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Napirendi javaslat

1. a) A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének

meghatározásáról szóló törvényjavaslat (T/1865. szám)

b) A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1864. szám)

(Együttes általános vita)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az

Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és

juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1860. szám)

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1396. szám)

(Dr. Schiffer András és Jávor Benedek (LMP) képviselők önálló indítványa)

3. Zárószavazások előkészítése:

a) Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1426. szám)

b) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.

törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes

iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1427.

szám)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Megjelentek
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Mindenkit szeretettel üdvözlök. Mint látják, a bizottság szűkös kereteiből jutott
Mikulásra is emlékeztető. (A képviselők előtt az asztalon egy-egy csokoládémikulás van. – Dr.
Szakács Imre: Nem a Mikulás hozta? – Derültség.) Igen, berepült az állványokról.

Az eddig beérkezett helyettesítések a következők: Szakács Imre Vitányi Istvánt, Balsai
István Mátrai Mártát, Kozma Péter Kovács Ferencet, Horváth Zsolt Dorkota Lajost, Vas Imre
Papcsák Ferencet helyettesíti, Rubovszky György pedig Salamon Lászlót. A továbbiakat majd
a beérkezés szerint ismertetem.

Tisztelt Bizottság! A napirendi javaslatot nem tudtuk kiküldeni SMS-ben, egyrészt a
rendszer hibája, másrészt a benyújtás időpontja miatt sem, de mindenki megkapta e-mailben.
A napirendi javaslatot ezek szerint ismerik. Az a kérdésem, hogy ki az, aki a napirendi
javaslattal egyetért, annak várjuk a szavazatát; egyidejűleg létszámellenőrzést is tartunk.
(Szavazás.) Ez 17 igen, más nincs is; úgyhogy ezt egyhangúlag elfogadtuk.

a) A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról
szóló törvényjavaslat (T/1865. szám); b) A bíróságok hatékony működését és a bírósági
eljárások gyorsítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1864. szám); együttes általános vita

Rátérünk az 1. napirendi pont alatt az a) és b) alpont együttes általános vitájára: a
T/1865. és T/1864. szám alatt benyújtott bírósági csomag ismertetésére és indokolásra átadom
a szót Répássy államtitkár úrnak, akit munkatársaival együtt szeretettel üdvözlök.

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elég régi megállapítása a jogkeresőknek és a
jogász szakmának is, hogy a bírósági eljárások gyakran indokolatlanul elhúzódnak. Hozzá
kell tenni persze, hogy ez az eljárások egy kis százalékára igaz, viszont pontosan ezekben az
ügyekben mutatkozik meg, hogy a törvények lehetővé teszik az eljárások elhúzását,
elhúzódását.

A kormányprogram is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A kormányprogram kiemelt
célként tűzi ki a bírósági eljárások gyorsítását, és ez szerencsésen egybeesik az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács megállapításaival, az úgynevezett OIT-stratégiával is. Az OIT
néhány hónappal ezelőtt fogadott el egy stratégiát, amely az általuk javasolt módon utat
mutatott a bírósági eljárások gyorsítása érdekében. Hadd tegyem hozzá, hogy itt nemcsak az
eljárások gyorsítása a szempont, hanem a bíróságok hatékony működése is szempont, hiszen
nem lehet az eljárásokat gyorsítani úgy, hogy a bírósági tevékenység hatékonyságát nem
növeljük. Ezért a kormány úgy döntött, hogy egy komplex törvénycsomagot nyújt be az
ügyben. Két törvényjavaslat fekszik előttünk, ebből én arról beszélnék, amelyik a bíróságok
hatékony működéséről és a bírósági eljárások gyorsításáról szól. Ez a törvény fő szabályként
négy – de majd még mondok egyéb törvényeket is – fő módosítást fogalmaz meg: a bírósági
szervezeti törvényt, a bírák jogállásáról szóló törvényt, a büntetőeljárási törvényt és a polgári
perrendtartást módosítja, és itt próbál a bírósági tevékenység, bírósági működés
hatékonyságán javítani, valamint az eljárások elhúzódásával szembeni eszközöket próbálja
megadni.

A bírósági szervezeti törvény módosításával alapvetően az a cél, hogy a bírói
önigazgatás elvének a megtartása mellett a bírósági vezetők a bírák hatékony
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tevékenységének ellenőrzésére eszközt kapjanak. Tehát a bírói függetlenséget és a bírósági
tevékenység, a bírósági működés hatékonyságát összhangba kell hozni, mert nagyon sokszor a
bírói függetlenség mögé bújva a hatékonyságot nem szolgáló működéssel találkozhattunk.
Ezért a javaslatunk számos ponton megteremti a bírák ellenőrzésének és a bírósági
tevékenység hatékonyságának kontrollját.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hatásköreit az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács elnöke irányában megváltoztatjuk, mégpedig az OIT elnöke operatív döntésekben
több jogosítványt kap, az OIT pedig stratégiai kérdésekben hoz döntést, úgy, ahogyan
egyébként kellene is. Túlságosan részletes, aprólékos igazgatási kérdésekben hozott döntést
mindeddig az OIT, ezen próbál változtatni a törvényjavaslat azzal, hogy az OIT elnöke több
és hatékony eszközt, hatáskört kap a működéshez.

Ugyanígy az OIT Hivatalának a szerepe is megváltozik, némileg: az OIT Hivatala a
bírósági tevékenység hatékonyságát tudja majd ellenőrizni, és a bírósági tevékenység
hatékonyságát szolgáló jogköröket kap.

A bírósági szervezeti törvény másik újítása az, hogy a bíróságok elnevezéséről,
székhelyéről, illetékességi területének meghatározásáról egy külön törvény fog rendelkezni.
Ez állandó probléma volt, hogy a kétharmados törvény tartalmazott ilyen rendelkezéseket,
ami teljesen rugalmatlanná tette a bírósági illetékességi szabályoknak a megváltoztatását.
Most egy külön, egyszerű többséget igénylő törvény fog erről rendelkezni, hiszen ez nem
érinti alapvetően a bíróságok függetlenségét és a bírák jogállását. Így a jövőben jobban hozzá
lehet igazítani például a közigazgatási szervezetrendszer változásához, közigazgatási
változásokhoz is az illetékességi szabályokat a bíróságok munkaterheihez. Ilyen javaslatot
tesz egyébként ez a külön törvény, amikor Zala megyét a Győri Ítélőtábla illetékességéből a
Pécsi Ítélőtábla illetékességébe helyezi át. Megjegyzem, hogy ez magának az OIT-nak az
indítványa, tehát ők ítélték meg úgy, hogy időszerűségi okokból és a munkaterhek arányosabb
elosztása érdekében kérik ezt a változást. A külön törvényről azért nem akartam nagyon
részletesen szólni, mert az nagyrészt megegyezik egyébként a jelenlegi hatályos szabályokkal.
Ez a fő változása van, a Zala megye áthelyezése a Győri Ítélőtáblától a Pécsi Ítélőtáblához.

Visszatérve, a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását
szolgáló törvénycsomagról, a bírósági szervezeti törvényről nagyjából elmondtam, amit így az
általános vita szintjén el akartam mondani.

A bírák jogállása tekintetében felhívom a figyelmüket arra, hogy a jövőben
rendszeresen, egészen pontosan hatévente ellenőrzés, egy minőségi vizsgálat követné a bírák
munkáját, ami egyébként szintén szerepelt az OIT-stratégiában is, annyi különbséggel, hogy
ott talán az időtartam nem így volt meghatározva, de az OIT maga is javasolta, hogy kerüljön
ellenőrzésre a bírók tevékenysége.

A bírák jogállásának szabályai között felhívom arra a figyelmet, hogy a bírói
életpályamodell egyik kiegészítését tartalmazza ez a jelentés. Egyébként költségvetési
módosító indítványokban is felbukkant ez a javaslat. Mégpedig a probléma az, hogy a bírói
életpályában, a bírói illetménytáblában tíz fokozat szerepel, és a tizedik fokozatot körülbelül
57 éves korban elérik a bírák, utána már, bár a törvények szerint 70 éves korukig
ítélkezhetnek, utána már nincs az illetménytáblában előrelépés. Ezért a javaslat megteremti
ennek a jogállási törvényben az alapját, mégpedig tizennégy fokozatra emeli fel a bírák
illetménykategóriáit.

A büntetőeljárási törvény és a polgári perrendtartás módosításai mind olyan
megoldásokat tartalmaznak, amelyek az eddigi tapasztalatok, az eddigi gyakorlat alapján a
perek elhúzódásának a kiküszöbölésére irányulnak. Az eddigi gyakorlatban mind a polgári
perrendtartásban, mind a büntetőeljárásban bizonyos perelhúzó taktikák és egyébként nem
feltétlenül taktikai, de felesleges szabályok tapasztalhatók, amelyek alkalmazása kiiktatásra
kerülne. Itt nehéz, de meg kell találni az egyensúlyt a garanciális szabályok és a hatékonyság
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között. Nyilván a bírósági tevékenység, az ítélkezési tevékenység, az igazságszolgáltatás
különböző szereplői másként látják azt, hogy milyen okok vezetnek a perek elhúzódásához.
Akartam már a bevezetőben említeni, hogy a javaslat milyen módon készült és milyen
egyeztetési fórumokon ment át. A javaslat lényegében az OIT Hivatala által kijelölt,
egyébként legfelsőbb bírósági polgári kollégiumi és büntető kollégiumi vezetők, illetőleg
kollégiumtag bírók közreműködésével készült. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy
egyeztettünk az igazságszolgáltatás szereplőivel, hanem egyenesen közösen dolgoztuk ki
ezeket a javaslatokat. A javaslatokat egyébként az ügyészség is véleményezte, és ugyanígy
véleményezte az ügyvédi kamara is.

Az ügyvédi kamara nem ért egyet a büntetőeljárási törvény módosításával.
Egyetértenek vele viszont a bíróságok, és egyetért az ügyészség. Ennek nyilván az a
magyarázata, hogy az igazságszolgáltatás szervei úgy látják, hogy az ügyvédek sokszor
visszaéltek az eljárási törvényekben adott jogokkal, és a perek elhúzódásához vezetett az
ügyvédek magatartása. Az ügyvédi kamara elnöke, Bánáti elnök úr álláspontja szerint
indokolatlan az ügyvédeket bűnbaknak kikiáltani az eljárások elhúzódásában; az ügyvédi
kamara álláspontja szerint csak néhány kirívó esetben fordult elő, hogy az ügyvédek miatt
húzódtak el a tárgyalások. Szeretném jelezni, hogy ezzel nem értenek egyet a bírósági
vélemények, hogy csak kirívó esetekben és ritkán fordult ilyen elő; úgy látják, hogy
rendszeres magatartása volt a perelhúzás az ügyvédeknek. Én nem tudom pontosan, ilyen
statisztikák nem készültek, hogy egy eljárás hányszor az ügyvéd hibájából húzódik el vagy
sem.

A büntetőeljárási törvényben számos olyan megoldást javaslunk, amely a mi
értékelésünk szerint a védelemhez való jog garanciális szabályait megtartja, de nem engedi a
védő számára, hogy taktikai okokból a büntetőeljárást elhúzza.

A javaslat előírja azt, hogy a védőnek a helyettesítéséről gondoskodnia kell. A védő
nem teheti meg azt, hogy úgy húzza el az eljárást, hogy gyakorlatilag a saját jogával, saját
védői jogával visszaélve, a tárgyalás elnapolását, elhalasztását eredményezi. A javaslat
egyébként abból indul ki, hogy az ügyvédekről szóló törvény sem engedi azt, hogy egy
ügyvéd azonnali hatállyal megszabaduljon egy ügytől; ha jól emlékszem, 15 napig még el kell
látnia a megbízást. Tehát a jövőben nem fordulhat elő, hogy egy ügyvéd a tárgyaláson
bejelenti, hogy most itt a szünetben vagy a tárgyalás előtt megvonták tőlem a megbízást, és én
nem tudom ellátni a jövőben a védelmet. Ez az ügyvédi praktika, hogy így mondjam, a
jövőben nem akceptálható a törvényjavaslat szerint.

Az egész törvénycsomag, ahogyan mondtam, erősen az igazságszolgáltatás szerveinek
a kontrollja alatt készült, tehát ők tették a javaslatokat. Maga az OIT stratégiája, és a több
mint egy évvel ezelőtt, Baka András elnök úr megválasztásakor elmondott elnöki programnak
a szellemisége hatja át ezt a javaslatot. Vannak olyan pontok, amelyeket szó szerint Baka
András programjából vagy az OIT stratégiájából emeltünk át ebbe a javaslatba.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és biztosítsa azt,
hogy az Országgyűlés még ebben az évben el tudja fogadni ezt a javaslatot. Így a jövő év
tavaszán hatályba léphetnének már azok a rendelkezések, ami valódi eljárásgyorsításhoz
vezethet a bírósági tevékenységben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Újabb helyettesítések: Ipkovich György Lamperth
Mónikát, Bárándy Gergely Harangozó Tamást, Gyüre Csaba Gaudi-Nagy Tamást, Kerényi
János Varga Istvánt, Molnár Attila Budai Gyulát, Cser-Palkovics András pedig Bohács
Zsoltot helyettesíti.

Megnyitom a vitát. Többen jelentkeztek: Rubovszky úr, Bárándy úr, Ipkovich úr;
egyelőre ez a sorrend.
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Rubovszky úré a szó.

Hozzászólások

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót. Államtitkár úr, az ügyvédi
megbízással kapcsolatban csak annyit hadd mondjak, hogy ha az ügyvédtől megvonták a
megbízást, az megszűnt. Ha az ügyvéd lemond a képviseletről, akkor köteles 15 napig ellátni
még. Ha az ügyfél vonja vissza, akkor az ügyfél ezzel a kockázattal számolt, utána már az
ügyvédnek már nincs joga ellátni a képviseletet.

Egyébként egyebekben a törvényjavaslatot támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Először is elnézést a késésért, aminek részben az az oka, hogy ma tudtunk
először szót ejteni erről a javaslatról a frakcióülésen, hiszen ez is osztja azoknak a
javaslatoknak a sorát, amelyeket önök péntek délután nyújtanak be, és hétfőn már a bizottság
tárgyalja. Többször szót emeltünk már ez ellen a gyakorlat ellen, én most is megteszem.
Abnormális dolog, és azt gondolom, a parlament tekintélyének a semmibevétele, amikor egy
több mint száz oldalas törvényjavaslatot úgy gondolják, hogy nem kell munkanapból 24 óra,
hogy a képviselők át tudják nézni, és a véleményüket ki tudják alakítani róla. Ezzel is ez a
helyzet.

Én értem azt, amit államtitkár úr elmond, és én is tudom azt, hogy az Országos
Igazságszolgáltatási Tanácsban hosszú ideje téma már az, hogy hogyan lehet a szervezeti
reformot is megvalósítani és hatásköröket is átcsoportosítani, az OIT összetételét is
változtatni, esetleg a hatásköreit is. Azonban az lenne a kérdésem, hogy a konkrét benyújtott
javaslatról, nem úgy általában ezekről a témákról, hanem a konkrét benyújtott javaslatról van-
e már a bíróságoknak, az OIT-nak véleménye. Tehát nem az a kérdésem, hogy az ő
véleményük alapján készült-e el a javaslat, hanem ezt az önök által benyújtott javaslatot
véleményezte-e már az OIT. Mert én úgy tudom, nem, hiszen elnök úr külföldön tartózkodik
– ha én ezt jól tudom.

A másik, amit megemlítenék – természetesen azzal, hogy lehetetlenség fölkészülni
ennyi idő alatt egy ilyen terjedelmű és ilyen jelentőséggel bíró javaslatból –, hogy az
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság ülésén a Fidesz és a KDNP képviselői azt az álláspontot
osztották, hogy bizonyos, nem a bírói státust érintő kérdésekben, tehát igazgatási kérdésekben
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hatásköre szűkülhet, és ezeket a feladatokat sokkal
inkább a kormánynak kellene átvenni. Ez fogalmazódott meg egyébként abban a közös
munkaanyagban, amit az eseti bizottság illetékes munkacsoportja a főbizottságnak benyújtott.
Ehhez képest én azt látom, hogy ebben a javaslatban nem ez az irány, hanem ebben a
javaslatban az az irány, hogy bizonyos igazgatási kérdésekről az OIT elnöke fog tudni
dönteni. De ha ebben tévedek, akkor legyenek szívesek engem kiigazítani ebben, mert
valóban, ez a néhány óra nem volt elég arra, hogy pontosan átnézzem a törvényjavaslatot. De
nekem egyáltalán nem az az irány rajzolódik ki belőle, mint ami a kormánypárti
képviselőknek a véleménye volt az alkotmányozás során.

A másik megjegyzés, hogy persze komoly érdekek fűződnek az eljárások
gyorsításához. De bizonyos garanciális szabályoknak a megtartásához is. Azt tudomásul kell
venni, hogy egy jogállamban pontosan ezek miatt a garanciális szabályok miatt az eljárások
elhúzódhatnak. Egyébként persze a legegyszerűbb és leggyorsabb a statáriális eljárás –
nyilván ez a másik véglet. (Dr. Rubovszky György felnevet.) Rubovszky képviselő úr, nyilván
nem ezt javaslom, úgyhogy szerintem nem érdemes nevetni rajta, mert senki nem gondolja
azt, hogy önök statáriális eljárást javasolnának vagy akár én. Én azt mondom, hogy van két
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végpont: az egyik a statáriális eljárás, a másik pedig egy valóban fölösleges garanciákkal
túlbonyolított eljárás. Én azt gondolom – és az általános vitában fogunk erről szót ejteni –,
hogy itt azért erősen eltolódik a hangsúly a gyorsítás felé, kicsit túlságosan is. Ugyanis
bizonyos garanciális szabályokat érdemes volna megtartani.

Azzal egyetértek egyébként, amit Rubovszky képviselő úr mond, hogy a jelenleg
hatályos szabályok alapján is ez a 15 nap él. Tehát ha az ügyvéd mond le a meghatalmazásról,
akkor természetesen 15 napig még el kell látnia az ügy képviseletét.

Összefoglalva tehát, első ránézésre is bizonyos gyorsító intézkedéseket lehet majd
támogatni a javaslatban, de én azt gondolom, túlságosan eltolódik ebbe az irányba. Illetve a
két kérdésem továbbra is az lenne, hogy az OIT, illetve az OIT elnöke erről a konkrét
törvényjavaslatról mondott-e véleményt, illetve hogy jól értem-e én azt, hogy a fideszes
képviselők korábbi álláspontjával szemben, ami tehát arra irányult, hogy a kormány vegyen át
bizonyos bírósági igazgatási feladatokat, most nem ezt az irányvonalat képviselik, hanem azt,
hogy bizonyos részletszabályokat az OIT elnökére bíznak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Folytatnám azt a gondolatsort, amelyet Bárándy képviselőtársunk kezdett
meg.

Én úgy gondolom, nincs a büntető- és a polgári eljárásoknak olyan szereplője, aki ne
igényelné az eljárások gyorsítását és időszerűségének biztosítását. Úgy gondolom, ezek az
előterjesztések nem vitatottan, általam sem vitatottan nagy valószínűséggel ezt a célt
szolgálják, mégis óvatosságra intenék a tekintetben, hogy ez a gyorsítás, különösen a
büntetőeljárások során ne a vádlotti és a védői jogok sérelmére történjen meg. Ennek fokozott
áttekintését igényelném, és az általános és a részletes vitában erre is térnék ki. Államtitkár úr
expozéjában elhangzott, hogy elsődlegesen a védői magatartásnak tulajdonítják az eljárások
elhúzódását. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi büntetőeljárási és a jelenlegi
jogszabályrendszer is éppen elég szankciót és megoldást tartalmaz arra nézve, hogy a valóban
perelhúzó ügyvédi tevékenység kiszűrhető legyen. De ha nem, akkor ennek meg lehet
teremteni akár rendbírság kiszabásának a módosításával, akár más oldalon a hátterét. Ne
legyen a jogok korlátozása ennek a gyorsításnak az eszköze! És ha a büntetőeljárás egészére
vetítünk ki például olyan intézkedést, mint a tanú vallomásának ismertetése, lényegének
ismertetésének intézménye egy olyan rendszerben, ahol a tanúkihallgatás a védő távollétében
történhet meg, tehát a nyomozó hatóság azt megteheti, hogy a védő távollétében tanúkat
hallgat meg, ezt még megtetézni azzal, hogy mondjuk, a tárgyaláson csak a lényegét
ismertetni egy olyan vallomásnak, aminek esetleg a részletei is fontosak lehetnek, ez már
inkább a védői jogok csorbítása felé menne el.

Nem akarom sorolni ezeket a konkrét megoldásokat. Én inkább arra térnék ki, hogy
ebben a felfokozott jogalkotási tempóban mégis szakítsunk időt, hogy áttekintsük azokat a
garanciális előírásokat, különösen a védői jogok érvényesítése terén, amit meg kell tartani,
illetve amit nem lehet mellőzni semmiféle gyorsítási igénynek alávetve magunkat. Ez lenne a
kérésem lényege.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Gyüre Csaba alelnök úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, nekem
csak egy kérésem lenne a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről, illetékességi területének
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meghatározásáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan. Az előbb ismertette államtitkár úr,
hogy a Zala Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó ügyek most már a Pécsi
Ítélőtáblához fognak tartozni. Azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, elmondta
államtitkár úr, hogy munkaszervezési okokból, leterheltség miatt kerül át: ez egyeztetve lett-e
a Zala megyei illetékes igazságszolgáltatási szervekkel, értem ez alatt a bíróságokat, ügyvédi
kamarát, ügyészséget? Tehát velük lett-e egyeztetve, és ha lett, akkor nekik mi erről a
véleményük?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés vagy hozzászólás, visszaadom a
szót az előterjesztő képviselőjének.

Dr. Répássy Róbert válaszai

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Először a Zala megyei kérdésre reagálnék, mert az tűnik
egyszerűbbnek.

A részünkről, tehát mi mint minisztérium nem egyeztettünk a Zala megyei
igazságszolgáltatási szervekkel, hanem „az igazságszolgáltatás” szerveivel egyeztettünk, tehát
az OIT-tal egyeztettünk. De hát nem kellett egyeztetnünk, mert az OIT több határozatában,
legutoljára az OIT-stratégiában szerepelt ez a megoldás, ez a javaslat. Maguk az érintett
táblák elnökei is szorgalmazták ezt a változást. Tehát mi azt feltételeztük, hogy az
igazságszolgáltatás legitim képviselői, amelyben ott ül az ügyvédi kamara meg az ügyészség
vezetője, gondoltuk, hogy ez egy olyan fórum, amely nekünk nem teszi kötelezővé, hogy még
külön, mondjuk, a helyi, tehát a megyei fórumokkal egyeztessünk. Így is lehetne dolgozni,
hogy a minisztérium kénytelen minden egyes ilyen kérdésben akár a területi szervekkel is
egyeztetni; szerintem ez nem nagyon működik így. Tehát csak az országos szervekkel tudunk
egyeztetni, ügyvédi kamarával, ügyészséggel, bíróság vezetésével. De tény szerint azt tudom
mondani, hogy nem egyeztettünk a Zala megyeiekkel (Dr. Gyüre Csaba: Köszönöm szépen.),
ha erre céloz. (Dr. Gyüre Csaba: Igen.)

Bárándy képviselő úr hasonló kérdése volt az OIT-tal való egyeztetés. Bárándy
képviselő úr, nem akarok szóvirágokat alkalmazni, ezért egyenesen megmondom, hogy ez a
törvényjavaslat így, ebben a formájában, komplexen nem került az OIT elé. Ennek többek
között az a magyarázata, hogy amikor legutoljára a OIT tárgyalta, egy úgynevezett
konzultatív tanácskozást hívtak össze, tehát az OIT kibővült a megyei bíróságok elnökeivel,
akkor ennek a javaslatnak egy előző változatát végigtárgyalták, pontról pontra végigtárgyalták
ebben a konzultatív testületben, és ott alternatívák is merültek föl, a minisztérium álláspontja
is elhangzott a részünkről. Tehát tulajdonképpen a javaslat előkészületének a fázisában az
OIT foglalkozott ezzel és vizsgálta; mondom, azon túlmenően, hogy a javaslat nagy része az
OIT stratégiáján alapul, tehát a maga az OIT által elfogadott stratégián, amely kétségtelenül
csak koncepcionális kérdéseket tartalmazott, tehát nem részletkérdéseket.

Azonban, bár azt mondtam tehát, hogy így komplexen nem, de ennek a javaslatnak két
elemét, a büntetőeljárási törvényt és a polgári perrendtartási törvényt viszont tételesen is
megküldtük egyeztetés céljából a Legfelsőbb Bíróság elnökének, a legfőbb ügyésznek, az
ügyvédi kamara elnökének. Tehát az eljárási törvények ebben a formában egyeztetésre
kerültek. A bírósági szervezeti törvényt és a bírák jogállásáról szóló törvényt mi úgy ítéltük
meg, hogy azt nem kell megküldenünk az ügyészségnek vagy az ügyvédi kamarának, hiszen a
bírák jogállásának kérdéseiben nem szükséges velük egyeztetni. De ahogy mondtam, a
bírósági szervezeti törvény és a Bjt. folyamatosan az ő bevonásukkal készült. A végső
változatot az OIT egyébként legkorábban a holnapi ülésén tudja megtárgyalni, ha kívánja
tárgyalni, mert holnap lesz az OIT-nak ülése.
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Itt szeretnék arra kitérni, hogy kérem az ellenzéki képviselők közreműködését abban,
hogy ez a bizonyos Házszabálytól eltérés, amelyet már a napirendben jeleztek, ez esetleg
történjen meg, mert akkor nem ezen a héten egy éjszakai időpontban kezdődne ennek a
törvénynek az általános vitája, hanem egy hét múlva, sokkal hosszabb időkeretben és
hosszabb felkészülés után tudnánk erről vitatkozni. Tehát itt most kifejezetten szakmai
indokok szólnak a mellett, hogy politikai presztízsből ne utasítsanak el egy ilyen
Házszabálytól eltérést.

Bárándy képviselő úr azt kérdezte, hogy a javaslat miért tartalmaz más irányt, mint
ami az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságban elhangzott. Először is, én az alkotmány-
előkészítő bizottságban elhangzottakról nem tudok, hanem az alkotmány-előkészítő bizottság
által elfogadott koncepcióról tudok. Az pedig nem tartalmaz ilyet. (Dr. Bárándy Gergely
közbeszólására:) Én nem tudok róla; mindenesetre meglepődnék, ha éppen ön szorgalmazná,
hogy a kormány nagyobb hatáskört kapjon a bíróságok igazgatásában. Félek tőle, hogy
ugyanaz a vita alakulna ki, mint az ügyészség esetén, hogy most mi a jobb: a kormány alá
rendelt ügyészség vagy a független ügyészség? És attól tartanék, hogy az MSZP-nek egyik
sem jó. Most, ha megengedi, visszakérdezek: képviselő úr, ön egyetértene azzal, hogy a
bíróságok igazgatásában a kormány nagyobb szerepet kapjon? (Dr. Bárándy Gergely: Igen.)
Ha ön egyetért, ez újdonság számomra (Derültség.), és örülök annak, hogy ilyen őszinte.
Remélem, ha esetleg ilyen irányban teszünk majd az alkotmányban módosításokat, akkor is
fogja vállalni ezt a véleményét.

Ipkovich képviselő úr a védői jogok szűkítéséről beszélt. Egyetértek képviselő úr;
egyetértek azzal, hogy itt nagyon óvatosan kell eljárni. Viszont a védői jogokat nem lehet
abszolutizálni. Tehát amennyiben ezek alkalmasak arra, hogy visszaéljenek vele, akkor meg
kell találni a módját, hogy ne tudjanak vele visszaélni. Nyitottak vagyunk minden módosító
javaslatra. Egy irányba nem mennék el: ha nem változtatnánk semmit a védői jogokon. Ami
tehát koncepcionálisan ellentétes ezzel a módosítással, az nem nagyon fogadható el, mert
sajnos való igaz, a tapasztalat azt mutatja, hogy ezekkel a védői jogokkal vissza lehet élni és
vissza is élnek vele.

Hozzáteszem, hogy a javaslat nem egyoldalú; az előbb erről akartam beszélni. Nem
egyoldalúan a védői jogok szűkítésével akarja az eljárások gyorsítását elérni, hanem a
bíróságokat is kötelezi bizonyos rövidebb határidők megtartására. Tehát a javaslat
figyelemmel van arra, hogy az igazságszolgáltatás szerveinek együttesen kell közreműködni
abban, hogy valóban gyorsuljanak az eljárások. Tehát nem egyoldalúan a védőket terheli.
Ezért ilyen értelemben én túlzónak tartom Bánáti elnök úrnak az álláspontját; ő úgy látja,
ahogy mondtam, hogy bűnbakként az ügyvédek vannak kikiáltva. A bíróságok számára is
jelent fegyelmezettséget és pluszterheket, mármint munkaterheket jelent számukra ez a
csomag, tehát az ő munkájukat is gyorsítja ez a csomag, nemcsak a védői jogok szűkítéséről
van szó.

Köszönöm szépen, elnök úr. Az eddig felmerült kérdésekre ennyiben kívántam
válaszolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismételten szót kért Bárándy Gergely. Parancsoljon,
képviselő úr!

További észrevételek, reflexiók

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Jórészt azért, mert úgy fogalmazott, hogy visszakérdez tőlem: igen, nagyon
egyenes választ szeretnék önnek adni: igen, támogatnám. De ez nemcsak egy egyszerű

kijelentés, hanem ha államtitkár úr megnézi az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak a
honlapját, akkor nemcsak meglepődne, hanem meg is fog lepődni ezek szerint. Ugyanis az
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énáltalam jegyzett javaslat terjeszti elő azt, hogy a kormány a bíróságok igazgatásában
nagyobb szerepet kaphasson, természetesen ellentételezve a bírói státusszal kapcsolatos OIT-
hatásköröket, mármint hogy ott viszont az OIT-nak még egyértelműbb legyen a hatásköre és a
beleszólása.

És az az érdekes mindebben, hogy valóban az én munkaanyagom alapján haladtunk
végig a munkabizottság ülésén, és ezt a munkaanyagot, a munkaanyagnak ezt a részét a
fideszes és KDNP-s képviselők egyhangúlag támogatták. Tehát ha megnézi az előkészítő
bizottságnak a honlapját, abból két dolog fog kiderülni: az egyik az, hogy ez az én saját
javaslatom volt, a másik, ami ki fog derülni, hogy a munkabizottság egyhangúlag támogatta,
ha jól emlékszem; de arra biztosan emlékszem, hogy a fideszes és KDNP-s képviselők
támogatták.

A másik, amit szeretnék megjegyezni, államtitkár úr, hogy a Házszabálytól eltéréssel
kapcsolatban érdekes az álláspontja. Ugyanis ha önök azt akarták volna, hogy legyen idő
ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalására, akkor önök előterjesztőként ezt megteremthették
volna. A Házszabálytól eltérés nem erre vonatkozik; a Házszabálytól eltérés arra vonatkozik,
hogy fölajánlják az ellenzéknek, ha úgy tetszik, nagylelkűen azt a gesztust, hogy ha
hozzájárulnak ahhoz, hogy együtt legyen az általános és a részletes vita, akkor még esetleg
kapnak egy hetet arra, hogy felkészüljenek. Erről szól a Házszabálytól eltérésre irányuló
indítványuk. Mert ha, hangsúlyozom, előterjesztőként önök tisztelnék a parlamentet és
hagytak volna, akartak volna időt hagyni a képviselőknek a felkészülésre, akkor ne adj’ isten,
vagy később nyújtják be, vagy ha benyújtják, akkor nem kérik azt, hogy ilyen ütemben
tárgyalja az Országgyűlés. Önök ezt ebben az évben el akarják fogadtatni, erről szól a dolog.
És nem szeretnék úgy fogalmazni, mert durva lenne egy alkotmányügyi bizottságon, de picit
zsarolási pozíciót vesznek fel, ezért nem is teszem, de valami hasonló.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Jelentkezett még Salamon képviselő úr és Szakács képviselő úr; ebben a
sorrendben megadom a szót. Parancsoljon, Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Csak informatív céllal szólnék hozzá. Az
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság összegző munkacsoportjának javaslata áll most
rendelkezésünkre, és a kisebb alkotmány jegyében olyan árnyalatoknak a kezelésére, amiről
itt vita folyik, az alkotmányban nem kerül valóban sor a mi javaslatunk szerint. Tehát az
szerepel a javaslatban, ahogy az államtitkár úr is helyesen mondja, lényegében változatlanul,
hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács látja el a bírói önkormányzati szervek
részvételével a bíróságok igazgatását.

Meg kell jegyeznem, hogy ebből a szempontból, ha összevetem a most hatályos
alkotmányt és ezt a szöveget, akkor az ég egy adta világon semmi változás nincs alkotmányos
szinten. Mert a mostani alkotmány sem vállalkozik annak a tisztázására, hogy mi az OIT
összetétele, hogy abban például egyébként benne vagy az igazságügy-miniszter, és az OIT-
nak a működése, döntéshozatali mechanizmusa hogyan néz ki. Tehát magyarán szólva: ezt
sarkalatos, szándékaim szerint majd sarkalatosnak nevezendő, jelenleg kétharmadosnak
nevezett törvény fogja rendezni, szabályozni, mint ahogy most is az teszi ezt meg. Ebből a
szempontból én azt mondom, hogy a jövőre nézve a bíróságok igazgatásának a finomra
hangolása ezen alkotmányos szöveg keretein belül nyitva van.

Köszönöm.

ELNÖK: Szakács Imre jelentkezett, utána Bárándy Gergelynek utoljára megadom a
szót, azután lezárom a vitát.
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DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak azért kértem szót,
mert Bárándy Gergely képviselőtársunk mind a két hozzászólásában felemlegette ezt a példa
nélkülinek tűnő gyors tárgyalást. Azért hadd mondjam el, hogy a szocialista kormány
idejében is jelentős számban voltak olyan törvényjavaslatok, amit nagyon gyorsan kellett a
parlamentnek tárgyalni. Hogy csak egy példát mondjak, Bárándy képviselő úr emlékezetét
felfrissítve: a 2008. évi költségvetést pénteken hozta be Veres János a parlamentbe, és hétfőn
már döntenie kellett az alkotmányügyi bizottságnak az őt érintő kérdésekben. Pedig azt
gondolom, abban egyetérthetünk, hogy a költségvetési törvényjavaslat lényegesen nagyobb
terjedelmű, mint ez az előterjesztés. Úgyhogy akiknél szintén előfordult ilyen dolog, nem
célszerű ilyen hangosan emiatt tiltakoznia.

ELNÖK: Még egyszer Bárándy képviselő úr, utána államtitkár úr is kért szót, ezt
követően határozunk.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Értem, de ezt most inkább Salamon képviselő úrnak mondom. Ugyanis azt
gondolom, az önmagában kérdéseket vet fel, de nyilvánvalóan ezt majd az alkotmány
koncepciójának a vitájában kell megvitatnunk, hogy míg, mondjuk, fideszes, KDNP-s
képviselők valamit a munkabizottságokban támogatnak, a főbizottság ülésén meg már más az
álláspontjuk – ezzel is ez a helyzet. Tehát amit én mondtam, az a munkabizottságok ülésére
vonatkozott; hogy pár hét alatt megváltozott a fideszes képviselők véleménye erről, arról én
nem tehetek.

Az az érvelés viszont, hogy képviselőtársam szerint sarkalatos törvényben kell
megfogalmazni, hát, ha úgy tetszik, ami most előttünk fekszik, az pont egy ilyen sarkalatos
törvény (Dr. Salamon László: Így van.), amelyik meghatározza azt, hogy a bíróságok
igazgatása hogyan nézzen ki. Ha véleményként elfogadjuk azt, hogy az alkotmány-előkészítés
során megváltozott a vonatkozásban a fideszes képviselők álláspontja, hogy nem az
alkotmányban kell ilyen terjedelemben szabályozni, hanem sarkalatos törvényekben, attól
még, én azt gondolom, hogy tartalmilag nem feltétlenül kell hogy megváltozzon. Márpedig a
munkabizottsághoz képest ez a javaslat tartalmilag más. Tehát ez azt jelenti, hogy nemcsak
formailag, hanem tartalmilag is megváltozott a fideszes képviselők álláspontja – az viszont
nagyon érdekelne, hogy mi ennek az oka.

Egyetlen mondat Szakács képviselőtársam felvetésére. Én azt gondolom, biztosan nem
fog egyetérteni vele, hogy sok jó dolog volt a mi kormányzásunkban – talán ne a hibákat
vegyék át.

Köszönöm.

ELNÖK: Akkor még az államtitkár úrnak adok szót, lezártuk a vitát.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Egyrészt Bárándy képviselő úrnak azt tudom mondani,
hogy bár nem akartam minden kártyámat felfedni, gondoltam, majd elolvassák a
törvényjavaslatot, de nő a kormány hatásköre a bíróságok igazgatásában. (Derültség.) Ez egy
nyilvánosan is elhangzott módosítási irány, hogy egy miniszterrel több lesz az OIT-ban,
mégpedig egy jelentős miniszterrel: a költségvetésért felelős miniszterrel. Aminek az a
magyarázata, hogy eddig gyakorlatilag az OIT valódi költségvetési kontroll nélkül tudta a
költségvetési döntéseit és a gazdálkodási döntéseit meghatározni, mert az igazságügy-
miniszter nem volt arra alkalmas és az ő apparátusa nem volt arra alkalmas, hogy egy
költségvetési kontrollt jelentsen a bírósági fejezetnek.
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És ezzel kapcsolatos a másik változás is, hogy az OIT-ban az OIT kétharmados
döntéseinek a köre bővül. Eddig is volt kétharmados döntése, kivételes esetben; most például
kétharmaddal dönt majd éppen a költségvetésének az elfogadásáról. Ennek az a jelentősége,
hogy a bírák, a bíró tagok önmagukban nem fogadhatják el a költségvetést, hanem az OIT
külső tagjainak a hozzájárulása is kell ahhoz, hogy a bírósági fejezetre, tehát az OIT által
összeállított költségvetésre igent mondjon az OIT. Tehát felhívnám a figyelmét azért,
képviselő úr, hogy valóban növekszik a kormány elsősorban költségvetési és hatékonysági
ellenőrzésének, igazgatási ellenőrzésének a lehetősége. Nem mondom azt, hogy ez olyan
mértékben növekedne, mint ahogyan ön utalt rá, hogy gyakorlatilag az Igazságügyi
Minisztérium igazgatási felügyelete alá kerülnek a bíróságok; idáig azért nem merészkedtünk,
mert attól tartottunk, hogy az MSZP megtámad bennünket azzal, hogy a kormány alá akarjuk
rendelni a bíróságokat. De persze ez egy túlzó feltételezés volt a részemről.

A javaslat ez évi elfogadásához komoly érdekek fűződnek, képviselő úr. Ezt Bárándy
képviselő úrnak is a figyelmébe ajánlom, hogy például a bírák új illetménytáblájának a
bevezetése két hónapot csúszna, amennyiben nem tudnánk ebben az évben elfogadni. Tehát
vannak a javaslatnak olyan részei, amelyeknek az ez évi elfogadása komoly érdek, azon túl,
hogy az eljárások gyorsítását is jó lenne minél hamarabb bevezetni.

A Házszabálytól eltérés nem amiatt van, merthogy kevés az idő vagy sok az idő a
felkészülésre, hanem a december 23-ai zárószavazás megteremtése a célja ennek a
Házszabálytól eltérésnek. És ha nem kerülne sor december 23-án a zárószavazásra, már csak
valamikor február közepén ül össze az Országgyűlés. Tehát az egész gyorsító csomag olyan
lassan készülne, mint a Luca széke.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Akkor tehát két határozatot kell
hoznunk.

Szavazás a T/1865. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról

Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy az 1. napirendi pont a) alpontjában jelzett
törvényjavaslat általános vitára alkalmas. (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás. –
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak
találtuk. Köszönöm.

Szavazás a T/1864. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról

A b) pont alatt jelzett törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról döntünk. Ki az,
aki egyetért a törvényjavaslat általános vitára alkalmasságával? (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Szintén 8 tartózkodás mellett
általános vitára alkalmasnak találtuk. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Miután a Házbizottság ülése még előttünk van, minden esetre
felkészülve, akár ma, akár a jövő héten kerül sor a vitára, most szeretném kijelölni az
előadókat. A többségi vélemény elmondására Cser-Palkovics képviselő úr jelentkezett;
együttes általános vita lesz, akármelyik nap is lesz. A kisebbségi véleményre pedig Bárándy
képviselő úr jelentkezett. Akkor ebben maradunk, jó? (Nincs ellenvetés.) Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen a megjelenést.
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

a) A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság
elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi
XXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1860. szám)

Áttérünk a napirend 2. pontjára: Lázár képviselő úr javaslata, aki nincs jelen, de
engem megbízott a helyettesítésével, úgyhogy az elnöki funkciót addig átadom Cser-
Palkovics alelnök úrnak.

Mint látják, a december 3-án bejelentett T/1860. számú törvényjavaslat rendkívül
szikár, egy mondatból áll: a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az
Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíját érinti, amennyiben
ezek a közjogi méltóságok, szemben mindenki mással, akik az intézmények alá tartoznak, 13.
havi különjuttatásra eddig jogosultak voltak. A képviselő úr azt javasolja, hogy ez szűnjön
meg.

Kérdezem a kormányt képviselő államtitkár urat, hogy a véleménye szerint a
javaslat… – tudom, hogy nincs kormányzati álláspont, de amennyiben van, akkor a kormány
álláspontját is ismertesse.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nincs kormányálláspont. A tárca véleménye megegyezik azzal, amit elnök úr itt felvezetett,
hogy a probléma az, hogy ezeknél a hatalmi ágaknál előfordulhat, hogy csak az első számú
vezetőnek nem lesz 13. havi juttatása, egyébként mindenki másnak, aki alá tartozik. Ilyenek
például a bíróságok; az előző évben a bíróságok esetében nem fogadta el az Országgyűlés azt
a kétharmados törvénymódosítást, amely a bírák tekintetében megszüntetné a 13. havi
illetményt. Ha az Országgyűlés elfogadja ezt a Lázár-féle javaslatot, akkor egyedül a
Legfelsőbb Bíróság elnökének nem jár 13. havi juttatás. De hát az kétségtelenül igaz, hogy
így legalább egységesen lesz szabályozva a közjogi méltóságok 13. havi juttatása, de azért ez
okoz némi zavart.

És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a kétharmados
módosítással nem sikerült az előző kormány alatt az Állami Számvevőszék elnökétől és
alkalmazottaitól a 13. havi juttatást elvonni, és az a furcsa helyzet állna elő, hogy ők továbbra
is élvezik, az Állami Számvevőszék elnöke is továbbra is élvezi a 13. havi juttatást, miközben
mondjuk, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke vagy az Országgyűlés
elnöke nem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!
Lehet, hogy én rosszul emlékszem, és nyilván államtitkár úr alaposan megnézte, mielőtt
elmondta az álláspontját a törvényjavaslatról, de az én emlékeim szerint az Állami
Számvevőszéknél az elnöknek most sem jár, mert szemben a bírósággal, ahol valóban úgy
szabályoznak, ahogy az államtitkár úr mondta – nem akarom megismételni –, az ÁSZ-elnök
esetében az én emlékeim szerint a kormánytagokról szóló jogállási törvény rendelkezik erről a
részről. De nem teszem le rá a nagyesküt, mindenesetre ezt érdemes megnézni, mert az
államtitkár úr válaszában elhangzott – lehet, hogy csak én hallottam ki ezt belőle – azon
vélekedés, hogy itt valamilyen összhangot meg harmóniát kellene kialakítani, az szerintem
alapos.

Az MSZP úgy tekint erre a javaslatra, mint ami Lázár frakcióvezető úr „látják, milyen
jó ember vagyok” típusú kampányának része. Én tehát azt gondolom, hogy elvileg egyébként
azzal egyet lehet érteni, hogyha a szolidaritás elvére hivatkozva mások, akik más törvény
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hatálya alá tartoznak, és már nem kapják ezt a juttatást, akkor azok a vezetők, akiknek
egyébként jelentősen magasabb a jövedelmük, mint más beosztott közszolgáknak, ugyanolyan
módon a szolidaritás elve alapján járuljanak hozzá egy ilyen rendszerhez. Tehát önmagában
ezt nem lehet megkritizálni, de hát jól látjuk, hogy ez egy reklámkampánynak a része. És azok
az egyenetlenségek egyébként, amelyekre államtitkár úr joggal fölhívta a figyelmet, azok
megmaradnak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ipkovich képviselő úr jelentkezett.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Csak nagyon röviden annyit mondanék, hogy
általában az ezekkel a fizetésekkel kapcsolatos vita mindig valamilyen kampánynak a része.
Ez elég hátrányos dolog, hogy így alakult.

Úgy gondolom, ideje lenne a közszféra szereplőinek fizetését úgy általában áttekinteni
egy nyugodtabb időszakban, mondjuk, egy két választás közötti időszakban, amikor éppen
nem lefelé megy a gazdaság. Mert előbb-utóbb viszont az okoz majd feszültséget, hogy a
közszférával kapcsolatos – és ebbe beleértem az igazságszolgáltatási, s a többi, dolgozókat is
– igények, kötöttségek, tilalmak halmaza egyre nő, ugyanakkor a másik oldalon a
javadalmazás meg csökken. Ez előbb-utóbb feszültséget fog általában eredményezni, ami
sosem tesz jót egy demokráciának.

Ha tehát most ezt indítványozzák, szavazza meg, aki akarja, de ettől függetlenül én ezt
azért áttekinteném, higgadtan, tárgyszerűen és a feladatkörre koncentráltan, mert előbb-utóbb
feszültségeket fogunk ebben észlelni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az észrevételeket tolmácsolni fogom
Lázár képviselő úrnak.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Most azt kérdezem, ki az, aki egyetért a javaslat tárgysorozatba-vételével. (Szavazás.)
18 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8
tartózkodás mellett tárgysorozatba vettük.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Ki az, aki általános vitára is alkalmasnak találja? (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 8 tartózkodás mellett általános vitára is alkalmasnak találtuk. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Még egy döntést kell hozni. Természetesen kétharmados szabályról
van szó, hiszen minden érintett tekintetében kétharmados törvényben foglalt közjogi
méltóságokról van szó. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) Ezzel mindenki
egyetért, köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! A következő alpont tekintetében Schiffer képviselő úr azt kérte,
hogy a jelenlétében tárgyaljuk meg. Többször elhalasztottuk már ezt a Btk.-javaslatot, és most
is elhalasztjuk. Annál is inkább, mert mint tudják, a bizottság nagy része érdekelt abban az
ebédben, amelyre munkaebédként 12 órakor kerül sor a Vadász-teremben az Európai
Parlament jogi bizottságának küldöttségével. Vannak még helyek, úgyhogy kérem, minél
nagyobb számban vegyünk részt.

A következő napirendi pontunk: zárószavazások előkészítése, ebből két darab van.
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Zárószavazások előkészítése

a) Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1426. szám)

Az első a rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvénymódosítással kapcsolatos.
Hárompontos ajánlás van előttünk.

Az 1. pontban az előterjesztő javaslata a 13. §-hoz javasol módosítást. Az előterjesztő
nyújtotta be, úgyhogy nem kérdezem meg a véleményét. A bizottság egyetért-e azzal a
módosítással, amelyet az előterjesztő az 1. pont alatt nyújtott be? (Szavazás.) 18 igen. Ki az,
aki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett
elfogadtuk.

A 2. pontban ugyancsak az előterjesztő nyújtott be módosítást az 55. §-hoz. Kérdezem
a tisztelt bizottságot, egyetért-e ezzel. (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8
tartózkodás mellett elfogadtuk.

A 3. pontban ugyancsak az előterjesztő a 107. §-hoz fűzött módosító javaslatot. Ki az,
aki egyetért vele? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett
elfogadtuk. Köszönöm szépen.

b) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1427. szám)

A b) pont alatt a minisztériumok felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő
törvénymódosítás szerepel T/1427. szám alatt. Itt 12 pontról van szó, de módunk van egyben
dönteni. Kérdezem, egyetért-e a bizottság azzal, hogy egy szavazással döntsünk ezekről a
módosításokról. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás. – Látható többség.) Igen, köszönöm
szépen.

A képviselő hölgyek és urak előtt lévő zárószavazás előtti módosító javaslattal
egyetért-e az összeset illetően a bizottság? (Jelzésre:) Igen, Lamperth Mónika kíván szólni.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Ha
jól értem, itt a Munkaerő-piaci Alapra vonatkozó szabályozás megváltoztatásának a
konzekvenciáit viszik át mintegy kvázi munkamegosztás-módosítással a tárcák között. Én
nem találtam mást, csak egy ilyen típusú szabályozást. Mert ha ez így van, ezt akár meg is
tudjuk szavazni; ha van benne ennél súlyosabb dolog is, akkor inkább tartózkodunk.

ELNÖK: Államtitkár úr nézegeti – megvárjuk.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Csak részben ezt tartalmazza, mert például a 4. pontban az egységes javaslat 101. §-ának
módosítása már egy kicsit más természetű. De a fő rendezőelv valóban az, amiről Lamperth
képviselő asszony beszélt. Illetve a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
törvényt is e miatt a hatáskörök átrendezése miatt kell módosítani.

ELNÖK: Akkor ezzel az információval együtt kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a
kapcsolódó módosító indítványokkal. (Szavazás.) Úgy látom, mindenki egyetért, köszönöm
szépen.

Tisztelt Bizottság! A mai délelőtti ülésünket berekesztem. Kérem szépen, akik az
ebédre hivatalosak, és akik eddig nem gondolták, azok is vegyenek részt. A mikulásokat
vigyék el; akit helyettesítenek, azét is vigyék el. (Derültség.)
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Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


