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A Szerkesztő Előszava 

 
 
Magyar Bírói Egyesület jogelődjének tekinti az 1907. októberében megtartott 
alakuló ülésen létrehozott Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet. Ennek első 
elnöke Grecsák Károly kúriai bíró volt.  
Ez az alsóbírósági bírák érdekvédelmi mozgalmaként indult, céljuk a teljes 
igazságszolgáltatási rendszer megreformálása volt. 1910-től jelentős változás 
következett be az Egyesület életében, az alsóbírósági bírák befolyása csökkent, 
majd eltűnt. Az Egyesület követelése is mindössze a fizetés javítására 
szorítkozott. 1920-as évektől az Egyesület főtevékenysége kibővült, a 
fizetések javítása mellett törvényjavaslatok véleményezésével és jóléti 
intézmények fenntartásával. 
Az egyik ilyen, az egyesületi tagok gyermekei tanulmányainak segítésére 
létrehozott internátus volt. Az ehhez szükséges pénzügyi forrás bérlakások 
kiadásából származott. Ezek egyben átmeneti szállást biztosítottak a kirendelt 
vidéki kollégák számára. Az Egyesület külön pénzintézetet szervezett, 
betegsegélyező egyesületet hozott létre, saját lapot alapított. 
  
Az Egyesület életében a fordulópontot a bírák áthelyezésének és végelbánás 
alá vonásának szabályozásáról szóló törvényjavaslat kapcsán kialakult 1948-
as vita jelezte. Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület vezetősége például az 
igazságügyminiszternél a törvényjavaslat ellen részletes emlékiratban 
tiltakozott, amit Szabó Imre, mint IM főosztályvezető vert vissza. 
Az Egyesületet megszüntették, vagyonát államosították. 
 
1990-ben a magyar bírák legszebb hagyományait feltámasztva szervezeti 
keretet hoztak létre szakmai közösségi életük elősegítése és érdekeik hatékony 
képviselete céljából. Létrejött a Magyar Bírói Egyesület. Ennek első elnöke 
Dr. Horeczky Károly, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke lett. Az akkori ars 
poeticája szerint célja a bíráskodás alkotmányos rangjával összhangban levő 
erkölcsi és anyagi elismertetése volt. Stílusadó vonásának tekintette az 
elszántságot, méltóságot és a józanságot.  
 
Az eltelt 30 év távlatából szemlélve az Egyesület változatlan erkölcsi és jogi 
alapból táplálkozik. Ars poeticájában azonban hangsúlyeltolódás történt. Ma 
tevékenysége során a higgadt, tárgyilagos kommunikációra, a párbeszédre 
helyezi a hangsúlyt, és a leghatározottabban fellép a bírák érdekeiért. 
Működése során hitelessége megőrzése érdekében tevékenységéről 
rendszeresen tájékoztatja a tagságot.  
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Évfordulós kiadványunkban néhányan az alapítótagok, az egyesület volt 
elnökei, valamint az Egyesület mai tisztségviselői közül mondják el 
emlékeiket, gondolataikat a hivatásról, az egyesületi életről, az érdekképviselet 
vállalhatóságáról és egyéb aktualitásokról. A kötetben, az időrendet követve, 
közlünk néhány olyan szakmai és közsajtóban megjent írásrészletet, amelyben 
megjelenik az Egyesület, és amelyből következtetni lehet a körülötte kialakult 
(kialakított) értékítéletre. Elővettünk olyan, a Bírák Lapjában megjelent 
írásokat is, amellyel önmagát kívánta bemutatni, láttatni az Egyesület.1  
 
A jogelődnek tekintett Országos Bírói és Ügyészi Egyesület is megünnepelte 
megalakulásának 30 éves évfordulóját a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében megtartott közgyűlésen, 1937. október 10-én. Az Egyesület 
munkájáról mérleget állító ünnepi szónok dr. Vladár Gábor kir. kúriai 
tanácselnök (későbbi igazságügyi miniszter) az alábbi szavakkal köszöntötte a 
résztvevőket: 
 

2 
 
Ezzel a gondolattal köszönti a Szerkesztő a megemlékező Olvasót. 

                                                 
1 Az újságcikkek forráshelye az Arkanum Digitális Tudománytár 
(https://adtplus.arcanum.hu/hu/), a Bírák Lapja archívált számai a 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B-614PucubcBaHpoQVBIWUVNR0k webcímen 
elérhetőek; további források: https://www.mabie.hu/; https://www.jogiforum.hu/; 
https://library.hungaricana.hu.  
2 Idézet a Bírák és Ügyészek Lapjának 1937. évi 3. számából; különlenyomat. 


