
 
 
 
 
 
 

                                                

BÉDA LÁSZLÓ 

A JOGI INFORMATIKA SZEREPE A JOGÁSZKÉPZÉSBEN∗

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Fejtegetésemben nem pusztán ezen dolgozat címében megjelölt témához kívá-
nok szólni, hanem a kapcsolódó tudományterületeket, illetve elméleti nézőpon-
tokat is érinteni kívánom. Ily módon szeretnék felvázolni olyan kérdéscsopor-
tokat, jelenségeket, melyek figyelembevétele kívánatos ahhoz, hogy szélesebb 
perspektívával tekintsen az olvasó a jogi informatika és a jogászképzés viszo-
nyára. Ezen túlmenően gondolatébresztésnek is szánom ezt az írást, elsősorban 
azért, hogy már most előretekintve kellő figyelmet kapjon a jogi informatika, 
valamint ezen tárgy oktatása, széles körű megismertetése. 

Az informatika az utóbbi évtizedekben oly mértékű fejlődést produkált, 
amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ez a fejlődés azonban nem csak 
egy tudományágban elért eredményt, újítást jelent, hanem – most már bátran 
állítható – olyan változást, amely kihat a mindennapokra is. Az egyenesen in-
formációs forradalomnak nevezett térhódítás egyaránt befolyásolja a napi mun-
kavégzést, életvitelt, kapcsolattartást. Fejlődésének egyre gyorsuló üteme és a 
rövid időn belül az élet szinte minden területére kiterjedő változása azonban 
kihívást is jelent. Megfelelni kell az új idők elvárásainak, szükségszerűen be kell 
kapcsolódni a jövőt (és jelent) jelentő folyamatokba.  

A közelmúltban még csak kevesek és inkább csak a szakemberek számára 
volt érzékelhető az informatika ilyetén felszínre törése. Épp ezzel magyarázható 
az, hogy „felkészületlenül” érte még az úgynevezett információs társadalom 
nagy részét is a hirtelen felbukkanó és nagyon intenzíven jelentkező számítógé-
pes modernizáció. Miben rejlett ez a nagymérvű változás? Elsősorban a számí-
tógépek és a hétköznapi emberek, felhasználók egyre gyorsuló közeledésére, 
tekintve akár a munkahelyi, akár a magánszférára. 

 
∗ A szerző az ELTE ÁJK IV. évfolyamos hallgatója. A dolgozat a jogi informatikai oktatás 
korszerűsítésével összefüggésben kiírt kari pályázatra készült. 



Az információtechnológia1 rohamos fejlődése mellet (amelyről később rész-
letesen szó lesz) mintegy előrejelzésként szolgált a nagyfokú gépesítés és számí-
tástechnikai eszközök árának igen gyors csökkenése. Utóbbi tényező az, amely 
igazán közel hozta az embereket és az információt kezelő, feldolgozó gépeket. 
Ezek olyan előfeltételek voltak, és azok ma is, amelyek generálják a további 
fejlődést, utat nyitva az embert segítő információáradat feldolgozásához.  

Erre az útra azonban rá is kell lépni, megfelelő irányítást kell adni annak, aki 
az információs társadalom részesévé kíván válni. Ma még esetleg elképzelhető 
az, hogy a változó időkhöz felzárkózzon az információs világgal ismerkedő, de a 
fejlődés gyorsasága és fokozódó tempója szakadékot fog képezni a fejlődést 
nem követők és az őket körülvevő környezet között. Ez az, amire mindenkép-
pen gondolni kell, és tudatos felkészüléssel, segítő ösztönzéssel kell olyan isme-
reteket átadni, amely minden ember számára a jövőben való eligazodást jelenti.  

Nem egyszerűen egy trendről, hirtelen változó modern kori sajátosságról van 
szó, ha informatikáról beszélünk, hanem egy olyan tudományágról, mely min-
den más tudományágat, ismeretanyagot magához kapcsol. Aki ebből a hatalmas 
információs anyagból nem tud szükségleteinek megfelelő módon részesedni, 
kirekesztetté válik. Amilyen nagy kincs volt a világi oktatás megjelenéséig a val-
lási, egyházi szféra által hordozott tudományos ismeret, olyan súllyal jelentkezik 
a mai korban az információ helyes ismerete, birtoklása. Úgy érzem a történe-
lemre visszatekintve bebizonyosodott az, hogy a tudás privilégiuma milyen erőt, 
hatalmat képvisel. Gondoljon mindenki csak arra a tényre, hogy a betűvetés és 
olvasás ma már természetesnek tűnő ismerete milyen nagyságrendű ismeret-
anyag elterjedéséhez járult hozzá.  

A drága iniciálékkal bőven illusztrált nyomtatott könyv jó három évtizeden át 
csak egy szűk elit által volt elérhető, s a reformátorok is csak később fedezték 
fel a benne rejlő erőt.2 Hét évtized is eltelt azonban, amíg egy újabb találmány – 
a Dürer által oly magas művészi színvonalon használt fametszet – az analfabéta, 
félanalfabéta rétegekhez is eljuttathatta a könyv üzenetét. Az sem kétséges 
azonban, hogy a nyomtatást valójában a felvilágosodás fedezte fel, a politikai 
röplapok, a tudományos – köztük alkotmányjogi téziseket népszerűsítő könyvek 
-, az újság és a tömegigényeket kielégítő romantikus irodalom, azaz a korai pol-
gári szalonok kora. 

Ezek az ismeretanyagok ma sem avultak el, ma is át kell adni őket a felnövő 
generációk számára, de a folyamatos bővülés és rendszerezés ma már nem 
megoldható a számítástechnika és az informatika nélkül. Össze kell kapcsolni a 
kihívást és feladatok megoldását annak a célnak az érdekében, hogy az informá-
ció valóban az embert segítő, és ne megbénító tényező legyen. 

 



FOGALMI ALAPVETÉSEK 

A műszaki-technikai haladás – döntően hatva a társadalmi kapcsolatok és a jogi 
viszonyok alakulására is – újabb és újabb diszciplínák keletkezését, régebbiek 
átalakulását, illetve ezek integrációját, szintetizációját indukálta. Létrejött egy új, 
komplex tudományterület, amely magába olvasztotta az elektronikus és más 
berendezések, valamint a számítógépek műszaki-technikai ismereteit, továbbá 
ezen eszközök társadalmi, gazdasági, politikai hatásaival és kölcsönhatásaival 
kapcsolatos ismereteket.  

Az új tudományterület elnevezésére két lehetőség adódott: vagy a kibernetika 
szót bővítik újabb jelentés-tartalommal, vagy másik szót, kifejezést találnak a 
diszciplína jelölésére. Spontán módon az utóbbi eset történt meg, a szerzők – 
legalábbis „nyugaton” – informatikára keresztelték el e komplex tudományterü-
letet. Ugyanígy jártak el a hazai műszaki irodalomban is. 

Az informatika fogalmának egyik legutóbbi tankönyvi meghatározását Hor-
váth Katalin3 adja. Meghatározása szerint: „Az informatika az információ – áramlási, 
feldolgozási, tárolási és hasznosítási módszerek összessége. Foglalkozik az információ-
technológiának a termelékenységre és hatékonyságra gyakorolt hatásaival, meg-
figyelési és ellenőrzési célokra való felhasználásával és végezetül a társadalmat 
alakító szerepével is. „…Az informatika interdiszciplináris fogalom, amely átfogja a 
számítógép-tudomány és a számítástechnikai alkalmazás, a mikroelektronika és a mikro-
elektronikai alkalmazás, a telekommunikáció, a szervezés és vezetés, a társadalom- és mű-
szaki tudományok vonatkozó területeit. …Az információ az informatika legfontosabb ter-
méke.” 

Az informatika meghatározásakor több hibaveszély is fenyegeti a fogalom-
meghatározót. Mivel az információtechnológia mára az élet szinte minden terü-
letére benyomult, ezért az egyik veszély az, hogy túlságosan is tágan húzza meg 
a diszciplína határait. 

Egy másik veszély pedig ezzel éppen ellentétes, azaz a fogalomalkotó egy 
adott tudományterület részére igyekszik kisajátítani, illetve ez alá sorolni az in-
formatikát. (Ebben az értelemben írja Horváth Imre, hogy „az informatika a szer-
vezéselmélet részét képezi”.)4 E definíció, amely az informatikának egy korábbi 
korszakában született, a lehetségesnél és a ma kívánatosnál szűkebben határozza 
meg a jogi informatika fogalmát. 

A „jogi jelenség” foglalt fogalom és viszonylag jól körülhatárolt jelentése van 
az irodalomban. Kulcsár Kálmán például a normatív és a szociológiai jogrendszer-
rel kapcsolatban közvetve normatív és szociológiai jogi jelenségek közt külön-
böztet.5 Előbbiek közé sorolja a jogintézményeket, jogszabályokat, jogalkotó és 
jogalkalmazó szerveket, utóbbiak közé pedig a társadalmi szerepelvárásokat és a 
tényleges emberi magatartásokat. Hans Kelsen pedig a nemzetek közösségét és az 
államot jellemzi úgy, mint jogi jelenséget. 6



További szűkítést eredményez a rendszerszemlélet túlhangsúlyozása, ami 
nem enged a fogalom alatt maradni egyéb vizsgálati módszereket, hagyományos 
– például jogtörténeti vagy jogi logikai – eljárásokat. Az informatika – részben 
már előbb is említett – színes és változatos jelenségeit kár lenne, de nem is sza-
bad csak a rendszerszemlélettel vizsgálni. Helyesebbnek tűnik az információ 
fogalmából kiindulni, s a jogi informatikát, mint az informatika azon részét 
meghatározni, ahol a keletkező, illetve kezelt információ valamilyen jogi rele-
vanciával bír. 

Az vitathatatlan, hogy így egy igen tág fogalom és szerteágazó diszciplína jön 
létre, továbbá igen nagy átfedések más részterületekkel, de az mégsem fordulhat 
elő, hogy a fogalomból és a tudományos vizsgálódásból valamely jelenség kima-
rad. 

Talán nem mindenkinek tetsző a jogi informatika határainak ilyetén való, tág 
meghúzása, de akkor figyelmeztetni kell, hogy az informatika igen erősen kitett 
a piaci hatásoknak, s a gyorsan változó különböző piaci jelenségek – így a szol-
gáltatások és a termékek – ennél szigorúbb és szűkebb meghatározást nem is 
viselnek el. A ma informatikájának – s ezen belül jogi informatikájának – alap-
vető társadalmi rendeltetése az eddig felhalmozódott információk, tudáskincsek 
digitális rögzítése a jelen és a jövő nemzedékek számára, s ezen tevékenységé-
ben – különösen a jogi információt illetően – nem lehet túl válogatós. 

KITÁGULT VILÁGKÉP ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

A tömegkommunikáció meghatározó szerepét a modern társadalmakban cse-
lekvő emberek világlátásában nem kell különösképpen bizonygatni. Mégis, ha 
pontosítani akarjuk ezt a meghatározó szerepet, akkor abból kell kiindulni, hogy 
egyrészt a modern tudatában egyre inkább kiszélesedve jelenik meg a világ, 
ezernyi jelenségével, és az ember ezekkel kapcsolatban alakít ki értékelő vi-
szonyt (ill. különböző forrásokból vesz át ilyen értékeléseket). Másrészt azon-
ban ez az egyre tágabb világkép csak kisebb részben nyugszik saját érzékelésein 
és információszerzésén, sokkal inkább a nyomtatott sajtó, rádió, televízió, vagy 
újabban az Internet által szelektált és elrendezett információn alapszik. 

Alig 40-50 éve pl. Közép-Európában a nagyrészt falusi közösségben élő em-
berek mindennapi világészlelése a falu és szórványosan a szomszéd falu esemé-
nyeire szorítkozott, míg az országos események, nem is szólva a tágabb nagyvi-
lág eseményeiről, csak elvétve jelentek meg a mindennapi észlelésben, és értéke-
lési viszonyt ezekkel kialakítani fel sem merülhetett.7

A ténylegesen érzékileg megélt világkép és az ettől sokszorosan nagyobbá 
lett összvilágkép közötti szakadékot alapvetően a tömegkommunikációs eszkö-
zök és a tömegmédiumok töltik be. Magának a világképnek ezt a kitágulását is 

 



döntően e médium tömeges elterjedése hozta létre. A naponta zajló események 
áradatából az egyes tömegmédiumoknak így szükségszerű szelekciót kell végre-
hajtani, és ez azt jelenti, hogy a számunkra kitágult világ a tévé képernyőjén, az 
újság híreiben egy sokszorosan szelektált – redukált és megszerkesztett világ 
képét jelenti. 

AZ INFORMATIKA JELENLEGI ÉS JÖVŐBELI HATÁSA  

A világban napjainkban a gazdaság és a társadalom minden területét érintő 
mélyreható változások mennek végbe, kirajzolva az ipari társadalmakat követő 
(poszt-indusztriális) időszak fő vonásait. Az élet globalizálódásának különböző 
jelenségei valamint az egyén szerepének fokozott előtérbe kerülése mellett fon-
tos jellemzője e folyamatnak az információnak és tudásnak (mint társadalmi és 
gazdasági erőforrásnak) szabad létrehozásán, forgalmazásán, hozzáférésén és 
felhasználásán alapuló berendezkedés kialakulása.  

A változások egyik fő mozgatója a már említett „információs forradalom”-
nak nevezett jelenség, aminek jelentőségét az emberiség történetében végbe-
ment mezőgazdasági és ipari forradalmakhoz szokták hasonlítani. Itt az törté-
nik, hogy a csúcstechnológia két fontos területén, a számítástechnikában és a 
távközlésben nemcsak a mennyiségi és minőségi és teljesítmény-paraméterek 
hatalmas ütemű növekedése figyelhető meg, hanem a két terület egymáshoz 
való rohamos közeledése és az alkalmazásokban való együttes megjelenése is.  

Az információs társadalomnak ezen jelenségei nem „csak” a technológiai fej-
lődés egy eredményének tekinthetők, hanem a társadalom egészére kiható és az 
élet minden területét érintő jelenségek konzisztens rendszerét hozzák létre, amit 
információs társadalomnak szokás nevezni. Mindez olyan mértékű változásokat 
fog eredményezni a világban, melyek nem hagyhatóak figyelmen kívül Magyar-
ország jövőképe szempontjából sem. Egyrészt azért, mert ezekkel a jelenségek-
kel a magyar társadalom és gazdaság elkerülhetetlenül találkozik és reagálásunk 
(vagy annak hiánya) alapvetően meghatározhatja a világban végbemenő új fo-
lyamatokba való beilleszkedésünket. Másrészt azonban azért is, mert az infor-
mációs társadalom jelenségei egy sor olyan lehetőséget is tartalmaznak, amelyek 
egy Magyarországhoz hasonló ország számára elősegíthetik egyes területeken az 
elmaradottság felszámolását és az új alapokon történő hatékony részvételt a 
világméretű társadalmi-gazdasági munkamegosztásban.  



A JOGI OKTATÁS, A JOGTUDOMÁNY ÉS AZ INFORMÁCIÓS 
TECHNOLÓGIA 

Az információs technológiának a jogtudomány és a jogalkalmazás területén való 
felhasználása nagymértékben függ a jogi oktatás átalakításától. Nyilvánvaló, 
hogy a jogi oktatásnak meg kell felelnie a társadalmi igényeknek. A jogászoknak 
tájékozottnak kell lenniük szakmájuk tágabb társadalmi összefüggéseinek jelen-
tőségéről, többek között a társadalom informatizálásában betöltött szerepéről. 
A hivatásos jogásznak nemcsak ismernie kell azokat a lehetőségeket, amelyeket 
számára az informatizált társadalom biztosít, hanem ezen túlmenően képesnek 
kell lennie e lehetőségek hatékony kihasználására is.  

A probléma másik oldalát a jogi ismereteknek más szakmák képviselői – 
köztük a számítógépekkel dolgozók, rendszerszervezők, informatikusok, stb. – 
általi megszerzése képezi. Következésképpen, az olyan tárgy, mint a jogi infor-
matika létrehozásának nehézsége abban nyilvánul meg, hogy annak két alappal 
rendelkezve – a jogászok és a számítógépes szakemberek számára – kell biztosí-
tania az érdekek találkozását, és ennek megfelelően ezen annyira eltérő szakmai 
csoportoknál egymás kölcsönös megértését.  

Ha külön oktatás keretében történik a jogászok és a műszaki szakemberek 
felkészítése, akkor aligha érhető el, hogy azok kölcsönösen megértsék egymást. 
Ugyanakkor egységes program ezen szakmai csoportok részére úgyszintén nem 
lehetséges, mivel eltérő náluk az alap, amelyen a jogi informatikával kapcsolatos 
ismeretek alapulnak.  

A jogi informatika két ismereti eleme lényeges a jogászok számára. Az első 
az ügy technikai oldalának ismeretét, az elektronikus számítógépek apparátusi 
realizálásának (hardware) és program biztosításának (software) ismeretét jelenti. Ez 
a leginkább rugalmas része az oktatási tárgynak, mivel az információs technoló-
giára jellemző a gyors fejlődés, a szituáció néhány évenként történő minőségi 
változása. Ezen kívül, növekszik a számítógépekkel végzendő munkára való 
előzetes felkészültség színvonala. A második elem a specializált számítógépesí-
tett jogi rendszerekkel és a jogi döntések számítógépek segítségével történő 
meghozatalával függ össze. E terület rendszeres tanulmányozása egyre inkább 
fontossá válik: a jogászokat nemcsak arra szükséges rákényszeríteni, hogy ne 
féljenek a számítógépektől és aktívan használják azokat a munkájukban, hanem 
fel is kell készíteni a jövő szakembereit a számítógépek eléggé hozzáértő, jó 
gyakorlati eredmények elérését biztosító kezelésére. 

A normatív anyagok hatalmas tömegének, a tudományos adatok és az „in-
formációs robbanás” más következményei áradatának viszonyai között a számí-
tógépek nemcsak egyszerűen hasznossá, hanem végtelenül szükséges eszközzé 
válnak. 

 



AZ OKTATÁS MINT BELÉPŐ AZ INFORMÁCIÓS  
TÁRSADALOMBA 

Az információs társadalom létrehozásában és működtetésében kulcsszerepe van 
a szükségszerűen megújuló oktatásnak, hiszen ott van az államnak lehetősége 
legkisebb ráfordítással a leghatékonyabb beavatkozásra. 

Az oktatás két fókuszpontja közül az első a közoktatás és a távtanulás, ame-
lyek jelentőségét országos és tömeges méretű hatásuk adja meg. Az ismeretek 
terjesztésében feladata van az ifjúságnak, a tanároknak, a politikusoknak, és a 
média szereplőinek. Befogadása pedig minden vállalkozónak, a köztisztviselők-
nek, és az értelmiséginek létkérdés. 

A második a média. A legtöbb embert a hagyományos tömegsajtó, illetve a 
televízió és a rádió adásai képesek elérni és megszólítani. A napi- és hetilapok 
színes, rendszeresen megjelenő számítástechnikai, telekommunikációs mellékle-
teikkel teszik a dolgukat, ugyanúgy a televízióban szaporodó informatikai tema-
tikájú adások is. Újabb népszerűsítő informatikai folyóiratok, újságok jelennek 
meg, és ez a folyamat minden kormányzati ösztönzés nélkül folytatódni fog. 
Néhány olyan terület azonban látható, ahol gondolkodni kell a hatékonyabb 
módszereken: 

Az informatika hatékonyabb megismerésére a politikának (oktatáspolitikának 
is!), a médiumoknak kell serkentenie a lakosságot. Ezzel azonban csak az érdek-
lődést keltik fel, a valódi ismeretanyagot elsősorban a közoktatásnak, a felsőok-
tatásnak és az átképzési lehetőségeknek kell kínálniuk. A következőkben ezért 
ezeket a témákat szeretném néhány gondolat erejéig érinteni.  

KÖZOKTATÁS 

A folyamatban lévő információs forradalom várhatóan jelentős változásokat fog 
előidézni az oktatás, a képzés, a továbbképzés és az önképzés területén. Az új 
információs technológiák megjelenése az iskolákban komoly kihívást jelent a 
tanulás és tanítás tradicionális szervezési formái, módszerei és tartalma számára. 
Az iskolát fel kell készíteni a kihívásokra, hogy élni tudjon a lehetőségekkel. Az 
információs technológiák megismerése és értelmes, célszerű felhasználása 
egyúttal az oktatás esedékes, ésszerű és kívánatos korszerűsítésének fontos ele-
mét is képezheti. 

Ahhoz, hogy az információs és telekommunikációs rendszereket megfelelő-
en hasznosítani lehessen, jelentős változtatások szükségesek az iskolák működé-
sében, a tanítás-tanulás tartalmában, szervezésében, módszereiben, valamint az 
ezt szabályozó jogi környezetben. 

Az oktatási intézmények számítógépesítés célja, hogy:  
− minden oktatási intézmény rendelkezzen hálózati hozzáféréssel  



− hogy minden iskola legalább egy olyan szakteremmel rendelkezzen, 
amelyben minden hallgató számára legalább hetenként 2 órai időtartamra 
rendelkezésre álljon egy számítógép  

− hogy a tanári kar el legyen látva néhány számítógéppel, és legyen lehető-
ség hálózati hozzáférésre,  

− hogy az iskolai könyvtárak rendelkezzenek hálózati hozzáféréssel.  

Az iskolai számítógépes fejlesztéseket célszerű a tanárok szakértelmére alapozva 
végezni, szükség szerint támaszkodva a gazdasági élet szereplőire. Célszerű és 
igen jó hatásfokú lenne végzett tevékenységük alapján az innovációra képes és 
kész tanárok számára évente ösztöndíj odaítélése. 

A tanári tevékenység szükségszerű módosulása, kibővülése egyúttal jó lehe-
tőséget teremthet általában a tanári munka felértékeléséhez is. Ennek elmaradá-
sa vagy késlekedés esetén a fejlődés szükségszerűen lelassul, esetenként időlege-
sen lehetetlenné válik, sőt, be sem indul.  

TANÁRKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

Egyszerre több kritikus ponton kell beavatkozni, ha változást szeretnénk elérni. 
Az információs technológiai eszközök használatával, ugyanis szaktárgyuktól 
függetlenül a pedagógiai, didaktikai, oktatástechnológiai tárgyakhoz kapcsoló-
dóan kell a leendő tanároknak megismerkedniük. A felsőoktatási intézmények-
ből kikerülő fiatal tanároknak ismerni, érteni, és célirányosan használni kell az 
új, integrált médiumokat. A számítógéppel segített oktatás módszereinek elsajá-
títását kötelező tartalmi modulként be kell építeni a pedagógusképzésbe (is). 

A közoktatás a következő súlypontokon igényel változásokat: 

Ipari társadalom Információs társadalom  
Tények és szabályok, kész 
megoldások megtanítása  

Készségek, kompetenciák, jártasságok, atti-
tűdök kialakítása 

Zárt, kész tudás átadása 
Az egész életen át történő tanulás képessé-
gének és készségének kialakítása 

A tudás forrása az iskola, a 
tanár, a tananyag  

A különböző forrásokból és perspektívából 
szerzett tudáselemek integrációja 

A tanári instrukció domi-
nanciája 

Komplex, inspiráló tanulási környezetben a 
tanuló önállóan építi fel tudását 

Kötött tanterv, merev óra-
beosztás 

Projekt alapú tanulás, szabad időkeretben 

A tanulás bérmunka A tanulás vállalkozás 
Osztályteremben történő 
tanítás  

Könyvtárban történő tanulás  

Osztálykeretben történő Kisebb, csoportokban történő tanulás  

 



tanítás 
Homogén korcsoportban 
történő tanítás 

Heterogén korcsoportban történő tanulás 

Iskolán belüli tanulócso-
portok 

Iskolák közti tanulócsoportok EU és globá-
lis szinten is  

Alkalmazkodás és konfor-
mizmus  

Kreativitás, kritika és innováció 

Külső szabályok követése Belső szabályok kialakítása 
Tanárnak történő megfele-
lés 

Standardoknak történő megfelelés 

Zárt, lineáris, 
monomediális tanulási 
környezet  

Nyitott, múlti- és hipermediális tanulási kör-
nyezet  

Az enciklopédikus tudás közvetítés jelentősége csökken, az elmélyülés, begya-
korlás és az egyes tárgyak közötti integráció erősítése kívánatos. A tudásközvetí-
téssel egyenlő hangsúlyt kell kapnia az információs társadalom által megkövetelt 
készségek és képességek kialakításának és a személyiségformálásnak. A tradicio-
nális kulturális technikák (beszéd, írás, olvasás, számolás) és az idegen nyelven 
történő kommunikáció megtanulása mellett az új információs és kommunikáci-
ós technológiák használatát is meg kell ismerni. A hagyományos „számítógépes 
műveltség” (computer literacy) mellett, azon túl nem csak a technológiában való 
jártasság (technological fluency), de az informatikai kompetencia néven összefoglalható 
képesség-együttes is kialakítandó. Ez magában foglalja a médiaismeret és mé-
diahasználat elemeit csakúgy, mint az információhordozó médiumok által köz-
vetített és megformált tartalmak kritikus értelmezésének képességét és az in-
formációhordozó médiumok kreatív használatához szükséges előfeltételek ki-
alakítását. A napjainkban felerősödő média integráció feltehetően maga után 
fogja vonni a multimédia-pedagógia, mint interdiszciplináris módszer és szakte-
rület általánossá válását az iskolában. 

A felsőoktatási intézmények mindegyike jelenleg rendelkezik Internet kap-
csolattal, így a legújabb információkhoz való hozzáférés, a világ tudományos 
közéletében való részvétel, a legújabb technológiák megismerésének lehetősége 
elvben biztosított. Bár az oktatók Internetes hozzáférése a hallgatókénál lénye-
gesen jobb, kevesen vannak, akik – véleményem szerint – az oktatásban rend-
szeresen használják a számítógéppel segített tanítás lehetőségeit. Mivel a számí-
tógépes prezentációra a legtöbb felsőoktatási intézményben igen kevés terem-
ben van lehetőség, s a számítógép-termeket informatikai alapképzésre használ-
ják, az oktatásban gyakorlatilag nincs mód a CD-ROM/DVD eszközök és az 
Interneten elérhető információforrások megismertetésére és használatára. Az 



informatikai alapképzés a felsőoktatásban nem korlátozódhat a minimális szá-
mítástechnikai eszköz-használatra.  

Mivel a felsőoktatás az információs társadalom legfontosabb értéktermelő 
elemét, az értelmiséget hozza létre, folyamatosan biztosítani kell számára az 
élenjárást lehetővé tevő környezeti – technológiai és egzisztenciális – feltétele-
ket. E célból a felsőoktatásnak kell az információs társadalommal kapcsolatos 
kutatások fókuszává válni, és az ehhez szükséges informatikai hátteret biztosí-
tani kell.  

Az átképzés az idősebb generáció részére teszi lehetővé, hogy feladatai ellá-
tásához megismerkedjen az informatika alapjaival és a számára leginkább szük-
séges részletekkel. Ez a generáció még nem kapta meg a közoktatásban vagy a 
felsőfokú képzésben a kor igényeinek megfelelő ismereteket. Felsőfokú képzett-
ségűek igénybe vehetik az egyetemi továbbképző intézmények már most meglé-
vő, rendszeresen ismétlődő tanfolyamait. Ez a jelenlegi lehetőségek között a 
legcélszerűbb megoldásnak tűnik, mivel így egyfajta garanciát jelenthet az okta-
tási intézmény által nyújtott képzés színvonala és elismertsége is. Gyakori azon-
ban, hogy felismerve a számítástechnikai ismeretek hiányából fakadó hátrányo-
kat, a munkáltatók szerveznek több- kevesebb sikerrel továbbképzést jelentő 
tanfolyamokat. Bár lehetséges, hogy egy adott munkaterület elvégzésére ezek 
elégséges ismeretanyagot adnak át, én mégis inkább a nagyobb kitekintéssel 
rendelkező és szakmailag is nívósabb egyetemi oktatás mellett voksolnék.  

A jogászi tevékenységi szféra informatizálásának kérdései 

Az informatikai eszközök jogi alkalmazásának szükségességét és fontosságát ma 
már általánosan elfogadják a szakmai közvéleményben. Ez részben a moderni-
záció, és a technikai haladás természetes és szerves következménye, másrészt 
azonban Magyarországon és a többi volt szocialista országban a politikai rend-
szerváltás nyomán más tényezőkből is ered. Nevezetesen abból, hogy a célul 
kitűzött állammodell, az alkotmányos jogállam megköveteli a nyíltságot a politi-
kában, és a hatékonyságot a jogrendszerben. 

A gazdasági átalakulás követelményei által diktált tempót a jogi életben is 
csak a legmodernebb eszközöket felhasználó és azokkal dolgozó jogászok képe-
sek követni, hiszen a rohamosan fejlődő technika, a társadalmi és gazdasági 
viszonyok naponta állítják őket gyorsan megoldandó feladatok, döntési helyze-
tek elé. Az új típusú jogászokra vár a társadalmi igényeknek megfelelő célkitűzé-
sek jogi körvonalazása, a célkitűzések végrehajtásának megszervezése és a vég-
rehajtás feltételeinek biztosítása, valamint a teljesítet feladatok eredményeinek 
elemzése. Erre a feladatra csak azok a szakemberek alkalmasak, akik a számítás-
technika nyújtotta lehetőségekkel élni tudnak, hiszen jog és technika korunkban 
nem két idegen terület.  

 



A jogászok számára kialakítandó számítástechnikai alapképzéssel szemben 
követelmény, hogy a képzés gyakorlatias, alkalmazásra orientált és az igények-
nek megfelelően rugalmas legyen. Úgy vélem, joggal elvárható, hogy ismerjék a 
jövő jogászai a technikai eszközök lehetőségeit, korlátait, valamint, hogy szak-
mai feladataikat a számítástechnika alkalmazhatóságának figyelembevételével 
tudják – a számítógépes szakemberek számára – egyértelműen megfogalmazni.  

Ez utóbbit különösen fontosnak érzem, hiszen ha minimális szakmai hozzá-
értéssel meg tudja fogalmazni egy jogász számítástechnikai igényeit egy informa-
tikus szakember számára, úgy reális lehetőségét látom problémájának megoldá-
sára, és fordítva. A két merőben eltérő tudományterület között csak akkor lehet 
olyan információs csatornát létrehozni, mely biztosítja a jogi igényeknek megfe-
lelő technikai hátteret, ha annak mindkét végén bizonyos hozzáértéssel bíró 
szakemberek állnak. Tulajdonképpen az egész jogi informatika azon az elméleti 
előfeltevésen nyugszik, és emiatt talán az egyik legfontosabb témája is az, hogy 
mekkora mértékben, milyen részeiben és hogyan digitalizálható a jog. 

Elvárható továbbá a jogászok ezen új típusú rétegétől, hogy a számítógép 
eredményszolgáltatásait közvetítsék a szélesebb értelemben vett jogász felhasz-
nálók részére. A jogalkalmazás valamennyi területén várható az interaktív szá-
mítógépes rendszerek elterjedése, tehát az, hogy a felhasználó egyre több terüle-
ten párbeszédes formában kommunikál a számítógéppel. A jogászokkal szem-
ben is megfogalmazódik az a követelmény, hogy a számítógép használatát leg-
alább ezen a szinten elsajátítsák, és eredményeit gyakorlati munkájukban hasz-
nosítsák. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a jogászképzésbe szervesen épül-
jön be az informatikai ismeretek oktatása, ezen belül a felhasználásra orientált 
jogi informatikai képzés. 

A JOGI INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKOR-
LATI OLDALA A JOGÁSZKÉPZÉSBEN 

Az informatika (jogi informatika) oktatására, bemutatására már voltak, vannak 
kísérletek a hazai jogászképzésben. Azonban úgy hiszem az eddigi oktatási for-
ma sem tartalmában, sem módjában nem áll közel az elvárásokhoz, a kor által 
támasztott igényekhez. Nem bírálni szándékozom azokat, akik e téren dolgoz-
tak és tettek meg nagy lépéseket, papírra vetett gondolataimat nem recenziónak, 
csupán javaslatnak szánom. Az informatika olyan terület, amely gyors változá-
sával kikényszeríti a rugalmas tananyagot, változó tematikát. Ilyen napra kész, 
aktuális kérdésekre, kihívásokra válaszokat adó oktatás pedig – eltekintve egyes, 
elismerést érdemlő próbálkozástól – még nem mondható honosnak a magyar 
jogi felsőoktatásban.  



A társadalom „számítógépesítésének” viszonyai között nem kevés jogi kér-
dés keletkezik, s azok gyakorlatilag behatolnak valamennyi hagyományos jogi 
diszciplína területére. Új komplex tantárgy létrehozása és felvétele az oktatási 
programba maga után vonja az enélkül is feszített oktatási tervek további sűríté-
sét. Minden bizonnyal felmerülnek más nehézségek is, amelyek a tantárgy tar-
talmát, az oktatás metodikai rendjét érintik, illetve a más tantárgyakkal való pár-
huzamosság elkerülésének szükségességével kapcsolatosak. Véleményem szerint 
azonban a jogi informatika tantárgyának megjelenése által kiváltott pozitív mo-
mentumok száma jelentősen nagyobb lenne. 

A jogi karoknak arra kell törekedniük, hogy képzési terveikbe a gyakorlati jo-
gászi munkát segítő informatikai képzés beépüljön. El kell érni, hogy a jogi 
egyetemeken, az úgynevezett „klasszikus” jogi tárgyak, mint a polgári jog, bün-
tetőjog oktatása mellett egyidejűleg sor kerüljön az ezek jobb megértését (is) 
segítő információs rendszerek, adatbázisok főbb ismereteinek a tananyagba 
építésére is. Bár a fiatalabb jogászoktól várható el leginkább az új ismeretek és 
gondolkodásmód elsajátítása, de tény az, hogy az idősebb jogászi nemzedékek 
sem zárkózhatnak el a korszerű módszerek befogadásától és alkalmazásától. 
Ezért nagy jelentősége van a jogászok posztgraduális számítástechnikai képzé-
sének, és annak, hogy az egyes számítástechnikát alkalmazó szervezetek saját 
képzési, továbbképzési tevékenységük keretében szervezzék meg a korszerű 
módszerek megszerzésének fórumait. 

Az új tantárgy bevezetése nemcsak az általános műveltség növelése, valamint 
a már említett szempontok miatt bír jelentőséggel, hanem elősegíti azon szak-
emberek szakmai felkészítésének javítását is, akik a jelenleginél már magasabb 
szinten gépesített területekre kerülnek. 

A JOGI INFORMATIKA EGYES KUTATÁSI TERÜLETEI, ÉS EZEK 
FIGYELEMBEVÉTELE A TÁRGY OKTATÁSÁNÁL 

A jogi informatika „klasszikus” területein túl lépve (adatvédelem-adatbiztonság, 
szoftverjog, számítógépes büntetőjog: a három kör, ahol a jogi informatika ku-
tatója saját kompetenciájában dolgozik), de az alapvető összefüggések vizsgála-
tától el nem szakadva a legsürgősebb társadalmi kihívásokra kell választ találni: 

a.) a hálózati biztonság kérdéskörének kutatása (az adattovábbítás, az elekt-
ronikus fizetések biztonsága, adatvédelem, fogyasztóvédelem, jogellenes tar-
talom, ártalmas tartalom elleni védekezés, hálózati bűncselekmények), 
b.) klasszikus jogi kategóriák eltérő érvényesülése a hálózati környezetben 
(felelősség, szerződéskötés, joghatóság, jogérvényesítés, jogsegély), 

 



c.) a szellemi tulajdonjog kérdései a digitális környezetben (szerzői és szom-
szédos jogok, iparjogvédelem, ezek versenyjogi összefüggései, az informáci-
ós társadalom sajátos felhasználási módjai), 
d.) az elektronikus kereskedelem (teletrading), mint értékesítési, promóciós 
lehetőség komplex vizsgálata (a reklámjogi összefüggésektől a hálózati sze-
replővé válás feltételein túl az információs-tájékoztatási kötelezettségen át a 
kereskedelmi kommunikáció sajátos szabályozásán át az elektronikus aláírás, 
szerződés kérdéseiig, a távollévők közötti szerződések kötelező tartalmi ele-
meiig), 
e.) az ember, a polgár és a munka az információs társadalomban (polgári jog-
érvényesítés, alkotmányos alapjogok érvényesülése, nyilvános szektor infor-
mációihoz jutás, távtanulás, távmunka, telekooperáció). 

A kérdéseket maga az információs társadalom veti fel – a válaszokat a jogalko-
tótól, jogalkalmazótól várja. A jogtudomány – idáig – nem tudott ebben túl sok 
segítséget nyújtani: ám túl ez első paradigma-váltáson, eljött ez idő, hogy mind-
ez megváltozzon. 

A JOGI INFORMATIKA OKTATÁSÁNAK TEMATIKÁJA 

Az általam felvázolni kívánt tematika csak egy elképzelés a tárgy oktatásával 
kapcsolatban. Amikor ezen pontokba „sűrítettem” a tananyagot, szempontul 
szolgáltak számomra más intézményi tantervek is, ahol több – kevesebb óra-
számmal, de foglalkoznak a tárgy oktatásával. Véleményem szerint, az eddig 
felvázolt gondolatokkal összhangban az oktatás gyakorlati oldalát tartanám fon-
tosnak, hiszen a képzés célja nem elsősorban elméleti szakemberek képzése, 
hanem az informatika nyújtotta előnyök kihasználásának képességét magában 
foglaló tudásanyag elsajátítása. Mindazonáltal fontosak az elméleti alapok is, 
mintegy bevezetésül szolgálva a gyakorlat előtt. 

Ennél a pontnál felvetődik bennem, hogy érdemes lenne- e kettéválasztani a 
tárgyat elméleti és gyakorlati oldalra? Fontos szempont lehet ez különösen azon 
hallgatóknál, akik korábbi tanulmányaik során nem találkoztak, nem találkozhat-
tak számítástechnikával. Gondolok itt például a posztgraduális képzésben részt 
vevőkre. Számukra mindenképpen kívánatosnak tartanék egy alapozó jellegű, 
célirányos elméleti oktatást, hogy megfelelő elméleti ismeretek birtokában lép-
hessenek tovább. 

A tárgy oktatásában résztvevő előadókkal szemben támasztott követelmé-
nyekkel kapcsolatban megjegyezném, hogy véleményem szerint kívánatos lenne 
olyan mind elméleti, mind gyakorlati szakemberek alkalmazása, akik lehetőség 
szerint otthonosan mozognak az eltérő tudományterületek mindegyikén. Itt 
természetesen nem polihisztorokra gondolok, de mindenképp fontosnak tarta-



nám a kiegészítő diszciplínákra történő rálátást, eltérő tudományterületek isme-
retanyagának felhasználását. 

Mivel a jogi informatika több szálon futó tudományág, az egyes területeket 
ésszerűnek tűnik az adott téma ismerőjének felügyeletére bízni, hasonló temati-
ka alapján, mint ahogy egy tanszék oktató gárdája is különböző területeket ismer 
nagyobb mélységben. Ily módon az egyes foglalkozások tematikája a következő 
lehetne: 

1. A jogi informatika alapvető kérdései: miként kapcsolódik jog és informatika, 
jogi logika, számítástechnikai alapismeretek a jogban. 

2. A jogi informatika informatikai kérdései: a jogi adatbázisok építésének általá-
nos problémái, a jogi informatika kihívásai, alkalmazási területei, határterületi 
problémák, mesterséges intelligenciák alkalmazhatósága egyes jogi területeken. 

3. Egyes jogágak új kihívásai – Büntetőjog: bűnüldözés, számítógépes bűncse-
lekmények, számítógépes bűnügyi nyilvántartások, számítógépes bűnözés egyes 
kérdései. 

4. Egyes jogágak új kihívásai – Polgári jog: szerzői jogi védelem a számítógépes 
hálózatokban, kereskedelem, pénzforgalom az Interneten, személyiségvédelmi 
problémák. 

5. Egyes jogágak új kihívásai – Közigazgatási jog: számítógépes adatnyilvántar-
tások (adónyilvántartások, statisztikák), telekkönyvi rendszer, önkormányzatiság 
és informatika. 

6. Külföldi jogi adatbázisok: EU adatbázisok: CELEX, Eur – Lex, Pre – Lex, 
stb., ingyenes adatbázisok: findlaw.com, online, offline termékek. 

7. Magyar jogszabály nyilvántartó rendszerek: CD Jogász, Magyar Törvénytár, 
egyéb rendszerek. 

8. Magyar, nem jogszabály nyilvántartó rendszerek és egyéb informatikai alkal-
mazások: IM online, Cégtár, TakarNet (Ingatlan – nyilvántartás), offline cég-
adatbázisok, a választási rendszer jogi informatikai támogatása. 

9. Adatbiztonság, adatvédelem 

10. Complex CD Jogtár felépítése, kezelése I. 

11. Complex CD Jogtár felépítése, kezelése II. 
A tematika több pontja is magyarázatra, kiegészítésre szorul. Mivel sok jogág 

szorosan összefonódik az informatikával, és nagy problémaköröket érintenek, 
mindenképp határokat kell szabni az egyes témáknál. Gondolok itt a számító-
gépes bűnözés8 témakörére, mely jelentőségét tekintve akár önálló tantárgyként 

 



is bevezetésre kerülhetne, de ugyanígy jelentős szerepet tulajdonítok olyan mo-
dern polgári jogi kérdéseknek, mint a számítógépes kereskedelem, online szer-
ződések köre, Internetes pénzmozgások illetve adatvédelem.  

Jogi informatikáról szólva nem kerülhető meg az információs alapjogokra 
vonatkozó szabályozás kérdése. Az 1989-90-es évek politikai fejleményeinek 
köszönhetően a magyar társadalom sokat lépett előre az információkezelésre 
vonatkozó alapjogok megismerése és szabályozása terén. Az ismert demokrati-
kus politikai változások egyik fontos állomása az Alkotmány 1989. október 23-i 
reformja volt. Ettől a naptól fogva tartalmazza a magyar Alkotmány szövege – 
több más újdonság mellett – a személyes adatok védelméhez (59. §) és a közér-
dekű adatok megismeréséhez való jog (61. §) deklarációját. A rendszerváltás 
jogalkotási programjába is bekerült az adatvédelem és az információszabadság 
biztosításáról szóló törvény megalkotásának szándéka. A törvény megalkotás a 
végül is több mint két évig váratott magára. A törvényhozási munkának a végső 
lökést az Alkotmánybíróság 15/1991. AB számú határozata adta meg 1991 ápri-
lisában. A határozat az adatkezelés mintáit jelölte meg a jövendő informatikai 
törvény alapelveiként. 

Hasonlóan kiemelkedő helyet foglalnak el a jogi adatbázisok is, mind hazai, 
mind nemzetközi szinten. Elég, ha a jogalkalmazásban használatos jogszabály 
nyilvántartó rendszerekre gondolunk.  

Ezek a rendszerek, adatbázisok először az angolszász világban nyertek teret, 
különösen a Westlaw, és a Lexis-nexis elnevezésű hatalmas amerikai adatbázis-
ok révén, amelyek már a hetvenes években elérhetőek voltak Az angolszász 
túlsúly oka elsősorban az esetjog jóval nehezebb elérhetőségében és nagyság-
rendekkel nagyobb mennyiségében keresendő. 

Egy másik figyelmet érdemlő fejlődési szál a dokumentumkezelésé. A do-
kumentumkezelő archetípusa az iktató szoftver, amely néhány elemi azonosító 
tárolásával könnyíti meg a fizikai dokumentumok kezelését. Ezen oldala lehet a 
jogi informatikának az, amely talán a gyakorló jogász számára is közelálló terü-
let, hiszen dokumentumkezeléssel bármely eljárásban, ügyvitelben találkozhat, 
sőt a tendencia is az, hogy számítógépes alkalmazások terjedése megköveteli az 
ilyetén ismereteket. 

Két érdemi, szakmai és egy szervezési terület van, ahol nagyon időszerű vol-
na a mielőbbi előrelépés. Érdemben a magyar jogi informatikusoknak mielőbb 
fel kell deríteniük a hypertext rendszerek jogi használatának és a döntéstámoga-
tó jogi szakértői rendszereknek a lehetőségeit, s ezt be meg kell ismertetniük a 
szakmai közvéleménnyel, a gyakorlat számára használható receptet ajánlva. Úgy 
vélem, ezek a jogi informatika nagy adósságai.  

A szervezési feladat körében pedig kívánatosnak, sőt szükségszerűnek tarta-
nám a szakmai konzultatív szervezetek, fórumok létrehozását. Ez biztosíthatja 
azt, hogy országos léptékben lépést lehessen tartani a korszerű fejlesztésekkel. 



Az informatika művelése csapatmunkát követel meg, de eddig csak az elszigetelt 
próbálkozások voltak jellemzőek mind az oktatás, mind a szakmai munka terén.  

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Úgy vélem – és ezen véleményemben megerősítenek az elmúlt évek tendenciái 
– hogy a számítástechnika, a telekommunikáció és a különböző médiumok 
gyors előretörése, beépülése a mindennapokban olyan merőben újfajta jogi terü-
leteket hoznak létre, melyek megoldása, feltérképezése csak jogi informatika 
segítségével lehetséges. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a számítógépes bű-
nözés, és az eddig gazdasági bűnözésként ismert cselekmények az összesített 
bűncselekményeknek mind nagyobb hányadát teszik ki, de ugyanilyen növeke-
dés tapasztalható más jogágak területén is. Az eddig ismeretlen Internetes ke-
reskedelem szintén erőteljesen növekszik, az USA-ban immár törvényerőre 
emelkedett elektronikus aláírással pedig további jogi kérdések merülnek föl akár 
a kereskedelem, akár a személyiségi jogok területén. Az ICT előrehaladottsága 
révén kialakult egy igen szélesen értelmezett új iparág, a hír- és műsoranyagok 
előállítására, terjesztésére („content providing”). Nyilvánosan vagy meghatározott 
csoportok számára elérhető bármely információ-tartalom szolgáltatás érthető 
ezen. Ebbe tartoznak az elektronikus úton elérhető könyvtárak, múzeumok, 
film- video- és hangtárak, adatbankok, közcélú adatbankok, regisztrált listák, 
hírügynökségi jelentések, stb. és mindezek tematikus lekérdező rendszerei. 

Korántsem véletlen tehát, hogy a nyugati országokban, – és immár Magyar-
országon is – teret nyer az adatvédelem, az információk (legyen az akár tele-
kommunikáció) feletti állami kontroll. Ezek a jelenségek is jelzik, hogy egy mind 
nagyobb kihívást jelentő új jogágnak, a számítógépes jognak leszünk (vagyunk) 
részesei. Ezen terület azonban naprakész, gyakorlati életben is alkalmazható jogi 
ismereteket kíván meg, amelyre fel kell készíteni már a ma nemzedékét is. Ez 
nagy és komoly felkészültséget igénylő vállalkozás, amely elől azonban nem 
lehet elbújni, sőt hasztalan is lenne. Ehelyett inkább a problémákkal való szem-
benézésre szeretnék ösztönözni mindenkit, aki kedvet és elhivatottságot érez a 
jog és informatika műveléséhez. Remélem sikerült írásommal gondolatokat 
ébreszteni, és hasznos ötletekkel hozzájárulni ahhoz, hogy egy alkalmazható, a 
kor igényeinek megfelelő tananyag rendelkezésre álljon az érdeklődők számára. 
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