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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében - Dr. Trócsányi László miniszter úr
megbízásából - mellékelten megküldöm Dr. Gurmai Zita (MSZP) és Mesterházy Attila
(MSZP) országgyűlési képviselő ,,Mi alapján választják ki a tisztviselőket a bírók közé?"
című, K/1037. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. augusztus 27.

Tisztelettel:

Dr. Völner Pál

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2. Telefon: (06 1) 795 3209 E-mail: pal.volner@im.gov.hu 
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Dr. Gurmai Zita képviselő asszony és Mesterházy Attila képviselő úr részére
Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő ,,Mi alapján választják ki a tisztviselőket a bírók közé?" című,
K/1037. számú kérdésére - Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából - az alábbi
tájékoztatást adom.

Az Alaptörvény XXIII. cikk (8) bekezdés szerint "Minden magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt
viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy
tisztségviselője nem tölthet be." A 26. cikk (2) bekezdésének első két mondata pedig
kimondja, hogy "A hivatásos bírákat - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - a
köztársasági elnök nevezi ki. Bíróvá az nevezhető ki, aki a harmincadik életévét betöltötte."

Mindezek alapján tájékoztatom Önöket, hogy a bírákat - megfelelő képzettségű és szakmai
tudású, rátermettségű, harmincadik életévüket betöltött magyar állampolgárok közül,
bíróságok által elbírált pályázat alapján - a köztársasági elnök nevezi ki.

Természetesen megértem, hogy az MSZMP utódpártjának tagjaiként huszonnyolc évvel az
első szabadon választott népképviselet megalakulása után is nehéz elfogadniuk, hogy a leendő
bírákkal szemben többé nem elvárás sem az MSZMP (vagy korábbi MDP) tagság, sem pedig
más politikai szempont, hanem a jogállamiság elvének megfelelően, a tisztség kizárólag
szakmai felkészültség, képzettség és rátermettség alapján, pályázat útján nyerhető el.

Budapest, 2018. augusztus 27.

Tisztelettel:

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2. Telefon: (06 1) 795 3209 E-mail: pal.volner@im.gov.hu 


