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Napirendi javaslat 

 

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolója (B/1305. szám) 
(Kijelölt bizottság)  
 

2. A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2013. évi 
tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll 
körében (B/637. szám)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek és 
kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/1328. szám)  
(Dr. Selmeczi Gabriella és Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1427. szám)  
(Csöbör Katalin (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

5. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

6. A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése Balla György, a Törvényalkotási 
bizottság alelnökének 2014. június 26-i ülésvezetése tárgyában  
(IUB/21-1/2014.)  
(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
61. §-a szerinti eljárásban)  
 

7. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Szávay István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Budai Gyula (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Teleki László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke  
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő  
 

Megjelent   
Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Külön nagy tisztelettel 
köszöntöm a megjelent vendégeinket: dr. Handó Tünde elnök asszonyt és dr. Darák 
Péter elnök urat. Köszöntöm a bizottság dolgozóit és mindenkit, aki figyelemmel 
kíséri a munkánkat. 

Először a napirendi pontokkal kapcsolatban kell döntést hoznunk. Nekem 
nincs tudomásom arról, hogy a napirend módosítására indítvány érkezett volna. Az 
eredetileg kiküldött napirendi javaslatot teszem föl majd szavazásra. 

Kérdezem előtte a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban bárkinek 
bármilyen észrevétele, indítványa van-e. (Nincs ilyen jelzés.) 

A napirendi szavazás előtt szeretném jegyzőkönyvbe mondani, hogy Bárándy 
Gergely képviselő úr helyettesíti Teleki László képviselő urat, én helyettesítem Budai 
Gyula alelnök urat, Varga József képviselő úr helyettesíti Papcsák Ferenc alelnök 
urat, Vas Imre képviselő úr helyettesíti Demeter Zoltán képviselő urat, Vitányi István 
alelnök úr pedig Vigh László képviselő urat. Ezzel a bizottság nyilván határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Most lehet szó a szavazásról. Kérdezem, a napirendet elfogadja-e a bizottság. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
10 igen. Ki van a napirend ellen? (Szavazás. - Nincs ilyen. - Apáti Istvánhoz:) 
Tartózkodik képviselő úr? 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem, én támogatom, csak lemaradtam a szavazásról. 

(Derültség.) 
 
ELNÖK: Jó, értem.  
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Azon gondolkoztam, hogy hogyan tehetném jóvá. 
 
ELNÖK: Akkor a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi, B/1305. számú 
beszámolója (Kijelölt bizottság) 

Tisztelt Bizottság! Szeretném tájékoztatásul elmondani… (Jelzésre:) Bocsánat, 
Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót. 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy 
ügyrendi javaslatom lenne. Tekintettel arra, hogy a Törvényalkotási bizottságnak 11 
órakor kezdődik az ülése, és jómagamon kívül elnök úr is érintett benne, hiszen ott 
tag, Vas Imre képviselő úr szintén tagja annak a bizottságnak, úgyhogy elnézést kérve 
a vendégektől, de én azt indítványozom, mivel egy rövid ülés várható a 
Törvényalkotási bizottságban, 11 órakor függesszük föl ennek a bizottságnak az ülését, 
hogy részt tudjunk venni azon is, tekintettel arra, hogy fontos napirendi pontok 
vannak, annak ellenére, hogy rövid lesz ez az ülés.  
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S egyúttal indítványozom tisztelt elnök úrnál azt, hogy a jövőben ilyen ne 
forduljon elő, hiszen jelentős a személyi átfedés a bizottsági tagok között, egyeztessen 
a másik bizottság elnökével az időpontot illetően. 

Nagyon szépen köszönöm.  
 
ELNÖK: Mielőtt szavazásra bocsátanám az ügyrendi javaslatot, tájékoztatásul 

annyit szeretnék elmondani, amire később vissza fogok térni: vitás volt a jelenlegi 
meghallgatásnak a tartalmi része, s ebben a kérdésben a Házbizottságban 
egyeztettünk. S az az alelnök úr vezette a házbizottsági ülést, aki egyben a 
Törvényalkotási bizottság elnöke, és ő pontosan ismerte a mai időpontot, mert hiszen 
az volt a kérdésem, hogy a mai időpont keretein belül milyen tartalmú meghallgatást 
folytathatunk - ezt majd el fogom mondani -, és már ki lettek adva a meghívók, 
amikor úgy döntött a Törvényalkotási bizottságot vezető elnök úr, hogy ettől 
függetlenül ő ezt a bizottsági ülést kitűzi.  

Én egyébként megszerveztem a helyettesítésemet a Törvényalkotási 
bizottságban, tehát én nem fogom elhagyni az üléstermet, mert a vendégeinkkel 
szemben ez udvariatlanság, és tekintettel arra, hogy nem arról van szó, hogy sima 
napirendi pontokat tárgyalunk, amit felfüggeszthetünk, hanem két olyan magas 
tisztségviselő van jelen, akivel szemben én ezt nem javasolom - de ez az én 
magánvéleményem. 

Elhangzott egy ügyrendi javaslat. Kérdezem a frakciókat, hogy az ügyrendi 
javaslattal kapcsolatban kívánnak-e észrevételt tenni. Bárándy képviselő úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen - inkább válasz elnök úr 

felvetésére. Természetesen én is ennek tudatában tettem meg az ügyrendi indítványt, 
és talán mindenki elhiszi, hogy nem visszaélni szeretnék ezzel a helyzettel, csak én 
meg kénytelen leszek elhagyni ennek a bizottságnak az ülését, hiszen alelnöke vagyok 
annak a másik bizottságnak, és kénytelen vagyok ott is helytállni. Úgyhogy akkor, ha 
az ügyrendi javaslat nem kerül elfogadásra - és mindazokat az érveket én értem, amit 
elnök úr elmondott, sőt még hibát sem keresek ebben a helyzetben -, elnézést kérek 
azért, hogy föl fogok állni és elmegyek egy rövid időre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: De ettől a hozzászólástól függetlenül az ügyrendi indítvány él… (Dr. 

Bárándy Gergely: Azt fenntartom, így van.), tehát erről döntenünk kell. 
Kérdezem a frakciókat, hogy az ügyrendi javaslat tekintetében kívánnak-e 

nyilatkozni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 

Szavazás az ügyrendi javaslat elfogadásáról 

Kérdezem tehát, ki támogatja Bárándy Gergely képviselő úr ügyrendi 
javaslatát. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6-an nem támogatják. És ki tartózkodott? (Szavazás.) 
2-en tartózkodtak.  

Képviselő úr, az ügyrendi javaslat nem ment át, de természetesen ezt a 
bejelentését tudomásul vesszük, és én is kérem a vendégeinket, hogy ezt ne vegyék 
zokon, de ez a Házunk szervezése. 

Az elnök bevezetője 

Tisztelettel, amire az előbb már tettem utalást, a mai házbizottsági ülésen 
derült ki tulajdonképpen, hogy a beszámolóknak mi lesz a sorsa a 2013. évvel 
kapcsolatban. Egy olyan álláspont alakult ki - és ez vitás volt -, hogy amit a törvény 
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nem enged bizottság elé küldeni, abban a plenáris ülésnek kell dönteni; viszont amit 
enged, azt a Házbizottság adja ki a bizottságoknak, és a bizottságok zárják le az egész 
beszámoló elfogadásával kapcsolatos eljárást. 

Van egy probléma, és az a probléma, hogy az Alaptörvényünk mondja ki, hogy 
a legfőbb ügyész a plenáris ülésnek számol be. Ugyanezt a beszámolási kötelezettséget 
viszont a Kúria elnökével kapcsolatban, és az Országos Bírósági Hivatal elnökével 
kapcsolatban a saját törvény mondja ki, ezért ez vitás volt. De a Házbizottság, 
megítélésem szerint nagyon helyesen, ma úgy döntött, hogy a legfőbb ügyész 
szintjének megfelelően az Országos Bírósági Hivatal elnökének, illetve a Kúria 
elnökének beszámolóját az Országgyűlés fogja megtárgyalni. Ebből az következik, 
hogy jelenleg a mi bizottsági feladatunk az, hogy ennek a plenáris ülés előtti 
meghallgatásnak az előkészítését végezzük el. Ennek a keretében kell majd arról 
döntenünk, hogy a bizottság saját maga tekintetében elfogadja-e az illetékes 
beszámolót, vagy sem, és amennyiben elfogadja, egy országgyűlési határozatot kell 
beterjesztenünk mind a két beszámolóval kapcsolatban a tisztelt Háznak, hogy a Ház 
is fogadja el. 

Ilyen előzmények után ismét tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelent 
vendégeinket, és az elfogadott napirendünknek megfelelően először dr. Handó Tünde 
elnök asszonyt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét kérem, hogy a ’13. évi 
beszámolóját, ha úgy ítéli meg, egészítse ki. A beszámolót egyébként a bizottság 
valamennyi tagja megkapta. Megadom a szót, tessék parancsolni! 

Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: (Előadását vetített 
képes prezentáció kíséri.) Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt gondolom, hogy a 
szervezetünk számára egy fontos pillanat az, amikor számot adhatunk arról, hogy mi 
történt a 2013-as évben.  

A bíróság legfontosabb feladata a jogbiztonság őrzése és szolgálata, ez 
stabilitást feltételez, de ugyanakkor változásokra is szükség van mindig. Ahogyan 
Deák Ferenc mondta: „Nemzeti csinosodásnak haladásával változván az idők 
szelleme, sok régit el kell törölni, sok újat alkotni, sokat javítva változtatni.”. Ha még 
távolabb megyünk az időben, az első igazságügyi reformot muszáj felidéznem a 
jogászok körében, mert olyan rendelkezéseket olvasunk Mátyás király törvényeiben, 
amelyek ma is élnek. Azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy nincs új a nap alatt. Az 
1486-os 54-es törvénycikkben azt írta: „Továbbá a perekben és a bíróságok előtt 
elbukott felek bíráikat néha rágalmazni, kisebbíteni és igaztalanul gyalázni szokták, 
mintha ezek nem szolgáltattak volna nékik igazságot, akiknek igazságtalan és 
kárhozatos kiabálása miatt többnyire igen sok botrány és másféle bajok támadnak.” 
Mátyás király akkor elrendelte, hogy ezen nyelvek megfékezésére mindazok, akik 
ilyen módon gyalázzák a bíróságokat, bírókat ugyanolyan büntetésben részesüljenek, 
mint amilyen büntetést egy bíró kapna, ha való volna az ellene felhozott vád. 

De visszatérve a bírósági szervezetre, mit is jelent a bírósági szervezet. 
Tizenegyezer dolgozó van benne, 2800 bíró, 111 járásbíróság. Óriási különbségek 
vannak a járásbírósági méretek között, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 227 bíró 
van, és van Zircen, Veszprém megyében egy bíróság, ahol egyetlen bíró dolgozik. Hét 
fő alatti bíróságok közül 70 darab van. 1,8 millió ügy érkezett 2013-ban a bíróságokra 
és a költségvetés, amivel gazdálkodnunk kell és lehet, az 87 milliárdos összeg. 157 
épület tartozik a gondozásunk alá. Tehát rendkívül szerteágazó az igazgatási munka.  

Mit is jelent a bíróságok igazgatása? Egyrészt a bíróságok rövid és hosszú távú 
működésének a biztosítása, a bírók munkájának támogatása és persze az, hogy az 
állampolgárok minél jobb igazságszolgáltatáshoz férjenek hozzá. Ha a bírósági 
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reformokhoz visszatérünk, érdemes odáig ellépnünk, amikor a rendszerváltás 
megtörtént. Akkor a jogállamnak óriási nagy presztízse volt, és ez is volt az oka 
annak, hogy a bírósági szervezet, gyakorlatilag annak az igazgatási része változás 
nélkül megmaradt az igazságügyi miniszternél. 1997-ben történt egy óriási változás, 
nevezetesen, hogy az igazgatási kérdések mind az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács jogkörébe kerültek. Ez egy nemzeti szintű önkormányzati testület. Ők voltak 
azok, akik létszámról, épületről, pénzről, előmenetelről, mindenről, ami csak a 
bíróságok működéséhez tartozhat, dönteni tudtak. Akkor ez egy revelatív előrelépés 
volt, hiszen kevesen voltak még Európában is ilyen módon megszervezve, mint ahogy 
ez akkor Magyarországon megtörtént.  

Tulajdonképpen egy ingamozgással is be lehet majd mutatni a változásokat. 
Mindenki úgy indult neki ennek a fajta működésnek, hogy ez nagyon hatékony, 
előremutató változást fog eredményezni az igazságszolgáltatás hatékonyságában. A 
legjobb szándékok ellenére is azonban az OIT által megbízott három tudományos 
testület olyan hibákat tárt fel, amelyek sürgető változásra mutatták meg az igényt, 
hiszen az eljárások időszerűségével, az ítélkezés egységével problémák voltak, mert 
ott a Legfelsőbb Bíróság elnökének nem maradt ideje igazán ezzel foglalkozni. A 
költségvetési lehetőségek elosztása aránytalan volt, nem egészen jól megszervezett. Az 
előremenetel, a bírói pályára való bejutás is kiszámíthatatlanná, átláthatatlanná vált 
és megfogalmazódtak az elvárások az átlátható, kiszámítható igazságszolgáltatás, a 
munkateher egyenletes elosztása és az objektív alapú előremenetel irányába.  

Történtek is változások. Már 2010-től éppen ez a kormány volt az, aki több 
jogkört és több felelősséget adott egyetlen egy, az OIT vezetője részére, de még ez sem 
tudta a megfelelő eredményt elérni. Ezért egy nagyobb arányú változás történt, az 
egyszemélyi felelősséggel az igazgatásban megmaradt az Országos Bírói Tanács 
döntési és kontroll jogköre, és a jogegységet illetően, az ítélkezés irányának 
megszabását illetően a Kúria kiemelkedő és új jogköröket kapott. Tulajdonképpen a 
bírósági szervezeten belül is az a hatalommegosztás valósult meg, ami az 
államszervezést is jellemzi. Hiszen ez a 3 testület egymást figyelve, egymást 
támogatva, egymás munkáját segítve, vagy fékezve dolgozik azon, hogy a bírósági 
szervezet minél hatékonyabban, átláthatóbban működjék.  

Amit itt fontos megjegyezni, és amit talán kevesen tudnak, hogy miképpen is 
működik ez a bírósági szervezet belülről. Tudni kell ugyanis, hogy ez nem úgy 
működik, mint valami közigazgatási szervezet, de nem is úgy, mint a legfőbb 
ügyészség. Itt rengeteg sok olyan bírói testület van, a bírói tanácsok, az összbírói 
értekezletek, amelyeknek meghatározó szerepük van egy-egy döntés kialakításában, 
egyfajta bázisdemokrácia működik a bírósági szervezetben. Csak hogy egy példát 
mondjak: az, hogy a köztársasági elnök elé ki kerül, mint bírói kinevezésre javasolt, az 
nem annyira az OBT elnökén múlik, mint inkább azon a bírói tanácson, aki akár a 
jelentkező 80 pályázót rangsorolja, és azt mondja, hogy íme, ez az 1., ez a 2., ez a 3. 
helyen rangsorolt. Ugyanis az elnök úrnak és nekem is kizárólag az első három 
helyezett között van választási lehetőségem azzal, hogy a döntésünket az Országos 
Bírói Tanács vétózhatja.  

Amiről a mai napon szeretnék számot adni szóban is és kiegészíteni az írásbeli 
beszámolót, azok az eredményeink. De mielőtt az eredményekről beszélek, fontos 
hangsúlyozni azt, hogy miért érhettünk el eredményeket, és ez nem más, mint az, 
hogy meghatároztunk stratégiai célokat.  

Nagyon egyszerű dolgok ezek, de ahhoz, hogy mindannyian tudjuk, hogy 
milyen cél érdekében tevékenykedünk, lényeges volt meghatározni ezeket a célokat. A 
legfontosabb az, hogy független bírák, magas színvonalon, időszerűen ítélkezzenek; 
fontos, hogy az emberi erőforrásokkal optimálisan gazdálkodjunk, tehát minden 
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tudás ott hasznosuljon, ahol a legnagyobb szükség van rá; fontos, hogy a tárgyi 
erőforrásokkal jól sáfárkodjunk; fontos a bírói szervezet integritása; fontos a 
bírósághoz való hozzáférésnek az erősítése; és nagyon fontos az, hogy megvalósuljon 
a szervezetben az élethosszig való tanulás, tehát a képzés, méghozzá úgy, hogy a többi 
hivatásrendet is bevonva, velük együttműködve, mert ugyanazt kell tudnunk és 
tanulnunk ügyvédeknek, ügyészeknek, közjegyzőknek, amivel nap mint nap 
foglalkozunk a tárgyalótermekben. S ehhez kapcsolódnak olyan újfajta 
munkamódszerek, amelyek időnként még a sajtóban is visszhangot vernek, amikor 
tanácselnöki pozícióknak a léte, nem léte, módosítása szóba kerül, merthogy az ma 
már mindennapos a bírósági szervezetben, hogy a különféle javaslatok, felvetések 
többszörösen vannak megköröztetve, visszacsatolva a bírósági szervezetben, mielőtt 
egyáltalán bárhova azt javaslatként továbbvinnénk a bírósági szervezeten kívülre.  

S akkor az eredményekről. Ami a leglátványosabb és a legfontosabb mindenki 
számára, hogy hogyan is alakul az ügyforgalom. 2012-ben, amikor még a megelőző 
évről adhattam számot, akkor nagyon komoly elmaradásban volt a bírósági szervezet. 
Nos, 2013-ban 65 százalékkal több ügy érkezett, mint 2011-ben; 67 százalékkal több 
ügyet fejeztünk be; 7 százalékkal csökkent az éven túli ügyek száma; a Fővárosi 
Törvényszéken az öt éven túli ügyek száma 21 százalékkal csökkent. S amit a képeken 
külön ki is emeltünk, a Fővárosi Törvényszéknél, amely a legkomolyabb bajban volt, 
ott azt láthatják, hogy törvényszéki büntető elsőfokon a folyamatos ügyek, tehát egyes 
bíró tárgyal nagy horderejű ügyeket, mint amilyen akár a Koszi-klán - nem is tudom 
ezeket a sajtóban futó ügyeket most felsorolni, amelyekre a leginkább figyelnek az 
emberek -, 2012-ben még 36 ügye volt átlagosan egy tanácsnak a fővárosban ilyenből, 
2014-ben már 22 az első félévben. Az országos átlag pedig 17 ilyen ügyről 15-re 
csökkent egy tanács kezén. 

A civilisztikai ügyszakban a másodfokot mutatom a Fővárosi Törvényszéken: 
2012-ben egy tanács előtt még 254 folyamatos ügy volt, 2014-ben pedig ez 93-ra 
csökkent. Nemcsak a bírókról van szó, hanem az ügyfelekről is, hiszen nyilván, ha 
valakinek a kezén kevesebb ügy van, akkor gyorsabban tudja kitűzni a tárgyalásokat, 
és hamarabb tudnak befejeződni ezek az ügyek. Óriási előrelépés ez a bírósági 
szervezet működését illetően.  

Továbblépve az eredmények tekintetében, még felidézve azt, amivel 
elindultunk, a 2010. évi átlagos adatot mutatjuk, mely a Szolnoki Törvényszéket 
mutatja be: míg a civilisztikai peres ügyszakban másodfokon 36 ügye volt egy 
tanácsnak, akkor a Fővárosi Törvényszéken 241. Most ehhez képest az a 93-as 
folyamatos ügy, amiről most a Fővárosi Törvényszéken számot tudunk adni, azt 
gondolom, visszaigazolja ennek az átszervezésnek a helyességét. Mindaz a jó szándék, 
ami az elmúlt, megelőző éveket jellemezte, sajnos nem hozott áttörő eredményt, ezért 
ezúton is szeretném megköszönni a parlament és a jogalkotó hatékonyságát és bátor 
hozzáállását a kérdéshez.  

Eredményesek voltunk a költségvetés tekintetében is, és itt is szeretném 
megköszönni a parlament valamennyi tagjának a támogatását, hiszen 2011-ben 
69 milliárd forinttal gazdálkodtunk, és 26 százalékkal nőtt ez az összeg 2014-re. Ez 
biztosította azt, hogy az infrastruktúrát, tehát az épületállományt, ami elképesztően 
rossz állapotban van nagy részben, helyre tudjuk állítani, illetve lehetővé tette, hogy 
az informatikai parkunkat - a számítógépeink 80 százaléka 6-8 évesnél idősebb volt - 
le tudtuk cserélni nagy részben, és ez adja az alapját annak, hogy elektronikus 
eljárásokat egyáltalán ki tudjunk alakítani, hiszen nem lehet a Holdra szállni hatökrös 
szekérrel. Tehát nagyon fontos, hogy olyan eszközeink legyenek, amelyeket 
hasznosítani tudunk.  
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Ugyanakkor azonban azt is el kell mondani, hogy az illetményeket illetően nem 
állunk olyan jól. Tehát mindezt a többletköltséget az infrastruktúrára fordítottuk, a 
bírói, bírósági szervezeti illetmények viszont nem növekedtek. Tíz éve volt utoljára 
illetményemelés a bírósági szervezetben. Csak a 2012-es adatok szerint 8 százalékos a 
reálbércsökkenés a bírósági szervezetben. Azért is tartom fontosnak ezt elmondani, 
mert amikor a közszférában az életpályamodellekről van szó, fontos, hogy a 
törvényhozás gondoljon a bírósági szervezetre is mint harmadik hatalmi ágra, mint 
amelyet e tekintetben is ideje volna megerősíteni. 

Továbbfolytatva a köszöneteket: köszönöm a parlamentnek és köszönöm az 
Igazságügyi Minisztériumnak is azt a támogatást, amiben részesültünk a jogszabály-
véleményezések és a jogszabály-módosítási javaslataink fogadását illetően. Kiváló 
együttműködés jellemezte a minisztériumi kapcsolatot, illetve az alkotmányügyi 
bizottsággal való kapcsolatunkat, és ennek a fajta proaktív, egymásra odafigyelő 
hozzáállásnak óriási hozadéka volt a szervezetben. Ez egyébként komoly munkát 
jelentett számunkra, és naponta - munkanaponként számolva itt kimutattuk - több 
mint egy jogszabályt véleményeztünk, amiben olyan komoly szabályok is voltak, mint 
a Btk., különféle eljárási szabályok. De ennek a fajta együttműködésnek köszönhető 
az az ügyforgalmi eredmény, amelyet az imént mutattam, hiszen csökkent a 
törvényszéki hatáskör, a kényszer-végelszámolások rendszere, ami a felszámolási és 
cégügyszakot érintette, átalakult; változott az ítélőtábla illetékessége. Mint itt 
bemutatásra került, a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területe csökkent, amivel 
legalább annyit el tudtunk érni, hogy az a devizahiteles-ügydömping, ami érte az 
elmúlt két évben a Fővárosi Ítélőtáblát, legalább nem sodorta el őket úgy, mint ha 
cunami érkezett volna a Fővárosi Ítélőtáblára. De ennek a fajta együttműködésnek 
volt köszönhető az is, hogy a szabálysértési ügyszakban, ahol még egy évvel ezelőtt 
havonta 30 ezer tárgyalást kellett tartaniuk a bírósági titkároknak, ma már 2-3 ezer 
tárgyalás elégséges. 

Megmutatva ennek a jogszabály-véleményezésnek a bonyolultságát - mert ez 
egy komoly átszervezést, szemléletváltást igényelt a bírósági szervezetben -, itt egy 
uniós pályázathoz kapcsolódóan kialakított munkaszervezési folyamatábrát mutatunk 
meg. Ahhoz, hogy mi egy vagy két napon belül komoly jogszabályokra véleményt 
tudjunk megfogalmazni, nagyon nagy változásokra volt szükség a szervezetben. Nem 
elég ma már csak azt mondani a bírósági szervezetben, hogy valamilyen jogszabállyal 
egyetértünk vagy nem tartjuk helyesnek, hanem meg kell tudnunk fogalmazni azt, 
hogy mi az, ami valóban a törvényhozói célt is szolgálná, és a bíróság is tudja 
támogatni azt a fajta törvényhozói, jogalkotói célt, amelyet egy-egy jogszabály 
megjelenít. 

Eredményeket értünk el a képzés tekintetében. Itt egy diagramot lehet látni 
arról, hogy míg 2011-ben 85 képzés volt, 2013-ban az akadémia már 191 képzést 
folytatott le, 14 ezer résztvevővel, és a résztvevőknek ebben a számában nem is 
szerepelnek a közjegyzők és az ügyvédek, akik felé a Ptk., Btk. és egyéb más komoly 
törvények kapcsán megnyitottuk a kapukat, és ők is ugyanazt a tudást vehették át, 
amit a bíró kollégák. (Dr. Vas Imre távozik az ülésteremből.)  

Nyitottunk a nemzetközi kapcsolatok felé, saját ösztöndíjasaink vannak a 
luxembourgi bíróságon, a strasbourgi bíróságon és a tieri Európai Jogakadémián, 
hogy tudják, mi történik Európában, és ezt a tudást közvetlenül is hozzák haza. 

További eredmények, amelyek a szolgáltató jellegű bíróság felé mutatnak, a 
bírósági közvetítés. Elszomorodva halljuk a híreket a családjogi ügyekben 
elmérgesedett, elhúzódó ügyekről. Nem lehet egyik napról a másikra felszámolni 
ezeket a problémákat. Ezt szolgálja többek között a bírósági közvetítés bevezetése. 
2013-ban 40 kijelölt közvetítőnk volt, 2014-ben száznál már több van és 70 
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százalékos eredményességgel járnak el. Négy-ötéves ügyeket képesek lezárni 2-3 órás 
közvetítői megbeszélésekkel. Ez óriási lehetőség és óriási eredmény. 

Ilyen eredménynek tekinthető az is, hogy foglalkozunk a gyermekközpontú 
igazságszolgáltatással. Gyermekbarát meghallgató szobák alakultak ki, már 44 ilyen 
szobánk volt 2013-ban. Jogszabály-módosítások voltak és intenzív képzésen vesznek 
részt a bírók, akik családjogi vagy büntető ügyekben járnak el, hogy az áldozatokat 
megfelelően tudják kezelni. A gyerekekhez kapcsolódik részben a Nyitott bíróság 
programunk, ami példa nélküli az egész magyar államszervezetben. Ezek a bírók és 
titkárok, fogalmazók, vezetők, akik ebben a programban részt vesznek, tavaly 32 ezer 
középiskoláshoz jutottak el. Idén csak az első félévben 26 ezer középiskolai diákkal 
találkoztak a legkülönfélébb formában, osztályfőnöki órákon, perszimulációban, 
színházi előadások dramatizálása során. A munkaidejükön felül foglalkoznak a 
fiatalokkal a kollégák, és már most azt hallom egyetemi tanároktól két év után, hogy a 
most egyetemre kerülő diákok - nem csak joghallgatók -, amikor bevezető 
előadásokat hallanak a hallgatói jogokról és egyáltalán jogkérdésekről, hiszen most 
már felnőtt módon maguknak kell intézni az ügyeiket, nem fordulnak el, nem lépnek 
ki az ajtón, mert van egy jogi érzékenységük. Ezt ennek a kétéves munkának tudom 
be. Ilyen visszajelzéseket kapok a tanároktól az egyetemeken.  

Nagyon fontosnak tartjuk a tanúgondozás elindítását. Tanúszobákat alakítanak 
ki a bíróságokon, 85 kapcsolattartó volt 2013-ban, és a számuk nő. Ez azt jelenti, hogy 
személyesen, elektronikusan e-mailben kereshetik fel ezeket a kapcsolattartókat és 
segítik azokat az embereket, akik félve, ijedelemmel érkeznek a bírósági épületekbe. 
Nagyon sok múlik azon, hogy valós tényekről szóló vallomások kerüljenek a bírók elé. 
A cél mindenekelőtt ezekkel a jogszabályi kötelezettségeken túllépő programokkal, 
hogy elnyerjük a társadalom bizalmát, hiszen akkor tudunk eredményesek, 
hatékonyak lenni, ha az ügyfelek, a jogi hivatásrendek és egyáltalán a másik két 
hatalmi ág kellőképpen bízik a bírósági szervezetben. Ennek az eredményeit már 
nemzetközi statisztikák is mutatják, hiszen az Eurobarométer felmérése szerint 53 
százalékos a nemzeti bíróságok iránti bizalmi index. Magyarországon ez 58 százalék, 
és ezzel 16 európai uniós országot szorítottunk magunk mögé. Gyakorlatilag minden 
velük egyidejűleg csatlakozott ország mögöttünk van. Egyébként ilyenfajta 
felméréseket ma már a bíróságokon is végeznek.  

S ha a jövőről kell beszélni, nemcsak az aktualitása miatt, hanem azért is, mert 
ez feltett szándékunk és ebben a jövő, én az elektronikus eljárásokra helyezném a 
hangsúlyt. Látjuk, hogy valamikor, még Deák idejében lúdtollal kezdtük, ma már 
iPaddel tudunk dolgozni. Tehát az ügyfelek, ügyvédek számára olyan lehetőségeket 
szeretnénk megteremteni, amihez a hétköznapokban mindannyian hozzá vagyunk 
szokva. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy ha csomagot rendelünk az óceán 
túlpartjáról, látjuk, hogy az a csomag hogyan érkezik meg hozzánk. Miért ne láthatná 
azt egy ügyfél, hogy hol tart az ügye intézése ugyanilyen módon? Hozzá vagyunk 
szokva ahhoz, hogy a parkolási díjat SMS-en fizessük be. Miért ne lehetne az illetéket, 
vagy bármilyen igazságszolgáltatási díjat így befizetni? Hozzá vagyunk szokva ahhoz, 
hogy skype-oljunk azokkal, akiktől távol vagyunk. Miért ne lehetne tanúkat, 
ügyfeleket meghallgatni, vagy konferenciákat rendezni úgy, hogy videón folyjanak 
ezek a meghallgatások? Ha csak a bv-intézetekre gondolok, ahol több tucat 
fogvatartottat vagy menekültügyi őrizetest rendkívüli biztonsági körülményeket 
biztosítva, élőerőt felhasználva kell kísérni a bíróságokra, miért ne lehetne ezt 
másképpen, a modern technika eszközeinek megfelelően bonyolítani, mekkora erőt 
nyerhetne ezzel a rendőrség, de a bíróság éppúgy. 

Óriási lehetőségek állnak e tekintetben a bírósági szervezet előtt. Nem 
maradhatunk a XIX. században, és azoknál a kodifikációs munkáknál is fontos lesz, 



 13 

amikor a Pp., a Be. kodifikációjáról van szó. Egy újabb idézettel szeretném zárni a 
beszámolómat. Méghozzá az Alaptörvényből idéznék, a Nemzeti hitvallásból. „Valljuk 
- mondja az Alaptörvény -, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja a 
polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.” Nos, ebben, 
hogy a jogérvényesülés és jogérvényesítés miképpen zajlik, meghatározó szerepe van 
a bírósági szervezetnek. Azt kérem, hogy méltányolja a bizottság és méltányolja a 
parlament is azt a munkát, amit azon jog érvényesítése, érvényesülése végett végez a 
bíróság, amelyet a parlament alkot meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy tájékoztatásul annyit 

elmondjak, hogy a bizottság jelenlegi tagjai közül hárman voltunk tagjai az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanácsnak. Ebből adódóan egy kicsit jobban odafigyelünk ezekre 
a kérdésekre, mint az átlagos képviselők. Ezt a kis közbenső megjegyzést kivéve 
kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

Bárándy Gergely képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások, kérdések 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 
Asszony! Elnök Úr! Elnökhelyettes Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném 
megköszönni az elnök asszony beszámolóját, amiben kétség kívül számos eredmény 
felmutatható. Az, hogy az ügyforgalmi adatok kedvezően alakulnak, számomra is 
értékelhető, értékelendő adat. Hozzáteszem azt is, hogy úgy gondolom, a bírósági 
munka színvonalát elsősorban nem a statisztikai adatok fogják meghatározni, de 
nyilvánvalóan fontos részét képezik ennek. Sokkal inkább például meghatározza az, 
hogy a bíróságok az integritásukat meg tudják-e őrizni, hogy milyen színvonalú bírói 
munkát végeznek, hiszen nekem nagyobb érték, hogy egy jó színvonalú ítélet 
szülessen, az abszolút igazsághoz közelebb álló ítélet szülessen meg, mint az, hogy, 
mondjuk, ugyanaz az ügy gyorsabban befejeződjön. Nyilvánvalóan ezt egy más 
aspektusból érdemes majd megvizsgálni, de itt szeretném megköszönni azoknak az 
ítélkező és egyébként nem ítélkező bíráknak is az ez évi munkáját, akik az én 
meglátásom szerint magas színvonalon végezték a dolgukat, végezték a munkájukat. 

Az elnök asszony kitért arra, hogy mennyire jónak tartja az új bírósági 
igazgatási rendszert és részben ebből eredezteti azokat az eredményeket, amelyeket 
most megfogalmazott. Szeretném azt mondani - bár ebben már az elnök asszonnyal 
is, az ő részvételével és részvétele nélkül is nagyon sok vitánk volt, hogy az új bírósági 
igazgatási rendszer jó vagy nem, ezt szeretném feleleveníteni -, hogy most a bírósági 
rendszer a jogállami elveknek és normáknak az én meglátásom szerint is megfelel. 
Azért felel meg ugyanakkor, mert az eredeti tervekhez képest nagyjából 80 százalékát 
az Országgyűlés vagy saját elhatározásból, vagy európai uniós, velencei bizottsági 
nyomásra visszaalakította és átalakította. És például azt a bírósági szervezeten belüli 
hatalommegosztást, amiről az elnök asszony itt beszélt, létre tudta hozni, hiszen, 
mondjuk, az Országos Bírói Tanácsból, ami az eredeti tervek szerint egy 
kirakatszervezet volt, valóban egy, az Országos Bírósági Hivatal elnökét ellenőrző 
testület tudott válni. 

A másik megjegyzésem az volna, hogy én mindig híve voltam, most is az 
vagyok, elnök asszony is pontosan tudja, a hatalmi ágak közötti intenzív 
párbeszédnek. Annak, hogy elnök asszony ezt fontosnak tartja, és hogy az 
eredmények is ennek a helyességét mutatják, én kifejezetten örülök. Abban, hogy 
bizonyos eredmények ebből a szervezeti változásból adódnak-e, nekem nagyobb a 
kétségem. Ugyanis ahogy elnök úr is elmondta, hárman vagyunk itt, akik az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács tagjai voltunk éveken keresztül, és azt láttuk, hogy azokat 
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a felvetéseket, azokat az igényeket, amelyeket elnök asszony is megfogalmazott 
törvénymódosító javaslatok kapcsán, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács is 
megfogalmazta. Más kérdés, hogy akkor a parlament kétharmad része nem állt be 
ezen ügy mögé. Tehát én azt mondom és azt állítom most is, hogy ha ügyforgalmi 
adatokról beszélünk - és tudom, hogy elnök asszony ezt tartja elsődlegesen fontos 
feladatának az Országos Bírósági Hivatal részéről, magyarán szólva, hogy ennek a 
megfelelő alakítását elősegítse -, akkor azt tudom mondani, hogy ezek a szándékok és 
tervek megvoltak korábban az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnál is.  

Ezzel nem kisebbíteni akarom azokat az eredményeket, amelyeket az Országos 
Bírósági Hivatal elért, mindössze szeretném azt az asztalra tenni, hogy a két 
igazgatási modell közül ennek a helyességét ez önmagában nem igazolja. Annak én is 
örülök, hogy az Országgyűlés - egyébként nagyon sok esetben a mi támogatásunkkal 
is, tehát ellenzéki pártok támogatásával - ezeknek az illetékességi szabályoknak a 
megváltoztatásában partner volt és megtette. Én is úgy látom, hogy elsősorban az 
ügytehernek az ilyen módon való átalakítását, átalakulását jórészt 
törvénymódosításoknak lehet köszönni. Csak egy példával hadd éljek, mondjuk, a 
büntetőügyekben: ha fölemelik a szabálysértési értékhatárt 50 ezer forintra, és 
mondjuk, a szabálysértési ügyek elbírálását titkárok is végezhetik, akkor az 
értelemszerűen azt fogja jelenteni, hogy mondjuk, vagyon elleni bűncselekmények 
esetén jóval kisebb lesz a bírák leterheltsége; a titkároké nyilvánvalóan meg fog 
növekedni. Éppen ezért én, ha már a jövő útját nézem, akkor nem feltétlenül a bírói 
létszámnak a növelését tartom fontosnak, hanem ahogy tavaly is, tavalyelőtt is 
elmondtam, idén is elmondom: a bírói asszisztenciának a kibővítését tartom 
szükségesnek. Hiszen nemcsak az önálló ügykörben eljáró titkárokról van szó, hanem 
a bírónak, akár egy magasabb bírósági szinten lévő bírónak a munkáját elősegítő 
titkároknak lehetne olyan érdemi feladatokat adni, ami az eljárások gyorsítását, és 
hozzáteszem és kiemelem még egyszer: az ügyek minőségi elintézését is elősegítené.  

Ami az elhúzódó ügyeket illeti, azt gondolom, annak ellenére, hogy vannak 
biztató adatok, vannak olyan adatok is, amelyek kevésbé adnak bizakodásra alapot. 
Legalábbis jó volna, ha egy-két év múlva már nem ezeket kellene majd olvasni a 
beszámolóban. Ugye, az Emberi Jogi Bíróság, ha jól olvastam, 2013-ban összesen 
342 millió forint összegű kártérítés kifizetését tette kötelezővé Magyarország 
számára, és ebből a 342 millió forintból 324 millió forint kifizetése történt az ügyek 
elhúzódása miatt. Tehát én azt gondolom, ez az adat mindenesetre azt mutatja, hogy 
bizony van még ezen a területen is mit tenni, itt sem alakult annyira pozitívan azért 
minden, mint ahogy elnök asszony arról beszámolt.  

Mivel a beszámoló is említést tesz róla, de ha nem tenne, akkor is szóba 
hoznám, hogy most jelent meg a költségvetési vonzata annak - és itt elsősorban a 
bizottság jelen lévő fideszes tagjainak címzem ezt a mondatot, áttételesen persze 
elnök asszony felé is, hiszen úgy tudom, hogy ezzel a rendelkezéssel egyetértett annak 
idején -, hogy a bírák kényszernyugdíjazása vonatkozásában a beszámoló szerint csak 
perekre kellett kifizetnie az államnak 140 millió forintot. S tudjuk azt a benyújtott 
zárszámadási törvényből, hogy összességében a bíróságok és az ügyészségek 
vonatkozásában a bírák kényszernyugdíjazása az adófizetőknek 3 milliárd forintjába 
került. Magyarán szólva, 3 milliárd forintot kellett úgy kifizetni, hogy egyébként ezek 
a bírák nem végzik a munkát, vagy ezek közül rendkívül kevesen végzik a munkát, 
kevesen tértek vissza a bírói hivatásrendbe. Ezt elnök asszony egy nekem címzett 
válaszlevelében annak idején számszerűsítette is. Én azt gondolom, sokkal jobban járt 
volna az ország, ha ezt a 3 milliárd forintot úgy kapják meg ezek a bírák, hogy 
egyébként dolgoznak is érte, nem pedig kártérítésként. Azt gondolom, ez az egyik 
nagy sara a bírósági reformnak az elmúlt négy évben.  
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A másik, amit szeretnék az asztalra tenni, illetve kérdésként megfogalmazni 
elnök asszony felé: én őszintén remélem, hogy meg tud nyugtatni abban a 
vonatkozásban, hogy ez még a sajtóhoz is méltatlan kacsa, de fölmerült és nem egy 
helyen lehetett olvasni arról, hogy a legutóbbi devizahiteles-szabályozás kapcsán a 
bíróságokon kormányzati kapcsolattartók koordinálják a perek intézését, és 
információt kérnek ezekről. Én őszintén remélem, hogy ez nem igaz, de szeretném, ha 
elnök asszony megerősítené ezt, mert nyilvánvalóan egy ilyen hír meglehetősen 
demoralizáló tud lenni, és valóban, a bíróságokba és a bíróságok függetlenségébe 
vetett hitet rombolja, amit én a lehető leginkább szeretnék meggátolni, ennek a 
kérdésnek a felvetésével és tisztázásával is. 

A másik kérdésem elnök asszony felé pedig az lenne, hogy volt szó nemegyszer 
arról, hogy központi járásbíróságot kívánnak létrehozni a frekventált ügyek 
elbírálására. Ez egy picit nekem hajaz arra, ha nyilván természetét tekintve nem is 
lehet pontosan egyenlőségjelet tenni a kettő között, de a célját tekintve az ember azért 
egy erős áthallást feltételez vagy legalábbis érez, mint ami az ügyáthelyezési jog volt 
annak idején. Tehát magyarán szólva, az OBH támogat egy ilyen központi 
járásbíróságokról szóló tervezetet, vagy nem támogatna egy ilyen tervet, ha a 
kormánynak lenne ilyen szándéka? 

S végül, ha ezekre a kérdésekre, erre a két kérdésre elnök asszony választ adna, 
azt nagyon megköszönném. S egyúttal még egyszer elnézését kérem elnök 
asszonynak, hogy valószínűleg a választ nem fogom hallani, mert most én átmegyek a 
másik bizottság ülésére, de ahogy annak vége, igyekszem visszatérni. A legrosszabb 
esetben pedig a jegyzőkönyvből fogok tájékozódni. 

Nagyon szépen köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretném kiemelni az 

eredményekkel kapcsolatban, hogy a 2013-as esztendőről beszélünk, tehát azok az 
adatok, amelyek a külföldi bíróságon az időhúzás miatt voltak, azok egy korábbi 
időszakra vonatkoznak. (Dr. Bárándy Gergely: Ez így van. De már az OBH 
időszakában.) Jó. 

Kérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) Apáti István képviselő úrnak adok 
szót. (Dr. Bárándy Gergely távozik a teremből.)  

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 

Bizottság! Én nem látom ennyire rózsaszínnek, pozitívnak és kedvezőnek a helyzetet. 
Hadd mondjam el, hogy azért a járásbíróságok szintjén főleg nem ennyire vidám a 
helyzet, mint ahogy itt elnök asszony szavaiból esetleg arra következtetni lehetne. 
Még mindig nagyon lassú a döntéshozatal, a csekély súlyú, egyszerű megítélésű 
ügyektől a fajsúlyosabb, akár életellenes bűncselekményekig bezárólag. Konkrét 
példákat fogok minden kijelentésemhez társítani.  

Azért az mégiscsak botrányos, hogy egy könnyen bizonyítható, teljesen 
pofonegyszerű rágalmazási ügyben másfél évet kell várni az első érdemi tárgyalásra a 
sértettnek! Úgy gondolom, azért lenne még mit javítani. 

Ráadásul továbbra is partikuláris a jogértelmezés és a jogalkalmazás. Értem ez 
alatt a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedéseket és a kiszabott ítéleteket is. 
Természetesen nem lehet patikamérlegen mérni az adott eseteket, nehéz objektíve 
összehasonlítani, hiszen nincs két egyforma bűnügy, de az azért meglehetősen 
érdekes, hogy mondjuk, a miskolci és debreceni ítélőtábla ítélkezési gyakorlata 
vérbíróság szintű a fővároshoz vagy a Dunántúlhoz képest. Az előzetes letartóztatást, 
amivel Debrecen különösen könnyedén bánik, csekélyebb súlyú ügyekben is 
elrendelik büntetlen előéletű, első bűnténnyel gyanúsított vádlottak esetében is, míg 
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mondjuk, a fővárosban gyakorlatilag még sokszor házi őrizetet sem rendelnek el az 
esetleg már rovott múltú gyanúsítottal szemben. Érdekelne, hogy mit tudnak tenni az 
egységesebb büntető joggyakorlat kialakítása érdekében. Higgyék el, hogy sem az 
ügyvédek, sem az ügyészek, bírók, nyomozók munkáját nem könnyíti meg, sőt 
kifejezetten megnehezíti az - pláne azokét az ügyvédekét, akik az ország több pontján, 
majd minden jelentős bíróság előtt tárgyalnak -, hogy ekkora teljesen 
értelmezhetetlen és értelmetlen eltérések vannak. Ráadásul a Jobbik mindig a szigorú 
büntetőpolitika és a szigorú ítélkezési gyakorlat pártján van, ugyanakkor azt is 
látnunk kell, hogy azokkal szemben mégis csak differenciálni kellene, akik adott 
esetben első bűntényes gyanúsítottként szerepelnek adott eljárásban azokhoz képest, 
akik, mondjuk, visszaesők, vagy különös és többszörös visszaesők. 

Ismerek olyan, a helyi közvéleményt rendkívül felháborító, különösen 
gyalázatos módon elkövetett élet ellenes bűncselekményt, ahol egyébként a sértett 
csak azért élte túl a tizenötszörös túlerejű támadást, mert jártas volt a 
küzdősportokban és meg tudta magát védeni. Hat évig húzódott az eljárás. Aztán 
gyakorlatilag olyan felháborító felfüggesztett szabadságvesztések lettek kiszabva a 
Debreceni Ítélőtábla által, amelyek egyébként nagyon rossz, nagyon súlyos 
következtetésekre adnak okot. Ha az elnök asszony lehetőséget ad nekem erre, akár 
személyes konzultáció keretében szívesen elé tárom ezt az ügyet, ami talán a magyar 
ítélkezés egyik állatorvosi lova. Megint mondom, nem egy pitiáner, csekély súlyú 
esetről van szó, hanem emberölés bűntettének kísérletéről, amelyet egyébként úgy 
sikerült az adott bírónak másodfokon életveszélyt okozó testi sértés kísérletének 
minősíteni, hogy másod- vagy harmadéves joghallgatót kirúgnának a vizsgáról, soha 
életében nem kapná meg a jogi diplomáját. 

Tehát amíg ilyen bírák is vannak a rendszerben - tudom majd nevesíteni is 
egyébként négyszemközt -, és ilyen, a közvéleményt felháborító ítéletek születnek, 
addig ne várjunk javulást, és ne várjuk azt, hogy az emberek akár szubjektív 
biztonságérzete, akár az igazságszolgáltatási szervek, különösen a bíróság 
működésébe vetett hite és bizalma visszatér vagy megerősödik.  

Beszélni kell egy szintén kényes témáról, a politikai nyomásról, amely 
kormányokat, ciklusokat átívelő, mindig ránehezedik a bíróságokra. Itt is mondok 
rögtön egy konkrét példát. Elég érdekes az etikai kódex alkalmazása azzal a gyulai 
törvényszéki bírónővel szemben, aki nyilvánvalóan a kormányzati akarattal 
ellentétben nem oszlatott fel egy polgárőr-egyesületet, majd használt egy olyan 
fogalmat, amelyet a kilencvenes években még liberális politikusok is használtak a 
rendőrtiszti főiskolán, mely a rendőrtiszti főiskola és korábban a jogi egyetemek 
anyagában, oktatási anyagában bevett kifejezésként szerepelt. Ez ellen a bírónő ellen 
etikai eljárást indítottak. Érdekelne, hogy esetleg ez az eljárás most hol tart, vagy 
milyen szankciókat alkalmaztak a bírónővel szemben.  

Felhívnám az elnök asszony figyelmét főként a kelet-magyarországi 
járásbíróságokkal kapcsolatos áldatlan állapotokra. Előrebocsátom, hogy nem kért 
egyik bíró sem, hogy itt elmondjam ezt. Vagy ha kért is, nyilván nem fogom őket 
megnevezni, mert nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni a jogász kollégákat. 
Javaslom az elnök asszonynak, hogy egy álruhás országjárást mindenképpen ejtsen 
meg. Ezt a legnagyobb jóindulattal és a legnagyobb tisztelettel javaslom. Az addig 
rendben van, hogy például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mondjuk, a megyei 
bíróság vagy a megyei ügyészség épületét, a törvényszék épületét rendbe rakták, 
felújították, de javaslom, nézzen szét, mondjuk, a Fehérgyarmat, Mátészalka, 
Vásárosnamény, Kisvárda vonalon. Akkor azt tapasztalja, hogy az 
akadálymentesítéseket kivéve gyakorlatilag elavult épületekben, sokszor nehezen 
kifűthető, vagy fűtetlen épületekben özönvíz előtti informatikával, olyan gépeken, 
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amelyeken talán még Noé is dolgozott annak idején, kénytelenek küszködni a 
kollégák, a bíráktól a titkárokon át, a fogalmazókig, ami nyilvánvalóan akadálya a 
normális munkavégzésnek. Tehát valahogy a járásbíróságok szintjén kellene kezdeni 
egy nagyon komoly informatikai reformot, egy nagyon komoly informatikai 
befektetést és egy normál alap épületfelújítást, mert egyébként sok esetben a magyar 
bíróságokhoz és bírákhoz méltatlanok azok a körülmények, amelyek között 
dolgozniuk kell. 

Ugyanígy el kellene gondolkodni szubjektív megítélésem szerint a 
járásbíróságok túlterheltségén is, mert azért azt látom, hogy alacsony létszámmal 
nagyon nagy ügyteherrel kell szembesülniük. Beleveszem ebbe a szabálysértéseket is, 
az 50 ezer forint remélt értékhatár miatt megszaporodó szabálysértési ügyeket és 
egyébként a büntetőügyeket is.  

Arra vonatkozólag kíváncsi lennék az elnök asszony álláspontjára, hogy ön 
szerint mi lenne az optimális, ideális bírói létszám. Tehát ha az országos költségvetési 
akadályokat elhárítaná a parlament és hajlandó lenne a törvényhozás, illetve a 
végrehajtó hatalom is nagyobb összeget, egy megfelelő összeget az ügy, a probléma 
megoldása érdekében befektetni, akkor mi az a bírói létszám, vagy milyen emelésre 
van szükség ahhoz, hogy ez a fajta túlterheltség, az ügyek elhúzódása továbbra is 
jelentősen csökkenjen. És milyen bérfejlesztést látna indokoltnak az 
igazságszolgáltatási szereplők esetében? Ezekbe beleveszem egyébként a rendőröket, 
bírákat, ügyészeket és a büntetés-végrehajtási intézményekben dolgozókat. Nagyon 
örülünk annak, ha a rendőrségben meg fog valósulni egy esetleges bérfejlesztés, de 
megint egy elhibázott intézkedés, ha csak a rendszer egy-egy elemét ragadjuk ki. 
Üdvözöljük, örülünk a katonák és rendőrök béremelésének, főleg ha meg is fog 
valósulni, annak külön, de a normális munkavégzés feltétele, a valódi függetlenség, az 
anyagi függetlenség megteremtése érdekében és a korrupciós kísértés csökkentésének 
érdekében szükséges a bérfejlesztés. Mert erről sem ártana egymás között nyíltan 
beszélni, sajnos jelen van akár a bírák, akár az ügyészek körében. Nem mondom, hogy 
ez a többség, én abban hiszek, hogy a többségük tisztességgel végzi a munkáját, de 
bizony jelen van a korrupció. Egy uniós szinthez közelítő, nem azt mondom, hogy azt 
elérő, többlépcsős, az uniós szinthez közelítő rendőrségi, bírói, ügyészi és büntetés-
végrehajtási bérfejlesztés megkerülhetetlen. Ezt a munkát, a közös gondolkodást a 
parlamentnek el kell kezdeni, mert az igazságszolgáltatás majd minden 
szegmensében egyébként jelen van. Sok esetben amilyen fizetésekért dolgoznak, most 
nem feltétlenül a bírákra gondolok, természetesen nem lehet vele egyetérteni, de egy 
átlagember átlagos észjárásával végiggondolva, annyira nem is lehet rajta 
csodálkozni, hogy a korrupció jelen van és könnyen megvesztegethetők az adott 
szereplők. Ez nyilván a bírák esetében több mint életveszélyes.  

Ezzel kapcsolatban majd külön kíváncsi lennék az elnök asszony álláspontjára, 
hogy milyen létszámigény és milyen bérfejlesztési elképzeléseket tart reálisnak, illetve 
ezzel kapcsolatban javasolnám önnek, hogy fogalmazzanak meg érdemi 
indítványokat, állásfoglalásokat, akár igényeket is a törvényhozás felé. Hiszen ha az 
országgyűlési képviselők elvárták és számukra teljesítették azon igényeiket, 
valamennyi országgyűlési képviselőnek, hogy a munkafeltételeket biztosítja a 
törvényhozás és biztosítja a költségvetés, értem ez alatt a tiszteletdíjtól, a benzin 
kártyán át, a képviselői irodákig, a budapesti lakáshasználatig, a telefonhasználatig, 
internettel való ellátásig, rendben van, de csak akkor várjunk el az 
igazságszolgáltatástól is színvonalas, normális és sokkal kevesebb korrupcióval 
terhelt munkát, ha ugyanezeket a munkafeltételeket képesek biztosítani 
mindenkinek, aki ebben dolgozik. Csak ebben az esetben lehet normálisan dolgozni és 
csak ebben az esetben lehet számon kérni istenigazából.  
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Köszönöm szépen, és várom az elnök asszony érdemi válaszát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Vitányi István alelnök úrnak adok szót. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. A magam részéről köszönöm az elnök asszony beszámolóját. Nagyon sok 
örvendetes tényről adott tájékoztatást. Azok a számok lenyűgözőek voltak, főleg, 
amelyek az ügy elhúzódását csökkentették. Valamikor, megboldogult 
ügyvédkoromban a legnagyobb probléma mindig, akár büntető-, akár polgári 
ügyekben az ügyek elhúzódása volt. Itt pedig olyan adatokról kaptunk tájékoztatást, 
ami azt bizonyítja, hogy megindult az ügyidőtartam csökkentése.  

Én röviden szólok hozzá, mert nekem nem kell sietni TAB-ülésre, éppen ezért 
hozzászólásom rövid lesz, és meg is hallgatom a választ az elnök asszonytól. 
Sajnálom, hogy Bárándy képviselő úr elment; mondjuk, jobb lett volna, ha megvárja. 
Ez nagyobb illetlenség, mint hogy bejelentette, hogy el fog menni. Hozzá is lett volna 
egy-két gondolatom. Felvetette, hogy kapcsolattartók ellenőrzik a bíróság ítélkezési 
munkáját. Hát, én gondolom, arra az időszakra gondolt, amikor Horn Gyula 
látogatást tett választások előtt az akkori Legfelsőbb Bíróság elnökénél. (Derültség.) 
De hát nem tud rá válaszolni, mert nincs itt.  

Amit a jobbikos képviselő-kollégám mondott, az kicsit bizarr volt, 
összehasonítani a miskolci ítélőtábla és a Debreceni Ítélőtábla ítélkezését, tekintettel 
arra… (Apáti István: Nenene! Kelet-Magyarországot és a fővárost…) Bocsánat, nem! 
Azt mondta, hogy a miskolci ítélőtábla és a Debreceni Ítélőtábla ítélkezési gyakorlata 
nagyon eltér egymástól. (Apáti István: Nem ezt mondtam.) Vissza lehet nézni a 
jegyzőkönyvben. (Apáti István: Jó, de nem ezt mondtam!) Mondjuk, 
összehasonlítani lehetetlen, mivel Miskolcon nincs ítélőtábla. (Apáti István: A kelet-
magyarországit és a többit.) Nem, Kelet-Magyarországot a bírósági épületek 
állapotánál említette. Ha ezzel kapcsolatosan Szabolcs-Szatmár megyét említette 
volna, akkor úgy gondolom, lehet, hogy igaza lett volna, de Hajdú-Bihar megyébe el 
kell jönni. Én pont ezt is kiemeltem volna: Berettyóújfaluban jó néhány évvel ezelőtt 
megtörtént a bíróság felújítása; s magam szívügyemnek tekintettem, és többször 
tettem javaslatot, illetőleg módosító indítványt a költségvetéshez, hogy a Debreceni 
Járásbíróság megfelelő, méltó körülmények közé kerüljön, hiszen ott mind a 
jogkereső közönség, mind pedig a bírák áldatlan állapotok között fejthették ki 
tevékenységüket. S örömmel látom nap mint nap, hiszen arra megyek el, hogy a 
Debreceni Járásbíróság épülete lassan készen lesz, 2015 végére átadásra kerül. S 
nagyon szerencsés a helyszín is, hiszen egy ítélkezési centrum alakul ott ki, az 
ítélőtábla, a törvényszék és a járásbíróság. S ha ehhez még hozzáveszem az egyetemet 
is, akkor egy komoly tudásbázis alakulhat ki Debrecenben.  

Én tehát a kelet-magyarországi problémát kicsit szűkíteném, mert Hajdú-
Biharban Berettyóújfalu rendben van, a Debreceni Járásbíróság rendben lesz; 
Hajdúszoboszló, Püspökladány; Hajdúböszörmény most fog majd megoldódni, ott 
egy műemlék jellegű épület lesz majd átadva a bíróságnak, és felújítják. 

Azt szeretném tehát mondani, hogy érzékeny változás látható az új szervezet 
felállítását követően a bíróságok ítélkezési gyakorlatában, illetőleg az ügymenet 
csökkentésében. S én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időben mind a 
jogkereső közönség, mind a bírák is azon lesznek, azt szeretnék, ha ez az időtartam, a 
két éven túli vagy az öt éven túli ügyek minél kisebb számban fordulnának elő. 

A többi eredményről nem kívánok szólni, hiszen azok a beszámolóban benne 
foglaltatnak.  
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A magam részéről, illetve a Fidesz-frakció részéről a beszámoló elfogadását 
javasoljuk, és még egyszer köszönöm a beszámolót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úr ismét szót kért. Megadom a 

szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az ítélőtáblák megnevezésével 

kapcsolatos tévedésemért elnézést kérek, de én úgy emlékszem, eredetileg is azt 
mondtam - ha nem, akkor megengedem, hogy esetleg a kialvatlanságom miatt nem 
azt mondtam, amit gondoltam -, tehát úgy kell érteni a szavaimat, tisztelt képviselő 
úr, alelnök úr, hogy szent meggyőződésem, hogy a Debreceni Ítélőtábla és általa 
egyébként a kelet-magyarországi ítélkezési gyakorlat, beleértve egyébként akár a 
járásbíróságok szintjét is, de ezt most a Debreceni Ítélőtáblára hegyezném ki, 
ítélkezési gyakorlata komoly eltérést mutat, illetve komoly eltérés mutatkozik Kelet-
Magyarország, a főváros, illetőleg a Dunántúl ítélkezési gyakorlata között. Fogok 
hozni önnek konkrét ügyeket; egyébként korábban akár komoly cigaretta-, 
embercsempészési ügyekben, közel hasonló súlyú ügyekben elképesztő különbség volt 
az ítéletek között, mondjuk, a Dunántúlon vagy például Kelet-Magyarországon. És 
nemcsak az ítéletek, az elsőfokú vagy a másodfokú ítéletek súlya és mértéke mutat 
óriási eltéréseket, hanem az előzetes letartóztatások, a házi őrizet és a 
lakhelyelhagyási tilalom elrendelésével is sokkal szigorúbban bánik az ítélőtábla. Ami 
ellen nincs kifogásom, tehát nem az a probléma, hogy szigorú egy gyakorlat, hát pont 
mi vagyunk mindig a szigorúbb törvényhozás és jogalkalmazás mellett, csak az a 
helyzet, hogy sokszor értelmetlen intézkedéseket hoznak. Tehát amikor hivatalos 
személyeket, mondjuk, Debrecenben előzetes letartóztatásba helyeznek azért, mert 
mondjuk, egy kiló paradicsomot elfogadtak az egyik kistelepülés termelői piacán, 
DNS-mintát vetetnek tőlük - tetszik érteni? DNS-mintát! -, holott egy joghallgató is 
tudja azt, hogy egy ebédmeghívás, italmeghívás, kávémeghívás, kisebb értékű ajándék 
elfogadása még fel sem veti a hivatali vesztegetés bármelyik alakzatának a gyanúját, 
és amiért 30 napig előzetes letartóztatásba helyeznek hivatalos személyeket, vagy 
akár még tovább is, mint 30 nap - ez azért igazán az extrém bizarr kategória -, addig 
nemhogy ilyen súlyú ügyben, hanem ennél súlyosabb, valóban a bűncselekmény 
gyanúját, illetve a bűncselekmény elkövetését felvető esetben a fővárosban, mondjuk, 
szabadon grasszálhatnak akár esetleg a tényleg bűncselekményt elkövetők is. És ezek 
nem egyedi, kiragadott esetek, hanem mintha ugyanazt a törvényt nem ugyanazzal a 
szemmel néznék az ország egyik felében, mint az ország másik felében. S megint 
mondom, a legnagyobb probléma az, hogy sok esetben az előzetesletartóztatás-
elrendelésekkel is nagyon nagyvonalúan bánnak, aztán sok esetben az államnak 
pénzébe kerül ez, ha kiderül, hogy az adott, az eljárás tárgyává tett cselekmény nem is 
bűncselekmény, meg egyébként nem is azok követték el. Tehát sok esetben, amikor az 
elkövető meg a bűncselekmény személyi körülményei, az ügy összes körülménye 
lehetőséget adna arra, hogy akár az elektronikus jelzőkészülékkel, mondjuk, egy házi 
őrizet elrendelése is tökéletesen elegendő lenne, tehát az elkövetővel szemben ez is 
bőségesen elég, nem kell attól tartani, hogy megszökik, meghiúsítja az eljárás sikerét, 
tanúkat befolyásol, akkor is bevarrják az embereket előzetesbe.  

A szigort is tehát ésszerűen, normálisan és a megfelelő esetekben alkalmazva 
lehet elképzelni. És tényleg, higgyék el, én abszolút nem egy támadó hozzáállást 
alakítottam itt ki, a legteljesebb konstruktivitással és jóindulattal beszéltem a 
partikuláris jogalkalmazás különbségéről, az ügyek elhúzódásáról, a bírák 
túlterheltségéről, a járásbíróságok Szabolcs megyében - azt mondom, hogy általában - 
áldatlan állapotáról. Csak azért, mert ha Hajdú-Biharban ennyire jól halad a 
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bíróságok épületeinek felújítása, informatikai felszerelése, én annak nagyon örülök, 
de akkor menjünk még egy kicsit keletebbre, és akkor próbáljuk Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét is rendbe tenni! Nyilván minden szentnek maga felé hajlik a keze - 
főleg, ha el van törve, szól a mondás -, persze, Szabolcs megyei képviselőként hogyne 
a saját megyémet próbálnám helyzetbe hozni, meg a saját megyém, saját szűkebb 
környezetem fejlesztésére próbálom ráirányítani a figyelmet. Ez egy kiváló alkalom, 
itt van a bírósági szervezetrendszer első számú vezetője, most kell ezt elmondanom - 
valószínűleg ritkán fogunk tudni találkozni.  

Úgyhogy én annak örülök, hogyha Hajdú-Bihar megye sínen van, de 
szeretném, ha sínre kerülne Nyíregyházától keletre Szabolcs megye is. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem. 
Akkor megadom a szót az elnök asszonynak, hogy válaszoljon a feltett 

kérdésekre, de tisztelettel azt kérem, hogy ha lehet, először a jelen lévő képviselők 
kérdéseire válaszoljon, hátha visszajön Bárándy képviselő úr. Nem várjuk meg 
egyébként. (Derültség.) Köszönöm szépen. 

Dr. Handó Tünde válaszai 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen 
a lehetőséget, mindenekelőtt Vitányi képviselő úrnak az elismerő szavakat, és örülök 
annak, hogy saját szemével is tapasztalja a változásokat. Sajnálom, ha Szabolcs-
Szatmár megyében ezek a változások még nem ennyire láthatók, de biztosíthatom 
Apáti képviselő urat, hogy minden egyes épület fent van egy listán, egy rangsoron, 
terveket készítünk, tehát a felújítások folyamatban vannak.  

Ami pedig az informatikai eszközöket illeti, még most is folyamatban vannak 
és lesznek 2015-ben is olyan eszközkiosztások, amelyek akár a hetekben érnek el 
majd az egyes bíróságokra. Itt is szükség lesz még egyébként akár uniós 
támogatásokra is, hogy ezt tovább tudjuk vinni.  

Szeretném megköszönni Apáti képviselő úrnak, hogy ilyen sokat szólt a 
járásbíróságokról, mert azt én magam is fontosnak tartom, hiszen a legtöbb bíró a 
járásbíróságokon dolgozik, a legtöbb ember a járásbíróságon találkozik a bírósággal. 

Ezért meghatározó, hogy ott milyenek az épületek, milyen az infrastruktúra, 
milyen a kiszolgálás és milyen a bírók felkészültsége. Amit tudunk, megtesszük, ahogy 
a képekből is látszik, a képzésre komoly hangsúlyt fektetünk és egy újfajta metódust 
indítottunk el a panaszügyek kezelésében is. Minden panasz ajándék - ez a jelmondat 
az, amellyel kell hogy kezeljük a beérkező panaszokat. A bírósági elnökök, vezetők ezt 
reményeim szerint már magukévá tették. Úgyhogy bármi egyedi ügyben valami 
rendellenességet tapasztal bármilyen állampolgár, képviselő, ugyanígy nyugodtan 
szóvá tehetik és kötelessége a bírósági vezetőknek, hogy megválaszolják a feltett 
kérdéseket. Azt kérem, ha bármilyen egyedi ügyben, bármilyen kifogásolni valót 
tapasztalnak az ítélkezés elhúzódásával, a bírói magatartással kapcsolatban, azt 
nyugodtan tegyék szóvá.  

Ennek nagyon komoly szerepe van a bírói integritás szempontjából. Tehát ha 
bármilyen negatívum vagy kritika a bírákat, bíróságokat illetően elhangzik, azt 
gondolom, abból mindannyiunknak tanulni kell, vagy valós az észrevétel, vagy nem 
valós. Ha nem valós, megerősíti a helyességét annak, hogy jól járunk el. Ha pedig 
valós, abból okulnunk kell és változtatni. Ezért is volt fontos, hogy a Magyar Bírói 
Egyesület etikai tanácsa foglalkozott a gyulai ítélethozatal tartalmával. Az ugyanis 
minden bíróra kötelező az etikai kódex szerint és a most elfogadásra kerülő etikai 
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kódex szerint is, hogy a személyes véleménynyilvánítástól egy bírónak mindig kell 
tartózkodnia. Tehát úgy kell megfogalmazni a döntéseket írásban, szóban, hogy sem 
világnézeti oldalakról, sem politikai oldalakról ne legyen kétség a bíró pártatlansága, 
függetlensége, s az iránt, hogy az ügyet tárgyilagosan és semlegesen tudja megítélni. 
Ezt is részben tanulni kell, mert nagyon sok mindent sokszor félreértenek egy-egy 
ítélet megfogalmazásából. 

Ami a Mátyás királyra visszautaló volt, ez az álruhás országjárás, ez nekem is 
nagyon kedvemre való volna, de éppen elég ügyvéd és ügyfél van a bíróságok előtt, 
akik figyelni és jelezni tudják, hogy mi történik a bíróságokon. 

Ami a joggyakorlat egységét illeti, elnök úr majd ki fog térni arra, hogy mit tesz 
a Kúria, hiszen éppen ennek az igazgatási modellnek az a lényege, hogy az ítéletek 
tartalmával mi igazából nem foglalkozunk, hanem csak közvetítjük a hibákat, a 
hiányosságokat a jogalkotó, vagy pedig a Kúria felé, akinek dolga, hogy a jogegységet 
megteremtse.  

Rátérek a távol lévő képviselő kérdéseire. Valóban ezért is idéztem akár volt 
királyunk szavait is, hogy a szándékok, a célok, a problémák szinte örökek ebben az 
igazságszolgáltatásban. Utalok arra, hogy a korábbi igazgatási modellben is a 
résztvevők minden tőlük telhetőt megtettek. Nem fogalmaztunk meg újabb célokat, 
ugyanazokat visszük tovább és próbálunk kicsit másként tenni ezeknek a céloknak a 
megvalósítása érdekében. 

Amire szeretnék válaszolni Bárándy képviselő úr hozzászólásából, az az, hogy 
valóban, a bírák nyugdíjazásával kapcsolatos jogszabályi módosítások jelentős 
költségkihatással bírtak, de végre volt egy olyan része a bírói karnak, akik úgy tudtak 
eltávozni nyugdíjba, hogy méltó feltételeket biztosított a bírósági szervezet ehhez. 
Tehát tudott anyagi támogatást nyújtani a bírói kar azoknak a kollégáknak az újfajta 
életpályához, akik sajnos a mai helyzetben, a rendes jogszabályi környezetben nem 
igazán kapnak olyan támogatást, amilyet nyugati kollégáink kaphatnak. (Dr. Vas 
Imre visszaérkezik.) Tehát a nyugdíjakat illetően is komoly elmaradásban van a 
bírósági szervezet. 

Ami pedig a bíróságon belüli munkaszervezést illeti, én nem hallottam ezeket a 
híreket, amelyekre a képviselő úr utalt. Természetesen a bírósági szervezetben 
semmiféle szervező munkát a végrehajtó hatalom nem végezhet és nem is végez.  

Ami pedig a központi járásbírósági kérdést illeti, valóban a Pp. kodifikációban 
felmerültek ilyenfajta javaslatok. A parlament előtt fekszik egy törvényjavaslat, az az 
összevont járásbíróságokról szólna, arról tehát, hogy a kis bíróságok emberi 
erőforrásait képesek legyünk összevonni és ezáltal biztosítani a szakosított ítélkezést, 
ami ugyancsak hozzájárulhatna a bírói ítélkezés színvonalának az emeléséhez. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. A 
meghallgatással kapcsolatban két határozatot kell hoznia a bizottságnak. Egyszer 
dönteni kell arról, hogy a bizottság saját maga elfogadja-e az elnök asszony 
beszámolóját a 2013. évről. Utána döntenünk kell ennek következményeként egy 
országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról. Tehát először azt a kérdést teszem fel, 
hogy ki az, aki elfogadja az Országos Bírósági Hivatal elnökének beszámolóját. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki az, aki nem 
fogadja el? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a beszámolót. 

Tisztelettel, most azt a határozati javaslatot terjesztjük az Országgyűlés elé, 
hogy 8 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett a bizottság támogatja, és kéri, hogy az 
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Országgyűlés a beszámolót fogadja el. Ennek a határozatnak még része, hogy ez a 
határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba. A határozati javaslat tervezetét 
kiosztottuk, erről döntenünk kell. A mostani meghallgatási jegyzőkönyv lényegéből 
fogjuk ennek az indoklását megírni. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a 
határozati javaslat előterjesztését. Kérem, szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen 
nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a 
bizottság a határozati javaslatot előterjeszti az Országgyűlésnek. 

A magam és a bizottság nevében én is nagyon szépen köszönöm az elnök 
asszony beszámolóját. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.  

A Kúria elnökének B/637. számú országgyűlési beszámolója a Kúria 
2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében (Kijelölt bizottság) 

Megkérem dr. Darák Pétert, a Kúria elnökét, hogy a 2013. évről a jogegység 
biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében végzett kúriai tevékenységről 
szíveskedjen nyilatkozni. (Dr. Bárándy Gergely visszaérkezik.) Kérdezem, hogy 
kívánja-e kiegészíteni az írásban előterjesztett beszámolóját. (Dr. Darák Péter: Egy 
pillanat! - Munkatársával konzultál. - Rövid szünet.) 

 
DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm a türelmet, elnök úr.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 

Dr. Darák Péter szóbeli kiegészítése 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: (Előadását vetített képes prezentáció 
kíséri.) Tisztelettel, feltételezve azt a nyilvánvaló tényt, hogy ismerik az írásban 
benyújtott beszámolót, azt semmilyen módon nem szeretném megismételni. 
Szeretnék inkább néhány gondolatot arról megosztani a bizottság tisztelt tagjaival, 
hogy mi is az értelme a bírói szervezet vezetői és a parlament bizottsága 
találkozójának és beszélgetésének, a vezetők beszámolójának. 

Én azt gondolom, fontos strukturális megoldás az, hogy az igazságszolgáltatás 
vezetői az Igazságügyi bizottság előtt számolnak be, ez ugyanis biztosítja azt a 
szakmai hozzáértést a parlament, a Magyar Országgyűlés részéről, ami az 
igazságszolgáltatás nagyon sajátságos kérdéseinek a megértését garantálni tudja. 
Másrészről azonban tulajdonképpen a mi beszámolónk igazi értelme az, hogy az 
Országgyűlés képet kapjon arról, megfelelőképpen sáfárkodunk-e azzal a 
költségvetési forrással, amelyet az Országgyűlés az igazságszolgáltatásra bíz annak 
érdekében, hogy jogbiztonságot, jogegységet garantáljunk.  

Reagálva kicsit az elnök asszonyhoz intézett kérdésekre is, azt tudom 
elmondani, hogy valóban, az utóbbi években jelentős többletforrást biztosított a 
Magyar Országgyűlés annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás megfelelő módon, 
jogállami módon tudjon működni. Azonban azok az eredmények, amelyekről mi 
beszámolhatunk, csak részben köszönhetőek ezeknek a többletforrásoknak, egy más 
részükben azoknak az új igazságügyi modell által megmozgatott belső erőforrásoknak 
köszönhető, amelyek lehetővé tették, hogy új szemlélettel és új módon közelítsünk az 
igazságszolgáltatás előtt álló kihívásokhoz. Tehát a belső hatékonyság is jelentősen 
javult az elmúlt időszakban a meglátásunk szerint, és ezt én a Kúria működésén 
tudom a leginkább, a legközvetlenebbül lemérni, ezért a következőkben ezeket a 
tézismondatokat a Kúria működéséből vett példákkal szeretném illusztrálni.  
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A korábbi Legfelsőbb Bíróság tulajdonképpen nem nagyon különbözött egy 
nyugat-európai értelemben vett fellebbezési bíróságtól, és struktúrájában ma is 
azonos lényegében ezzel a korábbi megoldással, hiszen kis tanácsokban, konkrét 
ügyekben jár el. A Kúria 7 ezer ügyet bírál el évente; ez a 7 ezer ügy megegyezik az öt 
ítélőtábla által együttesen elbírált ügyek számával. Tehát amikor egy 
igazságszolgáltatási piramist képzelünk ideális állapotnak, ahol minden felettes szint 
csak bizonyos kis százalékát bírálja el az alatta lévő szint ügyeinek, akkor azt látjuk, 
hogy ez a piramis Magyarországon nem igazán pontosan alakult még ki, hiszen a két 
legfelső szint azonos hányadát látja a bírósági ügyeknek, még akkor is, ha a Kúria 
előtt elbírált 7 ezer ügynek csak egy kisebb hányada érkezik az ítélőtáblákról, nagyobb 
hányada pedig a törvényszékeken jogerősen befejezett ügyekből származik. 

Ez a strukturális probléma azonban rávilágít egy olyan szabályozandó 
kérdésre, ami, azt gondolom, az elkövetkezendő években a Magyar Országgyűlés elé 
fog kerülni, nevezetesen, hogy továbbra is kvázi fellebbezési bírósági struktúrában 
működjék-e a Kúria mint legfőbb ítélkező fórum, vagy pedig lépéseket teszünk abba 
az irányba, amikor a Kúria valóban a jogegység biztosítása érdekében és az 
alkotmányos jogok érdekében eljáró ítélkező fórummá változik. Ennek azonban belső 
strukturális következményei kell hogy legyenek. 

Ebben a régi struktúrában és a változatlanul hozzánk érkező évi 7 ezer ügy 
elbírálása mellett vállalta fel a Kúria azokat az új feladatokat, amelyeket az 
igazságügyi reform 2011-ben a Kúriára bízott. Ezek az új feladatok új jogegységi 
eszközökkel párosultak, amelynek a használata az időnként nagyon éles 
jogalkalmazási helyzetekben rendkívüli módon megterhelte a Kúria bírói apparátusát. 
Azt kell mondanom, hogy a hagyományos és az új típusú feladatok egyidejű 
végzésével gyakorlatilag a Kúria bírái kétszeres munkát végeznek, tehát azt 
gondolom, el kell érkeznie majd annak az időnek, amikor a konkrét ügyterhelés 
mértékét a jogalkotás valamilyen módon csökkenteni fogja, hogy megfelelő energia és 
erőforrás maradjon a jogegységi feladatok magasabb szintű elbírálására.  

Meg kell említenem, hogy az elmúlt időszakban két nagy anyagi jogi kódexet 
fogadott el a parlament: a büntető törvénykönyvet és a polgári törvénykönyvet. A 
2013. évet már meghatározta az ezeknek a törvényeknek az alkalmazására való 
felkészülés, akár arra gondolok, hogy a büntető törvénykönyv új rendelkezéseinek 
oktatása, értelmezése vonatkozásában milyen munkát végzett el a Kúria, akár arra, 
hogy a polgári törvénykönyv 2014-es hatálybalépésére való felkészülés, akár a bírák 
oktatása, akár a korábbi állásfoglalások, iránymutatások áttekintése vonatkozásában 
hogyan történt meg.  

El kell mondani, hogy az új anyagi jogi kódexek alkalmazásával összefüggésben 
a Kúria áttekintette mindazokat az iránymutatásokat, amelyeket a korábbi anyagi jogi 
kódexek alapján kibocsátott, és ezen iránymutatások áttekintését követően újabb 
jogegységi eszközökkel intézkedett arról, hogy az idejétmúlttá vált, meghaladott 
iránymutatások ne kössék a bíróságokat, és helyükre lépjenek olyan korszerű 
iránymutatások, amelyek az új törvényi terminológiát is már megfelelően értelmezik. 
Elegendő itt talán utalni az új büntető törvénykönyvvel kapcsolatban az élet elleni 
bűncselekményekkel összefüggésben hozott két új jogegységi határozatra, illetve ezek 
közül az élet elleni bűncselekmények mellett a jogos védelem szabályozásához 
illeszkedő jogértelmezésre.  

Az új kódexek alkalmazása mellett jelentős, üzemszerű gyakorlattá vált a 
Kúrián a joggyakorlat elemzése. 2013-ban is rendkívül érdekfeszítő és a 
joggyakorlatban problémákat felmutató területeket vizsgált a Kúria. De először vettük 
górcső alá az Európai Unió jogának alkalmazását, az előzetes döntéshozatali eljárások 
kezdeményezésének tapasztalatait. Tovább folytatódott a határozatok struktúrájának 
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megújítását célzó, határozatszerkesztés címet viselő joggyakorlat-elemzés. Vizsgáltuk 
a 2000-es évek második felében nagy számban elkezdett vagyonosodási vizsgálatok 
során kialakult bírói gyakorlatot, a közigazgatási perrendtartás megújításra váró 
kérdéseit, a közigazgatási bírságok hatósági gyakorlatát, az új munkatörvénykönyvvel 
kapcsolatban a rendes és rendkívüli felmondások gyakorlatát, a büntető szakágban a 
bíróságok helyzetét, a korábbi évi joggyakorlat-elemzést követően a vád 
törvényességének kérdéseit próbáltuk meg tisztázni.  

Egy jelentős családjogi témát is elemzés tárgyává tettünk, a jogellenesen 
Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos gyakorlatot néhány 
nagy sajtónyilvánosságot kapott ügyre tekintettel. El kell mondanom, hogy ezekben a 
joggyakorlat-elemzésekben megvalósult az a filozófia, amelyet megválasztásom 
alkalmával fontosnak tartottam a Kúria szempontjából. Nevezetesen, hogy a 
jogegységesítő munka ne a bírák elefántcsonttoronyban végzett elemző munkáját 
jelentse, hanem abban működjenek közre a hivatásrendek, külső szakértők, az 
egyetemek jogi karai, tudományos kutatók és sok szempontú műhelyvitákban 
alakuljanak ki a végső megoldások. 

Szeretnék néhány szót ejteni arról, hogyan alakult a devizahiteles ügyek 
tárgyalása. Nagyon jól tudjuk az időközben megjelent elemzésekből is, hogy a 
devizahiteles probléma tömegessé vált Magyarországon, amelynek a jogi megoldása 
az ország gazdasági fejlődése szempontjából is jelentős kérdés. Ma senki nem tudja 
még megjósolni, hogy ez a devizahiteles problématömeg meddig és milyen súllyal lesz 
jelen a magyar gazdasági életben. Azonban önmagában az a körülmény, és tudok 
környékbeli országokból ellenpéldát állítani, hogy a magyar Országgyűlés ennek a 
problémának a megoldását nem hagyta rá a magyar igazságszolgáltatásra, hanem - és 
itt kifejezetten szeretnék tartózkodni bármilyen minőségi megjelöléstől - önmagában 
törvényalkotás vizsgálatává tette és törvénnyel segített a bíróságoknak a probléma 
megoldásában, önmagában ez az együttműködése a két hatalmi ágnak, azt hiszem, 
előremutató. Ahogy jeleztem, tudok ellenpéldát mondani. Az egyik szomszédbeli 
országban ezrével kerül a járásbíróságok elé, nem bankok, hanem pénzügyi 
vállalkozások által nyújtott hitelekkel összefüggésben tisztességtelen kikötések 
vizsgálata. A bíróságok ezerszámra hoznak ítéleteket anélkül, hogy a jogalkotás, 
illetve a pénzügyi intézmények felügyelete bármilyen hajlandóságot mutatna arra, 
hogy a bíróságoknak segítő kezet nyújtsanak és az atomizált pereken túlmenően 
valamilyen általános megoldást nyújtson.  

Ahogy jeleztem, a Kúria új feladatokat lát el a régi felállásban. A régi felállás 
legmarkánsabb két jellemzője az, hogy a nyugat-európai, vagy angolszász legfelsőbb 
bíróságokkal szemben a Kúria még mindig kis tanácsokban jár el, ezért rendkívüli 
erőfeszítést jelent a Kúria belső információs rendszerének működtetése oly módon, 
hogy a kis tanácsok gyakorlata egymástól ne térjen el. Itt nem jelent megoldást az a 
korábbi érv, amelyet ezzel szemben fel szoktak hozni, hogy specializálódnak a bírói 
tanácsok. Tehát mindenki a saját területén ragyogóan ismeri a tendenciákat. Ez a 
felfogás nem tartható napjainkban, amikor az alkotmányos, emberi jogok és 
kötelezettségek olyan általános mércét jelentenek minden jogterület számára, 
amelyeknek egységes értelmezése és bírói gyakorlata rendkívül kívánatos. 

A másik sajátosság, amin szeretnénk változtatni és ezzel a kéréssel fordultam a 
költségvetési tárgyalások során is a kormány képviselőihez, hogy támogassa a 
kormány költségvetési szempontból is azt, hogy a Kúrián a bírákat jogi asszisztensek, 
jogász munkatársak segíthessék. Az Egyesült Államokban még a szövetségi 
fellebbezési bíróságok szintjén egy bíró mellett 4 jogász dolgozik, akik segítenek az 
ügyek feldolgozásában, de szövetségi elsőfokú bíróságokon is bíránként 2 jogászt 
alkalmaznak. Ehhez képest a Kúrián tanácsonként van egy tanácsjegyző és az utóbbi 
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időben sikerült kollégiumonként néhány főtanácsadót alkalmaznunk. Azt gondolom, 
és azt tartalmazza a Kúria középtávú szervezeti stratégiája is, hogy középtávon el 
kellene érni azt, hogy legalább 12-19 főállású jogászt foglalkoztathasson a Kúria azért, 
hogy a bírák munkáját az ügyekhez kapcsolódó kutatásokkal és háttéranyagok 
készítésével támogatni tudják. 

A másik kérdés, amiben a Kúria szeretne előrelépni, az az ítélőtáblákkal való 
feladatmegosztás. Ebben a tekintetben megpróbálunk egyelőre olyan műhelyvitákat 
folytatni, amelyek aztán kikristályosíthatják azokat az elveket, amelyek mentén 
javaslatokat tehetünk a jogalkotónak.  

Szeretném kiemelni a beszámolóból azt a két momentumot, amely szintén a 
jogalkotással való gyümölcsöző kapcsolatra mutat rá. Az egyik a Kúria 3/2013-as 
közigazgatási és munkaügyi jogegységi határozatához kapcsolódik, amely az ingó 
vagyontárgyak online értékesítésének adózási következményéről szólt. Az ingó 
vagyontárgyak üzletszerű értékesítésével kapcsolatban mondott ki konzekvenciát 
utalva arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény 58. § (8) bekezdésének 
szabályozása nem volt túlságosan szerencsés. Talán a jogegységi határozatnak is 
köszönhetően az említett jogszabályhely módosult és 2012. január 1-jétől hatályos 
változtatás az inkriminált problémás megfogalmazást kivette ebből a szabályból. 

A másik példa a büntető kollégiumnak az ittas járművezetéssel kapcsolatos 
3/2013. Bk. véleményéhez kapcsolódik, ahol a Kúriának az értelmezési problémát a 
jogszabályi szövegben szereplő „eredményező” szó okozta. A jogalkotó talán észlelve 
ezt a problémát, egy 2013-as törvényben, amely 2014. január 1-jétől lépett hatályba, a 
vitatott szót kiiktatta a büntető törvénykönyv 240. §-ának (3) bekezdésében szereplő 
értelmező rendelkezésből.  

Azt gondolom tehát, hogy találunk olyan példákat a Kúria 2013-as 
működésében is, ahol a jogalkotás és a joggyakorlat értelmes párbeszéde valósult 
meg. Nagyon fontos a Kúria szakmai vezetői számára az, hogy az időnként elvont 
szakmai kérdésekben megjelenő problémák igazi okozója, az elavult strukturális és 
eljárási megoldások javítása érdekében az igazságügyi kormányzat tenni kíván, 
például a szakértői hálózat áttekintésével, például az ítélet végrehajtásával 
kapcsolatos kérdések vizsgálatával, vagy akár az ingyenes jogi képviselet kérdésének 
az áttekintésével. Azzal szeretném zárni ezt a rövid kiegészítésemet, hogy arra kérem 
a tisztelt bizottságot, állapítsa meg, hogy a Kúria eleget tett a Magyarország 
Alaptörvényéből és a bírósági szervezeti törvényből fakadó vele szemben támasztott 
követelményeknek, mind a jogegység biztosítása érdekében tett tevékenységével, 
mind pedig az önkormányzati normakontroll körében kifejtett tevékenységével. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Megadom a szót Bárándy Gergely 
képviselő úrnak. 

Hozzászólások, kérdések 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Rövid tudok most lenni, mert az az álláspontunk, hogy 
az elnök úr beszámolója a törvényi kötelezettségeknek megfelelő és alapos, ezért 
támogatni fogjuk. A szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban azt a véleményt, amit az előző 
megszólalásomban elnök asszony beszámolójához fűztem, itt is fenntartom. Örülök, 
hogy az elnök úr is hasonlóan látja, a bírói asszisztencia erősítése a következő 
időszaknak egy kiemelt feladata lehet és kellene hogy legyen. Mi ebben biztosan 
partnerek leszünk. 
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Egy megjegyzést még engedjenek meg, tisztelt képviselőtársaim. Én azt 
gondolom, hogy ha bárkinek az én bizottsági magatartásommal, viselkedésemmel 
problémája van, akkor azt tisztességes emberhez méltóan jobb, ha a szemembe 
mondja, mint ha a hátam mögött - címzem ezt Vitányi képviselő úrnak. 

Köszönöm szépen. (Dr. Vitányi István: Nem tudtam a szemedbe mondani, 
mert nem voltál itt!) De most itt vagyok. Mondd el újra! (Dr. Vitányi István: Majd 
elmondom.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a képviselő urakat, ezt a kis 

magánpurparlét hagyják abba.  
Kérdezem a bizottság tagjait, az elnök úr beszámolójával kapcsolatban 

észrevétel, kérdés van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, nem tudom, kíván-e 
az elnök úr válaszolni az elhangzottakra. 

Dr. Darák Péter válaszai 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm. Talán Apáti képviselő úrnak 
az elnök asszonyhoz címzett kérdésével összefüggésben szeretném megemlíteni, hogy 
a Kúria három-négy évvel ezelőtt folytatott vizsgálatot az előzetes letartóztatások 
országos gyakorlata vonatkozásában. Az akkor feltárt problémákat büntető 
kollégiumi véleményben rögzítettük, és iránymutatást adtunk a bíráknak. Azonban az 
előzetes letartóztatások elrendelésének kérdése nyilvánvalóan egy nagyon kiélezett 
helyzet, ahol a törvényi feltételek nem mindig nyújtanak teljes eligazítást abban, hogy 
milyen döntés várható a bírótól. Ezért a széles mérlegelési jogkör és az adott 
bűncselekmény különbözősége miatt nagyon eltérő döntések vagy eltérőnek látszó 
döntések születhetnek.  

Mi úgy látjuk egyelőre az előzetes letartóztatásokkal kapcsolatban, hogy nem 
merült föl olyan kérdés, ami további iránymutatásokat tenne szükségessé, de ha 
képviselő úr konkrét példákat tud említeni, akkor szívesen megvizsgáljuk, hogy adott 
esetben ez jelez-e olyan általános jogalkalmazási problémát, ami igényli a 
fellépésünket. (Apáti István: Köszönöm szépen.)  

A másik kérdés pedig a büntetéskiszabás kérdése volt. A büntetéskiszabás 
kérdésénél, miután mérlegelési döntéseket a Kúria a felülvizsgálati eljárásában nem 
bírálhat felül, csak kirívó esetekben, ebben a tekintetben hagyatkozni kell a rendes 
jogorvoslati fórumokra. (Apáti István bólogat.) Tehát ha úgy érzik az érintettek, hogy 
a büntetéskiszabás nem felel meg azoknak az elveknek, amelyeket a büntető 
törvénykönyv vagy a bírói gyakorlat kialakított, akkor a konkrét jogorvoslatot kell 
igénybe venni. (Apáti István: Köszönöm.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, ezt a beszámoló fölötti vitát is 

lezárom.  

Határozathozatal 

Határozathozatal következik. Ebben az ügyben is két határozatot kell hoznunk.  
Az egyik határozat úgy szól, hogy az Igazságügyi bizottság a Kúria elnökének a 

Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében címmel benyújtott beszámolóját elfogadja. Aki ezt a 
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 10 igen. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta a beszámolót. 
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Tisztelettel, most arról kérek döntést, hogy az előbb felolvasott határozati 
javaslatot, azzal, hogy az Országgyűlés fogadja ezt el, ezt az országgyűlési határozati 
javaslatot az Igazságügyi bizottság benyújtja-e a tisztelt Háznak. Aki ezt támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen. Nem 
szavazatot - nem látok. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Apáti képviselő úr tartózkodott. 
Megállapítom, hogy ezt a határozati javaslatot is előterjesztjük.  

Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Két perc technikai szünetet rendelek 
el. Köszönöm. (Dr. Handó Tünde és dr. Darák Péter: Köszönjük szépen. - Távoznak 
az ülésről. - Rövid szünet.)  

Tisztelt Bizottság! Különösen az idő előrehaladott helyzetére tekintettel kérem, 
folytassuk munkánkat. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a 
gyermekek és kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében 
szükséges módosításáról szóló T/1328. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján; kijelölt bizottság) 

Soron következik a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a 
gyermekek és kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm Selmeczi Gabriella 
képviselő asszonyt, és kérem, szíveskedjen helyet foglalni előterjesztőként. 
(Megtörténik.) Bejelentem, hogy a kormány részéről nem jött senki. 

Tisztelettel, itt a bizottságnak kettős feladata van. Az első feladat az, hogy a 
határozati házszabály 44-45. §-a alapján a részletes vita szabályai keretein belül 
döntenünk kell arról, hogy a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek… - nem olvasom föl -, ezeknek a feltételeknek a 
fennállását kell megállapítani; s ezt követően meg kell tárgyalni a tárgyban 
előterjesztett módosító indítványokat.  

Először erről a 44-45. § szerinti részletes vita keretei közötti megfelelésről 
kérek döntést vagy észrevételt. Kíván-e valaki ehhez hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólást nem látok. 

Indítványozom, a bizottság állapítsa meg, hogy az előterjesztett javaslata a 
határozati házszabály 44. és 45. §-ában foglaltaknak megfelel. Aki ezt támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen. 
Tekintettel arra, hogy nincs több jelen lévő képviselő, mondhatom úgy, hogy 
egyhangúlag hoztuk meg ezt a döntést. (Apáti István visszatér az ülésterembe.) Most 
akkor áttérünk az 5 pontos anyagra. 

Az 1. pontban Vágó Sebestyén és társai terjesztettek elő módosító indítványt. 
Gondolom, képviselő asszonynak ez rendelkezésére áll. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Igen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Akkor az a kérésem, hogy tessék szíves lenni nyilatkozni arról, hogy 

mint előterjesztő támogatja-e ezt a módosító indítványt. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a képviselő asszony. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben senki, határozathozatal következik. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az 1. ajánlási pontban lévő módosító 

indítványt. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. 
Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy ilyen nincs. Ki tartózkodott? 
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(Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 tartózkodás mellett a bizottság nem fogadta el a 
módosító indítványt. 

A 2. pontban Vágó Sebestyén és képviselőtársai által előterjesztett javaslat van 
előttünk. Kérdezem a képviselő asszonyt, támogatja-e. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Nem támogatom a módosítást. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony nem támogatja. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólást nem látok. 
Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 10 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta a módosító 
indítványt. 

A 3. ajánlási pontunk Vágó Sebestyén és képviselőtársai által előterjesztett 
javaslat. Ismét az előterjesztőt kérdezem. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy 

hozzászólás van-e. (Apáti István: Egy kérdésem lenne!) Megadom a szót, Apáti 
képviselő úr kérdést kíván előterjeszteni. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Miért nem támogatja a képviselő asszony? Az okát 

szeretném tudni. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Ezek a módosító indítványok, 

amelyeket a Jobbik benyújtott, nem szorosan és szigorúan az én önálló 
indítványomhoz fűződnek. Amit Bánki Erik képviselőtársammal benyújtottunk a Btk. 
módosításához, azt a kiskorúak védelme érdekében nyújtottuk be, ami azt jelenti, 
hogy arról beszéltünk, hogy a 18 év alattiak sérelmére elkövetett szexuális indíttatású 
bűncselekmények ne évüljenek el. Ez a módosító indítvány, amelyről most tárgyal a 
bizottság, másról szól, gyakorlatilag az elévülés kiterjesztéséről szól. Zárójelben 
megjegyezném, hogy egyébként azoknál az élet ellenes bűncselekményeknél, 
amelyeket a büntető törvénykönyv életfogytiglan tartó szabadságvesztéssel büntethet, 
nincs már elévülés. Már két évvel ezelőtt módosítottuk így a büntető törvénykönyvet.  

De visszatérve az előző módosítókra, nem a mi indítványunk célját erősíti, 
hanem másról szólnak. Az elsőként megtárgyalt módosító indítványok következtében 
pedig visszaható hatálya lenne, amit a büntető törvénykönyvben nem tudunk 
elképzelni, elképzelhetetlen, hogy egy módosításnak visszaható hatálya legyen. 
Röviden ez az indoklás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e válaszolni a képviselő úr? (Apáti István: 

Röviden!) Igen. Megadom a szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha jól veszem ki a szavaiból, 

túlterjeszkedőnek tartja ezeket az indítványokat. Ha túlterjeszkedőnek tartja, akkor 
nem biztos, hogy erről döntenünk kellene. A másik pedig, erre is emlékeztetném a 
képviselő asszonyt, hogy a Btk. adott fejezete nemcsak élet- és testi épség elleni 
bűncselekményekről szól, és ott csak a legsúlyosabb, az emberölés az, amely 
életfogytiglannal büntethető. Van egy sor egyéb testi épség elleni cselekmény 
különböző alakzataival együtt, ahol indokolt áttekinteni az elévülés lehetőségét. A 
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visszamenőleges hatály esetét leszámítva, úgy érzem, megfontolhatná, hogy bizonyos 
módosítókat átenged. Nem mintha azt érzékelnénk, hogy ez túlterjeszkedne. 
Magyarul egy önálló képviselői indítványban kellene ezt beadni, akkor az egy más 
helyzet, nyilván megpróbálkozunk majd azzal is, hogy önálló indítványokat 
terjesztünk be, de ha egyébként ezek a módosítók nem jelentenek túlterjeszkedést, 
nem nyitnak meg új rendelkezéseket, új fejezeteket, fontolja meg, hogy nem utasítja 
el élből csak azért, mert jobbikosok adták be, hanem valóban szakmai alapon kezelve, 
időnként akár gesztust is gyakorolva a Jobbik irányába, támogathatná is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván reagálni, képviselő asszony? (Dr. Selmeczi 

Gabriella: Igen.) Megadom a szót. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársam! A 

túlterjeszkedést nem házszabály szerinti túlterjeszkedésre értem, hanem, ahogy a 
hozzászólásomat kezdtem, Bánki Erik képviselőtársammal ezen az önálló indítványon 
keresztül a gyermekek védelmét szerettük volna megerősíteni. Mi most arra 
vállalkoztunk, hogy olyan módon módosítjuk a büntető törvénykönyvet, hogy a 18 év 
alattiakról, tehát a gyermekekről és a szexuális indíttatású bűncselekményekről 
beszélünk. Most nem vállaltuk azt, nem házszabály szerint, hanem tartalmilag, hogy 
ezen túlmenően, túlterjeszkedően módosítsuk a büntető törvénykönyvet. 

A második megjegyzésére azt válaszolhatom, hogy ez a „nem” nem a Jobbiknak 
szól, hanem az indoklásuknak megfelelően mi jogtechnikailag nem támogatjuk ezen 
módosító indítványukat. 

Harmadrészt a büntető törvénykönyvet úgy szeretnénk módosítani, hogy nem 
a politikusok felé szeretnénk gesztust gyakorolni, hanem erősíteni szeretnénk a 
kiskorúak védelmét ezen a módosításon keresztül is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen túl vagyunk. Most már csak az következik, 

hogy a bizottság részéről ki támogatja ezt a módosító indítványt. Aki támogatja, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen szavazat. Ki az, aki ellene 
van? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 10 tartózkodás mellett a bizottság nem fogadta el. 

A 4. ajánlási pont következik, amelyet Staudt Gábor képviselő úr jegyez. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Elnök úr, ennél a módosító javaslatnál 

is arról van szó, hogy a törvényjavaslat eredeti tartalmához, céljához nincs köze, tehát 
egy teljesen más témát tárgyal a módosító indítvány. Ezért a jelen keretek között nem 
támogatjuk ezt a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: Értettem, köszönöm szépen. Kérdezem, kinek van hozzászólási 

igénye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki 
támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hat tartózkodással a 
bizottság nem fogadta el. 

Tisztelettel, következik Szél Bernadett képviselő asszonynak az 5. ajánlási pont 
alatti módosító indítványa. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a határozati 
házszabály 42. § b) pontja értelmében a titkárság álláspontja szerint túlterjeszkedés 
van, ami azt jelenti, hogy erről gyakorlatilag nem dönthetünk. Először ebben az 
eljárásjogi kérdésben szeretnék döntést kérni. Kérdezem, hogy kíván-e valaki ehhez 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem.  



 30 

Ki fogadja el azt az álláspontot, amely a megjegyzés rovatban szerepel, hogy 
mivel ez a határozati házszabály 42. § b) pontja alapján túlterjeszkedő, ilyen 
körülmények között ebben a kérdésben a bizottság nem dönt? Aki ezt támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazat. 
Ki az, aki ellene van? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett ezt az álláspontot elfogadtuk. 

Tisztelt Bizottság! A bizottságunk munkatársai három, ha szabad így mondani, 
nyelvtani hibát fedeztek fel a törvényjavaslatban, amelyről egy bizottsági módosító 
indítványt készítettek. Ez kiosztásra került a mai napon. Ez egy pont, 3 helyen van 
módosítás. Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): A módosító javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, kérdezem a bizottság… (Dr. 
Bárándy Gergely: Egy másodperc! Csak megnézem, mert nem találom! - Apáti 
István: Én sem találom!) Kimaradt egy „valamint”, aztán az, hogy „pontban meg nem 
határozott eseteinek” és nem „esetei” és… (Dr. Vas Imre: A „vagy” előtt a vessző!) 
Igen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a bizottsági módosító beterjesztését ki 
támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

Ezt a napirendi pontot lezártuk. (Dr. Selmeczi Gabriella: Köszönöm szépen.) 
Én is köszönöm szépen a képviselő asszonynak a megjelenést és az aktív részvételt. 
(Dr. Selmeczi Gabriella távozik a teremből.) 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló T/1427. számú törvényjavaslat (Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján; kijelölt bizottság) 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a bírósági 
végrehajtásról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Csöbör Katalin képviselő 
asszonyt nem látom, és a kormány részéről sem látok senkit, de ez nem akadályoz 
meg minket abban, hogy a kérdésben döntsünk. (Dr. Vas Imre: Ez is csak egy 
technikai módosítás!) 

Először is arról kell döntenünk itt is, hogy a részletes vita 44. és a 45. §-ban 
leírt előírásainak az előterjesztett törvényjavaslat megfelel-e vagy sem. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ebben a témakörben kíván-e valaki szólni. (Nincs jelentkező.)  

Amennyiben nem, kérdezem a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy az 
előterjesztett törvényjavaslat a részletes vita szabályai szerint megfelel az 
előírásoknak. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag döntött így. 

Két darab módosító indítvány van előttünk. Itt két olyan módosításról van szó, 
amely nyelvhelyességi kérdésben született, erről kell döntenünk. Tekintettel arra, 
hogy nincs jelen előterjesztő, nem tudok előterjesztői véleményt produkálni. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az 1. pontban Vigh László képviselő úr által 
előterjesztett indítványt támogatja-e. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 2. pontban szintén nyelvhelyességi probléma szerepel. Kérdezem a 
bizottságot, támogatja-e. Kérem, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja. 

Most az a fura helyzet, hogy ezeket a módosító indítványokat nekünk a 
részletes vitát lezáró módosító javaslatként kell előterjeszteni. Itt átfedés van a két 
javaslat között. 
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Aki ennek a lezáró bizottsági módosító javaslatnak az előterjesztését 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk, és a törvényjavaslat részletes vitáját is 
lezártuk.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján; vitához kapcsolódó 
bizottság) 

Következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
végrehajtásáról - magyarul a zárszámadásról - szóló törvényjavaslat.  

Egy módosító indítvány van, amelyben nem kell a bizottságnak állást foglalnia, 
mert nem tartozik a bizottság hatáskörébe. De tekintettel arra, hogy a bizottság részt 
vesz ebben a részletes vitában, a határozati házszabály 44. és 45. §-ában írt 
feltételeknek a meglétéről bizottsági álláspontot kell közölnünk.  

Tekintettel arra, hogy most csak a részletes vita ez irányú lezárásáról és a 
jogszabály megfelelőségéről kell döntenünk, kérdezem, ki fogadja el azt, hogy az 
előterjesztés az előírásoknak megfelel. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon… (Jelzésre:) Bárándy képviselő úrnak szót adok. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel 

arra, hogy ez még egy viszonylag új lehetőség - ha jól értelmezem - a házszabályban, 
remélem, jó helyen kértem szót, elnök úr: szeretnénk kisebbségi véleményt csatolni a 
központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz a 
részletes vitáról szóló bizottsági jelentéshez. Erre a házszabály 92. § (5) bekezdése… 

 
ELNÖK: Nyitott kapukat dönget, képviselő úr, minden további nélkül 

biztosítjuk ezt. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Rendben, akkor már csak egy kérdésem 

van, elnök úr: ezt fölolvassam-e, vagy elég, ha csatolom? 
 
ELNÖK: Elég, ha csatolja. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Én az utóbbit szívesen veszem. Rendben 

van, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem tisztelettel, ettől függetlenül a megfelelőség 

tekintetében döntenünk kell. Aki a házszabály 44-45. §-a szerinti feltételeknek 
megfelelőnek tartja a törvényjavaslatot, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 9 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 van ellene. És erre van 
a kisebbségi vélemény? (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) Köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a részletes vitát is lezárom. 
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A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése Balla György, a 
Törvényalkotási bizottság alelnökének 2014. június 26-i 
ülésvezetése tárgyában (IUB/21-1/2014.); (Állásfoglalás kialakítása 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti 
eljárásban) 

Az elnök előterjesztése 

Tisztelettel egyetlen napirendi pontunk van hátra: a Jobbik képviselőcsoportja 
megkereste a bizottságot Balla György képviselő úrnak, a Törvényalkotási bizottság 
alelnökének a június 26-i ülésvezetése tárgyában. Az volt a lényege a megkeresésnek - 
bár mindenkinek kiosztottuk -, hogy a képviselő úr érdemben szólt hozzá a 
napirendhez, s ennek ellenére az ülés vezetését nem adta át.  

Az ülés jegyzőkönyvének átvizsgálása után azt az indítványt terjesztem a 
tisztelt bizottság elé, hogy a levezető alelnök addig a mértékig ment bele a 
napirendbe, amilyen mértékig az ülésvezetéshez ezt szükségesnek látta, tehát ezt nem 
érdeminek, hanem az ülésvezetés részének kérem tekinteni, és ennek megfelelően 
javaslom ennek az állásfoglalásnak az elfogadását. 

Megnyitom az állásfoglalás fölötti vitát. Kérdezem, ki kér szót. (Jelzésre:) Apáti 
képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelmű, hogy a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint is Balla képviselő úr nem csak az ülésvezetési feladat- 
vagy hatáskörében, hanem érdemileg is hozzászólt. Egyébként ezt többször művelte 
előtte is, meg azóta is.  

Nem főbenjáró vétekről van szó, igazából annak a korrekt, politikai 
elfogultságtól mentes megállapítását kérjük, hogy ebben a konkrét esetben, tehát a 
2014. június 26-ai ülésen Balla úr anélkül intézett érdemi hozzászólást, hogy másik 
alelnöknek átadta volna az ülésvezetést. Nem hiszem, hogy ez egyfajta 
kipellengérezést jelentene, vagy valami súlyos politikai vagy erkölcsi hibát. Egész 
egyszerűen csak nem tartotta be a vonatkozó házszabályi rendelkezéseket. S hogy 
ilyen törvénysértő gyakorlat ne tudjon kialakulni akár a TAB-ban, akár más 
bizottságban, vegyük ennek elejét, ezért kérjük erre vonatkozóan az eseti jellegű 
állásfoglalást. Ez egyébként a plenáris ülésen is azért egyfajta gyakorlat.  

Én úgy gondolom, az azért kicsit meredek, hogy a kormánytöbbség úgy 
értelmezze, hogy ő nem is érdemben szólt hozzá, hanem csak az ülésvezetés körében, 
és végül is emiatt nem is kellett volna neki átadnia az ülésvezetést időközben. 
Ráadásul az már egy másik történet persze, az szubjektív minősítés vagy megítélés 
kérdése, hogy időnként milyen stílusban, milyen hangnemben intézi ezeket a 
hozzászólásait.  

A beadványban foglaltaknak megfelelően kérjük a bizottság állásfoglalását, 
valóban részrehajlástól mentesen és felesleges belemagyarázástól mentesen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Arra szeretnék kitérni, hogy az 

Igazságügyi bizottságnak oktató-nevelői hatásköre nincs (Derültség. - Apáti István: 
Hát, leírva nincs.), tehát én a stílus tekintetében nem tudok senkit kioktatni. (Apáti 
István: Ezt mondtam is. Ez szubjektív.)  

Az eseti állásfoglalással kapcsolatban megadom a szót dr. Vitányi István 
alelnök úrnak. 
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DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Nem akarok itt részletekbe belemenni, csak a jegyzőkönyv kedvéért mondanám 
azt, hogy 2010 és 2014 között Nyikos László, a Jobbik képviselője volt a költségvetési 
bizottság elnöke: egyetlenegy alkalommal sem adta át az alelnöknek az ülésvezetést. 
(Apáti István: Tessék megállapítani!) Akkor nem tűnt pitiáner dolognak - most úgy 
látszik, hogy megváltozott a helyzet. El kellett volna jönni egy bizottsági ülésre: 
folyamatosan hozzászólt, egyetlenegy alelnökének nem adta át a szót.  

Csak azért, hogy a jegyzőkönyvben legyen benne, hogy négy éven keresztül 
folyt ez a gyakorlat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Bárándy Gergely 

képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én ezt egy bölcs döntésnek tartom, ami most előttünk fekszik. Mert hadd 
fogalmazzak úgy, mondjuk úgy, hogy Balla képviselő úr nem érdemben szólt hozzá, és 
fogadjuk el ezt most kiindulópontnak, és ebben az esetben ez a tervezet nem dönti 
most el azt a vitát, amit valójában a Jobbik frakciója feszeget. Én azt gondolom, ez egy 
olyan kérdés, amelyet természetesen formálisan majd a mi bizottságunknak kell 
eldönteni, vagy a plenáris ülésen esetleg házszabály-módosítással az összes 
képviselőnek. (Szávay István megérkezik az ülésre.) De a kérdés kifejezetten érdemi 
és fontos kérdés.  

Azt tartanám ebben helyesnek és szerencsésnek, ha a frakció képviselői először 
informálisan egyeztetnének erről, és ezt szeretném most a bizottsági ülésen is 
elmondani. Eddig, ha jól tudom, egyértelmű házszabályi előírás volt, de szokásjognak 
mindenképpen mondható, hogy a levezető elnökök nem nyilvánítottak véleményt, 
csak akkor, ha átadták az ülésvezetést. Ez egy külső szemlélő számára néha buta 
helyzetet eredményezett, mert körülbelül úgy nézett ki, hogy átadom a szót alelnök 
úr, az alelnök megszólalt, hogy akkor megadom a szót elnök úrnak, majd amikor 
befejeződött, ugyanez volt visszafelé. Csak egyet szeretnék hozzátenni. Ez azt a 
gyakorlatot, vagy azt a kialakulni látszó gyakorlatot mindenképpen kizárta, hogy az 
elnök gyakorlatilag úgy vesz részt a vitában érdemben, hogy a képviselői felszólalás 
után mindig hozzá tud fűzni elnökként egy tartalmi megjegyzést a felszólaláshoz. Ezt 
nem tartom szerencsésnek, mert a vitában a levezető elnök épp úgy egy képviselőnek 
számít, mint bárki más tagja a bizottságnak. Az elnöki mivolt értelemszerűen az ülés 
levezetéséhez kötődik és nyilván az ülésen kívül még sok minden máshoz is.  

De azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten politikai természetű tartalmi vita, ezt 
jó lenne, ha a frakciók rendeznék egymás között és erre teszek is indítványt az elnök 
úrnak. Ha tudja, ilyen tartalmú megbeszélést katalizáljon. Éppen azért, mondom még 
egyszer, mert bölcs döntésnek tartom azt, hogy ez az állásfoglalás, ha úgy tetszik, az 
erről való érdemi döntést kikerüli. Viszont azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogy 
tegyen lépéseket a vonatkozásban, hogy ebben egyezségre jussanak a frakciók, hogy 
hogyan történjen a jövőben az ülésvezetés. Én a magam részéről az eddigi 
gyakorlatot, azaz a szó átadását és visszaadását tartom megfelelőnek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Figyelemmel arra, hogy meg szeretnék felelni Bárándy Gergely 

képviselő úrnak, most átadom az ülés vezetését Vitányi Istvánnak (Derültség.), mert 
szeretnék hozzászólni. 

 
(Az ülés vezetését dr. Vitányi István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Átveszem az ülés vezetését. Átadom a 

szót az elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Tévedés ne essék, az 

rendezve van a házszabályban, sajnos nem olyan egzakt módon, mint korábban volt. 
(Dr. Bárándy Gergely: Ez az!) A mostani szerint az van, ha a bizottság nem hoz saját 
ügyrendet, vagy saját szabályzatot, akkor a Ház vezetésének a szabályait kell a 
bizottsági ülésen alkalmazni. Márpedig az országgyűlési törvény 2. §-a szerint a 
levezető elnök érdemben nem szólhat hozzá. Itt kinyílik a kiskapu azzal, hogy 
gyakorlatilag ezt a szabályt át tudja hágni minden bizottság, magyarul az elnök 
mindenütt meg tudja szerezni az érdemi hozzászólás jogát. Amit én azért nem tartok 
szerencsésnek, mert amikor az elnök saját álláspontját kifejti, ugyanolyan képviselő, 
mint a többi és az elnök hozzászólása fölötti kontrollt is valaki lássa el. Örömmel hadd 
mondjam, hogy az alkotmányügyi bizottságnak húsz éve vagyok tagja (Dr. Vitányi 
István: Töretlen gyakorlat!), és a bizottságnak töretlen gyakorlata volt, hogy minden 
esetben átadta az ülés vezetését. Sőt én még azon is vitatkozom, hogy egyáltalán 
abban a napirendi pontban, amelyben az elnök hozzászólt, vezetheti-e tovább az 
ülést. De ez nincs rendezve, nem is volt rendezve, ez megér egy vitát. Én nem vagyok 
ellene annak, amit Bárándy képviselő úr felvet, hogy egy ilyen állásfoglalást kellene 
csinálni, annál is inkább, mert az előbb kifejtettek alapján talán igyekeznünk kellene 
megakadályozni, hogy félreértelmezés okán egyes bizottságok szerintem 
szerencsétlen ügyrendi szabályokat fogadjanak el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha ilyen megbeszélés lesz, azt is tisztázni kellene, hogy mi van, ha 

most azt mondom, hogy nem adom át az elnöklést. (Derültség.)  
Átadom az elnöklést, és Apáti képviselő úrnak megadom a szót. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az élet mindig produkál új 

dolgokat és felvet új kérdéseket, de lám Rubovszky elnök úr eljárása is bizonyítja, 
hogy ez a helyes, ez a helyén való, ez a házszabályszerű, nem az, amit Balla úr csinált. 
Megint mondom, Vitányi úr (Dr. Vitányi István: Ezt Nyikos úr csinálta négy éven 
keresztül!), a történeti hűség és az utókornak a jegyzőkönyv kedvéért, hogy nem arról 
van szó, hogy Rubovszky óvóbácsihoz feljelentettük Balla képviselő urat, hanem arról 
van szó, hogy ha vannak előírások, vagy akár szokások, évtizedes töretlen 
szokásokhoz kapcsolódó szabályok, akkor azt igyekezzenek betartani. Egyébként az a 
nagy különbség, hogy ha Nyikos képviselő úr hibázott akár tartalmilag, akár az 
ülésvezetéssel kapcsolatban és erre felhívták a figyelmét, akkor ezt elismerte és nem 
próbált kiskapukat, jogi csűrcsavarokat keresni, hogy nem is érdemben, csak az 
ülésvezetés körében szólt hozzá.  

Másrészt főleg a nem jogvégzett képviselők, bizottsági elnökök számára 
különösen nagy segítséget jelent a Ház munkatársa a bizottságban. Nem a Ház 
munkatársára akarom rákenni, csak ha időben felhívták volna Nyikos úr figyelmét 
erre, akkor ő is komolyabban odafigyel. Ha pedig elfogadjuk igaznak, amit a képviselő 
úr mondott, akkor sem magyarázat erre. Tehát ha Nyikos László annak idején 
helytelenül járt el, akkor Balla úr emiatt nem menthető fel a felelősség alól. (Dr. 
Vitányi István: Ezt nem is mondtam!) Azt sugallni, azt sejtetni, hogy akkor Balla 
képviselő úr hibája is rendben van, mert más is hibázott, ez nyilván nem járható út.  
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Visszatérve erre, teljesen egyetértek Bárándy képviselő úrral, legyen erről 
érdemi vita, ne különböző bizottságok nyűgös-bajos egyedi ügyeivel kelljen mindig az 
igazságügyi bizottsághoz fordulni, mert adott esetben ez komoly leterheltséget is 
jelent és feleslegesen töltjük vele az időt. Legyen egyértelműen a házszabályba 
foglalva, akár azzal a módosítással, amit előbb Rubovszky úr felvetett, ezen az elnöki 
felvetésen érdemes gondolkodni. Legyen egyszer s mindenkorra tisztázva, és akkor ez 
a továbbiakban nem fog problémát jelenteni és a Ház bizottsági elnökök mellett 
tevékenykedő munkatársainak a figyelme különösen legyen erre felhívva, legyenek 
erre kioktatva, hogy ha ennek ellenére a levezető elnökök mégis hibát vétenek, és 
érdemi felszólalást tesznek anélkül, hogy átadnák az ülésvezetést az alelnöknek, 
időben tudják ezt korrigálni. Mindent kövessünk el annak érdekében, hogy ilyenek 
még egyszer ne fordulhassanak elő!  

Továbbra is fenntartjuk azt a Jobbik képviselőcsoportja részéről, hogy az 
eredeti beadványnak megfelelően szülessen meg ez az állásfoglalás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon furcsa lesz, de azt kérem a képviselő úrtól, 

hogy tessék szíves lenni legalább itt most jegyzőkönyvbe mondani a szövegszerű 
állásfoglalást, amiről szavazni kell. Én csak úgy tudok a módosító indítványról 
szavaztatni, ha az elhangzik és jegyzőkönyvbe kerül. Az a kérésem, hogy… 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. A szövegszerű javaslatunk az, ami 

egyébként a beadványban félkövérrel van kiemelve. Olvasom: „Balla György, az 
Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának alelnöke levezető elnökként megsértette 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. § (3) bekezdés a) pontjában 
foglalt, ülésvezetésre vonatkozó rendelkezéseket, amikor az Országgyűlés 
Törvényalkotási bizottságának 2014. június 26-ai ülésén több alkalommal anélkül 
szólt hozzá érdemben a bizottsági vitához, hogy előtte az ülésvezetési teendőket 
átadta volna valamelyik jelenlévő alelnök társának”. Ennyi lenne az eseti állásfoglalás. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először a módosító indítványról 
kell szavazni, tehát gyakorlatilag arról, amit Apáti képviselő úr felolvasott, ez Vona 
Gábor frakcióvezető úr által készített előterjesztés második bekezdése, amely ki van 
emelve. (Apáti István: Igen, azzal, hogy hibásan az Országgyűlésről szóló törvény 
3. § a) pontja szerepel, és ezt pontosítottam szóban, hogy 2. § (3) bekezdés a) pont.) 
Kérdezem, hogy ezzel a módosítással ki támogatja ezt a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 7 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 3 tartózkodás mellett ez a módosítás nem ment keresztül. 

Most szavazást kérek az eredeti előterjesztésről, az eseti állásfoglalásról, amit 
kiadtunk. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Az eseti 
állásfoglalást viszont egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Nagyon szépen köszönöm. (Apáti István: Köszönjük szépen.)  

Egyebek 

Egyetlen pontban szeretnék még szót kérni. Tisztelt Bizottság! A jövő héten 
kedden délután 2-kor… - ugye, alelnök úr? (Közbeszólások.) Frakcióülése van itt a 
házban a Fidesz képviselőcsoportjának. Mindenféleképpen van olyan törvényjavaslat, 
amelyről a részletes vita szabályai szerint dönteni kell. Tekintettel arra, hogy én 
szerettem volna ezt hétfőn délelőtt lebonyolítani, de a jelenlegi rendszer szerint az 
ülés előtt nem tarthatjuk meg a részletes vitát, ezért hétfőn nem tudom ezt megtenni. 
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Én személy szerint és Vas Imre képviselő úr meg Teleki képviselő úr a jövő héten nem 
leszünk jelen, de a jövő héten mindenféleképpen kell bizottsági ülést tartani. Erre 
felkértem Vitányi István alelnök urat, hogy ezt szervezze meg; kérem, hogy erre 
készüljenek. (A jelen lévők egymás között időpontot egyeztetnek.) Akkor ezek szerint 
kedden reggel 8.30-kor lesz a bizottsági ülés. Kedden nincs plenáris ülés, hétfőn 
egynapos ülés lesz. (Apáti István: És ez mennyire lesz rendszeres, hogy egynapos 
ülés van? Mert ez így eléggé vékonyka!) Az egynapos ülésezést azért nem kell 
túlzottan komolyan venni, mert novemberben lesz négynapos ülés is. 

Egyébként hozzáteszem, én azért erőltettem a mai meghallgatást mára, hogy 
bizonyos dolgokon essünk túl, amit tudom, hogy meg kell tartani, és ne akkor, amikor 
a költségvetés meg az összes többi jogszabály miatt itt őrület lesz, ne akkor kelljen ezt 
a meghallgatást behozni; és bizonytalan volt, hogy milyen tartalmú lesz a 
meghallgatás, de erről aztán ma döntött a Házbizottság. Szóval, ez most megint egy 
rendkívüli helyzet, utána már kétnapos lesz, majd négynapos ülés; és aztán 
rendszeresek lesznek a háromnapos ülések. S most úgy néz ki a dolog - nem akarom 
elkiabálni -, hogy december 15-én a költségvetés zárószavazásával az őszi ülésszakot 
be is fejezheti az Országgyűlés. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést, a bizottsági ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 55 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


