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Kedves Olvasó!

Nagyszülőről	szülőre,	szülőről	gyermekre	akarva	akaratlanul	 is	

átszállhat a hivatás, a mesterség szeretete és tisztelete. Nincs 

ez másként a bíróságokon sem: bírónak is lehet bíró a gyermeke, 

de	még	az	unokája	is,	vagy	a	tisztviselői	hivatást	is	tovább	viheti	

az utód.

Nem titkolt szándékunk e pár személyes történeten keresztül 

bemutatni	a	hivatás	és	a	család	kapcsolatának	jelentőségét.

Köszönöm a Kollégáknak, Munkatársaknak, hogy gondolataikat 

megosztották velünk és néhány percre betekintést engedtek 

életükbe.

Debrecen, 2019. szeptember

      Tisztelettel

                 Dr. Balla Lajos 
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Az iktatókönyv bűvölete
Cogoiné dr. Boros Ágnes a Debreceni Ítélőtábla bírája

Mennyire befolyásolta a pályaválasztását a családi háttér, hiszen 
édesapja Dr. Boros József is évtizedekig bíróként dolgozott. 
A	pályaválasztásomat	alapvetően,	pici	gyermekkoromtól	meghatároz-
ta	az,	hogy	édesapám,	dr.	Boros	József	is	bíró	volt.	Születésem	idején	ő	
a	Gyöngyösi	Járásbíróság	elnöke	volt.	(1956	óta).	Szüleimmel	‒	és	még	
két	másik	bíró	családjával	együtt	‒	a	bíróság	épületén	belül,	szolgálati	
lakásban	éltünk.	Az	épületnek	volt	egy	belső,	zárt	udvara	is,	de	ezentúl	
‒	az	ügyfélfogadási	időn	kívül	‒	nagyon	szerettem	benézni	az	irodák-
ba.	Főként	az	akkori	óriási	méretű	iktatókönyv	bűvölt	el.
Azt is hamarosan észrevettem, hogy ha a nagy családon belül (édes-
apámnak 6 testvére volt) bárkinek bármilyen ügyes-bajos, „hivatalos” 
dolga volt, akkor édesapámhoz fordult tanácsért. Imponáló volt ez a 
nagy „respect”, és én szerettem volna ugyanilyet kivívni magamnak.
Nyolc éves koromban, 1967-ben költözött a családunk Debrecenbe, 
ahol az édesapám a  Debreceni Megyei Bíróság elnökhelyettese lett, 
majd	 1974-től	 nyugdíjba	 vonulásáig	 az	 egyik	 polgári	 tanács	 taná-
cselnökeként dolgozott. Debrecenben is a szüleim baráti köre jórészt 
az édesapám kollégáiból került ki és a baráti összejövetelek alkalmá-
val gyakran szóba kerültek érdekes jogi helyzetek, problémák, amiket 
én	gyerekként	 is	érdeklődve	hallgattam.	Nem	is	volt	 igazán	kérdéses	
ezért, hogy a gimnázium után jogi egyetemre jelentkezzek, majd annak 
elvégzését	követően	bíróságon	dolgozzak	polgári	bíróként.	
Persze	az	életben	nem	mindig	az	előzetes	számítások	szerint	történ-
nek a dolgok.

Az	egyetem	elvégzését	követően	férjhez	
mentem, majd négy éven belül született 
meg	az	első	három	gyermekem.	Az	első	
fiam	 iskolakezdéséig	 otthon	 maradtam	
a	gyerekekkel	‒	közben	letettem	a	szak-
vizsgát	‒,	ezért	6	év	„kiesett”	a	szakmai	
pályafutásomból.
1989-ben nem csak a rendszerváltás 
történt meg, hanem felállították a cégbí-
róságokat is. Az 1988-ban megalkotott 
Társasági törvény és az ahhoz kapcso-
lódó Cégeljárási törvény egy teljesen új-
szerű	 joganyag	volt,	ezért	szakmai	kihí-
vásnak tekintettem azt, hogy a bíróságra 

visszatérve ezzel foglalkozzak. Így pályáztam meg a Hajdú Bihar Me-
gyei	Bíróság	Cégbíróságára	meghirdetett	 álláshelyet	 ‒	 ez	akkoriban	
még	nem	volt	ismert	és	népszerű	szakág	‒,	és	kezdtem	1989-ben	cég-
bíróként a pályámat.
Ez a választás azért is nagyon hasznos volt, mert így nem kellett az 
„édesapám	árnyékában”	 dolgoznom.	Annak	 ellenére,	 hogy	 ő	 elköte-
lezett és elismert polgári és polgári eljárásjogi szaktekintély volt, azért 
többször	érdeklődött	a	társasági	jogi	és	cégjogi	jogintézmények	iránt.	
Nem	egyszer	‒	főként	a	cégeljárás	elektronikus	eljárássá	történő	ala-
kítását	követően	‒	azt	a	konklúziót	vonta	le	a	beszélgetésünkből,	hogy	
„De jó, hogy ezt már nekem nem kell csinálnom!”.

Mennyire kísérte figyelemmel édesapja az Ön pályafutását?
Szerintem	‒	bár	ezt	nem	mondta	ki	‒	még	büszkébb	volt,	mint	én	akkor,	
amikor	a	Debreceni	 Ítélőtábla	 felállításakor	 sikeresen	megpályáztam	
az	ítélőtábla	Polgári	Kollégiumán	belüli	egyik	gazdasági	tanács	előadó	
bírói helyét.

Amikor a kép készült Édesapám 
már nem, a fiaim még nem ítél-
keztek



Van-e olyan gondolat, 
alapelv, amit bíróként 
megtanult édesapjától?
Édesapámtól azt láttam, 
hogy mindig a jogszabályok 
keretei között, de a kiszol-
gáltatottabb helyzetben 
lévő	fél	igényérvényesítését	
segítve, a jogszabály által 
elérni	kívánt	célt	szem	előtt	
tartva hozott döntést.

Emlékszik-e mi volt az első 
önálló bírói döntése, ügye?
Az	első	ügyemre,	önálló	döntésemre	nem	emlékszem:	a	gazdasági	tár-
saságok cégbejegyzésére irányuló kérelmek száma akkoriban a mai 
kérelmek	mennyiségének	a	töredékét	tette	ki,	a	társasági	szerződések	
azonban	akkor	is	‒	noha	nem	mintaszerződések	alapján,	de	‒	többé	-	
kevésbé egy kaptafára készültek, így nem maradt meg annak a cégnek 
a	neve,	amelyet	életemben	először	 jegyeztem	be.	Arra	azonban	em-
lékszem,	hogy	milyen	jelentőségteljes	volt	az	a	pillanat,	amikor	először	
írtam alá egy általam meghozott határozatot.

Teljesen természetes volt, hogy fiai folytatják a családi hagyo-
mányt? 
A	három	fiú	és	egy	 lány	gyermekem	közül	a	két	nagyobb	fiú	szintén	
a bírói hivatást választotta Ez nem volt „elvárás” velük szemben, de 
mindkettőjükre	‒	természetesen	‒	nagy	hatást	gyakorolt	az	általuk	na-
gyon tisztelt, szeretett nagyapjuk élete, példája és biztosan befolyásol-

ta	 őket	 az	 is,	 hogy	
tőlem	is	csak	ennek	
a hivatásnak a szép 
oldalairól hallottak. 
A	 nagyobbik	 fiam,	
Márk	 először	 a	
Corvinus Közgaz-
daságtudományi 
Egyetemet végezte 
el, majd a negye-
dik	 évben	‒	miután	
megtetszett neki 
a közgazdasági 
egyetemen tanított 

pár	 jogi	 tárgy	 –	 beiratkozott	 az	 ELTE	 Jogi	 Karára	 is.	 Róbert	 fiammal	
együtt végezték el a jogi egyetemet, egyszerre diplomáztak le. 
Márk a Debreceni Járásbíróságon töltötte a fogalmazói és titkári éve-
it, majd 2017-ben a Debreceni Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságra 
került, ott lett kinevezve bíróvá 2017 decemberében. 
Róbert Budapesten maradt és ott próbálta ki ennek a szakmának több 
ágát.	A	Fővárosi	Ítélőtáblán	fogalmazóként	szerezte	meg	a	szakvizs-
gát, majd titkárként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróság Végre-
hajtási Csoportjában. Eztán fél évre kiment alkalmazott ügyvédnek. A 
szíve mégis visszahúzta a bíróságra, jelenleg a PKKB vagyonjogi cso-
portjában dolgozik, mint bíró.
Életemet végigkísérte a bírósággal való kapcsolat, a bíróság számom-
ra többet jelent a munkahelyemnél.

A büszkeségeim első generációja A büszkeségeim második generációja
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Elmarasztaló határozat
az osztályfőnöknek

Dr. Molnár Tibor Tamás a Debreceni Ítélőtábla bírája

A családi háttér mennyire játszott szerepet abban, hogy a bírói pá-
lyát választotta? Egyértelmű volt, hogy folytatja a családi hagyo-
mányt?
Az édesanyám és az édesapám is az igazságszolgáltatásban dolgo-
zott,	 mindketten	 1974-től	 a	 2018.	 évi	 nyugdíjazásukig.	 Édesanyám	
először	Mezőcsáton,	majd	Leninvárosban	(a	későbbi	Tiszaújvárosban)	
polgári	ügyszakos	elsőfokú	bíró,	1995-től	a	nyugdíjba	vonulásáig	pedig	
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon (Miskolci Törvényszéken) 
polgári	másodfokú	bíró	volt.	Édesapám	ügyészként	szintén	Mezőcsá-
ton kezdett dolgozni, majd Leninvárosba (Tiszaújvárosba) került, ahol 
1991-től	a	nyugdíjazásáig	vezette	a	helyi	ügyészséget.	
Én	gyerekként	nem	szerettem	a	szüleim	munkáját,	őket	ugyanis	sokan	
ismerték a környéken (vagy azért, mert anyám bontotta fel a házas-
ságukat,	vagy	azért,	mert	apám	volt	az	ügyész	a	büntetőügyükben),	
így	aztán	a	szüleim	már	a	hazaérkezésem	előtt	tudták,	ha	valamilyen	
csínyt	követtem	el	az	 iskolában,	ez	pedig	érthető	okokból	egyáltalán	
nem	tetszett	nekem.	Ennek	ellenére	a	matek	és	fizika	viszonylag	hamar	
ráébresztett, hogy humán beállítottságú vagyok, mivel pedig a tanári 
hivatás nem vonzott, a gimnázium után a jogi egyetem mellett döntöt-
tem,	amit	Szegeden	végeztem	el.	Az	egyetemet	követően	kacérkod-
tam egy kicsit az ügyvédkedéssel, de félév budapesti ügyvédjelöltség 
elegendő	volt	ahhoz,	hogy	belássam:	ez	nem	nekem	való,	 így	arra	a	
pályára léptem, amelyen az édesanyám is járt.  

Édesanyja hogyan fogad-
ta döntését? Kapott-e jó-
tanácsot tőle a pályához?
Természetesen nagyon 
örült neki. Az, hogy az édes-
anyám a bíróságon, édes-
apám pedig az ügyész-
ségen dolgozott, azzal az 
előnnyel	járt,	hogy	az	aktu-
ális ügyeimet meg tudtam 
beszélni velük, így hasznos 
tanácsokhoz, új inspiráci-
óhoz jutottam. Az a tény 
ugyanakkor, hogy a szüle-
immel azonos pályára léptem, többletterhet is rótt rám, úgy éreztem 
ugyanis, hogy nemcsak magamért, hanem miattuk is jól kell végeznem 
a munkámat, nem hozhattam szégyent rájuk. Erre tanácsolta azt édes-
anyám, hogy csak a saját lelkiismeretemre hallgassak, amit azóta is 
igyekszek betartani. 

Hogyan került a Debreceni Ítélőtáblára?
2005-ben a Miskolci Városi Bíróságon polgári ügyszakban kezdtem a 
bírói pályafutásomat. 2010-ben neveztek ki a Miskolci Törvényszékre, 
ahol	elsőfokú	polgári	és	gazdasági	ügyeket	tárgyaltam.	Innen	–	három	
hónapos	kúriai	és	öt	hónapos	 ítélőtáblai	kirendelés	után	–	2017-ben	
kerültem	a	Debreceni	 Ítélőtáblára,	ahol	azóta	 is	a	Pf.I.	 tanács	előadó	
bírájaként dolgozom.

A Miskolci Törvényszék Pf.2. tanácsa, jobb olda-
lon Dr. Molnár Tiborné
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Mi jelenti a legna-
gyobb kihívást bírói 
munkájában?
A legnagyobb kihí-
vás nyilvánvalóan az, 
hogy minden ügyben 
megpróbáljunk olyan 
döntést hozni, amely 
egyrészt megfelel a 
jogszabályoknak, más-
részt pedig – a saját 
lelkiismeretünk szerint 
–	a	lehető	legigazságo-
sabb. 

Van-e olyan családi történet a pályával kapcsolatban, amire szíve-
sen emlékszik vissza?
Ez a történet nem a szoros értelemben vett pályámhoz kapcsolódik, 
hiszen amikor mindez megesett, még az általános iskola ötödik osz-
tályába jártam. Ekkor történt, hogy pár osztálytársammal valamilyen 
vélt	vagy	valós	sérelem	miatt	úgy	megorroltunk	az	osztályfőnökünkre,	
hogy	elhatároztuk:	leváltjuk	őt.	Mivel	én	addig	sokat	hallgattam	édes-
anyámat bírói ítéleteket diktálni, úgy döntöttem, hogy én is írok az osz-
tályfőnökről	egy	elmarasztaló	„határozatot”,	amit	–	indokolással	ellát-
va – meg is tettem és átadtam anyámnak azzal, hogy továbbítsa azt 
az	iskola	igazgatója	részére.	Ő	nagyot	mosolygott	ezen,	a	„határoza-
tot”	pedig	jó	mélyre	süllyesztette	az	íróasztalába.	Csak	akkor	vette	elő	
újra,	amikor	bíró	lettem	azért,	hogy	megmutassa	az	első	„ítéletemet”.

Dr. Molnár Tibor és felesége

Mit szólna hozzá, ha a gyermekei is ezt a pályát választanák?
Természetesen én is örülnék neki és támogatnám ezt a döntésüket. 
Persze minden kizárólag rajtuk múlik, márpedig jelen állás szerint a 12 
éves	kamaszfiam	„nagyjából	semmi”	nem	akar	lenni,	a	10	éves	lányom	
elképzelése	viszont	az,	hogy	művészeti	grafikus	és	díjugrató	(emellett,	
ha	 jut	 rá	 idő,	 akkor	 zeneszerző,	 zongorista	és	 tornász)	 lesz,	míg	a	4	
éves	fiam	csak	annyit	szeretne,	hogy	ha	nagy	lesz,	előre	ülhessen	ko-
csiban az anyósülésre. 

A Molnár gyerekek
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A Mikulás gyűrűje
Soós Zoltán a Debreceni Ítélőtábla bírósági ügyintézője

Mennyire befolyásolta a pályaválasztást az, hogy édesanyja is a 
bíróságon dolgozott? 
Amióta az eszemet tudom, Édesanyám mindig is a bíróságon dolgo-
zott, kezdetben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, aztán a Debreceni 
Ítélőtáblán.	Más	munkahelye	nem	is	volt.	Azt	a	44	munkával	eltöltött	
évet	a	 legelejétől	a	 legvégéig	 igazságügyi	alkalmazottként	élte	meg.	
Leginkább a számok világában érezte otthon magát, így nem volt kér-
dés, hogy az igazságügyön belül a Bírósági Gazdasági Hivatala lesz 
számára	a	megfelelő	terület,	ami	alól	csak	egy	pár	kezdeti	év	volt	ki-
vétel.	1970.	augusztus	1-től	a	Végrehajtó	Irodán	állt	munkába	előadó-
ként,	ahonnan	1974.	december	1-től	a	Gazdasági	Hivatalba	osztották	
be, ami aztán az egész életét végigkísérte. Itt azt lehet mondani, hogy 
a ranglétra minden egyes fokozatát megjárta. Kezdetben bérszám-
fejtőként	 tevékenykedett,	amit	aztán	bevételi	könyvelőként	 folytatott.	
Nem	 sokkal	 ezután	 bevételi	 ügyintézőként	 csoportvezetői	 beosztást	
kapott,	ahonnan	később	már	a	főkönyvelői	székben	találta	magát.	Az	
igazi	megmérettetés	1989	szeptemberétől	érkezett	el	számára,	amikor	
is	kinevezték	a	Gazdasági	Hivatal	vezetőhelyettesének.	Ezt	már	csak	
egyetlen egy szinttel lehetett megugrani, ami 1997. július 1. napján 
következett be, amikor is kinevezték a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
Gazdasági	Hivatal	 vezetőjének.	 Innen	aztán	 csak	azért	 állt	 fel,	mert	
2004	 július	1.	napjától	az	 Ítélőtáblák	újbóli	 felállításával	a	Debreceni	
Ítélőtábla	Gazdasági	Hivatalának	vezetője	lett,	egészen	2014.	márci-
us 31. napjáig, amikortól megkezdhette a nyugdíjas éveit, a megér-
demelt	 pihenést.	 Az	 adott	 szakmai	 terület	 legalsóbb,	 legegyszerűbb	

munkaköréből	 a	 legmagasabb,	 legtöbb	
tudást	 igénylő	 vezetői	 állás	 betöltése,	
nem kis teljesítmény úgy, hogy közben 
végig	ugyanaz	az	egyszerű	ember	tudott	
maradni,	 ugyanazzal	 az	 őszinteség-
gel,	 segítőkészséggel,	 ami	 mindig	 is	 az	
alapértéke volt. Ez talán még nagyobb 
teljesítmény, mint mindennek a szakmai 
oldala. Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy 
két gyermeket egyedül nevelve, otthon is 
maximálisan helyt tudott állni csodálatos 
anyaként, amit ezúton is csak köszönni 
és csak köszönni tudok. Úgy gondolom, 

hogy	ez	az	életút	mindenki	számára	példaértékű	lehet,	és	megerősít-
het minket abban, hogy nincsenek lehetetlenek. 
Ami engem illet mindig is a kreatív, alkotó tevékenységek foglalkoz-
tattak	(a	sport	mellett),	azon	belül	is	a	zenében,	valamint	a	grafikában	
találtam	meg	leginkább	a	megfelelő	talajt.	Természetesen,	ahogy	az	a	
filmekben	is	lenni	szokott,	jött	a	szülői	válasz:	„Fiam,	ebből	nem	lehet	
megélni, valami normális szakmát válassz!!!” :))) Ezt mára, két gyermek 
apjaként természetesen én is hasonlóképpen látom, persze nem fél-
redobva	a	fent	említett	önkifejezéseket.	A	bírósági	pálya	egyértelmű-
en	 Édesanyámnak	 köszönhető,	 az	Ő	 segítségével,	 az	Ő	 kapcsolatai	
által lettem 2001 augusztusától igazságügyi alkalmazott, akkor még 
tisztviselőként	a	Hajdú-Bihar	Megyei	Bíróság	Gazdasági	Kollégiumá-
nak Felszámolási Osztályán. Onnan 2004 novemberében kerültem át 
a	Debreceni	 Ítélőtáblára,	 ahol	 a	mai	 napig	 civilisztikai	 ügyszakon	az	
irodai feladatokért felelek, 2009. június 1. napjával bírósági ügyinté-
zőként.	
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Gyerekként, van-e olyan emlék, 
esetleg személyes történet, ami a bí-
rósághoz kötődik?
Természetesen rengeteg emlék él ben-
nem,	 ami	 a	 bírósághoz	 kötődik.	 Gye-
rekként sokszor megfordultam a bíró-
ságon, szerettem magát az épületet, 
az ott dolgozó embereket. Sokat sétál-
gattam a még akkori megyei bíróság 
hatalmas folyosóin, természetesen 
csak akkor, amikor már nem zavartam  
senkit, amikor lehetett. Emlékszem az 
irodaszer raktárra, ahol Szálkainé Ma-

rikával oly sokat voltam, csodálva azt a sok-sok mindent, amik mond-
hatni lefolytak a polcokról. A legjobb persze az volt az egészben, hogy 
sose távoztam onnan üres kézzel, valamit mindig sikerült találni, ami-
vel büszkén mehettem vissza anya irodájába :))). Emellett a bírósági 
üdülőknek	köszönhető	az	a	rengeteg	nyaralás	is	Pilisszentkereszttől	a	
Balatonig, ami mind-mind felejthetetlen emlék marad amíg csak élek. 
Ugyanakkor	ahogy	ezt	a	kérdést	megkaptam	egyből	egy	konkrét	kép,	
egy konkrét emlék ugrott be. Az egyik Mikulás ünnepség alkalmával, 
már	 a	 bíróságon	 voltunk,	 az	 akkori	 GH	 vezetőhelyettesi	 irodában,	
ahova egyszer csak bejött anya egyik kollégája valamit megbeszélni 
anyával. Elég sokáig beszélgettek, így akarva akaratlan meg tudtam 
jegyezni,	 hogy	milyen	 a	 cipője,	 a	 gyűrűje,	meg	 úgy	mindent.	 Persze	
már nagyon izgatott voltam, hisz elvégre csak egy Mikulás ünnepségre 
jöttünk, jelezve is anyának, hogy lassan indulni kéne a díszterembe, 
ahova a Mikulást vártuk. El is érkezett a nagy pillanat, a gyerekekkel 
rogyásig megtelt díszterem ajtaján, valaki kopogtatott. Ki is lehetett 
volna: a Mikulás. Igen ám, de ahogy mellettem szépen lassan elsétált, 
arra	lettem	figyelmes,	hogy	a	Mikulásnak	pont	olyan	a	cipője,	mint	ami-

lyen az anya kollégájának volt, 
akiről	 a	 fenti	 sorokban	 írtam.	
Ez még bele is fért, akkoriban 
olyan sokféle választék nem 
volt :))). Aztán jött, aminek jön-
nie kellett. Bizony-bizony egy-
szer csak kikacsintott a nagy 
Mikulás	 ruha	 alól	 az	 a	 gyűrű,	
amit már nem lehetett félreér-
telmezni. Elérkezett számomra 
a felismerés: A Mikulás is csak 

duma :))). Ha valakit érdekelne, hogy ki is lehetett az a kolléga, aki a 
felismerést	számomra	elhozta,	akkor	csak	annyit	mondhatok,	hogy	Ő	
ma	már	a	Debreceni	Ítélőtábla	elnöke	:))).

Mit tanácsolna azoknak a fiataloknak, akik igazságügyi alkalma-
zotti pályát választják?
Mindenképpen a tanulmányokra helyezném a hangsúlyt. Mára már 
konkrét iskolai szakok vannak az igazságügyi alkalmazottak részére, 
amivel	előnyösebb	besorolásba	kerülhetnek,	 így	természetesen	alap-
jában válik vonzóbbá az igazságügyi pálya. Ezzel a jobb jövedelmi 
helyzetük biztosítása mellett, a szakmai alapokat is megteremthetik. 
Ugyanakkor, ahogy fentebb is említettem, a bíróságokra is beköszön-
tek a rohanó, folyamatos változások, megújulások, fejlesztések. Ez 
mindenképpen	 flexibilitást,	 rugalmasságot,	 a	 változásokhoz	 való	 al-
kalmazkodóképességet igényelnek. E nélkül nehezen lehet megtalálni 
a helyünket, nehezen tudjuk tartani a lépést. Mindemellett azt tudom 
tanácsolni, hogy nyugodt szívvel válasszák az igazságügyi alkalma-
zotti pályát, mert egy szép, kiszámítható, egyre inkább elismert éle-
tutat tudhatnak majd maguknak.
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A	kiadvány	az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma „Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésnek támogatása CSP-CSBM-18”	 című	 pályázat	
megvalósításában került kiadásra.


