Fővárosi Bíróságot 

is) azok, amelyek döntő befolyást gyakorolnak az ítélkezés karakterére. Mivel az 

állampolgárok döntő többsége a helyi szintű, és a fellebbezési eljárás miatt a megyei szintű 

bíróságokkal kerül kapcsolatba, kiemelt jelentősége van a megyei bíróságok területén folyó 

ítélkezési tevékenység vizsgálatának. Eddig egy ilyen kutatásra került sor, melynek 

eredményét ismertetni is fogom. 

 

Az elemzett ügyek döntő többsége a Legfelsőbb Bíróság (LB) gyakorlatból került 

kiválasztásra. Ennek legfőbb indoka az, hogy a magyar jog (a jogegységi határozatok 

kivételével) nem deklarálja ugyan a felsőbírósági döntések kötelező erejét, mégis szociológiai 

tény, hogy az alsóbb fokon ítélkező bíróságok hajlamosak követni a felsőbb szintű bíróságok 

döntéseit, és a LB törvényi kötelezettsége is az egységes jogalkalmazás elősegítése.
13

 

Nyilvánvalóan ilyen szándékkal jelenteti meg havi rendszerességgel a LB a „Bírósági 

határozatok” (BH), és a „Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteménye” (EBH) 

című kiadványokat. Ezeket a lapokat minden bíróság megkapja, és okkal feltételezhetjük, 

hogy az ezekben közzétett, a LB autentikus álláspontját kifejező döntések erőteljesen képesek 

formálni a magyar bíróságok ítélkezését, így a bírák jogalkalmazói tevékenysége jórészt az e 

döntésekben kijelölt nyomvonalakon halad. Nem véletlen, hogy a különböző kommentárok 

túlnyomórészt az e forrásokból származó határozatokon keresztül mutatják be a bírói 

gyakorlatot. Ezért a továbbiakban elsősorban az e folyóiratokban szereplő döntések 
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figyelembevételével vizsgálom és értékelem a hazai ítélkezés színvonalát. Emellett, azokban 

az esetekben, amelyekben a megfelelő anyag a rendelkezésemre állt, az egyes tendenciák 

feltérképezésekor igyekeztem kitérni az alsóbb fokú bírói fórumok általam valamilyen 

szempontból fontosnak tartott határozataira, és a LB egyéb helyeken fellelhető döntéseire.  

 

A másik fontos ok, amely miatt ezekben a forrásokban közzétett eseteket választottam 

az, hogy az itt publikált határozatok több szűrűn mennek keresztül (első és másod-, esetleg 

harmadfok, illetve felülvizsgálat, valamint szerkesztőségi döntés), míg alkalmasnak 

találtatnak a megjelentetésre, így jogosan feltételezhetjük, hogy a LB autentikus 

álláspontjának tekinthetőek. Ez azért fontos, mert így a problematikus határozatok létét nem 

lehet azzal menteni, hogy valamilyen bárkivel előforduló hiba, vagy hanyagság következtében 

született a kifogásolt döntés. Ha ennyi fórumon helyesnek találnak valamilyen jogi álláspont, 

akkor roppant csekély a valószínűsége annak, hogy egyszerűen elnéztek valamit az ügyben a 

bírák. 

 

 

 

II. A kutatások eredményei 

 

A fentiekben körvonalazott elméleti és módszertani kereteken belül mozogva végeztem a 

bírósági döntések tartalmi elemzését. A vizsgálódásaim eredményeit tanulmányokban, illetve 

könyvrészletként adtam közre, és ezek alkotják a gerincét a habilitációra benyújtott 

monográfiának is. A kutatások három nagy területet fogtak át: elemeztem, hogy a magyar 

bíróságok miként birkóztak meg európai jog és az alapjogok alkalmazásának kihívásaival 

valamint azt, hogy a hagyományos jogterületeken (büntetőjog, büntető eljárásjog, polgári jog, 

polgári eljárásjog) milyen ítélkezési mintákkal és problémákkal szembesülhetünk. Az első két 

terület kiválasztását főként az indokolta, hogy az ítélkezés minőségét nagyon jól lehet azon 

mérni, hogy az mennyire képes befogadni, és a jogi érvelésbe szervesen beépíteni az európai 

jogból és az alapjogokból következő, a korábbi magyar jogalkalmazásban jelen nem lévő jogi 

érveket. A harmadik területen végzett kutatásaimban arra próbáltam rávilágítani, hogy e 

klasszikus jogterületek elfogadott és bevett gyakorlatát is érheti jogos kritika a sokszor át nem 

gondolt ítélkezési tevékenység miatt. A következőkben e kutatásaim eredményeit összegzem. 

 

 

1. Az európai jog és a magyar bírósági gyakorlat 

 

Az elvégzett esetelemzések alapján a legfontosabb következtetés az volt, hogy a magyar 

bíróságok gyakorlata az európai jog alkalmazása terén meglehetősen ellentmondásosan 

alakul. Az előzetes döntéshozatali eljárás természetének félreértéséről tanúskodnak azok a 

kezdeményezések, amelyeket az Európai Bíróság nem fogadott be. Ez a jelenség azt a más 

tagállamok bíróságainak gyakorlatában is megjelenő tendenciát tükrözi, mely szerint a bírák 

több esetben az általuk szuboptimálisnak tartott hazai jogszabályokkal szembeni érvként 

próbálják használni az európai jogot. Másrészről viszont az az attitűd is megfigyelhető, hogy a 

bíróságok akkor sem kockáztatnak meg ilyen kezdeményezést, amikor annak esetleg helye 

volna. 

 

A közösségi jogi rendelkezések közvetlen hatályának vizsgálatára és közvetlen 

alkalmazására találunk példát a magyar bírói gyakorlatban, de találkozunk olyan esetekkel is, 

amikor a magyar bíróság „kibújt” annak felelőssége alól, hogy érdemben vizsgálja a 

közösségi jogi rendelkezések közvetlen hatályának feltételeit. A bíróságok indokolása 

ezekben az esetekben tipikusan az volt, hogy a vonatkozó magyar jogszabály valamely 

rendelkezése rögzíti: a jogszabály összhangban van a közösségi jogi normákkal. A közösségi 

jogi szabály és a belső jogi aktus összhangjának érdemi vizsgálata helyett tehát hajlamosak 



voltak azzal az indokkal „könnyű esetet” kreálni, hogy a közösségi jog és a belső jog 

összhangja formálisan deklarálva van. A közvetett alkalmazással összefüggő jogesetek 

körében is azt figyelhetjük meg, hogy létezik adekvát alkalmazása az európai jognak a 

jogértelmezés körében, de előfordul olyan bírói érvelés, amelyikben az európai jog csupán 

hivatkozásként szerepel anélkül, hogy a bíróság világos összefüggésbe hozta volna azt a 

tárgyalt jogi kérdéssel. 

 

Összegzésként azt lehet elmondani, hogy a feltárt problémák mögött két jól 

kitapintható bírói attitűd figyelhető meg. Az egyik abban áll, hogy a bírók az újfajta (sok 

szempontból esetjogi) gondolkodást követelő, bonyolult európai jogot megpróbálják 

megkerülni, vagy csupán leegyszerűsítve alkalmazni. Jól illusztrálja ezt egy fővárosi bírósági 

bíró nyilatkozata, aki az európai jognak a magyarországi alkalmazásának nehézségeiről szólva 

kifejtette, hogy a joganyag mennyiségére tekintettel a magyar bírák számára nehézséget okoz 

a belső jog és a közösségi jog előírásainak párhuzamos figyelembe vétele.
14

 A másik attitűd 

pedig az, amikor az európai jogot nem céljának, és rendeltetésének megfelelően alkalmazzák, 

hanem valamilyen belső jogszabály félretételéhez próbálják érvként alkalmazni.  

 

2. Az alapjogok alkalmazása 

 

Az alapjogokkal összefüggő rendes bírósági döntések vizsgálatát két fázisban végeztem el. 

Időben előbb a magyar büntetőbírói gyakorlatnak az alkotmányhoz való viszonyát 

térképeztem fel a rendszerváltástól kezdve 2007-ig bezáróan. E kutatás tapasztalatait 

felhasználva fogtam bele egy olyan elemzésbe, amelyik az alapjogok alkalmazásának 

problémáit nagyobb általánosságban vizsgálta, és ennek során típusokba rendeztem az 

alapjogi érvelés során feltárt hibákat.   

 

Kutatásaim során az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy az alapjogi ítélkezés 

bizonytalanságai részben visszavezethetőek a jogtudományi álláspontok tisztázatlanságára. 

Az alapjogokhoz kapcsolódó bírói gyakorlat megértéséhez ugyanis tudnunk kell, hogy e 

körben az alkalmazás kötelezettsége sem evidens a bírák számára, ahogyan a jogtudományban 

is eltérő álláspontokkal találkozunk ebben kérdésben (szemben a hagyományos jogi érvek és 

az európai jog egyértelmű alkalmazási kötelezettségével). Abban nincs vita a magyar jogászi 

közösségben, hogy az alapjogok kiemelkedő fontosságúak, azonban a szakirodalom, és az ezt 

követő bírói gyakorlat egy része nem feltétlenül tekinti magától értetődőnek az alkalmazás 

kötelezettségét. Ők döntő jelentőségűnek látják az alapjogok státuszát illetően azt a formai 

jellemzőt, hogy az alapjogok általános megfogalmazásúak, és így absztraktabbak, mint a 

tételes jogot alkotó jogszabályok zöme. Ezért olyan általános elveknek látják azokat, melyek 

elvontsági fokuk miatt nem illeszthetőek be problémamentesen a bírák által szokásosan 

alkalmazott többi jogi rendelkezés közé. Így többen, mint a jogbiztonság potenciális 

veszélyeztetőit, gyanakvással szemlélik az alapjogokat. Ebben a felfogásban az alapjogok a 

jogrendszer csúcsán helyezkednek el, azokat a jogalkotó mintegy „ráültette” a tételes jogi 

szabályok tetejére. Az alapjogok funkcióját leginkább abban látják, hogy orientálja a 

jogalkotást, amelyik minden jogág számára lebontja, konkretizálja az alkotmányban 

megfogalmazott absztrakt alapelveket, alapjogokat.
15

 Mindebből a jogalkalmazó számára az 

következik, hogy döntéshozatala során elég csupán a tételes jog szabályait és az ahhoz 

kapcsolódó bírói döntéseket, kommentárokat kell figyelembe vennie.  Ez a szemlélet 

„elidegenítheti” az alapjogoktól a bírókat, és az így kialakult attitűd természetesen kihat azok 

alkalmazására is.  
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A következőkben, először ezeket az általános negatív hatásokat ismertetem, aztán 

térek rá arra, hogy az állampolgárok életébe legintenzívebb módon beavatkozó büntetőbírói 

tevékenység hogyan közelít az alkotmányos elvek és az alapjogok alkalmazása felé.  

 

 

2.1. Az alapjogi érvelés általános problémái 

 

Az egyik felderített probléma abban a testesül meg, hogy a bíróságok gyakran el sem jutnak 

odáig, hogy egyáltalán feltegyék azt a kérdést, vajon melyik jogi megoldás áll inkább 

összhangban az alkotmány elveivel és értékeivel. Valamilyen alkotmányos elv vagy alapjog 

teljesen releváns módon simulna bele az érvelésbe, sőt sokszor épp ezen fordul meg a bírói 

álláspontot helyessége – azonban a bíró meg sem említi a releváns alapjogi rendelkezést. 

Ennek a bírói stratégiának egy másik változata, amikor megjelenik ugyan valamilyen 

alkotmányos érv az ítélet indokolásában, azonban a bíró azt nem a súlyának megfelelően 

kezeli, az adott alapjog vagy alapelv nem ad semmilyen többletet a kifejtett érveléshez. Ennek 

nemcsak az a negatív hatása, hogy az alapjogok nem érvényesülnek megfelelően, hanem az is, 

hogy az alapjogok étéke devalválódhat, ha lényeges tartalmuk kifejtése nélkül csupán 

hivatkozási pontként használják azokat.  

 

A problémák egy másik típusa merül fel, amikor a bírák a kontextustól, a jogi 

környezetből kiragadva használják fel az alapjogokat arra, hogy álláspontjukat alátámasszák. 

Ez azt mutatja, hogy a bírák az alapjogokat nem kezelik a jogrendszer szerves részeiként, 

ennélfogva ezek az érvelésben is „idegen testként” vannak jelen. Ennek a bírói érvelési 

stratégiának a minőségre kiható hátránya az, hogy a látszat ellenére nem felel meg az 

alkotmányosság kritériumának. Komolyabb probléma azonban, hogy mind a jogászok, mind a 

laikus közönség szemében csökkenti az alapjogok értékét, azok úgy tűnhetnek fel, mint 

amelyek pusztán a bíró szubjektív meggyőződését leplezik, bármire felhasználhatók, és utat 

nyitnak a bírói önkénynek vagy a bíró külső befolyásolásának. Beszédes példája ennek a 

veszélynek az általam vizsgált „harangzúgás-ítélet”. Ebben a lakókat pihenésükben jelentősen 

háborgató harangzúgás korlátozásának ügyében a bíróság az indokolásában kizárólag a 

vallásszabadság értékére hivatkozott említést sem téve pl. a környéken lakók egészséges 

környezethez való jogára. 

 

2.2 Az alkotmány a büntetőbíróságok ítélkezésében 

 

A fent vázolt általános tendenciák részletesebb elemzését végeztem el a büntetőbírósági 

gyakorlat vizsgálatakor. Az első tapasztalatom az volt, hogy a számokat és az arányokat 

tekintve az alkotmány mint norma nem játszik jelentős szerepet a magyar büntetőbíróságok 

ítélkezési gyakorlatában, de ezt a helyzetet önmagában nem látom problematikusnak. Tudjuk 

azt, hogy a büntetőjog és a büntetőeljárás alapelvei az újkortól kezdődően együtt fejlődtek az 

alkotmányjoggal, így a magyar büntetőjogban is tükröződnek ezek az időtálló 

alkotmányossági megfontolások. Erre pedig egy letisztult jogdogmatikai fogalmi rendszer 

épült, amely a gyakorlat során jelentkező válaszként alakította ki a büntetőjog mai 

alapstruktúráját. Ez a kijelentés még akkor is igaz, ha a jelenlegi büntető ítélkezés közvetlen 

előzménye, a szocialista büntetőjog és büntetőeljárás gyakorlata sokáig nem felelt meg a 

jogállamiság követelményének. A tételesjogi rendelkezések ugyanis zömükben abban az 

időszakban is kompatibilisek voltak a mai alkotmánnyal.
16

 E tendenciák következtében kevés 

az „alkotmányos fehér folt” a joganyagban, így a bírák csupán ritkán vannak rászorulva arra, 

hogy egy „nehéz eset” eldöntésekor a jogszabályok mögötti alkotmányos igazoló elveket 

vegyék figyelembe. 
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Nem ennyire pozitív a helyzet, amikor azt vizsgáljuk, hogy miként viszonyulnak a 

bíróságok az alkotmányhoz ítélkezésük során, miként építik be annak rendelkezéseit jogi 

indokolásukba. Az elemzések tapasztalatai alapján három kategóriát tudtam elkülöníteni a 

bírói attitűdöket illetően. Az ügyek nagyobb hányadában nincs érdemi funkciója az 

alkotmányra történő utalásnak. Megemlítik, hogy az adott tételes jogi rendelkezésnek mi az 

alkotmányos jelentősége, de a probléma megoldásához már nem veszik igénybe az alkotmány 

rendelkezéseit. Ez a hozzáállás egyrészt értékelhető úgy is, hogy a bíróságok tudatosítják a 

szakmai és a laikus közönség előtt az alkotmány fontosságát, de az alkotmány túl gyakori és 

nem érdemi hivatkozása a már említett devalváló hatással is járhat. Főleg olyankor áll fenn ez 

a veszély, amikor ugyanazt az alkotmányos rendelkezést vagy alkotmánybírósági döntést 

idézve hasonló ügyekben eltérő módon döntenek a bíróságok, ahogyan ez a szólásszabadság 

határait érintő esetekben előfordult. 

 

A második kategóriába azt a – szerencsére kevés számú – döntést soroltam, ahol az 

alkotmányt éppen annak szellemével ellentétesen „használták fel” a bíróságok. Azokra a 

határozatokra gondolok, amelyben nagy hangsúlyt fektettek az alkotmány egy 

rendelkezésének vagy valamelyik alkotmánybírósági döntésnek az elemzésére, de az ügy 

érdemére vonatkozó érvelés minősége kívánnivalót hagyott maga után. Nem volt meggyőző, 

mert nem foglalkozott az olyan érvekkel, amelyek más döntést eredményezhettek volna, vagy 

éppen nem tett mérlegre valamely más, releváns alkotmányos értéket. Ahogyan arról már a 

fentiekben szó volt, ilyenkor felmerülhet a gyanú, hogy az alkotmány megjelentetésének célja 

az indokolás hiányosságainak az alaptörvény tekintélyével való pótlása.  

 

A harmadik kategóriába azok az ügyek tartoznak, amelyekben a jogszabályok 

alkotmányos alkalmazása vagy egy nehezebb értelmezési kérdésnek az alkotmány elvei 

szerinti eldöntése révén érdemi szerepet kap az ítélkezésben az alkotmány. A jelenlegi 

gyakorlat analízise alapján kijelenthető, hogy a büntető ítélkezés területén a legnagyobb 

szükség arra a „csendes” alkotmányosságra lenne, amelyet kiváló írásában Bócz Endre is 

jogos igényként fogalmazott meg. Ez nem az alkotmány és az alkotmánybírósági döntések 

briliáns kezelését és alkalmazását jelenti, hanem azt, hogy a bíróság az eljárás „mindennapjai” 

során és az értelmezési kérdések eldöntésekor mindvégig vegye komolyan azokat az elveket, 

amelyeket az alkotmány és a büntetőjogi szabályok is tartalmaznak.
17

 

 

2.3 Az alapjogi érvelés problémáinak speciális okai 

 

A kutatás eredményei tehát azt mutatják, hogy a bírói kar alapjogokkal kapcsolatos zavarának 

az a fő forrása, hogy nem tisztázott az alapjogoknak a jogi érvelésben betöltött státusza a 

szokásosan alkalmazott, tradicionális jogi instrumentumok helyzetéhez képest (a tételes jog 

szabályai, korábbi bírói döntések). Egyes esetekben a bíró nem vesz figyelembe egy releváns 

alapjogot – ekkor a jogászi racionalitás tartalmi része sérül, máskor pedig az összefüggéseiből 

kiragadva alkalmazza azt – ekkor pedig e racionalitás formális kritériumai szenvednek 

csorbát. Úgy tűnik, mindkét probléma ugyanarra a felfogásra vezethető vissza: az alapjogok 

nem szerves részei a jogrendszernek, ezért nem is kell komolyan törekedni arra, hogy a 

bíróság a hagyományos jogi érvekhez hasonlóan kezelje azokat. 

  

Számos oka lehet annak, hogy a magyar bírói kar eddig nem bizonyult fogékonynak az 

alapjogi érvelés racionalizálására. Ezek jelentős részben olyan általános tényezők, melyek 

más területek problémáiért is felelősek, ezért azokat az összefoglaló fejezetben részletezem. 

Létezik azonban egy olyan faktor, mely az alapjogi érvelés hiányosságainak egy speciális okát 

képezi, és ez az Alkotmánybíróság gyakorlata. A testület döntései (ráadásul a nagy horderejű 
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döntései) ugyanis, főleg az utóbbi néhány évben születettek, több esetben maguk is hibásak a 

jogászi racionalitás formai oldalát illetően,
18

 ami kettős hatást válthat ki. Azok a rendes 

bírósági bírák, akik tartalmilag egyetértenek ezekkel a vitatható döntésekkel, a hibás 

érveléssel együtt látják helyesnek, és ezekből „tanulva” hasonló indokolási stílust alakíthatnak 

ki, akik pedig nem értenek egyet, azokat e döntések abban a meggyőződésükben erősíthetik 

meg, hogy az alapjogokat ki kell rekeszteni az ítélkezés folyamatából.  

 

 

3. A bírói gyakorlat szakmai problémái 

 

A magyar bírói gyakorlattal kapcsolatban más problémák is kimutathatók, mint az, hogy sok 

esetben nem releváns, félrevezető vagy éppen hiányzik az alkotmányra történő hivatkozás, 

illetve nem mindig kezelik a bíróságok adekvát módon az európai jogot. Valójában azok az 

ügyek, amelyekben a bíráknak közvetlenül az európai jogot vagy az alkotmányt kell 

alkalmazniuk csupán csekély hányadát teszik ki a teljes ügyforgalomnak. Bár a módszertani 

részben utaltam már arra, hogy végső soron minden ítélkezési hiba egyúttal valamilyen 

(alkotmányos) jogelv sérelmét is jelenti, mégis, a „közönséges” esetek vonatkozásában 

elkülöníthetőnek látom azokat a szűk értelemben vett szakmai mércéket, amelyek a kritika 

alapjaként szolgálhatnak. E mércék alkalmazásával a felmerülő problémákat négy nagy 

csoportra lehet bontani: 

 

a. Sokszor megtörténik, hogy egyértelmű a jogi helyzet, azonban a meghozott 

döntés nem illeszkedik a bíróság által felhívott, vagy egyébként releváns jogi 

rendelkezés nyelvi jelentéséhez, és az eltérés valamely fontos jogi szempontra 

tekintettel sem igazolható (az explicit jognak való ellentmondás). 

b. Volt már szó arról, hogy a jogot nem meríti ki a jogszabályok szövege, a 

jogászi érvelésnek és a jogászi gondolkodásnak olyan standardok 

(következtetési módok, dogmatikai kategóriák, stb.) is a részét képezik, 

amelyek anélkül is kötelezőek a jogalkalmazóra, hogy jogszabályi formában 

jelennének meg. Az ezzel kapcsolatos hibák a logika szabályainak átlépésében, 

illetve bevett jogászi érvelési módoktól való eltávolodásban jelennek meg (az 

implicit szakmai standardoknak való ellentmondás).  

c. Többször esett már szó arról, hogy a jó bírónak nem csupán az adott jogág 

tételes rendelkezéseivel, és azok alkalmazási technikáival kell tisztában lennie, 

hanem az egyes rendelkezések mögötti igazoló elvekkel is. Vannak olyan 

esetek, amikor ezek ismeretében lehet csak optimális döntést hozni, és 

ugyanezek óvhatják meg a bírót attól, hogy a saját szubjektív erkölcsi felfogása 

vagy érzelmi indíttatása alapján határozzon. Ezen a téren a hiba abban lelhető 

fel, hogy a döntés mellett szólnak ugyan jogi érvek, az ítélet mégis 

inkoherenssé válik, azaz kimutatható, hogy a jogszabályok, illetve a követett 

gyakorlat „szelleméből”, vagy az elfogadott jogági alapelvekből más döntés 

következne (a mögöttes igazoló elveknek történő ellentmondás). 

d. Végül, szembesültem azzal is, hogy sok esetben a bíróságok joggyakorlata 

ellentmondásos. Az ellentmondás egyrészt felléphet a jogértelmezés területén, 

azaz a LB különböző tanácsai ugyanazon jogi problémát egymástól eltérően 

oldják meg, másrészt vizsgáltam egy speciális, de gyakorlati jelentősége miatt 

fontos kérdéskört: mennyire egységes hazánkban az egyes megyék területén 

működő bíróságok büntetéskiszabási gyakorlata?   
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 Néhány ilyen döntés áttekintéséhez lásd Bencze Mátyás: Díszítőelem, álcázóháló vagy tartóoszlop? A magyar 

büntetőbírói gyakorlat viszonya az alkotmányhoz. In: Fundamentum, 2007/3. 8-9. o. Az érvelés általános 

kritikájára lásd Hack Péter válaszát a Fundamentum körkérdésére (Fundamentum, 2007/3. 36-39. o.). 



A felállított sorrend egyúttal a hiba veszélyességét is jelzi. Nyilvánvalóan komolyabb a gond, 

ha bíró döntése – elfogadható ok nélkül – eltér a jogszabály értelmétől, mint akkor, ha egy 

jogkérdésben nincs egységes álláspont a bírák között. A besorolás néha lehet vitatható, mivel 

elképzelhető, hogy egy döntésről egyszerre több fogyatékosság is kimutatható. Ekkor azt a 

megoldást választottam, hogy az esetet az általam veszélyesebbnek tartott hiba típushoz 

soroltam.  

 

A fenti négy szakmai hiba létezését túlnyomó részben a bírói ítéletek elemzésén 

keresztül támasztottam alá, amelyek megtalálhatóak a benyújtott monográfiában. Ezen a 

helyen részletesebb ismertetést csak d) pontban szereplő empirikus vizsgálat igényel, mivel ez 

a kutatás nem csupán egy jogalkalmazói „műhiba”-típus illusztrálására szolgált, hanem a 

büntető ítélkezés egyik legfontosabb szegmensének teljes körű elemzését jelentette. 

 

3.1. Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlatban 

 

A jogászi szakmán belül már régóta közszájon forgó állítás, hogy hazánkban az ország egyes 

földrajzi régióiban – a törvényes büntetési kereteken természetesen belül maradva – 

nagymértékben eltérő a bíróságok büntetéskiszabási gyakorlata,
19

 azaz ugyanazt a 

bűncselekményt – ugyanolyan vagy igen hasonló enyhítő, illetve súlyosító körülmények 

mellett – jelentősen eltérő büntetési mértékkel, vagy akár különböző büntetési nemekkel (pl. 

pénzbüntetés helyett szabadságvesztéssel, vagy fordítva) szankcionálják.  

 

Egy 2006-ban lezárult kutatás során kollégáimmal együtt a fenti jogászi 

„közhiedelemnek” kívántunk utánajárni, és tisztázni szerettük volna azt, hogy egy 

tudományos alaposságú vizsgálat alátámasztja-e ezt az előbb vázolt feltételezést. A 

büntetéskiszabás egyenlőtlensége ugyanis alkotmányos alapelveket sért. A jogbiztonság, a 

jogegyenlőség, és a jogalkalmazás igazságosságának egyik alapkövetelménye, hogy egységes 

jogi háttér mellett a hasonló súlyú bűncselekmények hasonló előéletű elkövetőit hasonló 

módon büntessék a bíróságok, és senki ne juthasson előnyhöz, illetve ne szenvedjen hátrányt 

attól függően, hogy az ország melyik bírósága ítélkezik felette. 

 

Első lépésként, a reprezentativitás megteremtése érdekében vizsgált cselekményenként 

minden megyei bíróságról 50 ügyet próbáltunk kiválasztani. A bírósági akták feldolgozása 

során azonban kiderült, hogy a legtöbb megyei bíróságokon nincs ennyi fellebbezett ügy egy-

egy bűncselekmény vonatkozásában a kutatás tárgyát képező időszakra nézve. Így a kutatás – 

a Fővárosi Bíróság kivételével – nem reprezentatív, hanem teljes körű lett.  

 

A két vizsgált bűncselekmény közül az egyik vagyon elleni, a másik pedig egy 

személy elleni erőszakos cselekmény volt. Fontosnak tartottuk, hogy erre a két 

alapkategóriára terjedjen ki a vizsgálat, mert lényeges eltérések lehetnek a bírói 

viszonyulásban egy ugyanolyan büntetési tételű testi épség, illetve vagyon elleni 

bűncselekményt illetően. Választásunkat az is indokolta, hogy ezek a bűncselekmények a 

helyi bíróságokon induló ügyek jelentős részét teszik ki, így az ezekkel kapcsolatos bírói 

gyakorlatban lenne szükség leginkább az egységességre. Ezért konkrétan a következő 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások elemzésére alapoztuk a kutatást: 

 

1. lopás bűntette [Btk. 316. § (1) (2) és (4) bekezdés, 3 év szabadságvesztésig terjedő 

büntetési tétel], 

2. súlyos testi sértés bűntette [Btk. 170. § (1) és (2) bekezdés, 3 év szabadságvesztésig 

terjedő büntetési tétel], 
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A vizsgálat a 2003. március 1. és 2005. október 30. napja között jogerősen befejezett ügyeket 

fogta át. Az intervallum azért alakult így, mivel 2003. március 1. napját követően enyhébb 

büntetéskiszabási rendelkezések léptek hatályba, ezért a minta homogenitásának 

megőrzéséhez ily módon kellett szűkíteni a vizsgált időszakot.  

 

A kutatás során használt kérdőív legfontosabb célja az volt, hogy összehasonlíthatóvá 

tegye a különböző büntetéseket, azaz kiegyenlítse az enyhítő-súlyosító körülmények eltérése 

miatti differenciákat. Ezért az egyes büntetéskiszabási körülmények mechanikus kiszűrése 

mellett a bírói gyakorlat ismeretében azok nyomatékára is figyelni kellett. A probléma 

megoldásában segített az, hogy 1) a hazai bírói gyakorlat véges számú (kb. 15-20) enyhítő, 

illetve súlyosító körülményt ismer el, és 2) az a jogszabályi előírás, amely kötelezővé teszi a 

büntetéskiszabás indokolását, így azt is meg kell mondania a bírónak, hogy melyik enyhítő, 

illetve súlyosító körülményt milyen nyomatékkal vette figyelembe. Minderre tekintettel az 

egyes enyhítő és súlyosító körülményekhez egy 1-től 5-ig terjedő érték rendeltünk, amely azt 

fejezi ki, hogy a bíróság mekkora súlyt tulajdonított az adott büntetéskiszabási körülménynek.  

  

A következő két táblázat az országos büntetéskiszabási gyakorlat összehasonlítását 

tartalmazza a lopás és a súlyos testi sértés bűntettének vonatkozásában. Az ezekben szereplő 

bűncselekmények a cselekmény alanyi és tárgyi oldalához tartozó súlyosító és enyhítő 

körülmények alapján az átlagos megítélésűek közé tartoznak. Az egyes büntetési és 

intézkedési nemekhez tartozó százalékos arány (félkövérrel szedve) azt fejezi ki, hogy az 

adott megyében vizsgált összes ügy milyen arányában alkalmazták az adott büntetést. A 

büntetési mértékek esetében pedig az átlagos kiszabott számszerű értékek szerepelnek 

(normál betűtípussal). 
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1. Fejér 85,7 7,16 285 7,14 15       

2. Jász- 

Nagykun- 

Szolnok 

80,5 17 263   2,5 220 55000    

3. Borsod- 

Abaúj- 

Zemplén 

79,5 9,2 240   11,3 310 47000    

4. 

Szabolcs- 

Szatmár- 

Bereg 

76,7 16,7 285 3,3 40 3,3 300 45000    

5. 

Veszprém 

66,6 25 244 8,3 30       

6. Somogy 62,5 12,5 334   25 260 58000    

7. Baranya 60 13,3 610 6,6 20 13,3 275 

 

58500 6,6 2 év  

8. Csong- 

rád 

59 9 322 9 25 23 236 67600    

9. Győr- 

Moson- 

Sopron 

57,9 15,8 263 10,5 40 15,8 290 36700    

10. Heves 55,5 11,1 256   22,2 312,5 47375 11,1 2 év  

11. Hajdú- 

Bihar 

53,8 28,2 254 5,2 40 

 
12,8 294 32400    

12. Főváros 52 16 274 8 45 24 272 66500    

13. 

Komárom- 

Esztergom 

50 10 272 20 22,5 20 225 

 

45000 

 

   

14. Békés 45,5 18,2 251   36,3 202,5 46500    

15. Nógrád 42,8 21,4 244 35,6 39       

16. Tolna 41,6 8,3 302   33,3 305 61000 16,6 2 év  

17. Bács- 

Kiskun 

33,3 16,6 333 16,6 20 33,3 270 117000    

18. Vas 21,4 50 235   21,4 260 39000   7,2 

19. Zala 20 40 343 40 50       

20. Pest 16,7 33,3 265   50 307 53583    
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1. Borsod- 

Abaúj- 

Zemplén 

60 12 249   28 207 44928    

2. 

Veszprém 

57,9 21 279,6 10,5 22,5 5,2 300 90000 5,2 1év 

 

 

3. 

Szabolcs- 

Szatmár- 

Bereg 

50  210 20 30 

 
30 356,6 42333 

 
   

4. Jász- 

Nagykun- 

Szolnok 

37 29,6 342   29,6 161,25 57250 3,7 2  

5.Csong- 

rád 

33,3 25 271,5   33,3 321,25 

 

74375 8,3 1 év  

6. Somogy 32,3 41,2 243 

 
  26,5 292 73611    

7. Hajdú- 

Bihar 

31,8 22,7 265,4 18,2 50 18,2 340 59025 9 1,5 

év 

 

8. 

Komárom- 

Esztergom 

26,6 40 162   33,3 230 

 

55000    

9. Baranya 23 53,8 207   15,4 260 

 

90000 

 
  7,8 

 

10. 

Főváros 

22,2 40,7 242,3 7,4 42,5 18,5 230 62400 7,4 2,5 

év 

3,7 

11. Heves 22,2 33,3 241   33,3 260 

 

50800 11,1 3  

12. 

Nógrád 

22,2 27,7 180 22,2 32,5 5,5 200 60000 16,6 1,6 

év 

5,5 

13. Bács- 

Kiskun 

21,4 35,7 218,75 21,4 30 

 
21,4 253,3 39200    

14. Fejér 20 20 225   60 256,6 52833    

15. Vas 20 20 195   50 378 82800 10 2 év  

16. Tolna 20 20 90 

 
  40 225 50000 20 1 év  

17. Pest 20  285   70 271 62000 10 2 év  

18. Győr- 

Moson- 

Sopron 

16,6 16,6 187,5 8,4 50 41,6 308 46800 16,6 1 év  

19. Zala 14,3 28,6 230 14,3 50 28,6 175 51250    

20. Békés 10,5 26,3 250 10,5 35 

 
47,3 271 65444 5,2 2  



 

 

A táblázatok a megyék közti végleges sorrendet tükrözik. Az a megye került előrébb a sorban, 

amelyikben arányosan a legtöbbször szabták ki a legszigorúbb büntetést (végrehajtandó 

szabadságvesztés). Az első észrevételem az, hogy a lopás esetében szigorúbb büntetések 

születtek, mint az ugyanolyan büntetési tételű súlyos testi sértés esetén. Míg lopás esetében 13 

megyében volt 50% vagy annál is magasabb a végrehajtandó szabadságvesztések száma, 

addig a súlyos testi sértést illetően ugyanez csak három megye esetében figyelhető meg. 

Ennek a magyarázata az lehet, hogy a súlyos testi sértések esetében nagyobb arányban lesz 

vád tárgya a cselekmény kísérleti alakzata, sokszor büntetlen előéletű személyek indulati 

cselekményeiről van szó, és a sértetti megbocsátás is jóval többször fordul elő. Habár ezen 

enyhítő körülmények hatását igyekeztünk kiszűrni a vizsgálat során, de könnyen lehetséges, 

hogy ezek jobban (nyomatékosabban) befolyásolják a büntetéskiszabást, mint ahogyan azt a 

bírák jelzik az ítéleteikben.  

 

Mindkét táblázatot áttekintve megállapíthatjuk, hogy az eltérés a „legszigorúbb” és a 

„legenyhébb” gyakorlatot követő megyék tekintetében rendkívül jelentős. Fejér megyében a 

lopás esetében közel ötször annyi a végrehajtandó szabadságvesztések aránya, mint Pest 

megyében. A súlyos testi sértés esetében szintén majdnem ötszörös az eltérés a sorrend első és 

utolsó helyezettje között. Ha a statisztikai szélsőértékek kiszűrése érdekében a 20 megyét 

négy ötös csoportra osztjuk a szigorúság foka szerint, akkor is komoly különbségeket 

fedezhetünk fel az egyes kvadránsok között: 

 

 lopás bűntette 

(végrehajtandó 

szabadságvesztések 

aránya %-ban) 

súlyos testi sértés 

bűntette 

(végrehajtandó 

szabadságvesztések 

aránya %-ban) 

1. kvadráns  

(legszigorúbb) 

77,8% 47,6% 

2. kvadráns 

(közepesen 

szigorú) 

59% 27,2% 

3. kvadráns 

(közepesen 

enyhe) 

49% 21,1% 

4. kvadráns 

(legenyhébb) 

26,6% 16,3% 

 

Amint az látható, az öt legszigorúbban, és az öt legenyhébben ítélkező megye átlagát tekintve 

közel háromszoros az eltérés. A két alaptáblázat összehasonlításából az is kitűnik, hogy mely 

megyék bíróságai tekinthetőek általában véve szigorúnak, illetve enyhébben ítélkezőnek. 

Mindkét bűncselekmény vonatkozásában a legszigorúbb öt megye között találjuk Borsod-

Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. A 

legenyhébb büntetéskiszabási gyakorlatot folytató hat megye között pedig mindkét esetben ott 

van Tolna, Zala, Vas és Pest megye. Nyilvánvalóan nem lehet véletlen egybeesés az, hogy a 

két eltérő típusú bűncselekményt döntő többségében ugyanazok a megyék ítélik meg a 

legenyhébb és a legszigorúbb módon. Ez arra utal, hogy e megyék általában véve is 

enyhébben illetve szigorúbban ítélkeznek. 

 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy az alaphipotézisünk, mely szerint létezik 

különbség a büntetéskiszabási gyakorlat területén, teljes egészében igazolódott. Ráadásul az 

ország méretéhez, és egységes jogrendszeréhez képest meglehetősen jelentős fokú. 



Elgondolkodtató eredménye volt a kutatásnak, hogy egyáltalán nem találkoztunk olyan 

esettel, amikor a bíró a kiszabott büntetés nemének és mértékének indokolásakor a bírósági 

gyakorlatra hivatkozott volna – míg az ilyen hivatkozások a bűnösség megállapíthatósága 

vagy a minősítés kérdésében egyre gyakoribbak. Úgy tűnik tehát, hogy a bíróságok az 

országos gyakorlat egységességére csupán a jogértelmezési kérdések vonatkozásában 

figyelnek. Ennek oka, véleményünk szerint, amellett, hogy a LB sem ad kellő iránymutatást e 

téren, abban rejlik, hogy a jogértelmezési kérdésekben nincs diszkrecionális jogköre a 

bíróságnak, így a „nehéz esetekben” a helyes megoldásra való törekvés arra sarkallja a 

bírákat, hogy keressék a bírói gyakorlat által nyújtott normatív támpontokat. Ezzel szemben a 

büntetéskiszabás terén jelentős, a törvény által biztosított mozgásszabadsága van az 

ítélkezőknek. A megfelelő felsőbírósági elvi irányítás nélkül elterjedhet az az álláspontot, 

mely szerint ebben a kérdésben a bírónak nem kell a törvényen kívüli normatív standardokhoz 

igazodnia. 

 

Egy másik tapasztalatunk az volt, hogy a büntetéskiszabásnak rendkívül ritka esetben 

van egyéniesített, az adott esetre és elkövetőre szabott indokolása. Az ügyek túlnyomó 

többségében a büntetés igazolása csupán az enyhítő és súlyosító körülmények mechanikus 

felsorolására szorítkozott. Ezt a gyakorlatot azért tarthatjuk aggályosnak, mert nem tárja fel és 

nem súlyozza kellőképpen a büntetéskiszabás valódi okait, így a terhelt nem is igazán tudja, 

hogy miért az adott nemű és mértékű büntetést szabták ki rá. Ez mindenképpen árthat a 

bíróságok tekintélyének. Esetleg úgy tűnhet, hogy a pártatlan igazságszolgáltatás eszményével 

össze nem férő okok állhatnak az egyes bíróságok eltérő döntései mögött. 

 

 

4. Az elemzések eredménye és a lehetséges reformok 

 

Azt hiszem, az eddig bemutatott vizsgálódások megfelelően bizonyítják, hogy komoly 

problémák vannak jelen a magyar ítélkezési gyakorlatban. Igyekeztem minden esetben 

kimutatni: nem arról van szó, hogy a bíróságok más szakmai álláspontot képviselnek, mint a 

saját meggyőződésem, hanem arról, hogy a bemutatott és vizsgált döntések egy általános 

jogászi perspektívából sem tarthatóak. A problémák, amelyeket tapasztaltam nem olyan 

jellegűek, és nem olyan látványosak, amelyek rövidtávon veszélyeztetnék az 

igazságszolgáltatás tekintélyét. Azonban lassanként, fokozatosan kifejthetik romboló 

hatásukat, ezért szükséges rájuk felhívni a figyelmet. A következő kérdés, hogy miként lehet 

azonosítani a hibák okait. 

 

Ezzel kapcsolatban lényeges módszertani probléma, hogy miként tárhatóak fel a bírói 

döntések mögötti nem nyilvános elemek. Ezeknek a részletes felderítése nagy volumenű 

jogszociológiai kutatást igényelne, melyben mélyinterjúk, kérdőíves felmérések, attitűd-

vizsgálatok szerepelnének. Ezek elvégzése jelenleg folyik, és az eredmények bemutatása, 

értékelése egy újabb munka része lesz. A most adott keretek között azt tudom megtenni, hogy 

a nyilvános döntések hiányosságaiból, hibáiból következtetek egy bizonyos fajta bírói 

beállítódásra. Az így levont következtetések azonban még csak hipotézisek, melyek további 

empirikus igazolásra szorulnak. A jelenlegi kutatás szempontjából azt is komoly eredménynek 

tartom, hogy fel lehet mutatni, milyen jellegű problémák fordulnak elő tipikusan a bírói 

ítéletekben, és bizonyítható az, hogy ezek háttérben nem-jogi tényezőkre visszavezethető 

okok állnak. 

 

A problémák lehetséges okaként a külföldi szakirodalomban megfogalmazódott, hogy 

a posztszocialista kelet- és közép-európai országokban igen erős egy sajátos bírói attitűd: a 



formalizmus.
20

 Ennek egyik megnyilvánulási formája az, hogy a bíróságok mindenáron 

ragaszkodnak a jogszabályok betűjéhez vagy a már megszokott gyakorlatukhoz, és mindig az 

esethez legközelebb eső jogforrásra hivatkozva hozzák meg a döntést ahelyett, hogy tágabb 

kontextusban vizsgálnák a felmerült jogi problémát, illetve figyelembe vennék az újabb 

esetek megkülönböztető sajátosságait. A formalizmus ugyanakkor azt is jelenti, hogy a bírák 

elegendőnek tartják, ha az érvelésükben hivatkoznak egy jogi normára, de az érdemi 

okfejtésben nem mindig teremtenek logikai kapcsolatot a meghozott döntés és a hivatkozott 

jogszabály között. A formalizmus logikája szerint ugyanis az indokolásban mindenképpen 

szerepelnie kell valamilyen formalizált jogi érvnek (jogszabály, korábbi eseti döntés), de a 

formalizált jogi érv, és az ügyben hozott döntés közti távolságot a bíró szabadon hidalhatja át, 

nincsen kötve a jogszabályok mögötti igazoló elvekhez, és egyéb normatív elvárásokhoz, 

melyek kizárnának bizonyos döntési lehetőségeket. A formalizmus ezen sajátosságai tetten 

érhetőek a hazai ítélkezésben, hiszen az elemzett döntések túlnyomó többségében az esethez 

legközelebb álló jogi normára hivatkozott a bíróság, még akkor is, ha valójában eltért annak 

szövegétől vagy szellemétől. A formalizmussal tehát rendszerint együtt jár az is, hogy a bírák 

nem alkalmazzák a vonatkozó jogszabály mögötti alkotmányos és más igazoló elveket. Ez a 

személetet általában nem problematikus a könnyű vagy rutin ügyek megoldásakor. Az általam 

szemügyre vett bonyolult és nehéz esetekben viszont meglehetősen aggályos, ha az ítélkezés 

nem egy többé-kevésbé koherens jogfelfogás mentén történik, hanem esetleges bírói 

motivációk és más jogon kívüli tényezők kiszolgáltatottjává válik. Az indokolások így nem a 

vonatkozó joganyag értelmét kutatják, nem arról beszélnek, hogy mit követel meg a jog, 

hanem arról, hogy miként lehet alátámasztani a bírák saját, az adott eset speciális 

körülményeire tekintettel helyesnek tűnő vélekedéseit. A formalizmusnak ez a 

következménye tette lehetővé, hogy a bíróság a könyvben tárgyalt Vajnai és az Ynos ügyben 

előzetes döntéshozatalt kezdeményezzen, vagy mentesítse az államot a jogalkotással okozott 

kárért való helytállás alól.  

 

A formalista bírói érvelés kiválóan alkalmas arra is, hogy elleplezze azt, ha bíró 

emocionális alapon hoz döntést. A jogszabályi szöveg látszólag ekkor is legitimálja az 

alkalmazott jogi megoldást, és csupán tüzetesebb elemzés derítheti azt ki, hogy meghozott 

döntés valójában nem igazolható. Jó okkal juthatunk arra a következtetésre, hogy ilyen okok 

miatt lett „veszélyes üzem” a hypot árusító ABC (ahol a károsult egy két éves kisgyermek 

volt), vagy ilyen megfontolások állhatnak a sikertelen abortusz miatti kártérítést elutasító bírói 

határozatok mögött.  

Léteznek olyan esetek is, amikor a bíró valamilyen „jogpolitikai” szempontot tart 

olyan fontosnak, hogy annak érdekében átlép a jogi korlátokon. A büntetőbírói gyakorlat 

területén pl. ez a szempont az lehet, hogy gátat kell állítani a „társadalomra veszélyes” és 

elszaporodott cselekményeknek akár a jogszabályi keretek figyelmen kívül hagyása árán is. 

Így világosan kimutatható volt, hogy az ártatlanság vélelme, illetve az in dubio pro reo 

szabályt távolról sem tekintik a bíróságok abszolút érvényesülést kívánó normatív mércének. 

E gyakorlat kialakulásában a „jogpolitikai” megfontolásokon kívül a büntetőeljárási 

rendszerünk strukturális problémái is szerepet játszhattak: 

 

- az első fokú bíróságon nagy ügyteher mellett sok kezdő bíró dolgozik (2007-ben 

50,8%-os volt ez az arány),
21

 akik számára szinte természetes, hogy „vezérfonálként” 

elfogadják a vád megállapításait mind a jogi minősítés, mind a tényállás tekintetében 
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(a bírák nem részesülnek krimináltaktikai oktatásban, jogalkalmazásra vannak 

„kiképezve” – holott a tényállás-megállapítás külön „mesterség”); 

- a büntetőeljárásunk rendszere olyan, hogy a bíró a felkészülés során a rendőrség és az 

ügyészség – általában a saját szempontjai szerint összeállított – aktáit „tanulja meg”, a 

védelem álláspontját rendszerint csak a tárgyaláson ismeri meg, amikor már nehéz 

megváltoztatnia az akta olvasása során a fejében összeállt „történetet”; 

- a Be. módosításai ellenére még mindig központi szerepet játszanak a bizonyításban a 

nyomozás során felvett vallomások, amelyek hitelessége sokszor kívánnivalót hagy 

maga után,
22

 azonban a bírói gyakorlat ezeket mint közokiratokat, aggálytalanul 

elfogadja;
23

 

- az új Be. jelenlegi megfogalmazása számos ponton következetlen, bizonytalan, 

többféle bírói szerepfelfogást is lehetővé tesz (lásd a könyv IV. fejezetben található 

példát a vádló bizonyítási kötelezettségéről), így nem véletlen, hogy a büntetőbírákban 

régi Be. által preferált „nyomozó-bírói” felfogás él tovább. 

 

A formalista attitűd kialakulásának egy további oka a bírói „munkatakarékossági” hajlamban 

kereshető. Kényelmesebben és gyorsabban el lehet intézni egy ügyet, ha annak tényállását 

különösebb töprengés, átgondolás nélkül valamelyik jogszabályi rendelkezés alá vonjuk, 

mintha fáradságos munkával rekonstruáljuk az eldöntendő kérdés teljes jogi hátterét, és az 

álláspontunk melletti és azzal szembeni érvekre egyaránt tekintettel vagyunk. A vizsgált 

ügyekben született határozatokat olvasva a legzavaróbb az volt, hogy sok esetben a szükséges 

érvek számbavétele teljesen hiányzott, a lényegi jogi okfejtés egy-két mondatban volt 

összefoglalva, és azt úgy tüntette fel a bíróság, mint az egyetlen helyes megoldást. Ide 

sorolhatóak a kizárás-kijelöléssel kapcsolatos döntések, vagy az életveszélyt okozó testi sértés 

kísérletének megállapíthatóságát kimondó LB határozat. Ugyanez lehetett a hátterében annak, 

amikor a bíróság azért nem vizsgálta a magyar jogszabály európai jogba ütköző mivoltát, mert 

a vonatkozó magyar jogi norma deklarálta, hogy megfelel az uniós jognak.  

 

A formalizmus kialakulásáért részben felelőssé tehető a hagyományos jogászképzés, 

amely sokkal inkább a szabályok és a fogalmak, mint az igazoló elvek és a jogászi érvelés 

oktatására koncentrál,
24

 de hibáztatható a bírói kar attitűdjeiben továbbélő „szocialista 

örökség”, amely a zárt jogi érvelésre szocializálta a bírákat. Amíg a szocializmus ideje alatt a 

szabályokhoz való ragaszkodás jelentette/jelenthette a bírák számára a függetlenségük, 

politikai befolyás alóli mentességük megőrzését, addig a demokratikus átalakulás után az 

ítélkezés legitim bázisát képezhetik az írott jog mögötti alkotmányos értékek és alapelvek.
25

  

 

A feltárt működési zavarokat fokozza még, hogy számos vonatkozásban nincs 

letisztulva a bírók munkáját illetően alapvető fontosságú jogi háttér – elsősorban eljárásjogi 

viszonylatban. Így a megoldási javaslataimat két irányban terjesztem elő, az előbbiek hosszú 

távon, míg az utóbbiak már rövid távon is javítanának a helyzeten:  
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A) A bíróktól elvárható hozzáállás, szerepfelfogás kialakítására szolgáló javaslatok: 

 

1. A bírók kiválasztását szigorítani kellene. Valódi pszichológiai alkalmassági vizsgálat 

lefolytatatására van szükség a kinevezés előtt, mely a bíró előítéletességét, 

döntésképességét, befolyásolhatóságát, és más az ítélkezéshez elengedhetetlen 

képességét méri fel. 

2. Meg kellene követelni minden bírójelölttől, hogy legalább három, esetleg öt évig 

tevékenykedjen olyan jogászi szakmában, ahol szembesül a nem hivatali 

jogalkalmazás (pl. ügyvédi munka) kihívásaival.  

3. Meg kellene oldani a bírák szakmai ellenőrzését oly módon, hogy anonim 

határozataikról más megyében tevékenykedő, szakmailag elismert bíró mondana 

véleményt. Szintén fontos lenne olyan előmeneteli rendszer kialakítása, hogy az egyes 

bírósági szinteken beül is biztosítva legyen az előrelépés azok számára, akik a saját 

bírói szintjükön végeznek kiváló munkát. 

4. Biztosítani kellene a bírák folyamatos oktatását, ahol a tipikus, de a gyakorlatban 

problémát okozó esetek részletes elemzésére esne a hangsúly, mely magában foglalná 

a bíróktól elvárható megközelítés bemutatását is. E fórumokon szembesíteni kellene 

őket a bíróságokat ért szakmai kritikákkal is. 

 

B) A bírói munkát meghatározó jogszabályokra vonatkozó javaslatok: 

 

1. A bonyolultabb ügyekben be lehetne vezetni a „szakértő ülnök” intézményét, akik a 

csak a jogban jártas bírák helyett meg tudják ítélni, hogy az adott ügyben valójában 

mely tények relevánsak, és melyek az adott ügy tárgyát képező tevékenységi szféra 

legfontosabb sajátosságai.  

2. Csökkenteni kellene a bírák terhelését, amely egyrészt a kisebb jelentőségű ügyek 

bíróságon kívüli, vagy jóval kevesebb formasággal járó elintézésének biztosítását 

jelentené, másrészt – amennyire csak lehet – mentesíteni kellene a bírákat 

adminisztratív feladatok elvégzése alól. 

3. Mind a polgári, mind a büntetőeljárásban részletesen kellene azt szabályozni, hogy a 

bírói tényfeltáró tevékenység milyen körre terjedhet ki, mivel az egyik legfontosabb 

probléma éppen abban áll, hogy e téren túl általánosak, maximalisták, illetve 

egymásnak ellentmondóak a szabályok.  

4. Meg kellene azt szervezni, hogy az új jogszabályok, törvénymódosítások érdemi 

előkészítésében részt vett szakemberek rendszeresen tájékoztassák a bírákat a 

jogszabályok mögötti elérni kívánt célokról, és különösen az egyes rendelkezések 

értelméről.  

 

A magyarázatok keresésekor a hazai jogászi hivatásrend speciális problémáin túl nem 

feledkezhetünk meg arról a jogszociológiai közhelyről sem, hogy a bírák is az adott 

társadalom tagjaiként élnek, és javarészt osztják az adott időben és helyen elterjedt 

közfelfogást. Ezért az attitűdbeli problémák mögött felvethetők olyan általános kérdések, 

hogy a mai Magyarországon az emberek többsége mennyire önálló, mennyire hajlandó 

felelősséget vállalni tettei következményeiért. Az a mentalitás, amelynek megfelelően a bíró 

jogszabály szövegére hivatkozást használja akkor is, ha más megfontolások alapján született a 

döntés, vagy a bírák „vádközpontúsága” magyarázható azzal is, hogy nem vállaljuk a 

felelősséget cselekedeteinkért, hanem szeretnénk ezt a terhet másra áthelyezni. Az a tény 

azonban, hogy a közelmúltban számottevő nyilvánosságot kapott, politikai színezetű 

ügyekben a bíróságok sokkal kevésbé álltak az ügyészség pártján és a szokásosnál 

körültekintően vizsgálták az esetek körülményeit, arra utal, hogy alappal reménykedhetünk a 

bevett rutinok átlépésében, ha az alapvető bírói erényekkel ellenkezne a büntetőjog 



eszközként történő felhasználása az büntető hatalom részéről.
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 E hipotézis igazolása 

meghaladja a jelen vállalkozás kereteit, de a jövőben fontos lenne az ítélkezési gyakorlat 

elemzésekor erre az összefüggésre is figyelni.  
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 Szép példája ennek a vörösiszap katasztrófáért felelősnek kikiáltott MAL Zrt. vezető előzetes letartóztatási 

ügye. 

Lásd http://index.hu/belfold/2010/10/14/szokatlan_biroi_dontes_volt_a_mal-vezer_hazaengedese/ 


