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Ars Boni

Akkor mit is csinál 
és mennyit keres egy bíró, 
egy ügyvédjelölt vagy egy 

ügyészségi fogalmazó?
Az Arsboni egy szakmai közösség, mely a jog és 
a jogászság reformjával és a joghoz való széles-
körű hozzáférés biztosításával egy élhetőbb és 
fenntarthatóbb társadalomért dolgozik. Tevé-
kenységünk három fő iránya a közéleti esemé-
nyek szakmai szempontból történő elemzése, a 
jogi szakma megújítása, valamint a jog és inno-
váció kapcsolatának vizsgálata. 

A jogi szakma megújítása érdekében megpró-
bálunk erőnkhöz képest transzparenciát hozni 
a jogi munkaerőpiacra, mely területen nagyon 
nagy a titkolózás. Ehhez jön még az a tény is, 
hogy az elméletközpontú egyetemi oktatás kere-
tein belül egy szó nem sok, annyi sem esik arról, 
hogy pontosan mi vár egy végzett jogászra. Az 
Arsboninál rengeteg szakmabélivel kerülünk 
kapcsolatba nap mint nap, mind munkaválla-
lói, mind munkáltatói oldalon. Így talán bátran 
mondhatjuk, hogy relatíve jól ismerjük a piacot. 
Ennek fényében egy cikksorozatot indítottunk, 
amelyben megpróbálunk egy minél átfogóbb ké-
pet adni az egyes jogászi szakmák szépségeiről 
és buktatóiról. Itt a cikkeknek egy rövidített és 
szerkesztett változatát közöljük. 

A cikksorozat eddig megjelent részeit a honapunkon 
(arsboni.hu) érheted el, ha pedig további karriertip-
pekre vágysz, esetleg megismerkednél a munkáltató 
partnereinkkel, vagy körbenéznél a gyakornoki he-
lyek és állások között, látogass el a karrier.arsboni.hu 
oldalra!

Az ügyvédjelöltek világa

Végzés után bojtárkodásra vetemedni mind a mai 
napig igen népszerű választás. Egyrészt a terület gya-
korlatilag korlátlan felvevőképessége, másrészt az 
ügyvédi szakmával kéz a kézben elképzelt presztízs és 
anyagiak miatt. Na de hogy néz ez ki a valóságban?

Sok tekintetben nagy eltérés tapasztalható a vidéki és 
a budapesti jelöltség között. Bár szegedi vagyok, arról, 
hogy milyen a vidéki bojtárok élete, kevés konkré-

tummal rendelkezem. Egy vidéken jelöltködő isme-
rősöm havi nettó 90 000 Ft-os bért kapott munkájáért 
(négy évvel ezelőtti adat). Másik, azonos kategóriába 
tartozó volt évfolyamtársamtól visszahallott informá-
ció szerint az ügyfelezés nagy része inkább a lelkise-
gély-szolgálatban merül ki. 

Létezik egy olyan sem megerősített, sem megcáfolt 
városi legenda is, hogy kis vidéki irodákban bizony 
ingyen dolgoznak a jelöltek.  Volt évfolyamomban 
körülbelül axiómaként volt kezelve, hogy aki jelölt-
ködni akar diplomaszerzés után, annak Budapest-
re kell költöznie. Szemünket már Budapestre vetve 
megállapítható, hogy szervezetileg, munkafolyamatot 
tekintve és anyagi juttatásokban is elég nagy eltérés 
tapasztalható az egy ügyvéddel működő mini, a kö-
zepes és a nagy irodák között. A nagy (20-nál több jo-
gászt foglalkoztató) irodák vagy nemzetközi hálózat 
részei, vagy függetlenek ugyan, de jelentős külföldi 
megbízói körük van. A munkanyelv ennek megfele-
lően igen gyakran az angol; a megfelelő nyelvtudás 
elengedhetetlen. Sokan nagy előnyként emelik ki az 
adminisztratív támogatást, hogy már jelöltként sem 
kell postára vagy földhivatalba járni. 

A nagy irodák világának jobb megértéséhez több em-
berrel beszéltem, akik anonimitásuk tiszteletben tar-
tására kértek minket. Egyikük másfél évet dolgozott 
egy ismert nemzetközi irodában, nemrég pedig egy 
másikban folytatta karrierjét. Szerződései értelmében 
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a fizetés konkrét összegét nem árulhatta el, ami sajnos 
sokat elmond a transzparencia teljes hiányáról. Sze-
rencsére sávokat megadhatott részünkre: pályakez-
dőként nettó 200 000 – 250 000 forint között alakult a 
fizetése, melyhez a másfél év alatt egyszeri bruttó 300 
000 Ft bónuszt kapott, illetve egy bruttó 50 000 Ft-
os emelést. Jelenlegi helyén, másfél év tapasztalattal 
a háta mögött bérezése a nettó 280 000 – 320 000-es 
sávban mozog. A munkaidő alakulásáról azt mondta, 
hogy míg első helyén kilenc körüli érkezéssel este hét 
előtt ritkán rakta le a munkát, gyakran kijött a heti 
65-70 munkaóra, mostani munkáltatójánál jobb a 
helyzet. Arra a kérdésemre, hogy miért választotta a 
jelölti létet egy nemzetközi irodában, az alábbi választ 
adta:

„Ehhez kell egy nagyfokú mazochizmus.”

Azt mondta, hogy kizárásos alapon jutott erre a pá-
lyára. A közigazgatást, a bírói és az ügyészi pályát ki-
zárta, amikor pedig a vállalati szféráról kérdezgettem, 
elintézte annyival, hogy az „közigazgatás 2”. Maradt 
tehát a jelöltködés, mint lehetőség, és azon belül is 
kizárásos alapon jutott a nagy irodákig. A kicsik sze-
rinte maradi szemléletűek, a közepesek pedig nagyok 
akarnak lenni, de nem tudnak. Arra a kérdésemre, 
hogy miket tud tanácsolni a nagy irodában gondol-
kozóknak, az alábbiakat mondta: „Egyrészt kerüljétek 
el a csillogás csapdáját! Minden nagy iroda csillogó, és 
nagyon jól néz ki. Ne ez alapján válasszatok! Általá-

nosságban szakmai szintben sincs nagy különbség köz-
tük, viszont ha van olyan jogterület, amiben nagyon 
jó az iroda, és az titeket is érdekel, az már egy jó kiin-
dulópont lehet. Nyugodtan hallgassatok a megérzése-
tekre például azzal kapcsolatban, hogy szimpatikus-e 
az interjúztató! És még egy dolog. Az egyes irodákról 
keringő városi legendáknak bizony van alapjuk.”

Az irodák méretével arányosan csökken a kifizetett 
bér is. Egy egy-ügyvédes irodában dolgozó bará-
tom havi nettó 130 000 forintot tengődik több éve 
már. Egy egy-két ügyvédet és jelöltet foglalkoztató 
irodánál dolgozó ismerősöm pedig napi tíz órás fix 
munkaidővel nettó 100 000 Ft-ot kapott. (Négy éves 
adat). Most is van viszont olyan egyszemélyes iroda, 
amely minimálbért fizet kezdő jelöltjének. Nagyobb 
létszámú és árbevételű, de nem nemzetközi irodák 
is körülbelül havi nettó 150 000 – 180 000 Ft körül 
fizetnek havonta. 

De milyenek a kisebb irodák? Erről is faggattam azt a 
már fent említett barátomat, aki annak ellenére gyűri 
a jelölti létet, hogy ezen álmukat dédelgető ismerősei 
ezt már rég feladták. „Egy multicégtől jöttem el, így 
mindenféleképpen kisebb irodában akartam dolgozni. 
Egy kisebb szervezetben ugyanis sokkal közvetlenebb 
a kapcsolat, gyorsabb a tanulás folyamata, illetve az 
egész ügymenetre rálátok, nemcsak a projektek egy-
egy szegmensére. Egy ilyen jellegű irodában (három 
ügyvéd és én, mint jelölt) az ügyfelek elől sem vagyok 
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elrejtve. Fizetésem havi nettó 130 000 forint volt, míg a 
munkaidő fél kilenctől fél hét-hétig tartott.” Arra a kér-
désemre, hogy mi motiválta abban, hogy egy nem túl 
versenyképes bérért nem a legbarátibb munkaidőben 
jelöltködjön, az alábbiakat mondta: „Szerintem abszo-
lút megéri egy ilyen helyen dolgozni.

„Az ügyfélkezelést és az ügyfélkommunikációt csak egy 
ilyen kaliberű irodában lehet jól megtanulni.”

Az ügyészi szolgálat

Egy ügyész minden nap ringbe száll a közérdek és 
az igazság nevében. Dörgő hangú vádbeszédet tart, a 
bűnös kezén kattan a bilincs, és helyreáll az igazság. 
De hogy is néz ki ez pontosan?

„Maga az ügyészi hivatás és az elvégzendő munka nagy 
szakmai kihívás elé állítja az embert, az állam bünte-
tőjogi igényének érvényesítése pedig magasztossá teszi 
ezt a hivatást.” – mondta egy nyolc éve az ügyészi kö-
telékben szolgáló megkérdezettünk. „Nagyon örülök, 
hogy idekerültem. És ez tényleg így van, nem szépítem 
a dolgokat. Aki büntetőjoggal akar foglalkozni, annak 
nagyon ajánlom. Valóban lehet tanulni, de dolgozni is 
kell érte” – mondta egy körülbelül ugyanannyi idő óta 
a pályán lévő ismerősöm.

Ahhoz, hogy valaki ügyésszé váljon, három évig 

ügyészségi fogalmazói munkakörben kell tevékeny-
kednie, majd szakvizsgát tennie. Ezután jön legalább 
egy év alügyészi munka, majd sikeres pályázat esetén 
az ügyészi kinevezés. Az egyik pozícióból a másik-
ba lépés azonban nem automatikus. A pozíciókat 
mindhárom kategória esetében a Legfőbb Ügyész 
írja ki meghatározott szolgálati helyekre. 2016-ban 
33, 2018-ban 10 ügyészségi fogalmazói, 2017-ben 63, 
idén eddig 19 alügyészi, 2017-ben összesen 64 ügyé-
szi, 27 vezető állású ügyészi és 6 magasabb vezető ál-
lású ügyészi (összesen 97), idén 34 ügyészi, 13 vezető 
állású ügyészi és 2 magasabb vezető állású ügyészi 
(összesen 49) álláshelyre írt ki pályázatot az ügyész-
ség – tudtuk meg a Legfőbb Ügyészség Kommuniká-
ciós és Sajtóosztályától.

Fogalmazói pozíció esetén alapelvárás a legalább “cum 
laude” minősítésű jogi diploma. „Az ügyészi pálya 
rendkívül népszerű, ezért a fogalmazói helyekre évek 
óta többszörös a túljelentkezés. Az elbírálásnál nemcsak 
a kiváló tanulmányi eredmény, a nyelvtudás, illetve a 
pályázó szakmai-tudományos tevékenysége játszik sze-
repet, hanem az is, hogy a jelölt mennyire rátermett, az 
ügyészi szervezet iránt mennyire elkötelezett, illetve mi-
lyen verbális képességei vannak.” – osztotta meg velünk 
a Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtóosztálya. 
„Az én megyémben hat éve nem volt kiírás fogalmazói 
helyre” – mondta egyik megkérdezettünk. Ez rögtön rá 
is világít az ügyészi pálya egyik nagy hátrányára: ha az 
adott évben csak Heves megyében van hely, akkor az 
ország nyugati feléből is oda kell költözni, vagy várni, 
amíg nem nyílik új pozíció közelebb.

Az ügyészi (fogalmazói, alügyészi) fizetést az ügyészek 
jogállásáról törvény szabályozza, a kifizethető összeg 
pedig bértábla alapján kerül megállapításra. Ez azt 
jelenti, hogy a fizetés a jogszabály által meghatározott 
alapilletményből és az idővel növekvő szorzó szorza-
tából áll, melyhez jönnek még különféle pótlékok (pl.: 
nyelvvizsgapótlék, aszerint kialakított pótlék, hogy az 
illető milyen hatáskörű ügyészségen lát el szolgálatot 
stb.). Ezek alapján a fizetés a jogszabályok alapján pon-
tosan meghatározható. Fontos tudni azonban, hogy 
az így meghatározott összeg is egy szűk sávon belül 
mozog. Az, hogy a konkrét fizetés a sáv felső vagy alsó 
határa felé közelít, mindig az adott illető teljesítményé-
nek belső értékelésétől függ. Amikor a cikk további ré-
szében körülbelüli összeget határozunk meg, az ennek 
a konstrukciónak a következménye. Ezek az eltérések 
egyébként havi maximum pár ezer forint eltérést je-
lenthetnek.
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„Jelenleg az alap fogalmazói fizetés bruttó 265.000 
körül van, mely a fogalmazói időszak alatt növekszik. 
A fogalmazók a szakvizsgához szükséges 3 év joggya-
korlatuk alatt az ügyészség teljes tevékenységébe bete-
kintést nyernek, különböző szakterületeken hónapokat 
eltöltve. A fogalmazókat a járási ügyészségen általá-
nos, gazdasági, közlekedési és fiatalkorúak csoportjába 
osztják be, ahol eltöltenek 2-3 hónapot, az adott cso-
port tevékenységével kapcsolatos aktákat feldolgozva. 
Főügyészségen is több hónapot töltenek el, mind tár-
gyalásokat látogatva, mind nyomozás-felügyeleti te-
vékenységet ellátva. A joggyakorlat alatt a fogalmazó 
a büntetés-végrehajtási csoport, valamint a közérdek-
védelem tevékenységébe is betekintést nyer. Egyébként 
a fogalmazó szinte az ügyésszel és alügyésszel azonos 
munkát végez, ugyan kiadmányozási jog nélkül és 
korlátozott tárgyalási tevékenységgel, de a fő feladata 
az ügyészi munka elsajátítása és a szakvizsgára való 
felkészülés” – avatott be a részletekbe egyik forrásunk.

Az alügyészi szintről a következő konkrétumokat 
tudtuk meg: „A kezdő alügyész havi bruttó fizetése 
kb. 420.000 Ft. Az alügyészi tevékenység már szinte 
megegyezik az ügyészi tevékenységgel: a tárgyalási te-
vékenysége annyival szűkebb, hogy nem járhat el fiatal-
korúakkal szembeni eljárásokban tartott tárgyaláson, 
egyébként ügyészi munkát végez, szűkebb kiadmá-
nyozási jogkörrel. Az ügyészi pozícióról megkérdezet-
tünk az anyagiak tekintetében az alábbiakat osztotta 
meg velünk. „Jellemzően megüresedő helyekre írják ki 
a pályázatokat. A kezdő ügyészi alapilletmény bruttó 
498.000 Ft. Az ügyész 3 évente lép fizetési fokozatot, 
amely 5-10 %-os fizetésemeléssel jár. Az alapilletményen 
túl pótlék jár kiemelt járási ügyészségen, főügyészségen, 
fellebbviteli főügyészségen, valamint a Legfőbb Ügyész-
ségen végzett ügyészi (és vezetői) munkáért.”

A bírói pálya 

A bírói pályáról peidg rendhagyó módon, dr. Vajas 
Sándorral, az OBH elnökhelyettesével beszélgetve 
szeretnénk Titeket informálni. 

Lassan tíz éve dolgozik a bírósági szervezetben. Meg-
változott a fogalmazói felvételi rendszer a bíróságo-
kon?

Két évvel ezelőtt lépett hatályba a bírósági fogalmazók 
felvételi eljárásának rendjéről szóló szabályzat, amely 
alapjaiban változtatta meg a felvételi rendszerét. Ha 
röviden kellene összefoglalnom: a vizsgákon azóta 

az egyéni kompetenciákon van a hangsúly. Hosszú 
éveken keresztül sokan megismételt államvizsgának 
tartották a fogalmazói felvételit. Az új módszerrel a 
szakmai ismeretek mellett a pályázó rátermettségét, 
határozottságát, kreativitását is megismerhetjük. Egy-
szóval mindazokat a képességeit, amire később szük-
sége lesz. A versenyvizsga egy írásbeli és egy szóbeli 
részből áll. Mindkét rész fókuszába a döntési képes-
ség, a lényeglátás, a szóbeli, az írásbeli kifejezőkész-
ség és a logikai készség került. Mindezt egy átlátható, 
egységes, objektív elvárásokon alapuló vizsgáztatási 
rendszer keretében sikerült megszervezni, a pályá-
zók pedig a való életből vett, változatos gyakorlati 
feladatokon keresztül bizonyíthatják alkalmasságukat 
a bírói pályára. Igyekszünk segíteni a pályázóknak a 
felkészülésben: a bíróságok központi honlapján min-
tafeladatokat találhatnak. A versenyvizsgán szerezhető 
meg a pontok kétharmada, ezen felül többek között a 
jogi diploma minősítése, a bíróságon eltöltött szakmai 
gyakorlat, az egyetemi tanulmányok folytatásához kö-
tődő külföldi tanulmányút is többletpontot ér.

Meghozták a jelentkezési kedvet ezek a változások? 
Mik a tapasztalatok?

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a fogalmazói pá-
lya vonzó, a meghirdetett álláshelyekre kétszeres, há-
romszoros túljelentkezés van. Ami a konkrét számo-
kat illeti: 2016-ban 65, 2017-ben 77, 2018-ban pedig 
összesen 72 álláshelyre lehetett jelentkezni. Már csak 
az aktuális pályázatok miatt is érdemes rendszeresen 
felkeresni a honlapunkat, a birosag.hu-t és az az OBH 
Facebook-oldalát.

Hogyan alakulnak a fogalmazói fizetések?

Az illetménytábla a szolgálati idő függvényében 
három fizetési fokozatot különböztet meg. Egy pá-
lyakezdő, tehát mondjuk egy friss diplomás fogalma-
zó illetménye bruttó 240 ezer és 335 ezer forint között 
mozog. Az alsó és felső határ közötti illetményt a 
munkáltató állapítja meg a fogalmazói versenyvizsga, 
a teljesítményértékelés eredménye, valamint az egyéb 
végzettség, képesítés és nyelvtudás alapján.

Hogyan képzelhetjük el egy bírósági fogalmazó mun-
kanapját?

A bírósági fogalmazói lét jellemzően a bírói életpá-
lya első állomása. A fogalmazók 3 éves joggyakorlati 
idejük alatt valamennyi ügyszakban kipróbálhatják 
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magukat, eközben határozattervezeteket készítenek, 
tárgyalásokat látogatnak, jegyzőkönyvet vezetnek, 
illetve ügyfélfogadási napokat tartanak. Ez utóbbi 
keretében önálló munkavégzésre és az ügyfelekkel 
való közvetlen találkozásra nyílik lehetőségük, ami 
nagyon fontos számukra.

Hogyan készíti fel a bírósági szervezet a fogalmazó-
kat a szakvizsgára?

Nem csak a jó pap, a bíró is holtig tanul, és ez a ta-
nulási folyamat már a fogalmazói korban elkezdődik. 
Az OBH és a bíróságok minden eszközt megadnak 
ahhoz, hogy segítsék a pályakezdők fejlődését csak-
úgy, mint a már rég óta a pályán lévők alkalmazkodá-
sát a gyorsan változó jogi környezethez, a 21. század 
kívánalmaihoz. Ezt a célt szolgálják a Magyar Igaz-
ságügyi Akadémia égisze alatt megvalósuló képzések, 
de az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által 2014. óta 
évente meghirdetett Mailáth György tudományos pá-
lyázat is, amin polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, 
közigazgatási és európai jogi, valamint bírósági álta-
lános igazgatási szekcióban készített dolgozatokkal 
nevezhetnek az érdeklődők. 

Érdemes továbbá kiemelni a THEMIS nemzetközi 
fogalmazói versenyt, amit az Európai Igazságügyi 
Képzési Hálózat (EJTN) szervez évről évre. Ez csapat-
munkát követel – a felkészülést tapasztalt bíró segíti. 
A verseny középpontjában az uniós és a nemzetközi 

jog áll, igazi erényét pedig abban látom, hogy nem-
zetközi porondon, idegen nyelven kell helytállni. Sze-
rencsére ez nem szokott gondot okozni, a magyar in-
dulók általában az élmezőnyhöz tartoznak. Emellett 
az EJTN AIAKOS csereprogram keretében a fogal-
mazók lehetőséget kaphatnak arra, hogy testközelből 
ismerjék meg más uniós tagállamok igazságszolgálta-
tási rendszerét, s külföldön képviseljék, illetve meg-
ismertessék a magyar bíróságok működését. Ezekből 
is látszik, hogy fogalmazónak lenni a legkevésbé sem 
az aktatologatásról szól, mint azt néhányan gondol-
hatnák. Színes, izgalmas, kihívásokkal teli pályára lép, 
aki a bíróságokat választja.

2016, 2017 során, valamint idén hány titkári állás-
helyet írtak ki?

Jelenleg nagyjából 875 bírósági titkár dolgozik a szer-
vezetben. 2016-ban 51, 2017-ben 110, 2018-ban pe-
dig eddig 26 álláshely betöltésére írtak ki pályázatot.

Milyen feladatokat lát el egy bírósági titkár?

A bírók és a bírósági titkárok kapcsolata a mester-ta-
nítvány viszonyra emlékeztet. Utóbbiak ugyanis, mi-
közben a bírák munkáját segítik, pusztán könyvek-
ből el nem sajátítható tudásra tehetnek szert. Ám ez 
nem azt jelenti, hogy valaki minden percben „fogja a 
kezüket”. A szabálysértési ügyekben, a bírósági vég-
rehajtással összefüggő ügyekben, egyes magánvádas 
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eljárásokban, a civil szervezetek bírósági nyilvántar-
tásával kapcsolatos eljárásokban, a csőd- és felszámo-
lási ügyekben önállóan is jogosultak eljárni. Ebből is 
látszik, hogy a fogalmazó és a bírósági titkár egyre 
táguló mozgástérrel és növekvő felelősséggel jut el a 
bíróvá válásig, aminek a feltétele egyébként a 30. éle-
tév betöltése és legalább egy éves titkári gyakorlat.

Hogyan alakul a titkárok fizetése?

A bírósági titkárok esetében – a jogszabály rendelke-
zése szerint – 7 fizetési fokozat van, a szolgálati időtől 
függ, hogy melyikbe sorolják be a bírósági titkárt. A 
kezdő bírósági titkár illetménye bruttó 380 ezer és 
417 ezer forint között mozog, figyelemmel többek 
között a teljesítményértékelése eredményére, a szak-
mai tapasztalatára, egyéb végzettségére, képesítésére, 
nyelvtudására.

2016, 2017 során, valamint idén hány bírói álláshely 
került kiírásra? 

2016-ban 137, 2017-ben 274, míg 2018-ban közel 
200 pályázatot bírált el az OBH elnöke. A bírói állás-
helyet – főszabály szerint – nyilvános pályázat útján 
lehet betölteni. Az elbírálása egy többlépcsős folya-
mat, amelyben nagy szerepet kap az érintett bíróság 
bírói tanácsa. Ezek a testületek meghallgatják a je-
lentkezőket, s értékelik a pályázatukat a jogszabály-
ban rögzített objektív szempontok, például a szakmai 
előmenetel, a tanulmányi eredmények, a tudományos 
tevékenység alapján. A testületek a pályázók meg-
hallgatását szubjektív pontokkal értékelik, melyekkel 
a felkészültséget, elhivatottságot honorálhatják. A 
pontszámok alapján aztán a bírói tanács felállít egy 
rangsort, s erre figyelemmel dönti el a bíróság elnöke, 
hogy kivel javasolja betölteni az adott posztot. OBH 
elnöki döntés alapján a sikeres pályázót végül a köz-
társasági elnök nevezi ki bíróvá.

Sokat lehet hallani arról, hogy a magyar bíróságok 
európai összehasonlításban is élen járnak, ellenben 
a bírói fizetések tekintetében vannak lemaradások a 
többi tagállamhoz képest. Mik a kilátások?

A bírói illetményalapot a központi költségvetésről 
szóló törvény határozza meg. Egy kezdő járásbírósá-
gi bíró alapilletménye jelenleg bruttó 453.330 forint, 
amihez további 45.333 forint beosztási pótlék tár-
sul. Korábban már volt szó róla, hogy az illetmény 
megállapításánál fontos a szolgálati idő, és annak 

előrehaladtával értelemszerűen nő a bíró javadalma. 
Így például az, aki 20 éve bíróként tevékenykedik és 
törvényszékre van beosztva 611.996 forint alapillet-
ményt és 90.666 forint beosztási pótlékot kap, azaz 
összesen bruttó 702.662 forint az illetménye.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az OBH elnöke 
2016-ban elindított egy úgynevezett Megtartó prog-
ramot. Ennek keretében a bíróságok költségvetési 
megtakarításaiból és a rendelkezésre álló költségve-
tési többletből különböző plusz juttatásokat kapnak 
a bírók és az igazságügyi alkalmazottak. Ezek közé 
tartozik a szakmai önképzési támogatás, az iskolakez-
dési támogatás, vagy a különféle ajándékutalványok a 
nagyobb ünnepekhez igazodva. 

Szeretném megemlíteni még a Családbarát bíróság 
programot is, amely a kisgyermekes szülőknek nyújt 
támogatást. Itt nem feltétlenül anyagi természetű 
többletjuttatásokra kell gondolni, hiszen a családok-
nak az is nagy segítség, ha teszem azt lehetővé teszik 
az otthonról történő munkavégzést.

Itt szeretném megemlíteni, hogy idén három bíróság, 
a Debreceni Ítélőtábla, az Egri és a Gyulai Törvény-
szék is sikeresen szerepelt az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) által meghirdetett Család-
barát munkahely pályázaton. A Debreceni Ítélőtábla 
és az Egri Törvényszék támogatásban részesült, míg a 
Gyulai Törvényszék a Családbarát munkahely címet 
kapta meg.

Fontos az is, hogy az Országos Bírósági Hivatalban 
hónapok óta intenzíven dolgozunk a bírói illetmény-
rendszer komplex reformján, számomra most ez az 
egyik legnagyobb kihívás feladat. A cél az, hogy nö-
veljük a bírói életpálya megbecsültségét, kiküszöböl-
jük a korábban kialakult aránytalanságokat, és a ja-
vadalmazásban is kifejezzük a felelősségteljes munka 
elismertségét. A kilátásaink jók, a Miniszterelnöksé-
get vezető Gulyás Gergely miniszter szavai szerint a 
Kormány nyitott a helyzet rendezésére.

Az OBH elnökhelyetteseként mit üzenne a bírói hiva-
tás iránt érdeklődő joghallgatóknak?

Azt, hogy köteleződjenek el a bíróság mellett. A bírói 
hivatás a jogászi szakma csúcsa, rengeteg kihívást és 
lehetőséget rejt magában. Aki a bíróságot választja, 
egy felelősségteljes, társadalmilag megbecsült pályára 
léphet.

8 9



10

Iglódi Viktória

A „hajléktalantörvény” 
hatálybalépését követő 

két hét margójára 
2018. október 15-én hatályba lépett a 2018. évi 
XLIV. törvény a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény mó-
dosításáról, – vagy, ahogy mindenki ismeri, a 
„hajléktalantörvény” - valamint az Alaptörvény 
XXII. cikk (3) bekezdésének módosítása. Ezek 
értelmében tilos közterületen életvitelszerűen 
tartózkodni, megjelölésre kerül a lefolytatan-
dó eljárás, valamint a szabálysértéshez rendelt 
szankciók is.

Mit is jelent az életvitelszerű tartózkodás?

Ezt a fogalmat a törvény 6.§-a definiálja, mely sze-
rint: „életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden 
olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy 
a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és 
tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való vissza-
térés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tar-
tózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való 
tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra 
lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló 
közterületen végzett tevékenységet - így különösen alvás, 
tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a 
közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen 
végzi”.
A törvény által meghatározott szabálysértési eljárás:

Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és 
helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az elkövető 
a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy 
az elkövető a jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy 
szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműkö-
dik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások 
igénybevétele érdekében. Ha egy hajléktalant 90 na-
pon belül 3 alkalommal szabálysértés elkövetése miatt 
a helyszínen figyelmeztetett a rendőrség, vele szemben 
az újabb elkövetéskor (4. alkalom) szabálysértési eljárást 
kell indítani és szabálysértési őrizetbe kell venni. A bíró-
ság az elsőfokú döntését az őrizetbe vételtől számított 72 
órán belül hozza meg. Az elsőfokú döntés elleni felleb-
bezést a végzés kihirdetését követően a tárgyaláson be 
kell jelenteni, amelyet a bíróságnak írásba kell foglalnia. 
A bíróság az iratokat haladéktalanul felterjeszti a tör-
vényszékhez.

A hatálybalépést követő hetek bíróság elé került esetei: 

Az első „Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabá-
lyainak megsértése” szabálysértés bíróság elé kerülésére 
nem kellett sokat várni, október 16-án állították elő az 
első hajléktalan férfit Gödöllőn, aki nem akart hajlékta-
lanszállón éjszakázni, mivel ott rendszeresek a verekedé-
sek, veszekedések, valamint a lopások. A férfit a bíróság 
október 17-ei ítéletében figyelmeztetésben részesítette, 
elzárását nem rendelte el. A fővárosban először egy 62 
éves nőt állítottak bíróság elé, aki élettársa halála után 
került az utcára. A nő őrizetbe vételét október 18-án ren-
delte el a rendőrség, tárgyalását október 19-én online is 
figyelemmel kísérhettük egy darabig. A tárgyaláson a nő 
személyesen nem, csupán közvetítés útján vehetett részt. 
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A bíróság a budapesti nőt is figyelmeztetésben részesí-
tette. Az első felmentő ítélet Pécsett született meg októ-
ber 26-án. Egy 54 éves férfi ellen indult eljárást szüntetett 
meg a bíróság szabálysértés hiányára hivatkozva. A ren-
dőrség sem fellebbezett, így a vádlott szabadon távozha-
tott a jogerős ítélet után.

Szintén október 26-án a Kaposvári Járásbíróság függesz-
tett fel egy eljárást, és kezdeményezte az Alkotmánybí-
róság egyedi normakontroll eljárását. A bíróság szerint a 
törvény az Alaptörvény következő pontjaival ellentétes: 

• az elesettek és szegények megsegítésének kötelezettsége
• a jogállamiság követelménye
• az alapvető jogok korlátozására vonatkozó tilalom
• a törvény előtti egyenlőség
• a diszkrimináció tilalma 
• a tisztességes tárgyalás követelménye
• a jogorvoslathoz való jog követelménye.

A bíróság indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság 
állapítsa meg a Szabálysértési törvény hajléktalanokról 
szóló rendelkezésének Alaptörvénybe ütközését, azt 
visszamenőleges hatállyal semmisítse meg, és rendelje el 
a jogerős határozattal befejezett szabálysértési eljárások 
felülvizsgálatát.

Online petíció a törvény ellen:

Ésik Sándor kezdeményezett online aláírásgyűjtést, 
melyben kéri a magyar bírákat, hogy tegyenek annak ér-
dekében, hogy a rosszul megalkotott jogszabályt utólag, 
a bíróságok által korrigálni lehessen, ne lehetetlenítsék el 
a legkiszolgáltatottabb társadalmi réteg tagjainak életét 
állapotuknak kriminalizálásával.

A petíció szövegezéséből idézve:

„A hajléktalanság nem bűn és nem szabálysértés. A haj-
léktalanság a legszörnyűbb helyzetek egyike, amelybe 
ember kerülhet. A szegénység és a reménytelenség végső 
állapota, ahonnan számtalan embernek már nincs visz-
szaút. A jogrendszer legfeljebb keretet adhat ahhoz, hogy 
ezeket az embereket a talpra állásban segítse és ez nem 
korlátozódhat arra, hogy száz évvel ezelőtti elvek szerint 
egy kényszermosdatással és a zsúfolt szállókra zsuppolás-
sal “oldja meg” a dolgot.”

A petíciót már több, mint 3000 aláírták, ügyvédek, bí-
rák, joghallgatók, pszichológusok, szociológusok, orvo-
sok egyaránt. Aki szintén szeretné aláírásával kifejezni 
ellenérzéseit és szolidaritását az alábbi címen megteheti: 
https://www.peticiok.com/ugyvedek_tiltakozasa_a_
hajlektalansag_kriminalizalasa_ellen.
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Nagy Bíborka

A szociális érzékenyítés 
növekvő fontossága 

a mai társadalmunkban

„Jól csak a szívével lát az ember. 
Ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan.” 

Áll a Kis herceg című, gyermekkorunkat mél-
tán meghatározó műben. Meglátásom szerint 
ugyanakkor a mai rohanó világunkban e tézis 
fontossága eltörpül, egyre inkább a materiális 
javak mindenek felett álló hajszolása dominál. 
Sokan úgy vélekednek, hogy az érzékenység 
gyengeséget szül, így igyekeznek személyisé-
gük e jellemvonását minél inkább kigyomlálni. 
Elfelejtünk embernek lenni.

A fentebb említett világméretű probléma egyik or-
vosságaként szolgálhat véleményem szerint a proszoci-
ális magatartásokban rejlő szemlélet kellő megtanítása, 
illetve átadása a gyermekeknek. Noha a proszocialitás 
készségét a gyermekeknek elsősorban alapvető és kiin-
dulópontként szolgáló szociális közegükben, vagyis a 
családban kell megtanulniuk, mégis a pedagógiának is 
esszenciális feladatként kellene kezelnie a nevelési-ok-
tatási intézményekben eltöltött évek alatt a proszo-
cialitásra nevelést, annak rögzülését.

A proszociális viselkedés körébe azon viselkedési 
minták tartoznak, amelyek ugyan az adott viselke-
dés végrehajtójának közvetlen hasznot nem jelente-
nek, ám egy másik egyénnek, illetve csoportnak a 
javát szolgálják. Ilyennek minősül például a segít-
ségnyújtás, a vigasztalás, az előzékenység, védelem. 
Lényegében e motívumok az erkölcsös és az önzet-
len viselelkedést egyesítik, mindezek egyik megha-
tározó oka pedig az empátia.

E viselkedési beállítódás rendkívül fontos a társas és 
tanulmányi sikeresség kapcsán is, segítségével már 
kisgyermekkorban kialakulhat példának okán az 
önzés és az önzetlenség megfelelő egyensúlya, ame-
lyek a társas viselkedés szabályozóiként lépnek fel.

Remek választás lehet az önkéntes munkába való 
bepillantás a proszocialitás előmozdítására, illetve 
elmélyítésére. Személyes tapasztalataim alapján is 
mindenkinek csak ajánlani tudom, hiszen azáltal, 
hogy mi önzetlenül adunk vagy csinálunk valami-
lyen tevékenységet a jó ügy érdekében, noha először 
észre sem vesszük, de sokkal többet kapunk vissza. 
Más emberekké válhatunk, olyan emberekké, akik 
képesek mások szükségleteit felismerni, megérteni, 
és ha a helyzet megkívánja sajátjaik elé helyezni.

Úgy gondolom, hogy e kompetenciák pedig egy jo-
gász számára is nélkülözhetetlenek az életviszonyok 
sokszínűsége végett. Ne csak egy jogalanyt lássunk a 
papírok mögött egy lehetséges döntéshozatal során, 
hanem magát az embert is teljes valójában, akinek 
az életét kedvezően vagy éppen kedvezőtlenül fogja 
befolyásolni a döntés.
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Balázs Dominika: Versek

Energiák áramlanak jobbról-balra,
A test csak egy áru, aki kapja, marja.
Borba áztatott lelkünk némán andalog, 
Fényévekre vagy tőlem…
Pont, mint a csillagok. 

Mechanikus a mozgás, berögzültek a mondatok, 
Sorban állok a helyemért, rutinból ígérsz holnapot. 
Színház az élet, talán én is csak játszom a szerepet, 
Mert üres mellettem a szék, pedig foglaltam a helyedet. 

A rám szakadó csendben visszhangzik a gondolat, 
Hiszen bölcs szavakra felfigyel a lélek:
„Csak az lehet a tiéd igazán, 
Amire all-in-t mondva felrakod a tétet.” Tán rólad szólt az álmom, 

Mikor a Balaton hűs vize,
És a lomha nyári alkony

Elringatott.

Tán rólad szólt az álmom, 
Mert a mosolyodat még most is, 

Annyi év után is…
Folyton magam előtt látom.

Aztán egyszer csak elmúlt a nyár,
Megsárgultak a levelek,

Tovább álmodtalak, 
És megtanultam a nevedet.

Egyre többször álmodtuk egymást éjjelente, 
Ért bőr a bőrhöz bugyuta kifogást keresve, 

Egyre többször gondoltam a csókra…
Míg kéz a kézben összeforrva…

Tán rólad szólt az álmom, 
Mikor a Balaton hűs vize, 
És a lomha nyári alkony

Elringatott. 
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Nahimi Temim Roland, Kelemen Zsófia: Versek

Előttem egy tea, mely csak gőzölög,
Közelemben egy lány, aki magában ücsörög.
Kedvesnek tűnik, de félve nézek feléje,
Elgondolkodtam, milyen lehet személye.
Láttam rajta, hogy hogy mereng valamin,
Ha odamennék, mit ejtene ki ajkain?
Töprengtem magamban, majd elindultam,
Hihetetlen, de egy pillanatra elvakultam.
Kettős az érzés, félelmetes és izgató,
Majd rám pillantott, ez így bíztató.
Megszólítottam, ő csak kedvesen nézett,
A tekintet, mely örökre a szemembe égett.
Zavarban volt, mint ahogy persze én is,
Megszeppentem, de mi történhet mégis?

Nahimi Temim Roland

Miért menekülsz?
ki elől menekülsz?

Magad elől?
A múltad elő?

A másik nem elől?
Miért futsz

Végtelen köröket
Köröket, amik csak szünetelnek

De véget sosem érnek
Miért nem engedsz közel?

Miért nem engedsz be a szívedhez?
A szívedhez, ahol rabságban tartasz

Engem és magadat
Forog mindennap a mókuskerék

Te futsz
Menekülsz

Engem közel nem engedsz
Már én is futok

Nem utánad
Előled

Az emléked elől
Nem engedted, hogy szeresselek

nem engedted magadnak, hogy szeressél
Futottál, menekültél

Talán te már tudod, hogy mi elől
Én célba értem
Már nem futok

Már pihenek más szívében
Szeretek és szeretnek

Te pedig már messze jársz

Kelemen Zsófia
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Fodor Bálint:Versek

Szigorú szabályok szerint szerkesztett,
szenvedélyes szerkezet, mivel az idő szeretkezett.

Hiteles elbeszélés, miközben elbeszélünk egymás mellett
Sok idegen szóval- So what?

Érzelem-kifejezés, mint egy párizsi lefejezés
bekebelez minket a sok kebel, meg hogy ki- kivel kavar,

elragad az ár, sok kapu zár, de mi csak lazán,
a szürke hétköznapok halmazán:

Dolgozunk, hogy éljünk, meg élünk, hogy dolgozzunk.

Érzelmektől mentes expresszió, nincs benne ráció,
meg kohézió, csak szavak rengetege, a nyelv tengere,

Ezen életünk a hajó, de nincs evező, csak tegező, meg magázó forma,
Fejest ugrok a vízbe, hébe, hóba; 
Fagyás, vagy égés manapság

egyre megy, a föld megremeg, aki meg remeg,
az fűtsön be.

Fodor Bálint
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Karvalics Gréta, Torma Adrienne

Erasmuson 
ötödévesként

Kedves Hallgatók!

Ötödéves hallgatók vagyunk, és az idei őszi félévet 
Grazban töltjük Erasmus ösztöndíjjal, amiről azért 
is szeretnénk nektek beszámolni, hogy lássátok, 
nem késtetek el, ha nem szeretnétek kihagyni ezt az 
élményt egyetemi éveitekből. 

Az őszi félévre a jelentkezést márciusban adtuk le, 
egy rövid szóbeli meghallgatás után pedig április 
elején már meg is kaptuk a határozatot arról, hogy 
a mobilitási programban való részvételre benyújtott 
pályázatunkat a Bizottság elfogadta.

Ezt követően még különböző papírmunkák vártak 
ránk, a küldő és a fogadó intézménynél egyaránt, 
valamint egy nyelvi szintfelmérő tesztet is ki kellett 
töltenünk. Az Erasmus+ ösztöndíj mellett lehetőség 
van szociális kiegészítő támogatást is igényelni, illet-
ve Campus Mundi ösztöndíjat is meg lehet pályázni. 
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Ennek elnyerésekor az Erasmus+ anyagi támogatá-
sáról le kell mondani, azonban a további papírmun-
kák és néhány plusz teljesítési feltétel mellett maga-
sabb ösztöndíjat jelent. 

A legfontosabb feladat azonban a szálláshely meg-
találása volt. Ezzel kapcsolatban egy hasznos tippel 
tudunk szolgálni, ugyanis minket meglepett, hogy 
már májusban számos kollégiumtól azt a választ 
kaptuk, hogy nincs szabad szobájuk. Így azt java-
soljuk, hogy ezt semmiképp ne hagyjátok az utol-
só pillanatra (bár a keresgélés elején még mi is úgy 
gondoltuk, hogy a május nem az utolsó pillanat). 
Szerencsére végül június elején már nekünk is meg-
volt a kollégiumunk. Hatalmas előnye, hogy a jogi 
kartól – túlzás nélkül – 2 percre található.

Miért Graz? Graz közel 300.000 lakosával Ausztria 
második legnépesebb városa és második legfon-
tosabb egyetemi városa. A város a Mura partján 
fekszik, történelmi központja, a híres Schlossberg 
(Várhegy) és az Eggenberg-kastély is szerepel a vi-
lágörökségi helyszínek listáján. Graz Pécsről 4 óra 
alatt megközelíthető autóval, így azok számára, 

akiknek különböző elfoglaltságok miatt néhányszor 
haza kell járniuk, de mégsem akarják kihagyni ezt a 
lehetőséget, kitűnő választás.

Még a nyár folyamán lehetőség volt az úgynevezett 
„Buddy programra” jelentkezni, ami azt jelenti, 
hogy az első napokban egy helyi osztrák hallgató 
(mentor) segített a különböző ügyes-bajos dolgok-
ban, ezt követően pedig természetesen a különböző 
szórakozási lehetőségeket is segített feltérképezni. 

Az itteni ESN iroda szintén sok programlehetőség-
gel szolgál. Az első kirándulásnak, amelyen részt 
vettünk úticélja Hallstatt és Dachstein volt. Hallstatt 
egy barokk kisváros az Alpokban, a Hallstatti-tó 
partján, Dachstein pedig Stájerország legmagasabb 
hegycsúcsa, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra. 
A következő pedig egy borkóstoló lesz a stájerorszá-
gi borvidéken.

Úgy gondoljuk, hogy az Erasmus egyik legnagyobb 
előnye a nyelvtanulás, nyelvgyakorlás, amire itt, 
ezen a közeli úticélon is ugyanúgy lehetőség nyílik. 
Azt se gondoljátok, hogy kizárólag német nyelvtu-
dással lehet ezt az országot választani, mivel szá-
mos angol nyelvű kurzus között is válogathattok. 
Az angol kurzusokra többnyire jellemző, hogy az 
órák tömbösítve vannak megtartva, és gyakoriak 
a csoportos kiselőadások. Ezek közül legfőképp az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához kapcsolódó 
szemináriumot emelnénk ki, amelynek keretében 
decemberben Strasbourgba is lehetőségünk nyílik 
majd ellátogatni a csoporttal. A másik nagy előny, 
amelyben az Erasmus utazásotok során részesültök, 
a legkülönbözőbb országokból származó emberek 
megismerése és barátságok megkötése.

Összességében egyet tudunk tanácsolni: vágjatok 
bele és éljetek a lehetőséggel, akár többen akár egye-
dül, hiszen egy külföldön eltöltött szemeszter életre 
szóló élmény és egyben előny is (ráadásul cseppet 
sem olyan „félelmetes”, mint ahogy elsőre hangzik). 
Mi is izgatottan várjuk a még előttünk álló hónapok 
történéseit.
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Ódor Dóra

Róma, ha látni szeretnéd
Róma. Ha meg halljuk ezt a szót, nekünk joghall-
gatóknak az első nagy ugródeszka jut eszünkbe 
tanulmányaink során, a római jogi szigorlat. De 
vajon mit rejt a város, amely az európai kultúra 
egyik bölcsője, az európai jogtudomány meg-
születésének színhelye. Októberben volt szeren-
csém eltölteni három napot ebben a csodában, 
és úgy gondoltam leírom, tapasztalataimat vele 
kapcsolatban, a hiedelmeket, és amelyek való-
ban igazak.

Az első s a legfontosabb az oda- és visszaút. Nagyon 
sokan fizetnek be buszos túrákra, abban reményked-
ve, hogy így olcsóbban jönnek ki, mintha repülővel 
utaznának. Ha ügyesek vagyunk, és időben lefoglal-
juk a repülőjegyeket, akkor kb. 20 000 Ft-ból megvan 
az oda- és visszautunknak az ára is, ami szerintem 
anyagilag és időben is sokkal előnyösebb, mint a busz. 
A másik fontos kérdés az, hogy mikor menjünk? Az 
emberek nagy többsége szeret nyáron nyaralni, ki-
rándulni, mert akkor úgy gondolja, hogy jó az idő, 
és ez az évszak sokkal alkalmasabb egy mediterrán 
ország megtekintésére. Ezt az információt cáfolnom 
kell, Rómába semmiképpen se menjünk nyáron. A 

városban nagyon meleg van, és ez könnyen megke-
serítheti az izgalmas városnézést. Ha tehetjük inkább 
egy őszi vagy tavaszi hosszú hétvégét (lehetőleg olyat, 
ami csak Magyarországon ünnepnap) szánjuk a vá-
ros megnézésére, viszont ne menjünk a nagy kato-
likus ünnepek idején, hiszen ekkor Olaszországban 
szinte minden zárva van. A hosszú több órás sorok 
is elkerülhetők ősszel a látnivalóknál, nagyjából 1 
óra alatt minden hova be lehet jutni, akik nyáron 
mennek vagy nem érnek rá 1 órát sorban állni, azok 
valamennyivel drágábban megvehetik az interneten 
elővételben a jegyeket.

A szállást is megéri egyénien foglalni, ha lehet köz-
vetlenül a szállásadótól, mert az utazási irodáknál és 
az internetes közvetítő oldalakon is sokkal drágább, 
hiszen ők is ráteszik a saját hasznukat. A tömegköz-
lekedés nagyon jó, egy 1,5 eurós jeggyel 100 percig 
korlátlanul utazhatunk minden járművön. Arra szá-
molnunk kell, hogy a metró gyakori időközönként, 
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és mindig pontosan közlekedik. A buszok viszont 
kiszámítatlanok, van, hogy 2 percenként jönnek, de 
az is előfordul, hogy 40 percet várni kell. Azok a tév-
hitek miszerint a város nagyon koszos nem igazak. A 
közterület fenntartók egész éjjel dolgoznak, bár estére 
kicsit összegyűlik a szemét, de ez reggelre el is tűnik. 
Szuveníreket és inni- ennivalót is elfogadható áron 
lehet venni, szinte a magyar árakkal megegyezően. 
Ha betérünk egy olasz étteremben mindenképpen 
együnk egy finom pizzát, és igyunk egy jó olasz ká-
vét. Arra ügyelnünk kell, hogy a belvárosban a vacso-
rát szolgáló éttermek nagy része 7-kor nyit, viszont 
hogyha szeretnénk asztalt kapni, akkor érdemes fél 
órával a nyitás előtt a vendéglőhöz menni, mert 7 óra 
magasságában már, annyi vendég áll az étterem előtt, 
hogy esélytelen ülőhelyet kapni.

Rómát tehát mindenkinek látnia kell, és ezekkel a 
kis tanácsokkal egy kellemes utazást tölthetünk el az 
Örök Városban.
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Félelem és reszketés 
Amszterdamban

Nyáron megyek Amszterdamba. Kimondtam és 
az ismerőseimnek szinte az arcára volt írva, hogy 
mit gondolnak a városról. A konzervatívabb érzel-
műek rögtön megjegyezték, hogy: „Persze, biztos 
csak drogozni meg… nos, prostituáltak szolgálta-
tásait igénybe venni mész ki (nem így fogalmaztak, 
de a kifejezés nyomdafestéket nemigen tűrne).” A 
szabadabb gondolkodásúak inkább érdeklődéssel 
fordultak a bejelentésem felé, de még ők is számos 
tévképzetet tudtak felsorolni a várossal kapcsolat-
ban. A cikkem egyik célja éppen ezek eloszlatása, 
illetőleg a „Dam” szabatosabb bemutatása volna. 
Érdekesség: Hollandiában éves szinten 20 millió 
turista fordul meg hosszabb-rövidebb ideig még a 
város mindössze 850 ezer lakost számlál.

Ki? Én, egy kedves útitárs és a szállásadónk. Mikor? 
Augusztus végén, 7 napig. Hol? Amszterdamban egy 
külvárosi, újépítésű lakónegyedben. Hogyan? Busszal 
és couchsurfing-el. Nos igen, nem vetett fel a pénz a 
kiutazásom előtt, összesen 350€-ból kellett kihoznom 
a trip-et, ami nem volt egyszerű. Egy Hollandiában élő 
magyar srácnál szálltunk meg, akit a couchsurfing.com-
on találtam és kerestem fel. (A szolgáltatás lényege, hogy 
emberek a világ minden pontján megosztják egymással 
a kanapéjukat, mindezt általában teljesen ingyen.) Vele 
mondjuk külön szerencsénk volt, mivel nem túl gyakori, 
hogy az ember találna magyar host-ot illetve, hogy ilyen 
jó alvási körülményeket tudna biztosítani (mindketten 
külön ágyat kaptunk a társammal, egy a szállásadón-
kétól elkülönülő szobában). Utazási formának pedig 
azért választottam a buszt, mert az volt a legolcsóbb. 
(Repülővel nyilván kényelmesebb, ami korai foglalással 
vagy kevésbé frekventált időpontban való kiutazáskor 
javallottabb is.) Mi a Flixbus szolgáltatását vettük igény-
be, ami tulajdonképpen kielégítő volt, de 24 óra utazást 
elég nehéz komfortossá tenni. A retúrjegy 34000 forint-
ba került, ami egyáltalán nem nevezhető vészesnek. 

És hogy miért utaztam ki? Nyilván a kulturális diverzi-
tás, Amszterdam megfoghatatlan vibe-ja, a híres múze-
umok és a nyugati légkör miatt. Persze. Íme, az érdekes 
rész: Hollandiában a kábítószerekről szóló törvény az 
ún. Opium law különbséget tesz (addiktológiai szem-
pontból nem feltétlenül helyesen) könnyű „soft” és ke-
mény „hard” drogok között. Az utóbbiakat a törvény 
a List 1 kategóriában sorolja fel. Ezekből kereskedelmi 

mennyiség birtoklása, kereskedelmük illetve néhány 
esetben fogyasztásuk hasonlóan büntetendő, mint 
hazánkban. Ide tartozik a heroin, a kokain, az LSD, az 
ecstasy és az amfetaminok (és még sok más, kevésbé is-
mert nevű tudatmódosító szer). A List 2 kategóriában 
felsorolt szerek azonban törvényileg meghatározott mó-
don ugyan, de forgalomba hozhatóak és birtokolhatóak 
valamint fogyaszthatóak is. Hogy mik ezek a szabályok? 
Nos, a THC tartalmú kábítószerek, vagyis a kannabisz 
illetőleg a hasis ún. coffee shop-okban (nem összekeve-
rendő az Amszterdamban coffee house-okként hivatko-
zott kávézókkal, ezekben csak kávét lehet kapni) árusít-
hatóak. Ezek az árusítóhelyek viszont: - nem hirdethetik 
magukat, nem árulhatnak kemény drogokat, nem ad-
hatnak el 18 éven aluli személyeknek, 1 nap 1 embernek 
maximum 5 gramm kannabiszt adhatnak el és raktáron 
sem tarthatnak 500 grammnál többet egy időben. Érde-
kesség: A Magyarországon varázsgombaként emlegetett 
kábítószer, (hatóanyaga a pszilocibin) Hollandiában 
egészen 2008. december 8-áig nem számított tiltott tu-
datmódosító szernek.

A prostitúcióról csupán pár szót szólnék, mivel tapasz-
talatom nem volt vele. Hollandiában a prostitúció va-
lóban legális keretek között zajlik, a hölgyeknek adóz-
niuk is kell a kuncsaftok által fizetett pénzből, valamint 
szakszervezetet is tartanak fent. Amszterdamban ennek 
tipikus megnyilvánulási formája az ún. Vörös lámpás 
negyedben történik (valójában De Wallen negyednek 
hívják). Itt a vörös fénnyel megvilágított ablakok mö-
gött fehérneműben várják a hölgyek a klienseket. Még 
az ajtóban megegyeznek az árban majd az aktus idejére 
a függönyt elhúzzák és egy hátsó, kívülről nem látható 
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szobába vonulnak. Emellett természetesen létezik az 
utcai, a szex klubos, az eszkort, illetve a magánházban 
zajló prostitúció is. Kutatások szerint hozzávetőlegesen 
25000 ember dolgozik Hollandiában prostituáltként 
ezek 90% nő, 5%-a férfi, 5%-a pedig transznemű. Itt kell 
szólnom az emberkereskedelem tragikus tényéről is. A 
többek között Kelet-Európából (így Magyarországról 
is) származó, az országban prostitúcióra kényszerített 
nők száma, évente nagyjából 1100 fővel növekszik. A 
holland hatóságok, a szervezett bűnözés visszaszorítá-
sának érdekében tett minden intézkedése ellenére.

Letudván az ország, számunkra bizonyosan némileg 
bizarr jogszabályainak ismertetését, rátérnék a szemé-
lyes ajánlásaimra a város kihagyhatatlan élményeivel 
illetve látványosságaival kapcsolatban.  Nyilvánvalóan 
az Amstel folyó feletti hidak, amelyekből kb. 1500 van, 
Amszterdam egyik fő látványossága. Az észak Velen-
céjének is nevezett városban közel 100 kilométernyi 
kanális található meg. A hidak közül kiemelkedik 3, 
a Prinsengracht, a Keizersgracht és a Herengracht. 
Ezek a Világörökség részét is képezik a város Jordaan 
negyedével egyetemben. (Kihagyhatatlan pizzázó a vá-
rosrészben: Da Portare VIA). Szintén ajánlott a város 
kanálisaiban egy hajótúrán részt venni. Ez nagyjából 
10 euróba kerül a legtöbb helyen. Amszterdamban 
számos park is megtalálható, ezek közül a Vondelpark 
a legnagyobb és a legvadregényesebb is. Szabadidős 
tevékenységekhez, kikapcsolódáshoz mindenképpen 
ajánlom. Az ország gasztronómiai szempontból nem 
kecsegtet hatalmas lehetőségekkel, de néhány általam 
kipróbált, autentikus ételt (és fellelhetési helyét) azért 
meg kell említenem. 

1. Stroopwafel 
– gofriszerű kerek ostya karamellás töltelékkel, melyhez 
néha mogyorót vagy más ízesítőt kevernek (Megtalál-
ható: szinte bárhol, de legjobb az Original Stroopwafel 
nevű helyen)

2. Broodje Haring 
– gyakorlatilag nyers, sózott hering, cipóban, uborkával 
és hagymával – (Megtalálható: kis bódékban az utcákon, 
a belvárosban)

3. Kapsalon 
– jelentése fodrászüzlet - alapja hasábburgonya, dö-
ner- vagy gíroszhús, az ezekre olvasztott réteg gouda 
sajt, valamint az ezek tetejére helyezett salátazöldség 
– (Megtalálható: a legtöbb döneresnél) Kulináris szem-
pontból jelentős még a Vlaams Friteshuis Vleminckx 
nevű étterem, amely előtt szinte a nap bármely szakában 
kígyózó sorok állnak és már 1957 óta szolgálja ki a sült 
krumplira éhes vevőket, melyhez több mint 20 féle szósz 
is választható. Alkoholos italok terén a hollandok inkább 
sör pártiak, emiatt számos kézműves söröző is található 
a városban. A teljesség igénye nélkül: Hannekes Boom 
(nehezen megközelíthető, de a hely karakterisztikája 
nagyon érdekes) Beer Temple (Nagyon széles kínálat) 
illetve a kihagyhatatlan: Brouwerij ‚t IJ, Amszterdam 
legszebb sörfőzdéje közvetlenül egy szélmalom mellett 
ahol nagyon finomak és relatíve olcsók a sörök. Apropó 
sör árak, sajnos a városban nagyon drágák a sörök, 1 pint 
(kb. fél liter) ritkán áll meg 5€ alatt és sajnos inkább a 6 
eurós árcédula a jellemző. Múzeumokra áttérve, a város-
nak három jelentékeny múzeuma van a Rijksmuseum, a 
Van Gogh múzeum és a Sloterdijk múzeum. Egyik sem 
olcsó, mindháromban 18-20 euró körül van a felnőtt 
jegy. Én a Rijksmuseumban jártam, ez a legnagyobb és 
a kiállított tárgyak legszélesebb spektrumát felsorakoz-
tató múzeum a három közül. Számos híres Rembrandt 
és Vermeer festmény is megtalálható itt. A leghíresebb 
kiállított kép Rembrandt Éjjeli őrjárata. Filmkedvelők 
számára érdekes lehet még az EYE Filmmuseum is.  Egy 
szó, mint száz mindenkinek ajánlom a város meglátoga-
tását, aki szeretné megismerni egy igazi nyugati nagy-
város hangulatát és a szabadság egy egészen más fokát 
szeretné megtapasztalni.

Ui.: A városban mindig ajánlott az esernyő kéznél tartása, 
ugyanis az időjárás igencsak hektikus. A városon belüli 
közlekedésre pedig egyértelműen a biciklit ajánlom (szá-
mos helyen lehet bérelni) főszabályként ugyanis elfogad-
hatjuk, hogy a biciklisnek mindig elsőbbsége van. Ám a 
városnak kiépült villamos és metró hálózata is van me-
lyek elfogadható áron igénybe vehetőek. Sőt ugyanazzal 
a kártyával akár komppal is utazhattok!
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A FÉK csapata nevében, Balázs Dominika 

Fiatal Értelmiségi Klub 
(fél)éves értékelője

Tavaly májusban a Fiatal Értelmiségi Klub tisztújí-
tó választásán nem csak új emberekkel, hanem új 
ötletekkel is gazdagodtunk. Mindenképp szerettük 
volna, ha az arculatváltást követően olyan minő-
ségű programokkal várhatjuk a hallgatókat, ame-
lyek valami pluszt adnak a tanulmányikhoz („ér-
telmükhöz”), ezt később kamatoztatni is tudják, 
illetve természetesen olyan hangulatú események 
szervezésén dolgozunk fáradhatatlanul, amikre 
évek múltán is szívesen emlékszik vissza  egy ÁJK-s 
hallgató. 

Idén először történt olyan, hogy a tagsági létszám 100 fő 
felé emelkedett, amit ezúton is szeretnénk megköszön-
ni Nektek, illetve nagy örömmel tölt el minket, hogy az 
összes programunk telt házasra sikerült!

Az első rendezvényünkön Mato Arlovic horvát alkot-
mánybíró a horvátországi devizahitelesek helyzetéről 

tartott előadást, és a téma fontosságát, érdekességét iga-
zolta, hogy a hallgatóság soraiban az OTP Bank vezetői 
is ültek. Ezt követte a hagyományokhoz híven Aranyos-
gadányban megrendezett Szabadegyetem, melynek té-
mája idén a „FÉK News” volt. A kellemes őszi időnek, a 
kitűnő előadóknak és remek témaválasztásnak köszön-
hetően, továbbá természetesen a hangulatjavítóknak 
(bor, vacsora, fröccspong) köszönhetően egy szuper 
estével zártuk a napot. De hát aki ott volt, az úgyis tudja, 
aki meg nem, az a következőre mindenképp jöjjön el, 
nem fogja megbánni!

A cikk előbb készül el, minthogy a börtönlátogatásról 
valós információkat, élményeket írhassak, de szuper-
látnoki képességeimnek hála (továbbá, hogy láttam a 
jelentkezők listáját) úgy érzem, ez a program is teltházas 
lett, és mindenki jól érezte magát! Amennyibben szeret-
nél FÉK tag lenni, keress minket a Facebookon, szemé-
lyesen, vagy ha épp standolunk, a HÖT Plusz előtt!

Várunk Titeket szeretettel a következő félévi program-
jainkon is!
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