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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014, (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1) bekezdése alapján a

polgári perrendtartásról szóló T/10537 . számú törvényjavaslathon az alább i

módosító javaslato t

terjesztem el ő , melynek megtárgyalására az Igazságügyi bizottságot kérem :

A törvényjavaslat 231 . §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki :

,14) A bíróság valamennyi tárgyalás id őpontját és helyszínét ., az ügy tárgyát, a bíróság összetételét, valamint

a keresetlevél beadásának időpontját internetes honlapján nyilvánosságra hozza,"

INDOKOLÁ S

A nyilvánosság tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében alapvető feltétel, hogy minden egyes

tárgyalás időpontjáról és helyszínéről tudomást lehessen szerezni . Az állampolgároknak azonban

meglehetősen korlátozottak a lehetőségei erre . A bíróság kezelőirodáján lehetőség van a tárgyaláso k

időpontja és helyszíne felő l érdeklődni, ám ehhez általában szükséges az ügyszám megjelölése, ami a
potenciális hallgatóság tagjai el őtt igen gyakran nem is ismeretes. A bíróság épületében kifüggesztett
tárgyalási jegyzék ugyan a nyilvánosság segítségére lehet, ez azonban feltételezi a bíróságon való személye s
megjelenést . A bíróságok honlapján közzétett nyilvános tárgyalási jegyzék biztosithatná a tárgyaláso k

nyilvánosságának érvényesülését . A magyar bíróságok gyakorlata e téren azonban különböző , van olyan

bíróság (pl . Debreceni Itélőtábla, ahol a tárgyalási jegyzék a honlapon id őrendi sorrendben tartalmazza a

kitűzött tárgyalásokat), de nagyon sok helyen a gyakorlat pusztán a »közérdeklődésre számot tartó ügyek"
feltüntetésére szorítkozik (lényegében kizárólag válogatott büntet őügyekrő l lehet megtudni információt) .

A bírósági honlapok tehát messze nem mutatnak egységes képet . Az Országos Bírósági Hivatal ugyan tet t
lépéseket e téren az elmúlt években, és a bíróságok számára el őírta a nyilvánosság tájékoztatását a

következő héten tárgyalandó, közérdekl ődésre számot tartónak ítélt ügyekről . Fontos lenne azonban, hogy a
bíróságok által megtartott minden tárgyalás alapvető adatait (a tárgyalás időpontja, a tárgyalás helyszíne, az
ügy tárgya, az eljáró bíró vagy tanács) online nyilvánosságra hozzák .

Szintén fontos a nyilvánosság az eljárások elhúzódása ellen, ugyanis a nyilvánosság katalizátor .
Szükségesnek tartom ezért elbírni, hogy a honlapon, illetve a kifüggesztett tárgyalási jegyzéknél legye n

információ arról is, hogy mióta zajlik egy per .

Budapest, 2016 . szeptember 15 .
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