
Tisztelt meghívott vendégeink, kedves Kollégák!  
Tisztelt Elnökhelyettes Úr! 
Tisztelt Elnök Asszony! 
 
 
I. 
A XXI. század küszöbét felgyorsult tempóban átlépő emberiség, ha még indíttatást érez 
arra, hogy visszarévedjen a múltba, úgy minden bizonnyal szembesül létezésének 
kontinuitásával, azzal a teremtő folyamattal, mely fennmaradásának hajtóereje, de 
egyben záloga is. 
 
E kontinuitás egyik legszebb művészi értelmezése és megjelenítése (talán) József Attila 
A Dunánál című versében érhető tetten, amikor a rakodópart alsó kövén szemlélődő 
költő ráébreszt bennünket arra a közös felismerésre, hogy  
 

"Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen. 

Egy pillanat s kész az idő egésze, 
mit száz ezer ős szemlélget velem." 

 
Engedjék meg, hogy e bevezető gondolatokkal köszöntsem a Pécsi Törvényszék és a 
Pécsi Ítélőtábla által közösen szervezett Digitális Nyílt Nap vendégeit! Mindenekelőtt a 
társszervek képviselőit: a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség részéről dr.Nyári Roland 
osztályvezető urat, a Baranya Megyei Ügyvédi Kamara részéről dr.Leposa Mariann 
elnök-asszonyt, a Baranya Megyei Főügyészség részéről dr.Varga-Koritár György 
főügyész urat és dr.Kecskeméti Gyula főügyészségi csoportvezető urat, a Baranya 
Megyei Rendőr-főkapitányság részéről dr.Fellegi Norbert rendőr-ezredest, megbízott 
főkapitány urat, a Baranya Megyei Kormányhivatal részéről Müllerné dr.Juhos 
Bernadett főigazgató asszonyt. 
 
Megtiszteltetés, hogy elfogadták a meghívásunkat! 
Külön köszöntöm dr.Kékedi Szabolcsot, az Országos Bírósági Hivatal 
főosztályvezetőjét, részben úgy is, mint a mai nap előadóját. 
És köszöntöm a sajtó megjelent, tisztelt képviselőit is! 
 
II. 
 
Életünket rövidítések és az eredeti jelentésüktől elszakadó, azokat messze maguk 
mögött hagyó szavak és kifejezések szövik át. Meg kell barátkoznunk a ViaVideo, az e-
per (értsd: elektronikus per) fogalmával, vagy azzal, hogy a megszokott 
környezetünkből kilépve - ha szükséges - Egészségügyi Térbe érkezünk, az EESZT - az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe, ahol a kezelőorvos számára már 
egyetlen gombnyomással elérhetővé válnak a leleteink, az ambuláns lapjaink, a 
zárójelentéseink és a receptjeink. És így kerül a kezünkbe az e-recept vagy az e-beutaló, 
egyszóval mindaz, ami elektronikus. 
 



Ma már talán kevesen tudjuk, hogy a digitális kifejezés a latin digit, digitus szavakból 
ered, mely ujjat, kéz- vagy lábujjat jelent. Az adatok bevitele és tárolása ugyanis 
alapulhat "analóg" vagy "digitális" rendszeren, ez utóbbi esetben számokon. És miután 
korábban leginkább az ujjakat lehetett számolásra használni, így a digit, digitus szavak 
elszakadva eredeti jelentésüktől, önálló életre keltek és új értelmet magukra öltve 
bevonultak a modern világ technológiai halhatatlanjainak oszlopcsarnokába. 
 
E modern világ technikai sajátosságairól, a műszaki részletekről és a benne rejlő, 
ezidáig még kiaknázatlan lehetőségekről a mai napon bizonyosan sok szó esik. Ezek 
sorát - itt és most - nem kívánom szaporítani. 
 
Sokkal inkább szeretnék beszélni azokról a kihívásokról, melyeket az előttünk álló, 
esetenként még csak vizionált világ tartogat a számunkra: a digitális készségekről és a 
digitális nyitottságról. 
 
A digitális készségek és a digitális nyitottság terén a különböző korosztályok között 
lényeges eltérések tapasztalhatóak. Én még azok közé tartozom, aki az igazságügyi 
szolgálatát papíralapon vezetett lajstrom-irodában kezdte, olyan irodavezető mellett, 
akinek - ahogyan mondani szokták - a kisujjában (digit, digitus) volt minden adat az 
akták hollétéről, a csatolmányok fellelhetőségéről. De azt is látom, hogy ma már 
kollégámnak, munkatársamnak vallhatom azt is, aki ezt a modern világot a születésekor 
szinte készen kapta. 
 
Ez okból számomra a digitális világ: kihívás, bírói létem új szerep- és 
felelősségvállalása. Új szerepvállalás, mert a digitális fogékonyságot tanulnom kell, és 
új felelősségvállalás, mert a digitális fogékonyságot - vezetőként - taníttatnom kell. 
Példamutatással, szemléletformálással és - hangsúlyozottan - képzésekkel, annak 
érdekében, hogy a digitális készségek fejleszthetőek legyenek és versenyképes szintre 
emelkedjenek. 
 
Meg kell azonban vallanom, hogy én magam a digitális világot nem célként, hanem 
eszközként értelmezem. Annak elmaradhatatlan eszközeként, melyre bírói létem során 
mindig is törekedtem: a magas szakmai színvonalú, időszerű ítélkezés kiszolgálójaként. 
Nem alapja tehát, hanem háttere a tevékenységemnek, igaz biztos támasza mindannak, 
mit egykor másoktól tanultam. 
 
Mert - rajtuk keresztül - én is úgy vagyok, hogy "már száz ezer éve nézem, amit 
meglátok hirtelen". 
 
És ebben a megközelítésben örömmel tölt el a meghívott társszervek képviselőinek a 
jelenléte. Kiteljesedésre, a "száz ezer éve tapasztaltak továbbadására" ugyanis csak 
egymásba kapcsolódóan vagyunk képesek, ha a digitális világ kiszolgáló eszköz a 
kezünkben egy modern - az állampolgárok elismerésével és megbecsülésével találkozó - 
jogi kultúra kiépítésekor, illetve fenntartásakor. Ez pedig elképzelhetetlen korszerűen 
működő közigazgatás, rendőrség, ügyészség, ügyvédség, vagy bíróság nélkül. 
 



Végül szólnom kell a digitális világ egyik legfontosabb attribútumáról, a 
kompatibilitásról. A kompatibilitás, mely a mai nap megközelítésében nem egymással 
való helyettesíthetőséget jelent (hiszen az teljességgel értelmezhetetlen lenne), hanem 
sokkal inkább összekapcsolhatóságot, szükségszerű együttműködést. Ez a rendszer 
létezésének a fundamentuma: az egymással és - nem utolsó sorban - az egymásért való 
közreműködés. 
 
Ezzel adom át a szót dr.Vajas Sándornak, az Országos Bírósági Hivatal 
elnökhelyettesének. 
 
P é c s, 2018. november 19. 
 
 
  
  


