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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés Hivatalának 
munkatársait, vendégeinket és köszöntöm a napirendi pont előadóját.  

A bizottság az eseti képviseleti megbízás és az aláírt jelenléti ív alapján 
határozatképes.  

Két napirendi pontot tűztünk ki a mai napra, amit szeretnénk megtárgyalni. Az 
első tájékoztató a negyedik vasúti csomaghoz kapcsolódó európai uniós tervezetekről. 
A napirendi pont előadója Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára, akit ezúttal tisztelettel köszöntök, és ugyancsak köszöntöm a 
munkatársait. A másik napirendi pontunk tájékoztató az Európai Bizottság 2016. évi 
uniós igazságügyi eredménytábla című közleményéről. Három előterjesztő lesz, 
Czombos Tamás, Szecskó József és Handó Tünde. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 
Nem látok jelentkezőt.  

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, a jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy a 
bizottságunk egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását. 

Az elnök napirend előtti hozzászólása 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy mielőtt hozzákezdünk a napirendi 
pontok megtárgyalásához, napirend előtt tájékoztassam képviselőtársaimat, hogy a 
kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos irányelvtervezet kapcsán már eddig 11 
parlamenti kamara fogadott el indokolt véleményt, ez összesen 16 szavazatot jelent. 
Tudjuk azt is, hogy a sárgalapos eljárás megindításához 19 szavazatra van szükség, de 
még előttünk van információnk szerint a máltai és az észt parlamenti szavazás, és 
természetesen a holnapi döntés itt, az Országgyűlésben. A máltai és a magyar 
parlamenti szavazattal nem lesz probléma. Most már úgy néz ki, hogy az észt parlament 
döntésére várunk, hogy meglegyen a többség, és akkor valóban összegyűlik a szükséges 
19 szavazat. Akkor sárga lapot küldhetünk Juncker úrnak.  

Tájékoztató a negyedik vasúti csomaghoz kapcsolódó európai uniós 
tervezetekről 
 Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egységes európai 
vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-ei 2012/34/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti 
infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról [COM 
(2013) 0029; 2013/0029(COD)]  
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1370/2007/EK 
rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 
piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról [COM 
(2013) 0028; 2013/0028 (COD)] 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az első napirendi megtárgyalásához. 
Tájékoztató a negyedik vasúti csomaghoz kapcsolódó európai uniós tervezetekről. Két 
tájékoztatót hallgatunk meg egyhuzamban. Az első az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012. évi november 21-
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ei 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra 
irányítása tekintetében történő módosításáról. Valamint a másik az Európai Parlament 
és a Tanács 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási 
szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról. A napirendi 
pont előterjesztője Mosóczi László államtitkár úr, akit ismételten köszöntök, 
köszöntöm úgyis, mint szűkebb pátriámból származó vasúti szakembert, akivel az 
elmúlt évtizedekben sokat dolgoztunk együtt. Innen is szeretném megköszönni az ő 
hűséges munkáját. 

Tisztelt Bizottság! A negyedik vasúti csomagról legutóbb 2015. december 14-én 
hallgattunk meg részletes szóbeli tájékoztatót. A mostani tárgyalásunk aktualitását az 
adja, hogy április 19-én megszületett a politikai megállapodás az Európai Parlament és 
a Tanács között a javaslatcsomag vonatkozásában. Most tehát arra kérem az 
államtitkár urat, hogy ismertesse a javaslatok lényeges elemeit, a kormány álláspontját 
és az uniós döntéshozatal állását. Átadom a szót államtitkár úrnak, és ha utána a 
munkatársai is kívánnak szólni, ez természetesen lehetséges. Azután összegyűjtjük a 
kérdéseket, a kérdésekre pedig majd az államtitkár urat kérjük, hogy válaszoljon. 
Tessék parancsolni! 

Mosóczki László tájékoztatója 

MOSÓCZI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt 
Megjelentek! Köszönöm szépen a meghívást és köszönöm szépen az elnök úrnak a 
felvezetést. Egy hónapja töltöm be ezt a posztot, de világ életemben közlekedéssel, azon 
belül is a vasúti közlekedéssel foglalkoztam, így a téma nem idegen tőlem. Dr. Rácz 
Gábor és Gedeon András kollégáim szakértőként jelen vannak, ha mélyebb 
szakismeretekre lenne szükség. 

A történet hosszú, ezt már korábbi bizottsági üléseken elődeim ismertették. Az 
1990-es évek eleje óta Brüsszel fokozott figyelmet fordít a vasúti közlekedésre. Tette 
ezt amiatt, hogy tapasztalta, a ’80-90-es évek elején bizony mind a személyszállításban, 
mind az árufuvarozásban jelentős csökkenések következtek be Európának szinte 
minden térségében. (Gyopáros Alpár megérkezik.) Van, ahol jobban, van, ahol 
kevésbé, Európa keleti felében sokkal magasabb a vasút részaránya mind a 
személyszállításban, mind az árufuvarozásban, ezt nyilván meg is kell őrizni, Nyugaton 
pedig az arány emelése lenne a cél. Különböző szervezési, műszaki és egyéb 
intézkedéseket foganatosítottak. Ekkor születtek az úgynevezett vasúti csomagok, az 1., 
2., 3., most pedig a 4., amelyek azt célozták meg, hogy a vasúti közlekedés gördülékeny, 
problémamentes szállítási, fuvarozási eszköz legyen Európában.  

Őszintén mondva a gondoskodó apa gondoskodása is néha túllő a célon, 
ugyanígy itt is, meg kell állapítanom, egy párszor túllőttek. Tehát azok megvalósítása, 
amiket könnyítésként döntöttek el a Bizottságnál, illetve később a Tanácsban és a 
Parlamentben, bizony nagyon sokba került a vasútvállalatoknak, gondoljunk csak itt az 
interoperabilitás megteremtésére. Azt sem szabad elhallgatni, hogy Brüsszel is komoly 
anyagi eszközökkel járult hozzá ezeknek a megteremtéséhez, hiszen az a soha nem 
látott mértékű vasútépítési projekt, amely jelenleg is zajlik Magyarországon, nagyon 
sok esetben a TEN-T hálózaton az átjárhatóság megteremtését célozza meg.  

Amiről ma tájékoztatni szeretném önöket, az a negyedik vasúti csomag politikai 
pillérének helyzete. A negyedik vasúti csomagnak két alapvető lába van, a műszaki-
technikai pillér, illetve a politika. A műszaki már egy lezárt terület, Magyarország 
számára elfogadható eredményekkel került elfogadásra, és úgy gondolom, még ott is 
vannak Magyarországnak lehetőségei, hiszen létezik egy Európai Vasúti Ügynökség és 
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szerintem minden lobbi, illetve egyéb érdeket, tevékenységet latba kell vetni annak 
érdekében, hogy ennek legyen valami közép-kelet-európai kirendeltsége, jobb szót 
hirtelen nem találtam, aminek Magyarország méltán helyet adhatna. Arra kérek 
mindenkit tehát, hogy ebben támogasson minket.  

A másik, amiről ma beszélünk, az a politikai pillér. Az alapvetően egy irányelv 
és egy közszolgáltatási rendelet. Az irányelv a vasúti irányítási irányelv, mely három 
részből áll: szervezeti szétválasztás, az alapvető funkciók köre és a vasúti 
személyszállítási piacnyitás. A rendelet a vasúti közszolgáltatási rendelet. Ez négy 
részből áll: a vasúti közszolgáltatási szerződések odaítélése, a közszolgáltatási 
szerződések közvetlen odaítélésének módja, a gördülőállományhoz, tehát a vasúti 
járművekhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés, illetve az átmeneti idő kérdése. 
Ahhoz képest, hogy 2013-ban Brüsszel, a Bizottság milyen javaslatokkal állt elő, egy 
teljesen más eredmény lett elfogadva, és ez hazánk számára elfogadható, hiszen ezért 
is harcoltunk, harcoltak a kollégáim, a vasutak képviselői, Brüsszelben a képviselet, 
illetve szakemberek. Nem tettük ezt egyedül, hanem nagyon sok szövetségest találtunk 
az európai vasutak körében annak érdekében, hogy meggyőzzük őket, a Tanácsot, a 
Parlamentet és ezeken keresztül a Bizottságot is az álláspontunk helyességéről. Tehát 
ahhoz képest, ami 2013-ban adott volt mint javaslat, nagyon sok változás történt, és 
ezek a változások Magyarország számára elfogadhatók. 

Alapvetően azt nem akarta Magyarország, hogy a két üzemelő nagy 
vasúttársaság, a MÁV és leányvállalatai, illetve a MÁV-START mint személyszállító, 
valamint a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút szervezetében olyan mértékű módosításokat 
kelljen végrehajtani, amik komoly költségekkel jártak volna, hozadéka pedig sem hazai, 
sem európai szinten nem lett volna. A GYSEV egy nagyon jól működő integrált 
vasútvállalat. Az integrált azt jelenti, hogy minden alapvető funkciót ellát, tehát 
infrastruktúra, üzemeltetés, fejlesztés, személyszállítás, gépészet, az árufuvarozást 
azonban kiszervezte. A MÁV nem integrált vállalat, hanem egy holding szervezetben 
működő horizontálisan integrált vasútvállalat. Ehhez hasonlót Európában nagyon 
sokat találunk. 

Picit részletesebben ezekről a kérdésekről. A szervezeti szétválasztásnál az az 
eredmény született a 2015. október 8-ai Tanácson, valamint az Európai Parlamenttel 
lefolytatott informális egyeztetéseket követően, hogy a jogszabály elfogadását hazánk 
már támogatni tudta. Brüsszel eredeti javaslata az intézményi elkülönítésre 
vonatkozott, vagyis egy jogi vagy természetes személy nem lett volna jogosult a 
pályahálózat-működtető és a vállalkozó vasúti társaság egyedüli irányítására. Ezt, mint 
említettem, mind a MÁV-nál, mind a GYSEV-nél sikerült megőrizni. A vertikálisan 
integrált társaságok pedig csak rendkívül szigorú feltételek teljesülése esetén tarthatták 
volna fenn a pályahálózat-működtető tulajdonjogát. Hazánk a Bizottság javaslata ellen 
azzal érvelt, hogy a teljes intézményi szétválasztás előírása nem megalapozott, nem 
szabad egy működési modellt ráerőltetni az összes uniós tagállamra. A tagállamok 
továbbra is szabadságot kell hogy kapjanak arra, hogy átgondolhassák a működő vasúti 
szektor struktúráját, szükség esetén azon változtathassanak, akár más modellre 
térhessenek át. Emellett számos alkalommal elmondtuk azt is, hogy a kisüzemméretű 
integrált társaságok esetén - hazánkban ilyen, mint említettem, a GYSEV - nem 
gazdaságos külön menedzsmentet és külön szolgáltatásokat működtetni, sőt egy ilyen 
szétválasztás a kisebb társaságok működését is veszélybe sodorhatja. Ez volt a 
legfontosabb megvédendő pozíciónk, és úgy gondolom, hogy a bő egyéves munka meg 
is hozta az eredményét, hiszen bárki átláthatja, hogy egy vasúttársaság 
üzemeltetéséhez sok funkciót kell teljesíteni, ami független a működtetett vonalhálózat 
nagyságától. Tehát egy nagyon picinek ugyanannyit kell tudni, mint egy nagyon 
nagynak. Sarkításként mondhatjuk, hogy például Ciprusnak vagy Máltának nincs 
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vasúthálózata, de ha építünk Cipruson kétszáz méteres vasúti próbapályát, akkor 
Ciprusnak mindent végig kell csinálnia, ami a vasúti közlekedés szabályozásával 
kapcsolatos. Tehát ezért védtük mindenáron a GYSEV-et. 

A szervezeti szétválasztásban a magyar vasúttársaság a jövőben nyugodtan 
tevékenykedhet, nyilván saját működésük, hatékonyságjavításuk tökéletesítése kell 
hogy legyen a cél. De brüsszeli előírásoknak jelen pillanatban nem kell megfelelni 
szervezeti szinten. 

Az alapvető funkciók körében két olyan funkció volt, amely Magyarország 
számára fontos. Az egyik a forgalomirányítás. Az kikerült a pályahálózat-működtető 
alapvető feladatai közül. Ha ez nem így történt volna, akkor a vasúti forgalomirányítást 
is egy külön vállalatba kellett volna szervezni. Magyarországon - decemberben ezt már 
Becsey úr is említette - a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. a VPE Kft. végzi a 
díjszámítási módszertant, megállapítja a pályahálózati díjakat, valamint a 
menetvonalak elosztását is végzi. Ezt Brüsszel mint független intézményt elfogadta, 
tehát a vertikálisan integrált pályavasúti modellben ez egy feltétel. Itt lehetett volna 
például, hogy a forgalomirányítás is ide kerül, de hál’ istennek ez az alapvető feladatok 
közül kikerült, így a MÁV Zrt., illetve a GYSEV Zrt. ezt továbbra is elláthatja. Ez 
egyébként rendkívül logikus tény. Nem is tudom, hogy gondolták, hogy ez az alapvető 
funkciók közül kikerüljön, mármint hogy ne alapvető legyen. 

A díjszedés törlésénél nem tudtuk megvédeni a pozíciónkat, ugyanakkor kárt ott 
sem szenvedtünk. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút esetében a pályahálózati díjak 
beszedését, hálózat-hozzáférési díjak beszedését az előbb említett VPE Kft. végzi és a 
MÁV mint független pályaműködtető továbbra is végezheti a díjak beszedését. Ehhez 
nagyon modern informatikai hátteret alakítottak ki, tehát úgy gondolom, ez nem lesz 
probléma.  

Ami az Európai Parlamentet illeti, számára kiemelten fontos volt a szociális 
kérdések napirendre vétele. Ez az, ami ellen mi küzdünk mindenképpen, hiszen nem 
szeretnénk semmiféle precedenst teremteni. Itt nagyon sok ország mellettünk állt, 
ugyanezen a véleményen volt. A fejlettebb nyugat-európai országok minden áron 
szeretnék elérni az ő bérszínvonalukra emelést a kiküldetések alatt, de ez egyelőre nem 
szükséges. A nagysebességű szolgáltatások korlátozásmentes piacnyitása érdekelte a 
Parlamentet. Hazánk számára ez még nem releváns. Bizonyos érdekkonfliktusok 
feloldása, valamint az átültetési idő lerövidítése. Végül is az átültetésre 
Magyarországnak az eredeti 36 helyett 24 hónap áll rendelkezésre, persze nemcsak 
Magyarországnak, hanem a többi tagállamnak is, ez ennyi idő alatt megoldható. 

Összességében úgy értékeltük, hogy az Európai Parlament által átvezetett 
módosítások érdemben nem befolyásolták az általános megközelítésben elért jelentős 
eredményeket, így hazánk elfogadta a vasúti irányítási irányelv végső 
kompromisszumos szövegét. 

Mint említettem, ez három részből áll. A harmadik a vasúti személyszállítási 
piacnyitás. Hazánk már korábban megnyitotta a nem közszolgáltatásban közlekedő 
járművek számára a nyílt piacot, tehát különvonat, egyéb üzleti célú vonat, gondoljunk 
csak a nosztalgiajáratokra, piaci érdekkel működő járatokra, látható Magyarország 
vasúti hálózatán, és szeretettel várjuk őket a jövőben is, hogy színesítsék a vasúti 
közlekedés palettáját. 

Néhány gondolat a vasúti közszolgáltatási rendeletről. A belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitását célzó 1370/2007-es rendelet 
módosítása az, amiről beszélünk. A Bizottság eredeti javaslata a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának 2023-as megnyitását célozta 2019-ben 
meglévő szerződésekkel, mint Magyarország esetében, melynek érdekében kötelezővé 
tette volna a vasúti közszolgáltatási szerződések versenytárgyalásos pályáztatását. 
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Emellett a javaslat előírta, hogy amennyiben a tagállam piacán nincs a piaci 
szereplőktől független vasúti gördülőállomány-lízingszolgáltató, a tagállam tegye 
lehetővé a korábbi szolgáltató vasúti gördülőállományának biztosítását az új 
szolgáltató részére. Ez nemcsak Magyarország, hanem más számára is eléggé 
elfogadhatatlan volt, hiszen amire komoly pénzeket invesztált mind a magyar állam, 
mind a vasúttársaság adott esetben uniós támogatással, azt egy ilyen gördülőállomány-
lízingtársaságba apportálni és utána adott esetben másnak odaadni, nyilván egy 
rendkívül pazarló, nem helyes piaci eljárás lett volna. Hál’ istennek ezt sokan így látták, 
így itt egy elfogadható megoldás született. Hazánk részéről a rendelet tanácsi vitája 
során minden egyes esetben hangsúlyoztuk, hogy a hazai személyszállítási piac tőke-, 
illetve eszközellátottság oldaláról még nem felkészült a nemzetközi piaci szereplőkkel 
történő versenyre, ezért a közszolgáltatási szerződések közvetlen odaítélése 
lehetőségének minél szélesebb körben és minél tovább meg kell maradni, tehát hogy a 
magyar állam legyen a megrendelője a vasúti közszolgáltatásnak és ez ne verseny 
alapon történjen. Emellett azt is leszögeztük, hogy a gördülőállományhoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés elvét alapvetően ellenezzük, mivel azokban a 
tagállamokban, ahol a vasúti járművek közül hiányoznak a jól működő lízingpiacok, 
rendkívüli terhet jelentene a közlekedési költségvetés számára.  

A tanácsi vita során a vasúti irányítási javaslathoz hasonlóan a közszolgáltatási 
rendelet szövege is jelentős mértékben, számunkra kedvező módon változott. A 
módosítások nyomán több lehetőség is nyílik a közszolgáltatási szerződések közvetlen 
odaítélésének megőrzésére. Amennyiben például csak egy szolgáltató érdeklődik a 
közszolgáltatási szerződés felhívása iránt, lehetőség van nyílt közbeszerzési eljárás 
nélküli odaítélésre. Egy másik lehetőség, hogy egy, a tagállamok piacának strukturális 
és földrajzi sajátosságait, a hálózat komplexitását és a szerződésben található 
szolgáltatásokat figyelembe vevő hatósági értékelés, valamint a szolgáltatások 
minőségének és bizonyos költséghatékonysági mutatók javulásának előírása esetén 
szintén megtartható a közvetlen odaítélés. Ez Magyarországon mind a most nem 
tárgyalt infrastruktúraüzemeltetési szerződésben, mind pedig a személyszállítással 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződésekben jelen van. Tehát vannak mérhető 
mutatók, mérhető paraméterek, amelyeket a szolgáltatóknak teljesíteni kell, és csak ha 
teljesítik, akkor jogosultak a teljes mértékű támogatásra. Minden ország ezt használja 
fel arra, hogy forszírozza a vasúttársaságokat hatékonyságuk javítására, új 
szolgáltatások bevezetésére úgy, hogy az állam számára egy optimális támogatási 
modell szülessen, illetve legyen. 

A gördülőállomány vonatkozásában az új szöveg már csak azt írja a 
lízingtársaságok helyett, hogy az illetékes hatóságoknak meg kell vizsgálniuk, hogy az 
adott versenypályázathoz szükség van-e olyan intézkedések meghozatalára, amelyek 
biztosítják a megfelelő járművekhez való megkülönböztetésmentes hozzáférést. Vagyis 
alapvetően a tagállamok jogköre annak eldöntése, hogy szükségesek-e intézkedések 
ezen a területen vagy sem. Ez a megoldás szintén elfogadható volt számunkra. Itt az 
előkészületben voltak formális előírások Brüsszel részéről, amikor a MÁV-START, 
illetve a GYSEV motorvonatokat szerzett be, volt benne egy olyan kitétel, hogy 
amennyiben szolgáltatóváltás történne, kötelesek átadni az ott nyert új szolgáltatónak 
a járműveket. Tehát ez ilyen felkészülési paragrafus, de én úgy ítélem meg, hogy ez 
Magyarország számára akkor is elfogadható volt és a jövőben is az lesz, hiszen most 
már a kötelező lízingtársaságok helyett csak ennek a lehetőségét kell megvizsgálni, 
kötelező jelleg nincs.  

Alapvetően ezzel zárnám a beszámolót. 2033-ig tehát Magyarország nem lesz 
kötelezve a piacnyitásra. Ez a legfontosabb, hogy az új rendszer bevezetésére a 
tervezetben jelentős átmeneti idő szerepel, bár az eredeti 10+10 évre vonatkozó tanácsi 
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javaslatot a parlament 3 évvel csökkentette, még így is 17 év áll a tagállamok 
rendelkezésére, hogy felkészüljenek ezekre a változásokra. A 17 év a következő módon 
jön ki. Egy év a rendelet hatálybalépési ideje. Plusz hatéves átmeneti időszak, melynek 
végéig még közvetlenül megköthető egy újabb, maximum tízéves közszolgáltatási 
szerződés. Hazánknak a két közszolgáltatási szerződése 2023-ban jár le, pont akkor jár 
le a hat év is, tehát így még egy tízéves köthető. Úgy gondolom, hogy 17 év alatt 
Magyarország biztosan fel fog készülni, ha ilyen ütemben történik a vasúthálózat 
korszerűsítése, mint most, hazánk minden területén komoly vasútépítési, 
korszerűsítési projektek vannak, a gördülőállomány is fiatalodik, nemcsak új járművek 
vannak, hanem a MÁV is és a GYSEV is a korábbi években vett használt járműveket, 
tehát a régi, majdnem 30 éves jármű-átlagéletkor már jelentősen csökkent. A 
Parlament bizonyos szociális kérdések beillesztése, illetve a Tanács által elfogadott 
rendszer finomítása, valamint az átmeneti idő fenti csökkentése mellett tiszteletben 
tartotta a tagállamok között létrejött kompromisszumot, így a vasúti közszolgáltatási 
rendelet végső szövegét hazánk szintén el tudta fogadni. 

A magam részéről ennyiben gondoltam összefoglalni a két jogszabály vitáját, a 
szemben álló álláspontokat, a logikus vasút-üzemeltetéshez kapcsolódó álláspontokkal 
is egyeztetve, illetve az elért eredményeket. Szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy 2013 
májusban az önök bizottsága is felkért bennünket, a bő másféléves tárgyalások során 
rendkívül határozottan és aktívan képviseltük a hazai vasútvállalatok és a 
munkavállalók érdekeit. Időnként szó szerint küzdöttünk Magyarország 
álláspontjának érvényesítéséért. A brüsszeli állandó képviselet munkatársainak 
erőfeszítései mellett külön köszönet illeti a magyar európai parlamenti képviselők, 
különösen Deli Andor képviselő úr munkáját, aki nagyban segítette célkitűzéseink 
elérését. Reméljük, hogy Brüsszel a továbbiakban is, amikor a vasúti közlekedés 
további tökéletesítését tűzi zászlóra, hasonló konstruktivitással fog bánni a 
javaslatokkal. Ami számomra külön öröm volt az egész folyamatot áttekintve, bár 
bizonyos részekben részese is voltam, hogy a korábbi kissé passzív hozzáálláshoz 
képest a vasútszabályozás során - de ez inkább még Magyarország korai uniós 
csatlakozásánál, illetve előtte történt -, nagyon sokat fejlődtünk mi is. Tehát komolyan 
hangsúlyoztuk, védtük érdekeinket, és olyan szövetségeseket találtunk, akikkel 
érdemes volt együttműködni, illetve olyan nagyvállalatokat is le tudtunk győzni 
megfelelő társakkal, akiket nem gondoltunk.  

Köszönöm szépen, összefoglalva ennyit gondoltam elmondani. Amennyiben 
kérdések vannak, várjuk a tisztelt bizottságtól azokat. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm, tisztelt államtitkár úr. Valóban mi is tapasztaltuk, hogy a 
minisztérium munkatársai vállvetve küzdöttek a magyar nemzeti érdekek 
érvényesítéséért, és köszönjük államtitkár úrnak is, aki korábban más minőségében 
vett részt a munkálatokban, hogy a magyar vasút érdekében ilyen tárgyalásokat 
folytatott. Reméljük, ahogy az államtitkár úr is említette, hogy nyugvópontra kerül a 
negyedik csomag és ezzel Magyarország nem lépéshátrányban lesz, hanem fejlődésen 
mehet keresztül, ami a vasutat illeti. 

Tisztelt Bizottság! A kérdéseket megnyitom, akinek kérdése van, különösen a 
GYSEV-részről, jelezze! Firtl Mátyás képviselő úrra nézzek… (Firtl Mátyás: Provokál, 
elnök úr?) Provokálom, igen. …aki az ország egyik végéről származik, én meg a másik, 
GYSEV nélküli részéről származom. Tessék parancsolni! 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Ha már provokál, eleget kell 

tenni. Egyébként is az előadásban a helyettes államtitkár úrtól többször elhangzott 
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valóban a GYSEV, és ha a bizottságban, ezen az oldalon végignézik, három képviselő úr 
valóban a GYSEV-ben érdekelt.  

Elhangzott, hogy a vasúti csomag most hellyel-közel valóban Magyarország 
érdekeinek megfelelően alakul. Éppen ezért azt a részét nem taglalnám, de a GYSEV 
szempontját csak megkérdezném. Ritka alkalom, hogy élőben és egy, a vasúthoz 
mélyen értő emberrel állunk szemben. Várható-e a GYSEV-ben a Győr és Sopron 
közötti vonal kétvágányosítása? Ugyan a költségvetés vitája most tart, de különösebb 
összegeket az európai uniós források között nemigen vélek felfedezni, éppen ezért 
kérdezem, hogy a kétvágányosítás megtörténhet-e Győr és Sopron között.  

Elhangzott többször, az anyagban is van ilyen, hogy minőségi fejlődésen 
mentünk keresztül. Valóban. Én egyébként vonattal utazom, és van valami fejlődés. 
Csak várható-e még további uniós forráslehetőség ilyen vasúti szerelvények, 
személyszállítási szerelvények beszerzésére? Ez a következő, mely a GYSEV kapcsán 
minket érdekel, legalábbis szerintem. 

A másik pedig az, hogy az elmúlt időben elég sok szó volt Budapest-Belgrád 
vasútvonalról. Az anyag ugyan nem erről szól, de ezzel kapcsolatban kérdezném mégis, 
hogy sínen van, rendben van, Unió lenyeli, nem nyeli le. Hasonlóan Pakshoz, csak 
kisebb mértékben, e körül is mindig van valami zaj. Ez után érdeklődnék. 

A harmadik kérdés, hogy a nagysebességű vasútnak, ezt is többször emlegettük, 
van-e realitása, mert ha a railjettel utazunk, bizony, annak is időnként nagyon le kell 
fékezni, sokszor, mondjuk, Győrig is. Tehát nem tudja teljesíteni a menetidőt, 
pontosabban a menetidőt teljesíti, ami a menetrendben van, de a pálya állapota nem 
teszi lehetővé a 160-as sebességet. Zárójel bezárva, többet nem akarok kérdezni, de 
mint szakembert kérdezem csak, meg az elnök úr provokált. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Helyes. Bana alelnök úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden én is szólnék. Egyrészt köszönöm 
szépen helyettes államtitkár úrnak a korrekt és jól összefoglalt beszámolót. Valóban 
meghallhattuk azt, hogy mi is a helyzet és hol tartunk most.  

Lényegében a GYSEV-vel kapcsolatban Firtl Mátyás képviselőtársam nagyjából 
mindent elmondott. A szolgáltatással ott alapvetően elégedettek lehetünk.  

2033-as dátumra utalt abban a vonatkozásban, hogy a liberalizációra addig nem 
leszünk kötelezve. Azt szeretném megkérdezni, hogy hosszabb távon van-e valamilyen 
koncepció, hatástanulmány arra vonatkozóan, hogy mondjuk 15-20 éves távlatban 
milyen lépéseket is kell tennünk, illetve erre van-e már valamilyen stratégia. 2023., 
2033., ezek a dátumok szerepeltek. De erre hogyan készül a kormányzat, illetve azok a 
szakemberek - és ide sorolom mindenképpen államtitkár urat is -, akik ezzel a területtel 
korábban is behatóan és érdemben foglalkoztak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelt Államtitkár Úr! Egy rövid kérdést engedjen meg.  
Azt olvastuk az Európai Bizottság érvelésében, hogy a már liberalizált belföldi 

vasúti piaccal rendelkező tagállamokban jellemzően megnövekedett például a 
járatsűrűség, javult a szolgáltatások színvonala és csökkentek a díjak. Kérdezem, hogy 
a tárgyalásokon szó esett-e arról, hogy ha a jövőben valamennyi európai vasúti társaság 
nyújthat majd szolgáltatásokat az EU egész területén, akkor ez a járatsűrűség 
fenntartható-e, a járatsűrűség növekedése és a szolgáltatások színvonalának javítása 
várható-e.  

Több kérdés nincs? (Senki sem jelentkezik.) Akkor visszaadom a szót az 
államtitkár úrnak, illetve munkatársainak. 
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Mosóczi László válasza 

MOSÓCZI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Köszönjük a kérdéseket. Sorba mennék, 
ahogy jegyzeteltem. 

Firtl Mátyás képviselő úr kérdései. Találkoztunk Sopronban is párszor. (Firtl 
Mátyás: És persze GYSEV-párti vagyok.) Én is, annyira, hogy a lányom ott dolgozik, 
úgyhogy muszáj nekem is a hazai vasúttársaságok közül erre is gondolni. Ez csak egy 
magánmegjegyzés volt, elnézést.  

Győr-Sopron kétvágányosítása. Első menetben Győr-Csorna kétvágányosítása 
van megcélozva, hiszen a csornai vasúti csomópontnál jelentős áruvolumen megy, 
amely az Észak-déli ágon közlekedik Szombathely irányába. Jelen programozási 
időszakban a Győr-Csorna tervezése szerepel a projektek között, tehát még az építés 
nem. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy nem is valósul meg, hiszen az IKOP, CEF 
programozás, finanszírozási lehetőségek mellett hazánknak mindig keresni kell azokat 
a lehetőségeket, és ebben a GYSEV ügyes is, hogy milyen esetleges egyéb más források 
vannak ennek megvalósítására. Azt szoktam mondani, hogy nem mindig szükséges az 
IKOP-ban és a CEF-ben gondolkozni, állandóan nézni kell, figyelni. Ki kell használni 
majd azt a lehetőséget, hogy Magyarország kezdeményezésére léteznek az európai 
árufuvarozási folyosók, a corridorok, egy 11.-nek a megalapítása is folyamatban van 
jelen pillanatban, kezdődnek Brüsszellel az engedélyezési tárgyalások. Ez az RFC11, 
amely a belorusz-lengyel határtól, Terespoltól fog Lengyelország, Szlovákia, 
Magyarország útirányon Szlovénia Koper kikötőjéig terjedni. Remélhetőleg, ez akkora 
áruvolument fog odavonzani, hogy ezt a Győr-Csorna kétvágányosítást megalapozza 
üzletileg is, tehát a Bizottság is máshogy tud hozzáállni adott esetben támogatásokkal. 

A vasúti szerelvények vásárlását az IKOP a MÁV-START számára tartalmazza, a 
GYSEV-ében nem vagyok biztos. De ott van a táskámban az IKOP tervezett lista, tehát 
meg tudom nézni, de ahhoz öt perc szünetet kérek. (Firtl Mátyás: Nem, nem!) De a 
MÁV-nál igen. És tudjuk, hogy mind a MÁV szerelvényei megjelennek Nyugat-
Magyarországon, mind pedig a GYSEV szerelvényeit, mozdonyait is látni. Tehát ez 
hazánk országhatárain belül marad. 

Budapest-Belgráddal kapcsolatban a magyar parlament elfogadta a Budapest-
Belgrád hazai szakaszának megvalósítására vonatkozó törvényjavaslatot. Jelen 
pillanatban a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyal a kínai eximbankkal a 
finanszírozás pontosításáról. Jelen pillanatban megalakítás alatt áll az a kínai-magyar 
vegyesvállalat, amely a beruházást le fogja bonyolítani. Brüsszelben kinn van mind a 
beszerzési szabályzat, mind pedig ennek a vállalatalapításnak a megfelelő 
dokumentumai. Három főigazgatóság vizsgálja: a közlekedési, a belső piaci és a tiltott 
támogatások főigazgatósága, a pontos angol neve nyilván nem ez, de ezzel foglalkozik. 
Úgy gondolom, mint ahogy Paks esetében is egy év után engedékenyebb álláspontra 
fordultak, hogy itt ezt hamarabb megteszik. Mindenképpen szeretnénk megnézni, hogy 
az európai piacon volt-e már hasonló projekt, ami hasonló konstrukcióban jött létre. 
Tudjuk, hogy egy majdnem megvalósult, amikor széles nyomtávon az oroszok be 
akartak jönni Szlovákia területén egész Pozsonyig. Nyilván akkor is voltak Brüsszelnek 
ellenérzései, lehet, hogy itt is lesznek, de úgy érzem, előbb-utóbb nem. Nekünk azt kell 
mindenképpen nagyon jól megindokolni, hogy árufuvarozási szempontból ez miért egy 
fontos corridor. Mindent meg kell tenni, hogy az is maradjon. 

A nagysebességű vasút nyomvonala a Bécs-Budapest magyar szakaszán ki van 
jelölve.  

A sebességek vonatkozásában szeretném hozzátenni, hogy 120-ig beszélünk 
sebességről, 160-ig emelt sebességről és 160 felett van a nagy sebesség. Ausztriában is 
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csak 200-zal mennek a railjetek Bécs és Sankt Pölten között, illetve most már lassan 
Bécs és Linz között. Magyarországon valóban a Hegyeshalom-Budapest vasútvonalon 
már vannak sebességkorlátozások. Azt kell mondanom, hogy ez a vasútvonal azért 
annyira rossz állapotban nincs, tehát karbantartással a sebességkorlátozott szakaszok 
egy jelentős része helyre hozható. Ahol komolyabb beavatkozás lesz szükséges, az a 
Biatorbágy-Tata… (Firtl Mátyás: Csak végtelenül járok a vonaton naponta!) És 
mutatja a sebességet is, igen, tudom. (Derültség.) Én azért optimista vagyok, miután a 
legfontosabb magyar vasútvonal Győr és Budapest között, személyszállítás 
szempontjából nem az első, de árufuvarozás tekintetében igen. Rövidesen itt is sor fog 
kerülni egy komoly korszerűsítésre. (Közbeszólás: Ez is RFC.) Ez RFC 9-es. 

Bana Tibor képviselő úr kérdése: hosszabb távon mit kell tenni. Nyilván nem 
dőlhetünk hátra, hogy jaj, most van 17 évünk. Korábban is születtek elképzelések, hogy 
miként lehetne célszerű módon a hazai közösségi tömegközlekedést átszervezni, hiszen 
ilyenkor nemcsak a vasútra kell gondolni, hanem az autóbuszos közlekedésre is. Nem 
mondom, hogy nem történtek ésszerűségek, de átütő eredmények még nincsenek. A 
MÁV-nak voltak korábban tervei térségi vasúttársaságok létrehozására. Ezek 
üzemeltek is egy ideig, de önmagában véve csak vasút nem tudja megoldani ezeket a 
helyzeteket. A GYSEV-nek volt itt is akkoriban egy jó kezdeményezése, hogy a Győr-
Sopron-Ebenfurti Vasút, és mondjuk, a Vasi és a Zala Volán alkotna valamilyen 
közlekedési szövetséget, és nyilván aki megrendeli, mert egy személy rendeli meg 
ezeket a szolgáltatásokat, abban érdekelt, hogy egyféle szolgáltatás legyen egy 
térségben, de az nagyon jó szolgáltatás legyen. Nyilvánvalóan ebbe az irányba kell 
elmenni, mert Magyarországon tudunk azért térségi közlekedéseket definiálni, mint a 
korábban volt vésztői, balassagyarmati vagy mátészalkai térség. Ahol esetleg már a 
schengeni határok vannak, ott lehet gondolkodni a határon átnyúló szolgáltatásokban 
is, de úgy gondolom, hogy a korábbi tanulmányokat elővéve, figyelembe véve a mostani 
tízéves közszolgáltatási szerződés tapasztalatait, az elkövetkezendő 4-5 évben le kell 
fektetni azokat az irányokat, amerre elmegyünk. 

Szóba került korábban az is, hogy Magyarország is aktívabban vegyen részt a 
már liberalizált nemzetközi vasúti piacon, hiszen nemzetközi vonatot az indít, aki akar, 
mármint aki üzleti lehetőséget lát benne. Sokan javasolták a Budapest-Kolozsvárt, 
hogy ott lehetne megvizsgálni. Biztos vagyok benne, hogy még jó ideig reális 
alternatívája lehetne a közútnak, hiszen főleg az országhatár és Kolozsvár közt elég 
mostoha közúti közlekedési viszonyok vannak. Aki arra járt, ezt tapasztalhatta a 
Királyhágó környékén. A vasút sem megy túlzott komoly sebességgel, éppen ezért a 
vasutat is kicsit gatyába kéne rázni. Magyar oldalon ez megtörténik, hiszen a Budapest-
Nyíregyháza vonal Püspökladányig már fel van újítva, most folytatjuk Püspökladánytól 
Debrecen irányába, és a Püspökladány-Biharkeresztes vonal felújítása is szerepel a 
tervek között. Tehát az országhatárig mindenképpen javulni fog az eljutási idő. 

A tisztelt elnök úr kérdése volt a járatsűrűség, hogy fenntarthatók-e. A vasúti 
pályának van egy kapacitása. A kapacitásokat úgy célszerű elosztani, hogy mindig azok 
közlekedjenek, akiknek a legnagyobb igénye van rá. Ez azt jelenti, hogy tehervonatokat, 
ha lehet, inkább közlekedtessünk éjszakai órákban, amikor a személyszállításra kisebb 
az igény, és nyilván amikor az elővárosi forgalom nagy, vagy az InterCity és nemzetközi 
szerelvények járnak, akkor úgy alakítani a lehetőségeket, hogy mindenki férjen be. És 
vannak a kapacitásnövelésnek eszközei is. Lehet a biztosító berendezési rendszernél is 
egy ideig befolyásolni a kapacitásnövekedést. Hosszú távon nyilván csak a pályahálózat 
kapacitásemelése ad ehhez lehetőséget. Ezen a vasútvonalon a legfrekventáltabb 
szakasz a Budapest-Ferencváros és Kelenföld közti, Duna-hidat magában foglaló 
szakasz. Ennek a háromvágányosítása már szerepel a most beadott CEF-pályázatok 
között. Tehát legalábbis ez a szakasz.  
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Színvonaljavítás, szolgáltatási színvonal javulása. Nyilvánvaló, hogy amikor egy 
hálózaton megjelenik egy jobb szolgáltatást nyújtó, jobb színvonalat nyújtó szolgáltató, 
az utasok kezdenek átpártolni. Gondoljunk akár Ausztriára, akár Csehországra, ahol a 
Prága-Ostrava szakaszon megjelent a Regio-Jet nevű szolgáltató nagyon szép 
járművekkel és ugyanazzal a tarifával, mint a ČD. Az utasok kezdtek átpártolni. Erre 
mit tudott tenni a cseh állami vasút? Ő is fejlesztette a színvonalát, hogy hozzá jöjjenek 
az utasok. Ausztriában Bécs és Salzburg között közlekedik szintén egy magánvasút - 
pontosan nem tudom a nevét -, amely csak ezen a vonalon szolgáltat és ott az ÖBB-nek 
azóta komoly elvárásai vannak. Így például Magyarország felé is elvárás, hogy a railjet 
ne jöjjön késve, mert akkor késve indulna Bécsből, ami az ő versenyképességét 
veszélyezteti ezzel a magán vasúttársasággal. Tehát ilyenkor az állam is tulajdonképpen 
javítani fogja a szolgáltatások színvonalát, hogy az utasok megmaradjanak, az utasok 
nála maradjanak, hiszen minden személyszállító vasúttársaság három forrásból szed 
bevételt, illetve kap forrást. Egyrészt az utasoktól beszedett díjakból, másrészt az 
állami, szociális árkiegészítésekből, például gyerekeknek, fiatalkorúaknak, 
egyetemistáknak, nyugdíjasoknak vagy egyéb csoportoknak. És van emellett az állami 
fogyasztóiár-kiegészítés. Az első is nagyon fontos, az utasoktól szedett bevétel, egy 
állami működtetésű vasúttársaságnál fontos, hogy sok utasa legyen. 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úrnak a beszámolóját és a válaszokat. 
Köszönöm az eddigi munkáját és valószínűleg fogunk még találkozni, hiszen 
bizottságunk folyamatosan figyelemmel kíséri az alakuló vasúti csomagokat. 
Mindnyájan közlekedünk vasúton, különösen Firtl Mátyás úr (Derültség.), Gyopáros 
Alpár, nem is szólva Bana alelnök úrról. Ők a Nyugat-magyarországi vasúti közlekedést 
szokták figyelemmel kísérni. Nem is szólva a GYSEV-ről. Azért van egy ellenpólus: mi 
Kelet-Magyarországon. Van nekünk egy közös projektünk államtitkár úrral, a 
Sátoraljaújhely-Mezőzombor vasútvonal villamosítása, amit hál’ istennek hazai 
forrásból, kiegészítvén az IKOP-os forrással, 2018-ra remélhetőleg be is fejezünk. Ezzel 
a villamosítással végre a zempléni népek visszaszoknak a vasútra, mert igény van. Most 
megint vágányzár lesz, hál’ istennek, az építkezések miatt. Szoktam mondani, hogy két 
buszra elfér az egész régió utasforgalma. Leszoktunk a vasútról, arról a vasútról, amely 
az életet jelentette Kelet-Magyarországnak.  

Van egy még régebbi álom, az első galíciai vasútvonal felújítása, amely 
Sátoraljaújhelytől Mezőlaborcig rendben van, mert a szlovákok azt rendbe tették, 
onnan van egy kis rész, pár kilométer, amely Ukrajnába is átmegy, Krosnón keresztül 
megy egészen Przemyśl-ig. Ennek a felújítása azért lenne fontos, mert lengyel részről 
van egy komoly kezdeményezés, az Észak-déli iránynak nemcsak teherforgalma, 
hanem a személyszállítása is fejlődjön különösen a nyári időszakban. Már próbáltuk 
néhányszor nosztalgiajárattal, például a Portius expresszel, melynek nagy sikere volt. 
Egyelőre küszködünk azzal, hogy 1890-ben fele idő volt, amíg eljött a vonat, most - 
jelentem - Krosno és Sárospatak között 10 óra a körülbelül 170 kilométer. Ennyit kell 
leküzdeni. Na, de itt a lengyeleket próbáljuk buzdítani, hogy ők azt a kis részt újítsák 
fel. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy nem is hiszi államtitkár úr, a 
képviselőtársaim mennyire érdekelve vannak a vasút fejlesztésében, és ezt nemcsak 
udvariasságból mondom, hanem mi mindnyájan egyéni képviselők vagyunk és ez azt 
is jelenti, hogy jönnek a kritikák is, jönnek a tanácsok is a jövőt illetően. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a megjelenést. További jó munkát, 
erőt, egészséget kívánok.  
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MOSÓCZI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönjük szépen. Mi is kívánunk önöknek jó munkát, jó egészséget. 

Tájékoztató az Európai Bizottság 2016. évi uniós igazságügyi 
eredménytábla című közleményéről 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a bizottság ülését a második napirendi 
pont tárgyalásával. Tájékoztató az Európai Bizottság 2016. évi uniós igazságügyi 
eredménytábla című közleményéről. A napirendi pont három előterjesztője Czombos 
Tamás úr, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós igazságügyi együttműködésért 
felelős helyettes államtitkára, Szecskó József úr, az Igazságügyi Minisztérium 
igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára és Handó Tünde, az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke. Elnök asszony köszönjük szépen ezt a remek 
kiadványt, amely bizonyára megkönnyíti bizottságunk tagjainak az adott témakörben 
a tájékozódását. Természetesen köszöntöm a háttérben megjelent államtitkár urat, 
Völner Pált, akinek csak említem, hogy fájjon a szíve, hogy előzőleg az uniós negyedik 
vasúti csomagról tartottunk bizottsági ülést. Korábban ennek a témának volt a felelőse, 
akit ez ügyben sokszor hallgattunk meg. De még fontosabb ügyben van itt államtitkár 
úr. Úgyhogy ha bármikor az államtitkár úr közbe kíván szólni, akkor, kérem, jelezze, és 
azonnal megadjuk a szót. Tehát köszöntöm a napirendi pont előadóit.  

Tisztelt Bizottság! Bizottságunkban első alkalommal tűztük napirendre az 
igazságügyi eredménytábla kérdését. Külön köszönöm, hogy az Igazságügyi 
Minisztérium képviselője mellett az Országos Bírósági Hivatal elnök asszonya is 
elfogadta a meghívásomat. Bizottságunk egyrészt az európai szemeszterrel 
összefüggésben tárgyalja a közleményt, másrészt az európai összehasonlítás alapján 
kíván tájékozódni a hazai igazságszolgáltatási rendszer működéséről, jellemzőiről. 
Elsőként megadom a szót Czombos államtitkár úrnak. Utána következzenek a kollégák. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Czombos Tamás tájékoztatója 

DR. CZOMBOS TAMÁS helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, mondandómat kicsit a 
múltban kezdeném, tehát nem a legújabb, legfrissebb jelentés értékelésével, hanem 
azzal, hogy miként jött létre ez az igazságügyi eredménytábla.  

Az Európai Bizottság 2013 óta hozza létre ezt az eredménytáblát, ez immár a 
negyedik alkalom. Amikor létrejött és ez a szándék megjelent, akkor a magyar kormány 
- úgymond - eléggé kritikusan viszonyult hozzá és ezzel nem volt egyedül, hanem a 
tagállamok többsége eleve kritikusan viszonyult ehhez az eszközhöz. Meg lehet 
említeni konkrét példaként, hogy 2014 márciusában az igazságügyi miniszterek 
elfogadtak egy következtetést, amely hosszan sorolta az igazságügyi eredménytáblával 
kapcsolatos fenntartásaikat. 

A legfőbb fenntartás abból adódott, hogy egyrészt kétséges, mi a célja, teljesen 
kétséges, hogy mi a jogalapja, hiszen az uniós szerződésekben nem találhatók olyan 
hivatkozások, amelyek az Európai Bizottságnak az igazságügyi szolgáltatási rendszerek 
működésével és szerkezetével kapcsolatos bármifajta döntési jogkört adna. Ez volt az 
első kifogása a tagállamoknak. A másik, hogy lényegében ez az eredménytábla a már 
meglévő, értékelemző munkák kettőzését jelenti, hiszen az Európa Tanács is működtet 
az igazságszolgáltatás hatékonyságával kapcsolatos folyamatokat, van egy 
munkabizottság, és az eredménytábla jó pár eredménye tulajdonképpen átvett adat. A 
harmadik fő kritika pedig az volt, hogy ilyen statisztikai adatok alapján igazán nem 
ítélhető meg az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszerének hatékonysága és 
minősége. Egyszerűen a felépítésből, a jogrendszerek különbözőségéből adódóan egy 
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ilyen kiadvány nem tud valós és objektív képet adni. A negyedik probléma pedig az volt, 
hogy a tagállamok nyitottak lettek volna, hogy mégis elinduljon ez a folyamat, de úgy 
gondolták, ez egy közös gondolkodás kell hogy legyen, különösen a metodológia, az 
alkalmazott módszertan tekintetében. Erre viszont a Bizottság nem volt fogadókész. 
Vagyis tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyfajta látszat-együttműködés 
kialakult, hiszen van egy tanácsadó bizottság, amely évente körülbelül kétszer összeül 
a Bizottság vezetésével, itt a tagállamok elmondhatják az eredménytáblával 
kapcsolatos fenntartásaikat. Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy akármennyire is 
jogos a kritika, azt igazán a Bizottság nem veszi figyelembe, ő egy saját agendát követ, 
és ennek megfelelően megy előre. 

Ugyanígy problémapontként mondható az, hogy az évente kijövő jelentés nem 
biztos, hogy feltétlenül pontos képet ad. Tehát például a folyamatban lévő ügyek száma, 
vagy a lezárási arány tekintetében az egyik évről a másik évre való akár javulás, akár 
romlás nem biztos, hogy éppen utal bármifajta szerkezeti strukturális problémára az 
adott tagállamban. Ezt már a Bizottság is felismerte, és tulajdonképpen egyfajta 
önbevallásnak minősíthető, hogy az idei jelentésében már egy hároméves ciklust is 
vizsgál és annak megfelelően próbál következtetéseket levonni.  

Mindenesetre a folyamat elindult, és nem lehet azt sem teljesen eltagadni, hogy 
bizonyos fokig, ha nagyon-nagyon mélyen nézzük az eredetét, akkor ez egy 
Magyarországgal szemben irányuló kezdeményezés volt anno, ami sikertelen, hiszen 
az elmúlt évek és a mostani jelentés is pont jó eredményekről számol be a magyar 
igazságszolgáltatás tekintetében. A Bizottság fő érve egyébként az eredménytábla léte 
mellett az, hogy az európai szemeszter keretében az országajánlásokban megjelenő 
igazságszolgáltatásra vonatkozó ajánlásoknak valamifajta alapot adjon, hivatkozva 
arra, hogy az üzleti környezet számára meghatározó a megbízható, hatékonyan 
működő igazságszolgáltatás, amely minőségi ítéleteket hoz.  

Ugyanakkor az országajánlások egy gazdaságpolitikai dokumentumok. Igazán 
nehezen fogadható el, hogy az országajánlásokban megjelenő egy-két mondat 
érdekében szükséges ez a teljes körű felmérés, ami, ahogy említettem, nem biztos, hogy 
feltétlenül valós és objektív képet mutat tekintve, hogy igazán csak felszíni 
statisztikákkal tud néha foglalkozni. A másik aspektus, amely a Bizottság érveit 
gyengíti, hogy míg az első alkalommal az országajánlásokban 15 tagállam 
igazságszolgáltatási rendszerével kapcsolatban fogalmazott meg ajánlást, tavaly már 
csak 4 vonatkozásában. Idén az országajánlások május 18-ával jönnek ki, amiről azt 
tudjuk így informálisan, hogy magyar részre továbbra sem lesz az igazságszolgáltatásra 
vonatkozó ajánlás. 

Rátérve a 2016-os eredménytáblára, azt lehet mondani, hogy a magyar 
eredmények mindenképpen kitűnőek a hatékonyság tekintetében mind az ügyek 
lezárásához szükséges idő hossza, mind a folyamatban lévő ügyek alacsony száma 
alapján. Tehát mindenhol Magyarország vagy átlagos, vagy az első harmadban való 
eredményt teljesít. Tehát ez mindenképpen egy pozitív kép. Az igazságszolgáltatás 
minőségénél is alapvetően nagyon jók az eredmények, vagy az átlagot teljesítjük, vagy 
pedig az első harmadban vagyunk. Ahol kicsit rosszabb a helyzet, az végül is a 
segítségnyújtással kapcsolatos adatok, valamint az idei jelentésben a függetlenségnél 
kétfajta aspektusnál romlott a teljesítményünk. Itt a vállalkozások szemében kétfajta 
felmérést közöl. Egyrészt az Eurobarométer felmérését, másrészt meg a Világgazdasági 
Fórum felmérését. Itt a magyar eredmények valamelyest romlottak. Ugyanakkor az 
igazságszolgáltatás minőségével kapcsolatos többi aspektusban mindenképpen jók az 
eredményeink.  

Én röviden ennyit mondanék magáról a 2016-osról és igazán az igazságügyi 
eredménytáblával mint eszközzel kapcsolatos kormányzati álláspontról. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Dr. Szecskó József tájékoztatója 

DR. SZECSKÓ JÓZSEF helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a lehetőséget, hogy az igazságügyi 
eredménytáblával kapcsolatosan tájékoztathatjuk a bizottságot.  

Az államtitkár úrhoz kapcsolódva valóban a megelőző folyamatokból kell 
kiindulni, hogy honnan hova jutott el Magyarország az igazságügyi eredménytábla 
tekintetében. Ennek egyik mérföldköve volt, hogy 2012. január 1-jétől különválasztásra 
került a bíróságok igazgatási tevékenysége, illetve a jogegység biztosítása, ahol is a 
jogegység biztosítása a Kúria, míg a bíróságok igazgatási tevékenységével kapcsolatos 
feladat az Országos Bírósági Hivatalhoz került, illetve az Országos Bírói Tanács az, 
amely együtt az Országos Bírósági Hivatallal végzi a bíróságok igazgatását. 

Ahhoz, hogy a megelőző időszakban még az Európai Bizottság országspecifikus 
ajánlásokat fogalmazott meg Magyarországgal szemben, az utóbbi két évben viszont 
már nem, mint ahogy ez az államtitkár úr tájékoztatójában elhangzott, az kellett, hogy 
az Országos Bírósági Hivatal, illetve annak elnöke konkrétan és hatékonyan tegyen 
intézkedéseket azoknak a mutatóknak a javítása érdekében, amelyeket már a 2016-os 
eredménytábla egyértelműen tükröz. Az igazságszolgáltatás hatékonyságával 
kapcsolatban mindig fontos kérdés az üzleti élet, de az állampolgárok számára is, hogy 
egy-egy bírósági ügy milyen hosszú pertartamot vesz igénybe, milyen 
időintervallumban bírálják el a bíróságok a kérelmeket. Nos, ezzel kapcsolatban 
egyértelműen pozitív az eredménytábla erre vonatkozó táblázata, hiszen polgári és 
kereskedelmi peres eljárások hosszára vonatkozó adatok alapján Magyarország a 
hatodik legjobb helyen teljesít, ami figyelembe véve a 28 uniós tagállamot, egészen 
kimagasló teljesítmény. Az ügylezárási arányszám szintén egy fontos mutató, azt 
jelenti, hogy ha száz százalék, akkor a bíróságok fel tudják dolgozni a beérkezett 
ügyeket. Ha ezt meghaladja, akkor ez a mutató még jobb. Ebben is Magyarország igen 
előkelő helyen áll. A polgári kereskedelmi ügyekben meghaladja a száz százalékot, tehát 
több ügyet dolgoz fel a bíróság, mint ahány ügy a bíróságra érkezik. Közigazgatási 
perekben némileg marad száz százalék alatt az ügyfeldolgozás. 

A függőben levő eljárások száma szintén egy fontos mutató. Magyarország a 
negyedik legjobb az európai uniós tagállamok között, hiszen az azt jelenti, hogy az egy 
bíró kezén maradó folyamatban lévő ügyek száma jelentős mértékben csökken. Ez 
kedvezően befolyásolja az elintézési határidőt. Tehát sokkal megalapozottabb és 
ugyanakkor időszerűbb lehet ennél fogva az ítélkezés. Nyilván elnök asszony is 
részleteiben ki fog térni az egyes mutatókra. Miután a jogi segítségnyújtás mint 
szakmai feladat egyébként az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárság 
kompetenciájába tartozik, ezzel kapcsolatosan államtitkár úr utalt rá, hogy itt nem túl 
jók a mutatóink. Ezzel kapcsolatban a következőkről szeretném tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot. Egyrészt az, hogy Magyarország az Eurostat szerinti szegénységi küszöb 
alatti jövedelemhatárnál húzza meg a jogi segítségnyújtás igénybevételének anyagi 
feltételeit, önmagában még nem egy elmarasztaló megjegyzés, ezt maga a bizottsági 
anyag is tartalmazza, hiszen az egyes országok adottságai eltérőek a makrogazdasági 
mutatók tekintetében. Ehhez ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a magyar jogi 
szabályozás, mind a polgári perrendtartás, mind pedig a már egyébként elég régen 
hatályban lévő és valószínűleg az új polgári perrendtartás keretében szintén 
felülvizsgálatra kerülő 6/1986-os IM rendelet, valóban egy alacsony jövedelmi 
küszöböt állapít meg ahhoz, hogy valaki jogi segítségnyújtásért folyamodjon, illetve 
költségmentességi kérelmet terjesszen elő. Ugyanakkor van egy rugalmas szabály: ha a 
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félnek egyébként a költségek előlegezése aránytalan terhet okozna, akkor van 
mérlegelési lehetősége a bírónak, hogy ezt megtegye. Létezik költségfeljegyzési jog. 
Tehát egy többlépcsős szabályozás van jelen az eljárásjogi jogszabályokban. 

Az Igazságügyi Hivatal foglalkozik a Jogi Segítségnyújtó Szolgálattal. Éppen a 
talán negatívabb mutató miatt is kértem, hogy szolgáltassanak adatokat. Tizenötezer 
kérelem volt az elmúlt évben az Igazságügyi Hivatalnál és mindössze 6 százaléka volt a 
kérelmeknek olyan, ahol az Igazságügyi Hivatal, mint jogi segítségnyújtási szolgálatért 
felelős központi hivatal elutasította a kérelmeket. Az, hogy a költségvetés milyen 
összeget fordít erre a területre, Magyarországon egy felülről nyitott előirányzat. 
Valóban mindig alul van tervezve. Ugyanakkor, ha azt mondom, hogy az elmúlt évben, 
2015-ben több mint 300 millió forintot fizetett ki Magyarország a jogi segítségnyújtás 
célelőirányzatból, ez azt mutatja, hogy az állampolgárokat önmagában az soha nem 
gátolja a jogérvényesítésükben, hogy mondjuk a bizottsági jelentésben egy ilyen adat 
szerepel.  

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kinevezésemet megelőzően még 
közigazgatási bíróként dolgoztam, tehát ezeket a kérelmeket eleve a bíróságok is 
mindig méltányosan és a mérlegelési lehetőségeiket figyelembe véve bírálják el. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem elnök asszonyt is a tájékoztató megtartására. 

Dr. Handó Tünde tájékoztatója 

DR. HANDÓ TÜNDE elnök (Országos Bírósági Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Csatlakoznék Czombos helyettes államtitkár úr bevezetőjéhez azzal, 
hogy ezt az igazságügyi eredménytáblát elsősorban Magyarország igazságügyi 
rendszerének átalakítása indokolta. Nagyon sokat vitatkozott akkor az ország azzal, 
hogy bármilyen tárgykörre is kérdeznek rá, fontos volna, hogy az egyes tagállamok 
egyenlő elbánásban, vagy bánásmódban részesüljenek. Nevezetesen, hogy hasonló 
tárgykörökben valamennyi ország górcső alá vétessék.  

Ahogy a helyettes államtitkár úr is mondta, a mai napig van vita ennek az 
igazságügyi eredménytáblának a létjogosultságát vagy hasznosságát illetően. Azon is 
folyik a vita, hogy ez egy rangsort jelent-e. Ma már látjuk az egyre bővülő tartalomból, 
hogy nem annyira rangsor, hanem inkább egy palettának a felmutatása, hogy milyen 
területeken mik léteznek az egyes európai uniós tagállamokban. Több forrásból gyűjtik 
össze ezeket az adatokat. Részben vannak közvetlen kérdőívek, amelyekben a bírósági 
szervezetet, az Igazságügyi Minisztériumot kérdezik. Van az Európa Tanácsnak egy 
különös szerve, amely az úgynevezett CEPEJ-jelentéseket állítja elő. Ebben több száz 
kérdést tesznek fel az igazságügyi rendszerek működését illetően. Van az európai bírói 
tanácsoknak egy hálózata, ennek Magyarország is tagja, ahol ugyancsak gyűjtenek 
közvetlenül információkat, adatokat. Abban is közvetve részt vesz a magyar bírósági 
szervezet. Vannak más források is, amelyekből táplálkoznak, ilyen a World Economic 
Forum, amelyről majd néhány szót szeretnék mondani. 

Minden kétség ellenére az igazgatási modellváltás azt mutatja, hogy volt értelme 
és indoka ennek a fajta átalakításnak, amely 2012-ben unikálisnak mutatkozott 
Európában. (Csöbör Katalin megérkezik.) Ha megtekintik ezt a kis eredményekről 
szóló füzetet, akkor látni lehet azt, hogy a legfontosabb feladatoknak a magyar 
igazságügy, a bírósági szervezet eleget tett-e, nevezetesen annak, hogy ma már sokkal 
kiszámíthatóbb a bírósághoz való hozzáférés. Látható, hogy amíg 2011-ben a 
fővárosban egy járásbírósági bírónak büntető ügyszakban 156 folyamatos ügye volt, ma 
már 79 folyamatos ügye van, ezzel a főváros az országos átlagra került, nemcsak ebben 
az ügyszakban, hanem a többi ügyszakban is, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy 
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százéves problémát oldottunk meg az időszerűség tekintetében. Olyan eredményeink 
vannak, mint az, hogy a civilisztikában törvényszéki elsőfokú ügyekben 49 százalékkal 
csökkent a két éven túli ügyek száma. De ha csak a közelmúlt úgynevezett „szolgáltató 
bíróság” programjára gondolok, a tízhónapos program alatt országosan 27 százalékkal 
sikerült a két éven túli ügyek számát csökkenteni.  

Természetesen az ügyfeleket szolgáló elektronikus eljárásokban is jelentős 
előrelépések történtek. Korábban csak a cégügyekben volt elektronikus úton elérhető a 
bíróság, ma már a civil szervezetek bejegyzése, polgári perek, csődeljárás és felszámolás 
során elérhető a bírósági eljárás elektronikus úton. Sőt olyan kényelmi szolgáltatásokat 
vezettünk be, ami máshol nem is létezik, mint például az, hogy a regisztrált ügyfelek 
tájékoztatást kapnak arról, hogy szakértői vélemény megérkezett, hogy tárgyalás kerül 
kitűzésre. Tehát egy olyan fajta szolgáltatást is tudunk nyújtani, amit jó szerivel csak a 
privát szférából ismerünk. 

Végső soron ez az eredménytábla, amit 2013 óta adnak ki, visszaigazolja a saját 
hazai eredményeinket. Látható belőle, ahogy itt elhangzott, hogy a bírósági szervezet 
teljesítménye a polgári, civilisztikai és közigazgatási ügyekben Európa élmezőnyében 
van. Ha néhányat ezek közül kiemelhetek, akkor azt emelném ki, hogy a polgári 
gazdasági perek gyorsaságában a hatodikok vagyunk a 28 tagállam közül, a polgári 
gazdasági perek ügyhátralékában, tehát hogy mennyi ügyet görgetünk magunk előtt, 
ennek az arányában a 8. legkisebb helyen álló Magyarország, tehát nekünk vannak e 
tekintetben a 8. legkedvezőbb adataink. A közigazgatási perek gyorsaságában a 6. 
helyezettek vagyunk és a közigazgatási perek ügyhátralékában a 2. legkisebb, amely a 
magyarországi közigazgatási bíráskodást jellemzi. Ennek fényében különösen fontos 
az, hogy a három nagy kódex elfogadása, mely hamarosan a parlament elé kerülhet, a 
közigazgatási perrendtartás, a büntető perrendtartás is akár, illetve a polgári 
perrendtartás ezeket az eredményeket, ezek fenntartását tudják majd szolgálni.  

Ahogy utalás történ már rá, valóban ez az eredménytábla különös adatokat 
tartalmaz, úgynevezett érzületi mutatókat is a bíróságok függetlenségének megítélését 
illetően. A World Economic Forum listáját használták sokáig az Európai Bizottságnál. 
A közvélemény-kutatást Magyarországon a szerződéses partnerük Kopint végzi, 99 
céget keresnek meg a több százezer cég közül Magyarországon, amely minősíti vagy 
értékeli a bíróságok függetlenségével kapcsolatos véleményeket. A lista hitelességét 
illetően vannak kétségeink, általában mint az érzületi felmérésekkel kapcsolatban. 
Ezen a listán több éven keresztül Magyarország nagyon előkelő helyen szerepelt, 
legalábbis az elmúlt években, 3 év alatt 20 helyezést javultunk. Most ismét 
visszacsúsztunk a 79. helyre, úgy azonban, hogy ebben a 140 résztvevővel induló 
rangsorban az Amerikai Egyesült Államok a 28., de megelőzi őt Ruanda, Szaúd-Arábia, 
ahol tudjuk, hogy a nők nem vezethetnek és vallási bíráskodás van, az USA-t követi 
Franciaország, Botswana, Kína megelőz bennünket. A mögöttünk lévő következő 
ország Irán, majd közvetlenül utána Olaszország, Spanyolország következik. Ennek a 
listának a kétségességére a 2015-ös látogatásán fel is hívtam Věra Jourová figyelmét, 
és kértem, hogy lehetőség szerint valamely európai uniós intézmény foglalkozzon az 
ilyenfajta felmérésekkel. Tulajdonképpen eredménynek könyvelhetjük el azt, hogy ma 
már az Eurobarométer adatait is tartalmazza, ami sokkal tárgyszerűbb megvilágításba 
helyezi az egyes országokat, azt gondolom. Bár itt is fontos tudni, hogy az egy idő 
pillanatban egy telefonos felmérést jelent, és mindannyian újságolvasók vagyunk, tehát 
egy-egy nagy port kiváltó ítélet, az ahhoz kapcsolódó egy-két hetes hírek alapjaiban 
változtathatják meg az emberek általános érzületét adott esetben. 

Az egyéb vizsgált területek, amelyekkel még bővült ez a lista, olyasmiket 
tartalmaznak többek között, hogy létezik-e alternatív vitarendezés és miképpen az 
egyes tagállamokban. Nos, többek között a bírósági közvetítésnek köszönhetően 
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kerültünk ugyancsak előkelő helyre, tehát azon országok közé, ahol szinte a teljes 
palettája létezik ennek az intézményrendszernek. De hasonlóképpen jó mutatókkal 
rendelkezünk a sajtó, az elektronikus ügyintézés, vagy az online elérhető információk 
területén is. Tehát itt is több olyan felület működik Magyarországon, amely hogy úgy 
mondjam, elvárás az európai sztenderdek szerint. 

Ahol hátul vagyunk, az a bíróságokra fordított állami forrás. Itt 23. helyen állunk 
a lakosságszámhoz viszonyítottan, annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentős 
forrásbővülés volt az igazságügyben, egy 25 százalékos forrásbővülés az, ami jellemzi a 
bírósági szervezetet. A tárgyi környezetet illetően, a személyi költségeket illetően nem 
állunk ilyen jól, mert Európában az utolsók vagyunk a bírói bérek rangsorát illetően és 
sajnos a magyar közigazgatás összehasonlítható munkakörei viszonylatában sem 
állnak a bíróságok jó helyen. 

Összefoglalva azt kell mondanom, hogy a bírósági szervezet által alkalmazott 
képzési, igazgatási módszerek megfelelnek az európai sztenderdeknek, és az, hogy így 
tudunk működni, az sokban köszönhető az Országgyűlés döntéseinek és a kormányzati 
támogatásnak, különösen a minisztérium munkájának, amely a jobbítást szolgáló 
jogszabály-módosítási javaslatokra vagy véleményeinkre mindig nagy nyitottságot 
mutat. A magyar bíróságok Európa élmezőnyében vannak, és tovább dolgozunk azon, 
hogy ezt a helyet képesek legyünk megtartani. Úgyhogy ehhez kérem a bizottság 
támogatását a jövőben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolókat. Tisztelt Államtitkár Urak! Elnök 

Asszony! Először is engedje meg, hogy gratuláljak - ahogy említették az államtitkár 
urak is - a 2012-ben elkezdett reformokhoz, az átalakításhoz. Emlékszem, kaptunk 
hideget és meleget is, főleg az Európai Unió néhány politikusától, hogy Magyarország 
nem jogállam, visszamegyünk a múltba, stb.  

Én szeretném megköszönni, hogy önök vállalták ezt a harcot külföldön és 
Magyarországon egyaránt, és ahogy Handó Tünde elnök asszony beszámolt, valóban 
ez az Európai Bíróságnak a 2016. évi uniós igazságügyi eredménytáblájából is 
visszatükröződik, hogy volt értelme ennek a harcnak, hiszen - nagyon helyesen - 
államtitkár urak elmondták az is, hogy honnan indultunk. Ez elsősorban visszatükrözi 
azt, hogy érdemes volt a rendszerbe belenyúlni, átalakítani, hiszen ez a magyar 
igazságszolgáltatás nívóját emeli, ami nemcsak azért fontos, hogy megfeleljünk az 
Európai Uniónak, hanem saját polgáraink miatt is. 

Tehát még egyszer szeretném megköszönni. 
Megnyitom a kérdéseket. Bana Tibor alelnök úr elsőként a szó. 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök 
Asszony! Államtitkár Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a részletes 
összefoglalót mindannyiuk részéről, illetve a kiegészítéseket az általunk eljuttatott 
anyagokhoz. 

Én két kérdést szeretnék feltenni. Az elsőt talán mindannyiukhoz, a másodikat 
pedig inkább a minisztérium képviselőihez, de lehet, hogy még elnök asszony is tud 
kiegészítést tenni ehhez, két olyan témában, ahol nem teljesítettünk jól az 
eredménytábla vonatkozásában. 

Az egyik ilyen - több ilyenre utalt elnök asszony is - az uniós jogi képzésen részt 
vevő bírók aránya. Itt azt hozta ki az eredménytábla, hogy az egyik legalacsonyabb 
értékkel rendelkezünk az Európai Unióban, ez kevesebb mint 20 százalékot jelent.  

Tehát erre szeretnék valamilyen választ kapni, hogy ez valóban így áll-e, vagy itt 
is esetleg a metódussal van valamilyen probléma, hiszen a másik kérdés 
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vonatkozásában erre utalt elnök asszony, itt viszont inkább akkor a minisztérium 
illetékeseihez fordulnék. Tehát ahogy ezt elmondta Handó Tünde asszony is, a 
vállalkozások részéről a bírói függetlenség megítélése vonatkozásában nagyon rosszul 
szerepelt hazánk az eredménytáblán, és az hangzott itt el, hogy ez azért történt, mert 
egyrészt a vállalkozásoknak csak egy nagyon szűk körét kérdezték meg. Tehát 
valószínű, hogy ezt akkor másként kellene megtenni, a korábbi években sokkal jobban 
szerepeltünk, tehát ha jól értettem, akkor elnök asszony is értetlenül áll ez előtt az 
eredmény előtt.  

De mégis akkor a minisztériumtól kérdezném, hogy önök is ugyanígy látják-e, 
tehát ez-e ennek az indoka, mert ha igen, akkor pedig mindenképpen valamilyen 
lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy olyan információk szerepeljenek itt, az 
eredménytáblában, amiből tényleg érdemi következtetéseket tudunk levonni. 

Tehát akkor ez irányba kellene hathatós lépéseket tenni. Ezt a kérdést éppen 
ezért inkább önökhöz intézném, de hogyha esetleg elnök asszony még hozzáfűzne 
valamit, azt örömmel venném. 

Igazából ez a két dolog, amire rá szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen. 
 
DR. HANDÓ TÜNDE elnök (Országos Bírósági Hivatal): A képzésre 

válaszolhatok? 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. HANDÓ TÜNDE elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm szépen. A 

képzésre válaszolnék, és erre a kis füzetre is utalok, amelyben szerepel egy olyan cím, 
hogy élethosszig tartó tanulás, hiszen ez is egy stratégiai cél. 2011-ben 85 képzés volt, 
2015-ben 295 esemény volt. 2011-ben 4300 résztvevő volt, 2015-ben 13 ezer résztvevő. 
A külföldi képzésekre csak a kiutazók - nem a beutazók, mert itt is rendezünk 
konferenciákat - 2011-ben 28 fő volt, 2015-ben 295 fő. Van egy 70 fős európai 
szaktanácsadói networkunk, különösen képzett és külföldre sokat utazó bírókról van 
szó, akik előadásokat, helyi képzéseket, tanácsadást tartanak, segédanyagokat írnak, 
saját ösztöndíjasaink vannak a luxemburgi bíróságon, az Európai Jogakadémián. 

Összefoglalva: téves adatszolgáltatás történhetett, úgyhogy ezt a következő 
évben korrigáljuk. Azt gondolom, hogy sokszorosa a más tagállamokat illetően is az 
uniós képzés Magyarországon. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Esetleg a kérdésre kívánnak-e válaszolni most, ha 

már elkezdtük a válaszokat? 
 
DR. CZOMBOS TAMÁS helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen 

Köszönöm szépen. Alelnök úr második kérdésére válaszolva, a függetlenségi kritérium 
kapcsán. Ahogy elnök asszony is említette, a Világgazdasági Fórum értékelése valóban 
egyfajta furcsa listát hoz létre, meg valóban egy pillanatnyi szubjektív érzetet mutat. 
Ezért jó az, hogy most már nemcsak a Világgazdasági Fórum, hanem az Eurobarométer 
eredményei is benne vannak a táblában, ahol szintén nem annyira pozitív az eredmény, 
a 22-ikek vagyunk. De hogy ha valaki megnézi ezt a közlemény 48. oldalán lévő táblát, 
itt visszautalok arra, amit a bevezetőben mondtam, hogy minden évben, amikor a 
Bizottság összehívja a tagállamokat, akkor mi mindig elmondjuk, hogy szerintünk hol 
rossz a módszertan, hol rossz a metodológia, de sajnos, nem igazán látunk 
fogadókészséget a Bizottság részéről. 

A 48. oldalon ez a 46-os ábra pont azt mutatja, hogy ha a rossz vagy nagyon rossz 
véleménnyel lévők arányát nézzük, akkor az előttünk lévő helyezést kapó 
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tagállamoknál sokkal magasabb a rossz vélemény aránya. Igazán az az indoka annak, 
hogy mi így hátrakerültünk, hogy nálunk a „nem tudja” válasz nagyon magas. Ebből 
pedig jöhet valóban egy olyan módszertani kérés, hogy lehet, hogy rossz a módszertan, 
mert túlságosan figyelembe veszi ezt a „nem tudja”-,t, mert hogyha megnézzük, 
akkorakár az előttünk lévő Litvániánál, akár Lengyelországnál nálunk kisebb a rossz 
vélemények aránya. 

Tehát itt mit tudunk tenni? Azt tudjuk tenni, hogy továbbra is hangsúlyosan, 
más tagállamokkal szövetkezve ezeken a fórumokon, jelezni fogjuk a Bizottságnak, 
hogy itt rossz és nem megfelelő képet ad a tábla, tehát itt változtatni kellene a 
módszertanon. De sajnálatosan, mivel ez a Bizottság közleménye, így igazán csak el 
tudjuk mondani a véleményünket, nincsen úgymond kényszerítő lehetőségünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e még kérdés? 

(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor engedjenek meg egy nagyon rövid kérdést. Hallottuk, 
hogy az uniós igazságügyi eredménytábla az egy olyan információs rendszer, amelynek 
célja, hogy segítse az Uniót és a tagállamokat egy hatékonyabb igazságszolgáltatás 
megvalósításában, azáltal, hogy egyfajta objektív, megbízható és összehasonlítható 
adatokat szolgáltat valamennyi tagállam igazságszolgáltatási rendszerének három fő 
jellemzőjéről. Az egyik a minőség, a második a függetlenség, a harmadik pedig a 
hatékonyság. 

Lehet, hogy túl költői lesz a kérdés, hogy ezen eredménytábla összehasonlító 
táblázata alapján milyennek tekinthetők a magyar igazságszolgáltatási rendszer főbb 
jellemzői, különösen gondolok itt a bírósági eljárások tartamára. Ha nincs több kérdés, 
akkor visszaadom a szót a válaszadásra. Tessék parancsolni! 

 
DR. SZECSKÓ JÓZSEF helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Talán 

azt az álláspontot lehetne megfogalmazni itt az elhangzottak függvényében és az 
elhangzottak alapján, hogy a magyar igazságszolgáltatás teljesítménye egyenletesnek 
mondható, és több kérdésben komoly javuló eredményeket mutat. És ahogy utalás 
történt rá, hogy az a tény, hogy Magyarország az utóbbi két évben nem szerepelt már 
azon tagállamok között, amelyek az Európai Bizottság ajánlása alapján 
országspecifikus ajánlást kaptak, ez azt mutatja, hogy az igazságügyi ágazat megújítása 
érdekében tett kormányzati erőfeszítések elérik, illetve elérték a céljukat. 

Tehát ha röviden összegezném ennek a 2016-os bizottsági anyagnak a 
konklúzióját, akkor ezt tudnám elmondani. Természetesen ahogy államtitkár úr is utalt 
rá, itt különböző módszertani kérdésekben a minisztériumnak meg kell tenni a 
megfelelő jelzéseket, hogy abból adódóan, ha esetleg rossz módszerrel mérnek 
bizonyos kérdéseket, így azok nem tükrözik a valós vagy tényleges helyzetet, ezen 
próbáljunk meg javítani, és akkor amellett, hogy rengeteg munka fekszik abban, hogy 
az eredményeket megtartsuk, illetve javítsuk, emellett olyan módszertani kérdések 
miatt esetleg nem kapunk egyes mutatók tekintetében a reálisnál kedvezőtlenebb 
besorolást ebben az esetleges jövő évi jelentésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni, (Nincs jelzés.) Nem. 
Tisztelt Elnök Asszony! Államtitkár Urak! Én köszönöm a beszámolót, valóban 

meggyőződtünk arról, hogy a magyar igazságszolgáltatás ügye, ha lassan is, de fejlődik, 
és remélhetőleg jövőre még jobb jelentés születik Magyarországgal kapcsolatban. 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a soron következő 
ülésünkre 2016. május 17-én, tehát jövő héten kedden, Pünkösd után, 9.30 órakor 
kerül sor ebben a teremben. Két rendkívül izgalmas napirendi pontot fogunk 
megtárgyalni: egyrészt a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
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törvényjavaslatot, a vitához kapcsolódó bizottságként a házszabály 44-45. §-a alapján, 
másrészt a tájékoztatót az Európa 2020 stratégiát végrehajtó 2016. évi nemzeti 
reformprogramról, valamint a 2016. évi konvergenciaprogramról. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselője lesz az előadó. 

Az ülés berekesztése 

Tehát kérem képviselőtársaimat, hogy ne felejtsék el, Pünkösd után találkozunk. 
Köszönöm szépen. Az ülést bezárom. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 33 perc)  

 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  dr. Lestár Éva és Pavlánszky Éva  
 


