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JOGÁSZI HIVATÁSOK
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PŐDÖR LEA 

 

I. A jogászi éthosz és a jogászi hivatások fogalma, rendszere 

„Ius est ars boni et aequi.” E mondás a Kr. u. II. században működő jogtudóstól, Celsustól 

származik és Ulpianus közvetítésével maradhatott ránk. Iustinianus Digestájában amolyan 

„felütésként” szerepel, mely megadja a kodifikált joganyag előszavát egyetlen egy 

mondatban.
2
 Akkor szokás hangoztatni ezt a szállóigét, ha valaki a jog fogalmát akarja 

meghatározni, de tökéletesen megfelel a jogászi hivatásokkal kapcsolatos elemzés kezdő 

gondolataként is. Amit Celsus majdnem két évezreddel ezelőtt megállapított, egy olyan 

követendő mintaként tekinthető irányvonal, mely a régi időkben is és napjainkban is 

meghatározta és kell is, hogy meghatározza az elkövetkezendő időszakokra nézve a jog célját, 

rendeltetését, egyben a jogászi hivatásokkal szembeni elvárást. De mit jelent ezen maxima, ha 

a jogászi hivatásokkal szeretnénk összefüggésbe hozni?  

A római remekjogászok szerint mesterségük nem más, mint a jó és a méltányos 

művészete. Ez a kijelentés érvényes napjainkban is, hiszen a jogászság az, aki a jónak és az 

igazságosnak a hordozója és letéteményese. A jogászság az a közösség, amely sajátos 

eszközei révén alakítja a társadalmi viszonyokat; a célokat a társadalom szolgáltatja ezen 

tevékenységhez, az eszközöket viszont maga a jogászság teremti elő a saját hagyományai, 

értékrendszere és nem utolsósorban szociológiai összetétele révén. Ha elvonatkoztatunk e 

szép, magasztos gondolatoktól, s a való élet, a szürke hétköznapok képernyőjén keresztül 

szemléljük a jogászi hivatást űzőket, akkor ez a tevékenység kevésbé fog művészetnek 

látszani, sokkal inkább mutatkozik egy teljesen gyakorlati foglalkozásnak, mint bármely 

másik szakma.
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Fontos kérdés, hogy vajon van-e a jogászi hivatásnak külön éthosza? Az éthosz 

jellemet, erkölcsi karaktert jelent, amely teljesen elválasztódik a szokások és szabályok 

világától, ezektől teljesen különálló kategóriaként kezelendő, s inkább az igazságtétel 

követelményét rejti magában. A humanizációban gyökerezik, de eltér mindenféle 

érdekorientált szemlélettől és magatartásról. Ha az éthosz otthonát akarjuk felkutatni, azt a 

különféle tevékenységi körökben vélhetjük felfedezni, ugyanis minden hivatás, foglalkozás 

sajátos éthosszal rendelkezik. Említésre érdemes a jogi éthosz történelmi szerepe, mert olyan 

nagy tiszteletben álló alakok testesítették azt meg egyes korokban, mint például Szókratész, 

Szent Johanna, Széchenyi István, Deák Ferenc, Eötvös József, vagy éppen Magnaud, a jó 

bíró. A jogász éthosza és a történelmi körülmények összefüggése abban áll, hogy az éthosz 

csak megfelelő történelmi körülmények között tud teljes valójában érvényesülni, bár 

kétségtelen, hogy ilyen környezetben is fontos, hogy a jogászok tudatos fellépése és erkölcsi 

tartása adja meg a kereteit. A jogászi hivatások általánosságban mindig értékorientáltak, ez az 

értékorientáltság pedig két jelentős pilléren nyugszik: a jogásznak az eljárása során a humánus 

jogi megoldások és értékek érvényesítésére kell törekednie, másrészről elő kell segítenie a 

különféle devianciák visszaszorítását. Valóságos bűn, ha a jogász visszaél hatalmával, 

önkényes döntést hoz vagy olyat fogad el, esetleg ilyenfajta döntést igazol – mindezen 

cselekedetek aláássák erkölcsi tartását, így pedig nem tud eleget tenni az igazságnak.
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A jogászi éthosz szocializációjára az van befolyással, hogy a jogász milyen nevelésben, 

milyen jogi oktatásban részesül, s milyen a jogászi környezet, melyben tevékenykedik. 
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Kétségkívül a jogász egyéni jelleme, humánus beállítottsága és jogszemlélete is ráhatással van 

erre. A modern, demokratikus rendszerekben az alábbi magatartási követelmények 

fogalmazódnak meg a jogászokkal szemben: humánus bánásmód a felekkel, empátia, 

ellenállás a jogviták rendezése során az arroganciának és visszaéléseknek. Nem csoda tehát 

ezek alapján, hogy manapság a jogászi éthosz konkretizálódását a viselkedésben érhetjük 

tetten. Mégis, kortól függetlenül adott egy konkrét tartalmi elem, mely mindig is a jogászi 

éthosz sajátja volt, ez pedig az igazságosságra való törekvés.
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Ha már oly sokszor felvetődött a „hivatás” kifejezés, érdemes elidőzni azon kérdés felett, 

hogy miként adható meg a hivatás fogalma – ennek megértése ugyanis nélkülözhetetlen a 

jogászi hivatások szempontjából. A szociológiai, jogszociológiai irodalmat szemlélve több 

megközelítés is szóba jöhet, ezeket alább néhány gondolati egységben gyűjtjük össze: 

- Talcott Parsons szerint a hivatás meghatározza, ki és milyen funkciót lát el a 

társadalmi rendben, s a hivatás egyúttal monopóliumot fejez ki, egy speciális 

szaktudás monopóliumával való rendelkezést; 

- A hivatás jelentheti egyszerűen azt, hogy valaki jogosítva van bizonyos tevékenység 

végzésére, méghozzá profitszerzés érdekében; 

- A „speciális jellemzők elmélete” értelmében egy foglalkozást akkor lehet hivatásnak 

nevezni, ha bizonyos jellemzőknek eleget tesz; 

- A hivatásban a kulcselem nem más, mint egy foglalkozás autonóm kontrollja, ez pedig 

bizonyos politikai hatalom függvénye; 

- Egy professzionális szervezet kapcsán a hivatás akként jelenik meg, mint egy eszköz 

az érdekek megvédésére; 

- Létezik olyan nézet is, mely szerint a hivatás fogalma egész egyszerűen mellőzendő, 

abban ugyanis ideológia ölt testet, amit az adott foglalkozási csoport használ a saját 

előnyeik igazolására.
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A jogászi hivatás általános definiálásában a fentiektől eltérően nyugodtan alapul vehetjük a 

hivatás szó hétköznapi értelmét; ebben az esetben úgy tekintünk arra, mint egy adott csoport 

saját racionalizálásának eszközére. Olyan hivatást űzők csoportját jelenti a jogászság, mely a 

társadalmi munkamegosztásban a szellemi munkát végzők dimenziójában helyezkedik el, s 

igen magasan kvalifikált munkát végez. A jog nem képes működni jogászság nélkül; az a 

sajátos közeg, mely működteti a rendszert, elméleti és gyakorlati jogászságra tagolható. Igaz 

azonban, hogy a jogtörténet idővonalán nehéz lenne kimutatni, miként is vált el egymástól a 

praxis és a jogról való elméleti gondolkodás; voltaképpen csak a modernitás választotta el a 

jogtudóst és a gyakorlati jogászi hivatások művelőit. A gyakorlatban ténykedő jogász az 

operacionális (konkrét esetekhez kapcsolódó tudás, mely megkívánja az ügyfelek, megbízók 

érdekeinek és egyúttal a jogrendnek megfelelő eljárást), míg a jogtudomány művelői, az 

elméleti jogászság a szubsztanciális racionalitást megteremtő tudás hordozói (értve ez alatt, 

hogy az elméletet művelő jogász a jog létezésének általános alapjait, változásait elemzi). 

Megeshet azonban, ám ritka jelenség, ha e kétfajta jogászi tudás egy személyben egyesül – 

tudni kell azonban, hogy mind a szakjogtudományok, mind pedig a jogtudomány más-más 

feladatot tölt be és másféle a működésmódja is.
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Röviden érdemes áttekinteni azt is, hogy egyes szerzők miként határozták meg a jogászi 

hivatások egészét és az egyes csoportjait. Az áttekintés csak részleges, szemléltető jellegű, 

érzékeltetvén, hogy többféle álláspont lelhető fel a szakirodalomban. 

Elsőként Max Weber megállapításait vesszük alapul; Weber neve oly sok területen 

előkerül, nincs ez másként a jogászi hivatások elemzése kapcsán sem. Kiindulópontja az 
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angolszász és kontinentális jogrendszer különbözősége – jelen ponton természetesen abban a 

tekintetben, hogy miként körvonalazható a jogászság kontúrja egyik és másik területen. Az 

angolszász világban viszonylag korán kialakult már egy szervezett jogászi rend, a jog 

fejlődése pedig az ügyfelek kívánalmainak, igényeinek megfelelően vett mindig irányt. Az 

öreg kontinens joga ettől eltérően az egyetemi jogászságnak köszönhetően fejlődött, alakult, 

ami az angolszász pragmatista szemlélettől eltérően sokkal absztraktabb szemlélet 

kialakulását eredményezte.
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Lawrence M. Friedman amerikai jogtudós a jogi kultúrával foglalkozván kiemelt 

figyelmet szentel a jogászság abban betöltött szerepének. A jogi kultúra az ő sajátos 

olvasatában ugyanis belső jogi kultúrára és külső jogi kultúrára tagolódik; az előbbi kategória 

a jogászi foglalkozást űzők attitűd-és értékkészletét rejti magában. Kulcsár Kálmán 

indokoltnak véli e nézetet, s kiegészíti azzal, hogy a jogászok különböző szinteken 

helyezkednek el a hierarchikus társadalmi viszonyok hálójában. A képet árnyalja az is, hogy a 

jogászi foglalkozás nem egységes, többféle hivatáscsoport alakult ki az évezredek folyamán, 

sőt, az eltérő foglalkozású jogászok pozicionális, illetve mentális értelemben is különböznek 

egymástól. Ismét Friedmant hivatkozva utal arra, hogy az eltérések ellenére van néhány közös 

alapérték, melyet mindannyian maguknak vallanak, ezek pedig az alábbiak: egyenlőség, 

tisztesség, igazság.
9
 

Horváth Barna, a szegedi iskola képviselője is értekezett a jogászi hivatásokról. Úgy 

tartotta, hogy a jogi kultúra nem csupán tudomány, hanem gyakorlat is. A jogi műveltség 

kultúrjelentőségét vizsgálva elemzi a különböző jogászi hivatások karakterológiáját. 

Felfogásában a jogászoknak két fő csoportja van: a gyakorlati jogászság és a tudomány 

művelői. A gyakorlati jogászok közé az alábbi hivatásokat sorolta: kauteláris jogász, ügyvéd, 

ügyész, bíró, közigazgatási jogász, laikus jogász, jogtanár. A kauteláris jogász elvont 

jogtételek szerkesztésével foglalkozik, de egyébként mindenféle jogászi hivatásban van némi 

kauteláris elem. Egy ilyen jogásznak pontosan tisztában kell lennie a szabályozás céljával és 

lehetőségeivel; tevékenységének legfőbb kritériuma az,, hogy ne fordulhasson elő a létesített 

új joghelyzetekkel kapcsolatban olyan esetkör, amelyre a jogtétel nem húzható rá. Fő vonásait 

akként domborítja ki e tevékenységnek, hogy egybeveti az esetjogásszal: a kauteláris jogász 

ugyanis előzőleg, az esetjogász utólag keresi a jogtételeket a jogesethez; az előbbi a 

jogalkotásban, az utóbbi a jogalkalmazásban játszik szerepet. A kautelák felállítása a jogászi 

fantáziának az egyik legragyogóbb teljesítménye. Az ügyvédet nagyon találóan az per első 

bírájának nevezi Horváth, s lényeges vonása az, hogy csak az ügyfele érdekének optikájából 

tekint a jogesetre. Az eddig említett két szakma eltérő, ütköző szempontjai a bírói hivatásban 

lelnek kiegyenlítésre. A bírói tevékenység képezi a jogászat csúcsát, a bírói funkció lényege a 

jogeset és a jogtétel között tátongó szakadék áthidalása. Jellemrajzában a pártatlanság, a 

szenvedélytől és előítélettől való mentesség szerepelnek az első helyen. A közigazgatási 

jogászatot sokkal egyszerűbbnek tartja a bírói rétegnél Horváth; az ügyeknek nem éppen 

változatos, de hatalmas tömegére csak néhány jogtételt alkalmaz, olyanokat, melyek kevés 

jogkérdést vetnek fel. A laikus jogászok csoportja igencsak vegyes, ide tartozik az esküdtbíró, 

a személyesen eljáró fél a vádlott, vagy éppen a szerződést kötő fél – vagyis laikus jogász 

mindenki, amikor esetenként vagy rendszeresen jogtételek és jogesetek egybevetésével kell 

foglalkoznia. Végezetül a katedrajogászról megjegyzi, hogy a jogi oktatás hosszú időn 

keresztül kapcsolatban állt a gyakorlati tevékenységgel, s csak későn vált el attól.
10
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Végezetül Richard A. Abel kortárs amerikai jogszociológus jogászi hivatás-fogalmát 

említjük, mely azt is magában foglalja, hogy mely rétegeket nem szükséges a jogászság 

körébe sorolni a határok megvonása során. Jogászi hivatás „(…) minden hivatalosan képzett 

és gyakorolt jogi tevékenység, akár önállóan vagy alkalmazottként a köz-vagy privát 

szférában végzik; valamint a joghallgatókat és az egyetemi oktatókat is ide soroljuk. Abel 

ezen meghatározása két szűkítést tartalmaz: 1. Kizár számtalan szakmát gyakorló személyt, 

akik bizonyos szempontból a jogászokkal egyenértékűnek tekintett funkciót (is) gyakorolnak, 

de nem rendelkeznek jogi diplomával, például ilyenek a szociális munkások, adótanácsadók, 

rendőrök, könyvelők; 2. Kizárja továbbá azokat, akik rendelkeznek jogi végzettséggel, de a 

gyakorlatban nem jogi munkát végeznek, például vezérigazgatók, újságírók.”
11

 

II. A jogászi hivatások rövid története 

Egy jogtörténész számára minden bizonnyal aranybánya lehet a jogászi hivatások múltjának 

vizsgálata. Kétségtelen, hogy sokan ki is használták már e kiváló vizsgálati tárgy bőségét. 

Jelen ponton egy rövid vázlata következik a jogászi hivatások történetének. 

A kiindulópontot a római jog idejében szükséges keresni, csakúgy, mint számtalan 

jogintézmény esetében. A római jog olyan örökséget, olyan eredményeket hagyott a mai 

világnak, melyeket nem sikerült meghaladni. Így van ez a jogászi hivatás kapcsán is, ugyanis 

bizonyos gondolkodási formákat és a jogászi tevékenységi körök körvonalait, fő 

karakterjegyeit is a római jog alakította ki. 

Rómában ugyancsak a császárkorban jelentkezett a hivatásos jogászság, azonban ez 

nem jelenti azt, hogy ez idő előtt ne lettek volna olyan személyek, akik a jogrend őrei, 

működtetői voltak. Kezdetben a pontifexek kezében volt a XII táblás törvények szabályainak 

fejlesztése, a normák betartásának felügyelete. A köztársaság korában megjelent a 

honoráciorok csoportja, a joggal foglalkozó arisztokraták, akik mintegy 

mellékfoglalkozásként, ellenszolgáltatásért cserébe vagy anélkül láttak el különféle jogi 

ügyeket. Ekkor még nem megélhetés érdekében hasznosították a jogi ismereteket, fontosabb 

volt a tekintély elnyerése, mintsem a vagyoni előnyökhöz jutás. A laikus jogi tanácsadók 

szóban felvilágosítással szolgáltak a jogkereső felek részére, véleményüket azonban nem 

kellett indokolással ellátni – minél tekintélyesebb illetőtől származott a vélemény, annál 

nagyobb tekintéllyel bírt maga a felvilágosítás is. Ez is mutatja, hogy a római jog nevezhető 

afféle „jogászjognak” is: kevés alkotott jogszabály volt ugyanis, inkább az efféle 

véleményadások tömege dominált a jogrendszerben. Változás Augustus császár idején 

következett, amikor a jogi feleletadás, a responsum jogát hivatásos jogászoknak adta; eljött 

tehát az a pillanat, amikor az arisztokrata, nem hivatásos jogászokat felváltották a császári 

tanácsban helyet foglaló hivatalnok-jogászok.
12

 

Ha az öreg kontinensre tekintünk, észrevételezhetjük, hogy más fejlődési tendencia 

mutatható ki az angolszász és a kifejezetten kontinentális területeken. Míg Angliában a jogi 

oktatás merőben más képet mutat és eltérő tradíciókat tud maga mögött, mely miatt a 

gyakorlat és elmélet határozottabban összeforrt, addig a kontinentális jogrendszer országaiban 

az egyetemi jogtudomány volt a jogászi hivatások fejlődésének motorja (az egyetemi oktatás 

ismeretanyaga  római jogból tudott táplálkozni). A középkorban sokáig – az egyházi képzési 

monopólium végett – az értelmiségiek a klerikusok körében voltak fellelhetőek, ők egyszerre 

nemcsak egyházi hivatalt viseltek, hanem jogászok is voltak. A jogtudomány művelésének 

önállósodását elősegítette az itáliai városokban megjelenő kereskedő polgárság. 

Tulajdonképpen már a XII-XIV. századi Európában körvonalazható egyfajta jogászrend, 
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amely már magán hordta a mai jogászság legfontosabb jellemvonásait; talán az egyik 

legrelevánsabb ilyen vonás a különleges képesítés tényezője volt. A jogászi hivatások 

differenciálódása két fontos következményt vont maga után: az egyes tisztségek 

„szakmaibbá” váltak, függetlenedtek az egyes feudális kötöttségektől, illetve nagy hangsúly 

helyeződött a jogi végzettség követelményére. A XVI. századra már tisztán kikristályosodott 

az egyes tevékenységi körök skálája, ami teljes párhuzamban áll a mai képlettel. Találhatunk 

ugyanis ekkortájt bírákat, advocatusokat, jegyzőket, jogtanácsosokat. A képzettségi iránti 

igény e differenciálódás után is megmaradt, a hűbériség leszámolásával, a közigazgatási 

szervezetrendszer apránkénti létrejöttével még inkább kívánalommá vált. A fejlődés a XIX. 

század végén zárult le, ekkortól számítjuk a modern jogászi szakmák korát – igen érdekes és 

sokatmondó tény, hogy ez a folyamat pontosan egybeesik az európai nagy magánjogi 

kodifikációk létrejöttével…
13

 

III. Az egyes jogászi hivatások jellemzése 

A következőkben a jogászi hivatások bemutatása két síkon fog végbemenni: egyrészről 

összefoglaljuk, hogyan is lehet felmutatni olyan jegyeket, melyek mindegyik jogászi 

szakmára egyaránt jellemzőek, másrészről röviden bemutatjuk, hogy az öt legrelevánsabb 

jogászi szakma (bíró, ügyész, ügyvéd, közigazgatási jogász, egyetemi jogász) milyen konkrét 

követelményeket támaszt az azt művelők irányába. 

III. 1. Közös jellemzők 

Az eddig írtak alapján is körvonalazódni látszódik három fontos kijelentés: sejthető, hogy a 

jogászi hivatás egy sajátos közösséget alakít ki; a jogászságot szolgáltatás-orientáltság 

jellemzi, illetőleg igen hangsúlyos elemként tűnik ki a speciális szaktudás igénye. A sajátos 

közösség kapcsán megjegyzendő, hogy a kijelentés bizonyos korlátokkal kezelendő: 

leginkább Nyugat-Európára jellemző az egységességtudat, az Államokban például ez sokkal 

halványabban jelentkezik. A szolgáltatás-orientáltság esetében utalni kell arra, hogy az ügyfél 

érdeke és a közérdek gyakran viaskodhat egymással, ez tehát némileg árnyalja a kijelentést. A 

szaktudást illetően hangsúlyozandó, hogy annak különféle szintjeit kívánják meg az egyes 

konkrét jogi szakmák.
14

 

Az egyes jogászi szakmák általános szociológiai jellegzetességei az alábbiakban 

ragadhatók meg. Minden laikus számára nyilvánvaló, hogy igen magas fokú társadalmi 

presztízs és jó anyagi életkörülmények fémjelzik az e tevékenységet folytató személyek 

csoportjait, bár nyilván számos szinten kimutatható a differencia ezen magas presztízs és jó 

életszínvonal között. A presztízskérdés kapcsán tisztán látható volt a történelem során, hogy 

az egyes szakmák megítélése úgymond rendszerfüggő volt. Sajátos vonása minden jogi 

tevékenységnek, hogy az konkrét estekhez kötődik, következésképpen a jogász mindig emberi 

sorsokkal találkozik. Emiatt szükség lehet bizonyos fokú empátiára, szociális érzékenységre – 

ezért szokták hangoztatni azt a megállapítást, hogy a jó jogásznak nemegyszer papnak, 

tanárnak vagy éppen pszichológusnak (és még megannyi másféle személynek) kell lennie 

egy-egy ügy miatt/érdekében. A tapasztalat igen nagy jártasságot, magabiztosságot, jó rálátási 

lehetőségeket biztosít az egyes ügyek megoldása során. A maximálisan gondos eljárás, 

precizitás, az ügyviteli folyamat rendezett lebonyolítása az elsőként említendő követelmények 

között szerepelnek. Mindezek után pedig azzal is számolnia kell a jogászságnak, hogy 

tevékenysége megítélésének mércéje kettős: az objektív mérce miatt ügyelnie kell arra, hogy 

eljárása jogilag megalapozott és szakszerű legyen, a szubjektív mérce miatt viszont könnyen 
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elítélhetővé válik mások szemében, ha nem a szakmájában elvárt általános gondossággal látja 

el az ügyeket.
15

 

Jakab András rámutatott arra, hogy mindenfajta jogászi tevékenységet nézve kétféle 

alapvető tevékenységet lehet felfedezni: konfliktust megelőző vagy közvetítő, illetve egy 

konfliktusok végigküzdésével kapcsolatos tevékenységfajtát. Sajátos továbbá a jogászi 

szakmák kapcsán a gondolkodásmód is, ami a laikus emberek számára teljesen idegen 

érvelésmódnak mutatkozik. Jellemzője, hogy a jogász olyan érveket használ, melyek ugyan 

szerepelhetnek a hétköznapok érveként is, de jogi érvvé fordítja át őket. A szociológia szereti 

azt az indokot hangoztatni ezen idegennek tűnő érvelés mögött, hogy a jogászság eme eszköz 

a monopóliumvédelem céljából fejlesztette ki, vagyis azért, hogy a kívülállók számára igen 

fontosként, titokzatosként tüntesse fel az eljárását. Jakab azt is kifejti, hogy a jogászokat egy 

sajátos kétszintű gondolkodás módozat jellemzi; a belső szint a jogászi érvelés „hivatalos” 

követelményeinek való megfelelést jelenti (fogalmi következetességre és az érvelési irányok 

lezárása való törekvés), a külső szint pedig arra utal, hogy a jogász mindig úgy választja meg 

érvelési indulópontját, hogy az a kívánt konklúzióhoz vezesse őt minden egyes esetben. A 

kettő között foglal helyet a híd, melyet a szerző objektív teleologikus érvnek nevez; ez 

amolyan korrekcióként jön képbe, szükség esetén helyesbítő funkcióval (például segít bevinni 

az érvelésbe a józan ész vagy éppen az erkölcs egyes követelményeit).
16

 

A következőkben úgy mutatjuk be röviden a négy főbb jogászi hivatást, ahogyan 

hazánkban meghatározható feladatkörük és sajátos jellemvonásaik.
17

 

III. 2. A bírák 

A jogászi hivatásrend közül talán ez az a csoport, mely a legnagyobb visszhangot képes 

kiváltani, s talán az általuk végzett tevékenység az, mely legjobban érdekli a laikusokat. A 

szakma is kíváncsisággal tekint a bírákra, hiszen igazán gazdagnak mondható az a 

szakirodalom-anyag, amely az igazságszolgáltatás ezen szegmensét elemzi.  

A bírói hivatás a legrégebbi az összes jogászi tevékenység közül. Általánosságban 

három feladat nevezhető meg, amiért felelős: döntéshozatal minden elé kerülő ügyben; a 

törvények alapján való eljárás; végezetül pedig nem elég az, hogy döntése megfeleljen a 

törvényeknek, hanem szükséges az is, hogy igazságos és méltányos legyen.
18

 A bírák az 

igazságszolgáltató hatalom részeként jogalkalmazási tevékenységet látnak el. Eljárásuk 

pontosan, precízen szabályozott, tevékenységének egyik fő jellemzője éppen a törvénynek 

való alávetettség. Jogállamokban igen releváns előírás, hogy a bíró legyen független, ennek a 

jellemvonásnak több dimenziója jöhet szóba (szervezeti értelemben és az ítélkező bíró 

személyi függetlensége). A bíróságok gyakorlatilag mindenhol sajátos szervezetrendszert 

képeznek, ám fontos hangsúlyozni, hogy nem hierarchikus a szervezet. A bíróvá válás 

folyamata mindenütt egy hosszú út bejárásnak eredménye, amely állandó tanulást, képzést és 

megmérettetést jelentő ugródeszkákból tevődik össze. Szociológiai tanulmányok általános 

megállapítása, hogy aki belép a szervezetbe, azt a szervezet sajátos konformitásra neveli, 

illetve megfigyelhető annak a tényezőnek a kihasználása is, hogy a bírói szervezet amolyan 

karrierlehetőséget is rejt magában.
19
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 Szigeti Péter: i. m. 196-197. o.  
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 Jakab András: Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt-e Magnaud? Jogesetek Magyarázata. 2010/1. szám, 
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III. 3. Az ügyészek 

Az angolszász filmkultúrának köszönhetően minden laikusban él egy markáns kép arról, mi is 

az ügyész feladata, de ez némiképp pontosításra szorul. Az ügyész fő feladatköreit két 

csoportra oszthatjuk fel: hagyományosan büntetőjogi feladatokat lát el elsősorban, ebből a 

szempontból ténykedése az állami hatalomhoz köthető. Ő jogosult ugyanis fellépni a súlyos, 

normaszegő magatartásokkal szemben, a büntetőeljárásban ő képviseli az állam 

büntetőmonopóliumát, röviden szólva a közvádló funkcióját látja el. Másrészt viszont jelentős 

közérdekvédelmi feladatokat is gyakorol. A bírói szervezetrendszertől eltérően az ügyészség 

már egy hierarchikus szervezet, különféle utasítási, ellenőrzési jogosítványokkal. Az ügyésszé 

válási folyamat hasonló, mint a bíráknál ismertetett út. 
20

 

III. 4. Az ügyvédek 

Az ügyvédek munkájukat az ügyfelek érdekében, legfőképpen vállalkozóként végzik. Az 

ügyvéd és ügyfele között megbízási jogviszony jön létre, ez tartalmazza a megbízás tárgyát; a 

megbízás szólhat egy ügy lefolytatására, de lehet tartós megbízás is. Tevékenységi körük két 

fő kategóriára osztható fel: javarészt ügyfeleik perbeli képviseletét látják el (itt az egyes 

ügyvédek között sok különbség lehet abban, hogy ki milyen ügyszakokra specializálódott) és 

peren kívüli munkára (ezalatt leginkább a különféle hatóságokkal való eljárást, 

okiratszerkesztést, stb. érthetjük). Felmérések kimutatták, hogy az ügyvédek körében 

megfigyelhető a hírnévre való törekvés – amit minél több ügyfél megnyerésén, minél több 

sikeres ügy felmutatásán keresztül kívánnak kivívni maguknak. Az, hogy mely ügyvéd 

„híres”, kifejezésre jut a honorárium mértékében is. Egyébként az ügyvédi munkadíj 

főszabály szerint szabad megállapodás tárgyát képezi.
21

 

III. 5. A jogtudományi életút 

Aki hivatásául a jogtudomány művelését, fejlesztését választotta, az minden bizonnyal úgy 

tekint szakmájára, mint a legszebb jogászi hivatásra. Ez a kijelentés talán szubjektív, de van 

némi objektív alapja is, hiszen a jogtörténet valóban megmutatta, hogy a korai időkben az 

elmélet és gyakorlat szoros összefonódása, majd az egyetemi jogászréteg kibontakozása 

nagyban hozzájárult a különféle jogi technikák és jogintézmények kimunkálásához. A 

jogtudományi életút sokszor összefonódik az egyetemi oktatói pályával; voltaképpen a 

tudományos életpálya biztosít átjárását számos más területre, s a leginkább az figyelhető meg, 

hogy az átjárás az egyetemi oktatás szférájában mutatható ki. A gyakorlati jogi szakmáktól 

eltérően az egyetemi karrierhez nem szükséges szakvizsga vagy gyakorlat, a PhD fokozat 

megszerzése viszont alapvetésnek számít. A PhD fokozat képében kifejezést nyer az a 

tényező, hogy az illető elméleti gondolkodásra képes. A fokozat megszerzése azonban 

korántsem jelenti azt, hogy vége a tudományos kutatási feladatoknak: az egyetemi oktató élete 

végéig törekszik arra, hogy értékes gondolatokkal gazdagítsa a jogtudomány azon 

szegmensét, melyben tevékenykedik.
22

 

IV. Szociológiai kutatások Magyarországon 

Mint megannyi más terület, úgy a jogászi hivatások is a jogszociológiai kutatások releváns 

területét képezik, ám magyar viszonylatban sajnálatosan szegényes az eddigi empirikus 

vizsgálatok palettája. Az első kutatás 1973-ban zajlott „A jogászság társadalmi helyzete és 

szakmai életútja” címmel, mely egy hatalmas kiterjedésű kutatás volt. Szomorú viszont, hogy 
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a rendszerváltás utáni változások miatt ezen vizsgálat eredményei ma már inkább a 

jogtörténet részeként funkcionálnak, semmint aktuális magyarázattal bíró adathalmaznak.
23

 

Sajnálatos tény az is, hogy az eltelt közel négy évtized nem szolgáltatott okot arra, hogy 

hasonló, nagy ívű empirikus kutatást folytassanak idehaza ezen a területen, így viszonylag 

nehéz a mai magyar jogásztársadalom összetételéről nyilatkozni. Ami mégis mondhat valamit 

az óhajtott rétegről, az a KSH által készített különböző éves kimutatások, de ezek korántsem 

tekinthetők teljes, átfogó jellegű statisztikáknak.  

Pokol Béla a 2000-es évek elején azt írta, hogy az utóbbi évtizedekben erős növekvő 

tendenciát mutat a modern országokban a jogászi szakmák létszáma. A jogászság számbeli 

növekedésére és a jog iránti igény bővülésére számos okot felhozott: 

- az iparosodott és széles szolgáltatási szektorokra felépülő társadalom növeli a 

mindennapi konfliktusok valószínűségét; 

- a piac szerepének növekedése a társadalmi kapcsolatokban ugrásszerűen fokozza a 

jogi iránti szükségletet; 

- a növekvő individualizáció és személytelen kapcsolatok is kedveznek a 

konfliktusforrások kialakulásának; 

- a központi állami társadalomellenőrzés a konfliktusok rendezését egyre inkább az 

állami szervekhez forduláson keresztül akarja lebonyolítani; 

- a társadalom egészét tekintve alapvető változás állt be a joghoz való viszonyulásban, 

mely megnövelte a jog működési hatókörét.
24

 

Napjainkban keletkezett egy olyan átfogó jellegű tanulmány Fónai Mihály részéről, amelyben 

komplex képet igyekezett felvázolni a magyar jogászság alapvető szociológiai jellemzőiről – 

összefoglalva a régebbi és az újabb kutatások eredményeit, megállapításait. Az alábbiakban 

ezen tanulmányt
25

 vesszük alapul az elemzés során. 

Egy 1998-as kutatás tárgyául jelölte meg az ügyvédi hivatásrendet, a kutatás mintája a 

korabeli Ügyvédi Kamara 1997-es címjegyzéke volt. A részvételi arány viszonyt nem volt 

magas, csupán 17,7% vett benne részt, vagyis ennyien küldték vissza a kutatóknak a 

kérdőívet. Az ügyvédek szüleit tekintve az anyák között kevesebb a szakmunkás és a 

diplomás, mint az apák között, de már szép számban vannak köztük érettségizett személyek. 

Érdekesség, hogy a községekből származó ügyvédek száma növekedést mutatott – ez azt 

jelenti, hogy vidéken emelkedett az iskolai végzettség megszerzésének lehetősége. Az 

ügyvédi tevékenység jellegzetes városi foglalkozást jelöl, az ügyvédek 95%-a akkoriban 

ugyanis városokban élt, kedvelt székhelyek a főváros és a megyeszékhelyek voltak. 2014-ben 

a bejegyzett ügyvédek közül 10606 fő tevékenykedett aktívan, az összetételt tekintve férfias a 

szakma, bár a férfiak aránya 2014-ben csupán 56% volt.
26

 

Az igazságszolgáltatás területén ténykedő jogászok száma 1930 óta megkétszereződött, 

a legnagyobb növekedés az ügyészek körében mutatható ki. A többi területen körülbelül 

hasonló a növekedés, ez pedig jelzi a kereslethez való illeszkedést: az igazságszolgáltatás 

egyes területein dolgozók száma 2010 óta nem igazán mutat változást. A statisztikákból az 

látszik továbbá, hogy az engedélyezett létszámnál valamivel kevesebb bírót foglalkoztatnak, s 

a bírói kar meglehetősen elnőiesedett, 1964-2014 között 34%-ról 68%-ra nőtt a nők aránya a 

szakmában. (Igen sokatmondó ugyanakkor, hogy a Kúrián 2012-ben 50%-nál kevesebb női 

bíró dolgozott!)
27

 

                                                           
23

 Badó Attila – Loss Sándor – H. Szilágyi István – Zombor Ferenc: i. m. 247. o.  
24

 Pokol Béla: Jogszociológiai vizsgálódások. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003. 25-26. o.  
25

 Fónai Mihály: A jogászok szociológiai jellemzői: létszám, foglalkozás, kor és nem szerint. In Jakab András – 

Menyhárd Attila: A jog tudománya. Tudománytörténeti- és elméleti írások, gyakorlati tanácsokkal. HVG Orac 

Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2015.  940-962. o.  
26

 Fónai Mihály: i. m. 948-949. o. 
27

 Fónai Mihály: i. m. 952-956. o.  



9 
 

Végezetül a tanulmány azon elemzését szükséges említni, mely a jogi végzettséggel 

bírók megoszlását gazdasági aktivitás, nemek és foglalkozási főcsoportok alapján tekinti át. A 

foglalkozási szerkezetben az összes jogvégzett személy aránya 28,9%-ot tesz ki, az aktív 

jogászok közül 37,8% dolgozik az igazságszolgáltatás területén. Tulajdonképpen e csoport 

esetében állnak rendelkezésre a legmegbízhatóbb adatok, egyébként nehezen határozható 

meg, hogy a többi jogászi szakmában milyen arányok mutatható ki. Nagyon nehezen lehetne 

csak megbecsülni, hogy a gazdasági, üzleti szektorban, illetve más, nem üzleti szektorban 

dolgozó jogászok száma milyen arányt mutat. A jogi végzettséggel rendelkező személyek 

területi eloszlása részben követi csak a régiók lakosságszámát – vagyis nincs elemi 

összefüggés a régiók népességszáma és a jogi végzettségűek száma között. Annyi viszont 

kijelenthető a számadatok tudatában, hogy Közép-Magyarországon a legmagasabb a jogi 

végzettséggel bírók gazdasági aktivitása, Közép-Dunántúlon pedig a legalacsonyabb. A 

nemek arányát illetően az alábbiak mondhatók el: ha magasabb egy jogi hivatás státusza, 

presztízse, alacsonyabb a nők aránya. Nemzetgazdasági áganként szemlélődve pedig az a 

következtetés áll meg, hogy a klasszikus, igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatások a 

legtelítettebbek, a legkevésbé sűrűn behálózott terület pedig az oktatás világa.
28
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