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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm az alkotmányügyi bizottság tagjait, a további megjelent meghívottakat. 

Bizottságunk ülését megnyitom. A helyettesítés rendjét a jelenlegi helyzet szerint a 
következőkben rögzítjük: Lamperth Mónikát Steiner Pál, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba, 
Molnár Attilát Kozma Péter, Papcsák Ferencet Vas Imre, Bohács Zsoltot Mátrai Márta, 
Vitányi Istvánt Szakács Imre helyettesíti.  

Az alelnök úr által kiadott napirendi javaslatot írásban megkapták képviselőtársaim, 
azt változatlanul fenntartjuk. Módosító javaslat a napirendhez nem érkezett, ezért egy 
döntéssel határozunk a napirend elfogadásáról. 

Kérdezem, ki támogatja a napirendi javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat (T/4424. szám); kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása előterjesztőként 

Első napirendi pontunk az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslathoz, mely 
T/4424. irományszám alatt fut, benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. 
Látom az Alkotmánybíróság szakértőjét is, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
képviselőit, külön üdvözölöm Répássy Róbert államtitkár urat. A tárgyalási módot illetően 
szeretném ajánlani a szakértő asszony számára, hogy ha valamilyen észrevétele van, akkor 
tessék szíves lenni jelezni. 

Ami a tárgyalási módot illeti, mert nemcsak a kapcsolódó módosító javaslatok 
megtárgyalására kerül most sor, ahogy ezt eddig még elmondtam, hanem a mai ülésünk 
keretében döntés fog születni a támogatott sorról, ezért a bizottságnak ne legyen szükséges 
egy másik napon összeülni. Tehát most meg fogjuk vitatni a kapcsolódó módosító 
javaslatokat, áttérünk más napirendi pont tárgyalására, közben előkészítjük, párhuzamosan az 
ülés alatt a támogatott sort, majd amikor az elkészül, és végeztünk a következőként tárgyalt 
napirendi ponttal, akkor visszatérünk az Alkotmánybíróságról szóló törvénynél a támogatott 
sor elfogadására. Akkor kezdjünk is hozzá! A kiegészítő ajánlás 22 módosító javaslatot 
tartalmaz. A kiegészítő ajánlástervezetben foglalt számozást fogom bemondani.  

A 2/1. alatt Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata az első. Kérdezem a 
kormány képviselőjét. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, szeretném leszögezni, hogy csak a tárca álláspontját tudom közölni, a kormány nem 
tárgyalta így tételesen a módosító indítványokat. 

A tárcánk nem támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Csak szeretnék kérdezni, mert 

itt ennek a megokolása az, hogy tulajdonképpen a legfontosabb összeférhetetlenségi szabály 
az Alkotmánybíróságnál, miután normakontrollt végez, hogy ne vegyen részt a testület 
munkájában olyan, aki megelőzőleg normaalkotásban vett részt. Mi az elvi, jogpolitikai 
indoka annak – a hatalmi indokát értem, de mi az elvi, jogpolitikai indoka –, hogy lehet olyan 
alkotmánybíró, aki megelőzőleg jegybankelnökként, országgyűlési képviselőként részt vett 
normaalkotásban?  
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Én azt gondolom, hogy ha ezt az összeférhetetlenséget nem mondjuk ki, akkor teljesen 
fölösleges bármilyen összeférhetetlenséget kimondani az Alkotmánybíróságnál.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, csak szeretném tisztázni a minőségünket a vitában. Mi tehát sem előterjesztők nem 
vagyunk, sem a módosító javaslat előterjesztői nem vagyunk. Tehát az a szakmai álláspont, 
amelyet mi előterjesztettünk, azon alapul, hogy szerintünk a kizárás szabályával kell 
megoldani az összeférhetetlenségi helyzetet. Tehát hogy bizonyos ügyekből, meghatározott 
ügyek tárgyalásából kell kizárni azt, aki a normaalkotásban – és akkor itt teszek egy kitérőt, 
hogy azt meg kell határozni, hogy a normaalkotásban milyen módon vett részt. Mert például 
Dorosz Dávid képviselő úrnak az a mondata, az a megfogalmazása, hogy „valamely párt 
vezető tisztségviselője nem lehet”, ugye, ez nem a normaalkotásra vonatkozik, gondolom, 
hanem ez más, ez egyfajta politikai összeférhetetlenség. Hiszen a pártok közvetlenül nem 
vesznek részt a jogalkotásban, hanem csak választott képviselők vagy kinevezett közjogi 
szereplők.  

Én tehát azt jelzem, elnök úr, hogy szerintünk kizárási szabályokkal kell ezt 
megoldani. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba, majd Schiffer András, és utána én is hozzá kívánok szólni. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Dorosz Dávid képviselőtársam javaslatának az első részével teljes mértékben egyetértünk. 
Valóban célszerű volna az, hogy országgyűlési képviselő is benne legyen a kizártak sorában, 
illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a kormány tagja. Tehát ez mind-mind olyan, amit a 
Jobbik is tudna támogatni.  

A második fordulattal nem értünk egyet, a volt alkotmánybírónak a tisztségviselésével, 
hogy az is kizárt legyen. Ezt igazán nem értjük Dorosz Dávid képviselő úr javaslatában, de 
egyébként az első rész a legmesszebbmenőkig támogatható. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Schiffer András!  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Megértve Gyüre képviselőtársamnak az aggályait, 

én az államtitkár úrnak azért annyit válaszolnék, hogy önmagában ami a normaalkotásra 
vonatkozó felvetés, a válasza logikus, ezzel együtt én azért ezzel nem tudok egyetérteni. Mert 
egész egyszerűen rendeltetésénél fogva itt a kizárási szabály nem elegendő, hiszen az egyik 
egy normaalkotó szerv, a másik egy normakontrollt gyakorló szerv. Szerintem tisztább az, ha 
eleve elvágjuk azt, hogy ezek a szerepek keveredhessenek.  

A másik, hogy ön jól látja: a normaalkotó–normakontroll funkció szétválasztása ennél 
a módosítónál csak az egyik elv; a másik pedig a politikai függetlenségnek a biztosítása. Azt 
gondoljuk, hogy a hatályos alkotmánybírósági törvényben is az egyszerűen csak egy 
jogalkotói hiba volt, hogy nem került kimondásra az, hogy aki korábban vagy megelőzőleg 
parlamenti képviselő volt, nem lehet alkotmánybíró. Szerintem annál problematikusabb 
helyzetet az alkotmánybírósági pozíciót illetően, mint hogy valaki egy parlamenti frakcióból 
vagy egy párt vezető testületéből ül át – erre volt példa, nemcsak az elmúlt hónapokban, az 
elmúlt tizenöt évben is – az Alkotmánybíróságba, nehezen tudok elképzelni. Még jó, hogy 
gyakorló alkotmánybíró nem lehet párt tisztségviselője! De könyörgök, ha azt várjuk el, hogy 
mindenki számára világos és támadhatatlan legyen ebben az országban, hogy egy 
alkotmánybíró nem pártutasítást hajt végre, függetlenül attól, hogy az egyes 
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alkotmánybíráknak az integritását magam is elismerem, nincs fontosabb szabály annál, mint 
hogy kizárjuk azt, hogy aki a megelőző négy évben képviselő, párt vezető tisztségviselője 
volt, ne ülhessen be. Ne érveljenek Bihari Mihállyal, mert én azt is felháborító helyzetnek 
tartottam tíz évvel ezelőtt! Nem lehet ilyet csinálni, és pontosan a testület tekintélye 
érdekében; ne álljon elő olyan helyzet, amikor valakik, különböző társadalmi vagy politikai 
csoportok vitatnak egy alkotmánybírósági döntést, és kérdés és az érvelés elolvasása nélkül 
megkérdőjelezik a testület pártatlanságát. Ebbe az utcába nem lehet belemenni!  

 
ELNÖK: Cser-Palkovics András alelnök úrnak átadom az elnöklést, és kérem, adjon 

nekem szót. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Salamon elnök úré a szó. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! A végszót nekem Schiffer 

András adja, és úgy szólok hozzá, mint aki húsz év óta minden ciklusban képviselő voltam. A 
gyakorlat nem támasztja alá az aggályt, képviselő úr. Általánosságban is szeretném 
elmondani, hogy tapasztalatom és meggyőződésem szerint az alkotmánybírói tevékenység 
korrekt ellátása és főleg, különösen az alkotmánybírák függetlenségének a biztosítása 
szempontjából azt kevésbé tartom lényegesnek, hogy honnan jött az alkotmánybíró; sokkal 
lényegesebb az, hogy az alkotmánybírói megbízatás hogyan szűnhet meg: beleszólhat-e más 
hatalmi ág, és bizonyos fokig még az is szempont lehet, hogy meg lehet-e ismételni, 
újraválasztható-e az alkotmánybíró vagy sem.  

Még egyszer: a gyakorlat nem igazolta ezt az aggályt. Elméleti értelemben a 
hatalommegosztás azt követeli meg, hogy alkotmánybíró ne lehessen más hatalmi ág tagja.  

Végezetül pedig azt szeretném még elmondani, hogy amikor utaltam arra, hogy húsz 
éve képviselő vagyok, részese voltam tárgyalásoknak, amikor alkotmánybírósági törvényt 
akartunk alkotni, de nem vezetett eredményre az elmúlt ciklusokban – azt hiszem, két 
ciklussal ezelőtt volt ez eléggé intenzív –, akkor sem merült fel ez problémaként. Úgyhogy 
ezért ezt a módosító javaslatot én nem tudom támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót, az elnöklést pedig visszaadom elnök 

úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak azért szeretnék szólni, mert Schiffer András fejtegetése egy nagyon fontos elvi kérdésre 
is rávilágít. Ő azt mondja, hogy amennyiben kizárt egy alkotmánybíró esetén, hogy korábban 
politikai tevékenységet végzett, ab ovo feltételezhetjük, hogy pártpolitikai értelemben 
független tevékenységet fog végezni. Ez nagyon fontos, mert körülbelül egy óra múlva a 
bírósági törvények vitájában pont az ellenkezőjét fogják valószínűleg kifejteni, és azt fogják 
mondani, hogy a bírók közül majd pártpolitikai alapon lehet válogatni. Kérem, figyeljenek 
erre az elvi különbségtételre! Ők itt azt mondták, hogy elegendő lenne csak előírni, hogy 
politikai tevékenységet ne végezzen egy olyan személy, akit alkotmánybírónak jelölnek, és ez 
már elég a politikai függetlenséghez. Természetesen éppen ez az érvelés mutat rá az álláspont 
képtelenségére, tudniillik – ahogyan Salamon László is kifejtette – a függetlenséget közjogi 
értelemben nem az biztosítja, hogy hány évvel korábban milyen politikai tevékenységet 
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végzett valaki, hanem az biztosítja, hogy közjogi értelemben elmozdíthatatlan, és az 
alkotmánybírói tevékenységében semmilyen utasítást nem fogadhat el, és nem is adható neki 
semmilyen utasítás.  

Ezért feleslegesnek tartjuk ezeket az összeférhetetlenségi szabályokat, és ezért nem 
támogatjuk Dorosz Dávid képviselő úr javaslatát. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Annál is inkább így van ez, tisztelt 

képviselőtársaim, mert különösen az utóbbi években abban, hogy valaki civilként határozza 
meg magát és ekként politizál, vagy pártpolitikusként határozza meg magát, már alig van 
különbség. Azok a fajta civil szervezetek, amelyek ténylegesen politikai tevékenységet 
fejtenek ki, ugyanolyan hierarchikus renden belül megjelennek a politikai életben; akkor azt is 
ki kellene mondani, hogy minden olyan civil szervezet tagja, vezetője – körül lehet határolni – 
ki van zárva az alkotmánybíróság lehetőségéből, aki ebben bármikor részt vett. Ez viszont 
olyan széles kört zárna ki a magyar társadalomból, ami meggyőződésem szerint már 
kezelhetetlen. 

Tehát én azt gondolom, ez a javaslat így nem támogatható. 
 
ELNÖK: Varga István képviselő úr! 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Én nem kívánok ebben a l’art pour l’art vitában részt 

venni, mert teljesen feleslegesnek tartom és időhúzásnak. Egyetlen példát szeretnék csak 
mondani: Sólyom Lászlóra mindenki emlékszik egyik oldalon is, másikon is – azt hiszem, a 
szakmában nincs az ő megítélésével kapcsolatosan vita, hogy milyen szinten látta el a 
tevékenységét. És én emlékszem arra, hogy Sólyom László a Magyar Demokrata Fórumnak 
egyik vezető politikusa volt, aztán átült, és utána az Alkotmánybíróság elnöke lett. Azért 
mondom, teljesen felesleges ezen vitatkozni. 

 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt hiszem, értem 

Schiffer András képviselőtársunknak a logikáját; ő azt állítja, hogy azért kellenének ezek az 
összeférhetetlenségi szabályok, mert ab ovo megkérdőjelezhető az Alkotmánybíróságnak a 
semlegessége. Én ugyanakkor azt mondom, András, hogy ha megnézzük az elmúlt húsz évet, 
nem volt olyan szervezet, nem volt megmozdulás, olyan lépés, amit valakik valamiért meg ne 
támadtak volna. Ugyanis abban a pillanatban, amikor valakinek az érdekét sérti valamilyen 
döntés, valamilyen irány, az rögtön támadást indít, és sajnos a magyar közélet egyik nagyon 
sajnálatos ténye az, hogy igaztalan, nemtelen támadásokkal is találkozunk egy-egy ilyen 
érvrendszer során.  

Magyarán szólva én azt mondom, hogy az elmúlt húsz év – ahogy Salamon elnök úr is 
mondta – a tapasztalat azt mutatja, hogy egyrészt mindenkit megtámadnak, ha érdekellentét 
vagy érdeksérelem van. A másik oldalon pedig nem támasztja alá ezt a vélekedést, amit 
Schiffer képviselőtársunk elmondott, az elmúlt húsz év. Én Bihari Mihály példáját igenis fel 
merem hozni. Azt gondolom, azokat az aggályokat, amelyek a kinevezése vagy a megbízatása 
után, mondjuk, a jobboldali politikai elitben felmerültek, a tevékenysége nem támasztotta alá. 

S talán még egy gondolat. Az elmúlt húsz évben talán egy olyan szervezet volt, amely 
hosszú ideig állta ezeket a kísérleteket, ez talán az Állami Számvevőszék volt, Hagelmayer 
elnök úr, utána Kovács elnök úr alatt is. (Derültség és közbeszólások az ellenzéki képviselők 
részéről.) De érdemes arra visszaemlékezni, hogy végül is abban a pillanatban, amikor az 
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Állami Számvevőszék elmondta a jelentésében, ugyan eléggé burkoltan és körülírva a dolgot, 
de a Gyurcsány-kormányok költségvetéséről, abban a pillanatban az Állami Számvevőszéket 
is megtámadták, hogy politikai feladatot hajt végre, s a többi, s a többi. Magyarán szólva 
nincs olyan szervezet szerintem ma Magyarországon, és ez nagyon sajnálatos a 
közállapotainkra nézve, amelyet ne támadnának meg nemtelen, adott esetben európai 
színvonal alatti módon. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer András! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, de kénytelen vagyok reagálni. Először is, 

Varga képviselőtársamnak annyit szeretnék csak mondani, hogy ha ilyen elismerő szavakkal 
illeti a volt köztársasági elnök urat, akkor nem igazán látom, mi akadálya volt annak, hogy 
újabb mandátumot szavazzanak meg neki. (Közbeszólások: Az Alkotmánybíróságról volt szó.) 
Elfáradt, igen… 

Viszont amit Szakács képviselőtársam mondott, természetesen nagyon sok igazság van 
benne. Én magam is látom azt, hogy igen, rengeteg olyan példa van, amikor a hatalomnak 
valamelyik független intézménynek a működése nem tetszik, és erre valóban volt példa az 
elmúlt nyolc évben, hogy független figurák, akár a köztársasági elnök, számvevőszéki elnök 
ellen politikai hadjáratokat indítottak, akiknek a ténykedése éppen nem tetszett. Csak 
próbáljunk különbséget tenni a között, hogy valóban arról van szó, hogy van egy nemtelen 
politikai inszinuáció, és a között, hogy egész egyszerűen nincsenek meg azok a normatív, 
semleges biztosítékok, amelyek objektíve garantálják azt, hogy józan ítélőképességű, 
pártpolitikailag nem elfogult személyek is függetlennek fogadják el.  

Bihari Mihály választásával kapcsolatban nekem nem a személlyel van és volt bajom; 
legutóbb mi is megszavaztuk már az ő alkotmánybíróvá választását. Önmagában az az akció, 
hogy valaki az alkotmányügyi bizottság szocialista elnökéből átlényegül, és aztán az 
alkotmányügyi bizottság fideszes elnökéből átlényegül alkotmánybíróvá, ez nem azt jelenti… 
Tehát én valóban, államtitkár úr, nem azt vontam kétségbe, hogy Bihari Mihály, vagy Balsai 
Istvánról még nem tudok nyilatkozni, pártpolitikailag elfogult döntéseket hozott vagy fog 
hozni. Annyit mondtam, hogy ha jogállamban vagyunk, akkor bizonyos normatív, objektív 
határokat meg kell húzni. Ha ezeket nem húztuk meg, nem várhatjuk el az átlag-
választópolgártól, nem a különböző pártpolitikai csatákban részt vevő személyektől, az átlag-
választópolgártól nem várhatjuk el, hogy az alkotmánybíró vagy a testület működésére mint 
pártfüggetlen tevékenységre tekintsen.  

Államtitkár úrnak bravúros volt az a logikai okfejtése újfent, amivel átevezett a bírói 
törvényben általa várt ellenzéki kritikákra. Én csak azt kérem, hogy ne csúsztassunk össze két 
dolgot. Az egyik az, hogy nem várhatjuk el objektíven mint képviselők, jogalkotók a 
közvéleménytől, a választóktól, hogy függetlennek képzeljenek egy bírát, alkotmánybírát, ha 
az azt megelőzően pártpolitikai feladatot látott el; ez az egyik probléma. A másik – csak hogy 
megelőlegezzem; de mondom, ez két különböző kérdés –, hogyha a bírói ügyleosztás egy 
politikai döntés folytán kinevezett személy által közvetlenül befolyásolható. Ez két különböző 
történet. Mind a kettő valóban a pártatlanságba vetett állampolgári hitet rendíti meg.  

Szerintem nekünk az a felelősségünk, hogy olyan normatív szabályokat alkossunk, 
amelyek objektíve nem kizárják, komolytalanná teszik azokat a vádakat, amelyek egy-egy 
független intézménynek a pártosságáról szólnak. Ha megengedjük azt, hogy valaki párttag 
bizottsági elnökből átlényegüljön alkotmánybíróvá, akkor egész egyszerűen nem tekinthetjük 
komolytalannak azokat az állampolgári vádakat, amelyek a testület tevékenységét illetik vagy 
illethetik.  
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ELNÖK: Köszönöm. Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki 
támogatja a módosító javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 1 igen. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta; az egyharmadot itt nem kell kimondanunk, 
mert itt most mint előterjesztők alakítunk ki állásfoglalást.  

A 2/2. pont Kovács Tibor képviselő úr némileg hasonló javaslata. Kérdezem a 
tárcaálláspontot. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ugyanazon okokból nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen. Kérdezem, 
általánosságban kér-e a bizottság ellenpróbát, tehát lényeges-e, hogy ki tartózkodott, ki 
szavazott nemmel. (Nincs ilyen jelzés.) Ezt megteszem, ha valaki kéri, de ha nem, akkor csak 
azt nézem meg, hogy… (Közbeszólásra:) Az egyharmad sem érdekes, képviselő úr; csak azt 
nézem, hogy átment-e a javaslat vagy nem. Ha valaki külön kéri a tartózkodás, nem 
szavazatok megállapítását, akkor azt is megtesszük. 

Következik 4/1. alatt Mátrai Márta javaslata, amely összefüggésben van a 23/1. 
ponttal. Kérdezem a tárca képviselőjét. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen szavazat volt. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát a 
javaslatot támogatta. 

A 11/1. alatt Mátrai Márta javaslata következik. Tárcaálláspont? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 23 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 20/1. pont alatt Mátrai Márta javaslata következik, amely összefügg a 28/1. szám 
alatti javaslattal. Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezt és a hozzá kapcsolódó módosító javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 27/1. pont következik, Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, elnök úr. 
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ELNÖK: Egyetért a tárca. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Senki. 
Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 23 igen. Ellene? (Szavazás.) 1 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. A bizottság támogatja ezt a javaslatot. 

A 33/1. pont szintén Mátrai Márta módosító javaslata. Tárcaálláspontot kérek. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ha lesz még kormányüdülő, és nem sérti az alkotmánybírák függetlenségét, hogy a kormány 
központi üdülőjében üdülnek, akkor támogatjuk. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? Az 

igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja. 

A 36/1. pont alatt Gyüre Csaba, Gaudi-Nagy Tamás, Staudt Gábor módosító javaslata 
következik. Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet a tárca. Gyüre Csabáé a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én csak azért nem 

értek egyet ezzel, mert éppen itt, a bizottsági ülésen beszéltük meg annak idején, hogy ha egy 
ilyen kapcsolódó módosító indítványt adunk be hozzá, akkor majd támogatja a tárca, és éppen 
ennek megfelelően nyújtottuk be ezt a módosítást, hogy a szöveg így sokkal érthetőbb lesz, 
hogy az „örökös” szónak a sokszoros szóismétlése maradjon ki, és éppen, ha jól emlékszem, 
államtitkár úr volt az, aki ezt javasolja, hogy ebben az esetben támogatná a tárca, ezért adtuk 
be ily módon. És úgy tudom, az Alkotmánybíróság is támogatná ezt a módosítást. 

 
ELNÖK: Az Alkotmánybíróság szakértőjét megkérdezhetem, van-e álláspontjuk? 

Csak mert hivatkozott a képviselő úr rá. 
 
DR. HARASZTI JUDIT szakértő (Alkotmánybíróság): Igazából ez nem egy kardinális 

kérdés, de akár támogatható is. 
 
ELNÖK: Kérdezem, további hozzászólás van-e. (Nincs.) Ha nincs, határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.)  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Akkor már legalább a polgári törvénykönyvet írjuk már ki polgári törvénykönyvnek! 
(Derültség.) 

 
ELNÖK: Kérem szépen, 15 igen szavazat volt. Tartózkodás? (Szavazás.) 10 

tartózkodás. Ellenszavazat nem volt. Tehát a bizottság ezt a módosító javaslatot támogatja.  
A 47/1. alatt Mátrai Márta képviselő asszony módosító javaslata következik. 

Kérdezem a tárca képviselőjét.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a javaslattal.  
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ELNÖK: Egyetért a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 22 igen. Ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 67/1. alatt Mátrai Márta javaslata következik, amely összefügg a 69/1., 83/1. és 
114/2. pontokkal. Kérdezem a tárca képviselőjét. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, álláspontunk szerint az alkotmányjogi panasz kezdeményezőit az alaptörvénynek 
kell meghatároznia. Tehát amennyiben ez a javaslat a bizottság támogatását élvezi, akkor ez 
az alaptörvénybe való szabály, és nem ide, hiszen az alkotmányjogi panasz kezdeményezői 
körét meghatározza az alaptörvény. 

 
ELNÖK: Tehát akkor jól értem: nem támogatja a tárca ebben a törvényben? Most az 

alkotmányt nem tárgyaljuk, úgyhogy...  
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság nem támogatja ezt a javaslatot.  

A 67/2. pontban Vas Imre módosító javaslata következik, amely összefügg a 83/2. 
ponttal. Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, itt ugyanaz az álláspontunk, tehát alaptörvénybe való szabályról van szó. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 13 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 7 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 
tartózkodás volt, tehát a bizottság támogatta Vas Imre javaslatát.  

A 68/1. módosító javaslat következik, Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a 
tárcaálláspontot. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a javaslattal.  
 
ELNÖK: A tárca egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
A 74/1. pont következik, Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárcaálláspontot. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 26 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot támogatta. 

A 85/1. pont következik, Mátrai Márta javaslata, amely összefügg a 95/1., 98/1., 
113/1. pontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. (Dr. Schiffer András távozik az ülésről.) 
 
ELNÖK: Egyetért a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Az 

igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
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A 112/1. pont következik, Dorosz Dávid módosító javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk, nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Steiner Pál képviselő úré a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Azt megértjük, 

hogy a tárca és a kormány miért nem támogatja, de azt gondoljuk, hogy az alkotmányügyi 
bizottságnak kellene ezt támogatni, hiszen semmi mást nem teszünk ezzel a rendelkezéssel, 
mint hogy bővítjük ezt a kört, és nagyon fontosnak tartanánk, hogy a civil szervezetek, 
szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervek is ezt az eljárást széleskörűen megtehessék. 
Tehát én kérem, hogy a kormány gondolja át, miért kell a civil szervezetet diszkriminálni, és 
miért nem lehet ezt a javaslatot támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Répássy államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nincs szó diszkriminációról, természetesen, mert itt a szakszerűség miatt írja elő a törvény a 
jogi képviseletet. Egyébként pedig ezeknek az ügyeknek az egyik típusa már a Kúriáig eljutott 
ügy, és a Kúria előtt is kötelező a jogi képviselet. Tehát egyszer már kötelező jogi képviseletet 
előír a törvény, és egyszer már igénybe kellett venni jogi képviselőt, akkor ezek után 
értelmetlen lenne az Alkotmánybíróság előtt kevésbé szakszerű képviselőt engedélyezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatja. 
A 114/1. pont következik, Mátrai Márta javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a javaslattal. 
 
ELNÖK: Egyetért a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Tartózkodás? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 ellenszavazat mellett a bizottság támogatta. 

A 114/3. módosító javaslat következik, Mátrai Márta javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a javaslattal. 
 
ELNÖK: A tárca egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 116/1. pont alatt Mátrai Márta javaslata következik. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, elnök úr.  
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ELNÖK: A tárca egyetért ezzel a javaslattal. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. 
Tartózkodás nem volt. A bizottság támogatta.  

A 127/1. pont alatt Mátrai Márta javaslata következik. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: A tárca egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Az 

igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta ezt a 
javaslatot. 

A 135/1. pont Dorosz Dávid képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a javaslattal. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja? (Szavazás.) 6 igen; a bizottság nem támogatta. 
A 135/2. pont alatt Varga István képviselő úr javaslata következik. Kérdezem a tárca 

álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, egy kis magyarázattal szolgálok, mielőtt azt mondom, hogy nem értünk egyet 
(Derültség.) Varga István képviselő úr módosító indítványával. 

Itt a kizárási szabályokra tenne javaslatot a képviselő úr. Az is elfogadható megoldás, 
ha ezt az Alkotmánybíróság az ügyrendjében szabályozza. Ezt az önök mérlegelésére bízom, 
hogy a törvény határozza meg ezt a kizárási szabályt vagy az Alkotmánybíróság ügyrendje. 
Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az Alkotmánybíróság ügyrendje határozta meg a kizárási 
szabályokat, hogy mikor nem vehet részt egy alkotmánybíró az előterjesztés vagy az 
indítvány tárgyalásában. Tehát ha a bizottság arra az álláspontra helyezkedik, hogy ezt 
továbbra is az Alkotmánybíróságra bízzuk és az Alkotmánybíróság ügyrendjére, akkor nem 
szerencsés a törvényben rögzíteni ezt a szabályt. Ellenkező esetben Varga képviselő úr 
javaslata valóban támogatható, hiszen akkor a törvény határozza meg. Most már csak az a 
kérdés, hogy teljes egészében le tudjuk-e fedni ezzel a módosító indítvánnyal a kizárási 
eseteket; lehet, hogy nem tudjuk teljesen körültekintően a kizárási szabályokat meghatározni. 

 
ELNÖK: Egy rövid tájékoztatás. A bizottság Mátrai Márta erre vonatkozó javaslatát 

támogatta, ez pedig az egész rendelkezés elhagyására irányul. Attól tehát óvnám a bizottságot, 
hogy ugyanarra a szakaszra két eltérő tartalmú, egy teljes elhagyásra, illetve egy módosításra 
vonatkozó javaslatot támogasson és kerüljön be a támogatott sorba, mert ez beszavazott 
inkoherencia lenne önmagában is.  

Ha további hozzászólás nincs, akkor határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 
javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A tartózkodást 
kérdezem. (Szavazás.) 12 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. (Többen nem vettek 
részt a szavazásban.) Határozatképes a bizottság? (Igen.) Egyébként a fizikai jelenlét számít, 
nem a szavazásban való részvétel, a Házszabály szerint, de még a szavazás szempontjából is 
megvolt a határozatképesség. A bizottság nem támogatja ezt a javaslatot. 

A 148/1. alatt Dorosz Dávid javaslata következik. A tárcaálláspontot kérdezem. 
 



- 18 - 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet a módosító indítvánnyal. 

 
ELNÖK: Nem mondtam az előbb, de ez összefügg az ajánlás 151. pontjával, tehát az 

utolsó döntésünket fogjuk, most legalábbis meghozni ennek a törvényjavaslatnak a tárgyában. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Gyüre Csaba, tessék! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Már itt a bizottsági ülésen is többször kifejtettük Gaudi képviselőtársammal együtt az 
álláspontunkat a törvény 71. §-áról. Most Dorosz Dávid képviselőtársunk nyújtott be egy 
olyan javaslatot, amely tulajdonképpen összefüggésben van ugyanazokkal a javaslatokkal, 
amelyeket a Jobbik Magyarországért Mozgalom is képvisel ezen a téren. Mi nagyon 
fontosnak tartjuk azt, hogy azok a korábbi, utólagos normakontrollra vonatkozó beadványok, 
amelyek felhalmozódtak, mondhatni, öt-nyolc éve, esetleg még régebben, azok ne kerüljenek 
kisöprésre, hiszen azok nagyon fontos olyan, jelenleg is hatályban lévő jogszabályokra 
vonatkoznak, amelyeknek az alkotmányossági aggálya mindenképpen fennáll. És nyilván az a 
közérdek és az a társadalom érdeke, hogy olyan jogszabályok, amelyek vagy az alkotmányba, 
van az új alaptörvénybe ütköznek, Magyarországon ne lehessenek életben, ne legyen annak 
jogkövetkezménye, ami alapvetően alkotmányellenes vagy alaptörvény-ellenes. Így én azt 
gondolom, mindenféleképpen közérdek és össztársadalmi érdek az, hogy ezek a jogszabályok 
kisöprésre kerüljenek. 

Abban az esetben, ha ezeket a beadványokat nem fogja megtárgyalni az 
Alkotmánybíróság, akkor rengeteg olyan jogszabály marad hatályban, amelyeknek 
semmiféleképpen nem lenne célszerű, hogy hatályban legyenek, amennyiben 
alkotmánysértők, illetve alaptörvénysértők. Erre vonatkozik Dorosz Dávid 
képviselőtársamnak a javaslata tulajdonképpen, hogy ezek a beadványok a jövőben is 
fenntarthatók legyenek; illetve amennyiben az új alaptörvénybe ütköznek, ezeket vizsgálja 
felül az Alkotmánybíróság. Mindenféleképpen az a társadalmi érdek, hogy ezeket a 
jogszabályokat vizsgálja felül az Alkotmánybíróság, mert ezek ezen beadványok alapján jogi 
aggállyal bírnak, tehát célszerű lenne ezeknek a beadványoknak fenntartása. Ezért én 
javaslom, hogy fogadjuk el Dorosz Dávid képviselőtársam javaslatát. 

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, én egyrészt emlékeztetni szeretném a tisztelt bizottságot, hogy volt már egy olyan 
módosító indítvány, amelyik ezt célozta, és akkor a bizottság nem támogatta azt a módosító 
indítványt. 

Másrészt pedig ne felejtsék el, hogy az eredeti 71. §-sal az Alkotmánybíróság elnöke 
egyetértett, tehát az a veszély, mely szerint alkotmányellenes lenne ez a megoldás, legalábbis, 
ha az Alkotmánybíróság elnöke a testület véleményét tükrözte, akkor nem valószínű, hogy ez 
bekövetkezne. Tehát egyetértett az Ab ezzel a megoldással, tartalmilag pedig nem tekinthető 
az jogfosztásnak, hogy az új feltételekkel, tehát a 2012. január 1-je utáni feltételekkel az 
indítványozó az Alkotmánybíróság elé viheti az ügyet, amennyiben megfelel az alaptörvény 
és az új Ab-törvény rendelkezéseinek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki 

támogatja a kapcsolódó módosító javaslatot? (Szavazás.) 2 igen szavazatot kapott, a bizottság 
nem támogatta.  
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Tisztelt Bizottság! Ezzel a kiegészítő ajánlást áttekintettük, és mint előterjesztő 
kialakítottuk az előterjesztői álláspontot a kapcsolódó módosító javaslatokat illetően.  

Most ennek a napirendi pontnak a tárgyalását felfüggesztem, áttérünk a következő 
napirendi pontra, és még a délelőtt folyamán a támogatott sor elfogadásának tárgyában meg 
fogom nyitni az Alkotmánybíróságról szóló törvény tárgyalását. Köszönöm az eddigi 
részvételt. 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra: az egyes büntető vonatkozású törvények 
módosításáról szóló T/4657. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatására. (Jelzésre:) Egy kis adminisztratív gond van. (Rövid egyeztetést 
követően:) Tisztelt Bizottság! Kiderült, hogy az ajánlástervezet előkészítés ebben a 
pillanatban nem perfekt. Úgyhogy később tárgyaljuk a délelőtt folyamán ezt a 2. napirendi 
pontot. 

a) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat (T/4743. szám); b) A 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4744. szám); együttes 
általános vita, első helyen kijelölt bizottságként 

Most rátérünk a 3. napirendi pontra: a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
T/4743. szám alatti törvényjavaslat, illetőleg a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
T/4744. számú törvényjavaslat együttes általános vitája, bizottsági vitája következik, és majd 
a döntés a törvényjavaslatok általános vitára alkalmasságáról. Figyelmet kérek, 
képviselőtársaim!  

Megadom a szót Répássy Róbert államtitkár úrnak. Kérem, szíveskedjék a 
törvényjavaslatokat ismertetni. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, valamint a 
bírák jogállásáról szóló törvények módosításának, illetőleg újraalkotásának a célja, hogy a 
bírósági szervezet, az igazságszolgáltatás egyszerre legyen pártatlan, független, és egyszerre 
legyen hatékony is; azaz az ítélkezésnek egyszerre kell a hatékonyságot és a függetlenséget is 
szolgálnia.  

Mondanom sem kell, hogy az állami szervekkel, állami intézményekkel szemben teljes 
joggal várható el, hogy hatékonyan működjenek, és az állampolgárok számára az állami 
szolgáltatást vagy a feladatukat az állampolgárok számára időszerűen... (Folyamatos zaj.)  

 
ELNÖK: Elnézést, államtitkár úr! Megkérem képviselőtársaimat, akinek inge vegye 

magára, hogy ne beszélgessenek az ülés alatt. Figyeljük az államtitkár úr expozéját! 
Tessék! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tehát az ügyek ésszerű időn belül való befejezése egyébként egy alaptörvényi követelmény 
is, tehát az alaptörvénynek tesz eleget a törvényhozás, amikor olyan igazgatási modellt, olyan 
igazgatási rendszert iktat törvénybe, amely szolgálja az ügyek ésszerű határidőn belül való 
elintézését, amellett, hogy a bírói ítélkezés függetlenségét tiszteletben tartja.  

Az közismert, különösen ebben a körben, az alkotmányügyi bizottság tagjai körében, 
hogy az alaptörvény megerősítette a bírói függetlenséget, olyan mértékben, ahogyan a 
garanciákat most már alaptörvényi szintre emelte a korábbi bírósági törvényekből. Tehát 
egészen világos az alaptörvény parancsa, hogy a bíró az ítélkezési tevékenysége során nem 
utasítható, a bíró kizárólag a törvényeknek és a lelkiismeretének alárendelten ítélkezik. A 
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bírók pártatlanságát pedig a rendszerváltás óta biztosítja az a szabály, miszerint a bírák 
politikai tevékenységet nem végezhetnek és pártnak tagjai nem lehetnek.  

Az úgynevezett külső igazgatás, a bíróságok külső igazgatása tehát ezeknek a 
függetlenségi garanciáknak a tiszteletben tartásával történhet. Ez jelen pillanatban is, amikor 
az 1997-ben kialakított igazságszolgáltatási tanácsos önigazgatási modell is létrejött, már 
akkor is az volt az önigazgatásnak a kulcskérdése, hogy hogyan lehet a bírói függetlenséget és 
a bírói önigazgatást összeegyeztetni. Nem csak mi állítjuk, tehát nem csak a kormány, hanem 
független szakértők, sőt maguk a bírák egy része - amennyiben a Magyar Bírói Egyesület 
véleményét a bírák egy részének a véleményeként foghatjuk fel -, mindannyian azt állítjuk, 
hogy az OIT által képviselt önigazgatási modell számos hibát mutatott eddig, tehát az elmúlt 
12-13 évben nagyon sok esetben derült ki erről az igazgatási modellről, hogy szerkezetileg 
problémák vannak vele. Az első ilyen például az, hogy önmagát ellenőrző testületről van szó, 
önmagát ellenőrző igazgatási modellről; nem feltétlenül kapcsolódik össze az önigazgatás és 
az önellenőrzés, de ebben a modellben az önigazgatás összekapcsolódott az önellenőrzéssel. 
Ez a független szakértő véleménye szerint is olyan hátrányokat okozott, amelyek az igazgatás 
pártatlanságát, részrehajlás-nélküliségét megkérdőjelezi. Gondolok arra, hogy többször 
meghatározott problémája volt az OIT-nak, hogy bírósági vezetők, mégpedig igazgatási 
vezetők gyakorolják az önigazgatási testület jogköreit. Tehát olyan személyek, akik 
egyébként az OIT-tól kapják, kapták a kinevezésüket.  

Ezeket a problémákat, ahogy mondtam, független szakértők is meghatározták, és az 
önigazgatási modellnek ezeket a vadhajtásait kritizálva lett legfőbb bíró egyébként Baka 
András jelenlegi elnök úr is. Hiszen az ő reformprogramja is az OIT működésének a kritikáján 
alapult; akik itt ebben a testületben meghallgatták Baka elnök urat annak idején a 
megválasztása előtt, azok emlékezhetnek rá, hogy ő maga is reformprogrammal és elsősorban 
az igazgatás reformjának a programjával nyerte el a parlamenti pártok képviselőinek a 
kétharmados támogatását.  

Az elmúlt egy-másfél éven belül egy törvénymódosítást fogadott el az Országgyűlés, 
amely március 1-jén lépett hatályba. Ez a törvénymódosítás már valamennyire megpróbálta 
korrigálni ennek az önigazgatásnak a hibáit, és ezekkel a változásokkal maga az OIT is 
egyetértett. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ebben a folyamatban kezdődött el az OIT 
testületi hatásköreinek átadása az OIT elnökének egyszemélyi hatáskörébe. És ahogy 
mondom, ezzel az OIT maga is egyetértett, hogy ilyen hatáskör-átcsoportosításokra az 
operativitás érdekében szükség van. Tehát nem ezzel az új törvénnyel fogunk a testületi 
modelltől az egyszemélyi vezetés irányába elindulni, hanem már a tavaly év végén elfogadott 
és idén március 1-jén hatályba lépett törvény - és még egyszer hangsúlyozom, az OIT által 
támogatott törvény - is az egyszemélyi vezetési modellt támogatta.  

A Magyar Bírói Egyesület június és július hónapokban tartott egy 
konferenciasorozatot. A konferenciasorozat eredményeképpen nyilvánosságra hozták az 
álláspontjukat júliusban, és akkor az az állásfoglalás egy elég markáns véleményt fogalmazott 
meg az önigazgatásról. Mégpedig azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy ez az önigazgatási 
modell megújulásra képtelen, tehát ebben a modellben már nem várható tovább a bírósági 
tevékenység, igazságszolgáltatási tevékenység hatékonyságának a növelése. És a Bírói 
Egyesület a megoldási javaslatai között egyik javaslataként szerepeltette egy országos 
hatáskörű hivatalnak a felállítását, amely a külső igazgatási hatásköröket gyakorolná.  

Mindannyian érezzük, hogy az igazgatási tevékenység és a szakmai tevékenység 
külön-külön felelősséget és külön embert kívánó feladat. Ebben a javaslatban a bíróságok 
szakmai vezetése és az igazgatási vezetése különválik. A bíróságok szakmai vezetését 
továbbra is a legfőbb bíróság, azaz a Kúria látja el, és az ennek az élén álló elnök az, aki felel 
a szakmai irányításért, s természetesen a külső igazgatás ettől elkülönülve egy bírósági 
hivatalban, egy bíró által vezetett bírósági hivatalban testesülne meg.  
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Felmerül az a kérdés, hogy nem válik-e kétfejűvé a bírósági szervezet, amennyiben 
van egy igazgatási vezetője és egy szakmai vezetője. Természetesen, ha mind a két szereplő, 
tehát mind az igazgatási vezető, mind a szakmai vezető a hatáskörén belül marad, és elfogadja 
ezt a működési modellt, ahol az igazgatási feladatok és a szakmai feladatok elkülönülnek, ha 
ez a két vezető elfogadja ezt a modellt, akkor nem válik kétfejűvé. A törvény megpróbálja, 
kísérletet tesz arra a törvényjavaslat, hogy a hatásköröket szétválassza, tehát hogy minél 
kevesebb súrlódás, minél kevesebb hatásköri összeütközés legyen a bíróságok szakmai 
vezetése és igazgatási vezetése között.  

A bírák jogállásával kapcsolatos rendelkezések alakulása, megváltozása annak tudható 
be, hogy igyekeztünk olyan szabályokat alkotni, amelyek rugalmasabbá teszik az ügyek 
kezelését, elbírálását. A rugalmasabb alatt itt kizárólag igazgatási rugalmasságot kell 
elképzelni, és igazgatási értelemben lesz rugalmasabb... (Folyamatos zaj.)  

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Viselkedjünk fegyelmezettebben! Alig lehet hallani néha 

az államtitkár úr expozéját! 
Tessék folytatni, államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tehát az ügyek elintézése igazgatási értelemben rugalmasabbá válik. Hogy nagyon 
leegyszerűsítsem a törvényjavaslat által kínált megoldást, az országos bírósági hivatal 
elnökének joga lesz vagy az ügyeket mozgatni a kevésbé leterhelt bíróságok irányába, vagy a 
bírákat mozgatni a nagyobb ügyteher irányába. Ez kicsit leegyszerűsítése a helyzetnek, ennél 
ez nyilván bonyolultabb. Amennyiben itt az alkotmányos célt nem tévesztjük szem elől, 
márpedig az alaptörvény egészen határozottan rögzíti az ügyek ésszerű határidőn belül való 
elintézésének a célját, akkor világos, hogy itt az igazgatásnak ezt kell szolgálnia, és a bírói 
függetlenséget tiszteletben tartva kell ezt a megoldást szolgálnia.  

Ennek érdekében egyébként még a most folyamatban lévő költségvetési tárgyalások is 
bizonyos anyagi forrásokat tudnak juttatni még a bíróságok részére. Gondolok arra, hogy a 
kirendeléssel járó többletmunkának és a kirendeléssel járó többletköltségeknek a fedezésére 
egy pótlékot célszerű lenne bevezetni, és célszerű lenne, ha ezzel a pótlékkal valóban 
élhetnének az igazgatási vezetők, tehát meg tudnák azt oldani, hogy azok a bírók, akiket 
kirendelnek, ne érezzék úgy, hogy ez számukra hátrányos. Megjegyzem, hogy a kirendelés 
most is gyakorlat. Nyilván vannak bizonyos feltételei, hogy milyen körben és milyen 
feltételek mellett lehet valakit kirendelni, de ez most is egy gyakorlat, csak semmiképpen sem 
tűnik olyan megoldásnak, amely az igazgatási vezetők számára korlátlan lehetőséget ad.  

Én nagyon sokat remélek attól a szabálytól, amely eleve olyan bírói pályázatokat 
enged kiírni egyes bíróságokon, amelyek úgynevezett mozgó bírói státusokat létesítenek. 
Tehát olyan bírói státusokat, hogy három éven belül a meghatározott illetékességi területen, 
tehát például a törvényszék vagy az ítélőtábla illetékességi területén belül mozgathatók 
lesznek a bírók, és ha vállalják ezt a pályázati feltételt, akkor nyilván a hozzájárulásuk nélkül 
kirendelhetők valamelyik bíróságra.  

Néhány szót hadd előlegezzek meg a már eddig is a sajtóban megjelent, részben 
szakmai, részben politikai kritikákkal kapcsolatban. Az egyik szakmai kritika az, hogy az 
egyszemélyi igazgatási vezetés nem eléggé kontrollált, tehát demokratikus értelemben nem 
kontrollált, másrészt pedig nem átlátható. Nos, hát önök nagyon jól tudják, hogy vannak olyan 
európai uniós tagállamok, ahol igazságügyi miniszteri igazgatás alá tartoznak a bíróságok, 
tehát külső igazgatásukat az igazságügyi minisztérium látja el. És megjegyzem, ha már 
mostanában olyan sokat ragaszkodnak a rendszerváltáskor kialakult közjogi modellhez vagy 
közjogi berendezkedéshez, akkor jó, ha leszögezzük, hogy a rendszerváltó közjogi modell is 
egy igazságügyi miniszteri igazgatás volt. Ebből az következik, hogy az igazságügyi miniszter 
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egyszemélyi igazgatása és egyszemélyi felelőssége is demokratikus tud lenni, közjogi 
értelemben semmivel sem rosszabb ez a modell, mint mondjuk, az általunk javasolt 
bíróságihivatal-vezetői modell. Az igazságügyi miniszter is egy egyszemélyi vezető, ezért 
nem látom annak elvi akadályát, hogy egy demokratikus alkotmányos berendezkedés mellett, 
a bírói függetlenséget tiszteletben tartva, egyszemélyi igazgatási vezető legyen.  

Az a kérdés, hogy mennyire kontrollált, mennyire lesz kontroll alatt ez a 
bíróságihivatal-vezető, és miféle kontroll alá kerülhet egy ilyen bíróságihivatal-elnök. A 
javaslat tartalmazza az országos bírói tanács felállítását. Az országos bírói tanács javaslattevő, 
véleményező szerve, de végső soron akár a bírósági hivatal elnökének elmozdítására is 
javaslatot tehet. Tehát egy szakmai belső önigazgatási kontroll is létezik az országos bírósági 
hivatal elnöke felett, azon túl, hogy természetesen a Kúria elnökéhez hasonlóan - vagy a 
mostani Legfelsőbb Bíróság elnökéhez hasonlóan - az Országgyűlésnek beszámol a 
tevékenységéről, és ez az országgyűlési beszámoló biztosítja a parlamentáris kontrollt felette.  

Ennél tovább elmenni már a mi megítélésünk szerint a közjogi függetlenségét 
veszélyeztetné a bírósági hivatal elnökének. Tehát ugyanúgy, ahogy a Kúria elnöke vagy a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke nem interpellálható, és a parlamentben nem vonható kérdőre egy-
egy konkrét egyedi ügyben, ugyanígy a bírósági hivatal elnökének az ennél a parlamenti 
ellenőrzésnél szorosabb felügyelete már a függetlenségét veszélyeztetné. Ezért nem tartjuk azt 
helyes iránynak, hogy még további, a függetlenségét csorbító kontroll alá vessük. Tehát a 
kontroll addig nem terjedhet, hogy a bírósági igazgatás függetlenségét veszélyeztesse. A 
bírósági igazgatás ebben a modellben független mind a kormánytól, mind pedig a 
bíróságoktól is független, ezt ki merem mondani: a bíróságoktól is független, hiszen a 
bíróságok külső igazgatása nem a bíróságok kontrollja alatt áll, hanem, ahogyan mondtam, az 
országos bírói tanács az egyetlen olyan szervezet, amely véleményezheti, és ahogy mondtam, 
végső esetben akár kifogásolhatja is az országos bírósági hivatal elnökének a tevékenységét.  

A kritikák nagy részét azért fogadom kicsit értetlenül, mert például az a kritika, hogy a 
bírósági eljárások valójában nem is olyan lassúak, mert 87 százalék körül egy éven belül 
elintéződnek az ügyek, ez a statisztika természetesen ismert mindenki előtt, de az is ismert, 
hogy - ahogy szokták mondani - a jogkereső közönség jó néhány tagjának, sőt azt kell 
mondani, mindegyik tagjának van egy olyan esete, el tud mondani ilyet saját ügyében vagy 
mások ügyében, amikor bizony hosszú évekig elhúzódik egy eljárás. Sajnos tehát a szubjektív 
tapasztalatok a statisztikákat nem támasztják alá; nem is beszélve arról, hogy önök is tudják, a 
statisztikák is felülvizsgálatra szorulnának. Hiszen a statisztikákban az ügyek igazgatási 
befejezése is befejezett ügynek számít, tehát például egy idézés kibocsátása nélküli 
keresetlevél-elutasítás is befejezett ügynek számít. Én nem hiszem, hogy erre kellene 
törekedni, hogy az ilyen befejezések száma növekedjen. Másrészt a strasbourgi Emberi Jogi 
Bíróságnak a Magyarországot elmarasztaló határozatainak a zöme, több mint 90 százaléka, 
vagy közel 90 százaléka az ügyek elhúzódása miatt született. Tehát a strasbourgi kritika is azt 
bizonyítja, hogy Magyarországon az ügyek nemcsak szubjektíve, hanem objektíve is 
elhúzódnak. A cél talán az lenne, amit nem tartalmaz jogszabályi határidőként ez a javaslat, 
de a cél az lenne, hogy lehetőség szerint két éven belül befejeződjön minden ügy, jogerős 
ítélettel záruljon le minden ügy. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, támogassák a törvényjavaslatok általános vitára 
bocsátását. És természetesen igyekszem válaszolni minden kérdésükre. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr.  
Tisztelt Bizottság! Reggel kiosztásra került Baka András úrnak, a Legfelsőbb Bíróság 

elnökének a bizottsághoz intézett levele és annak melléklete, amely a törvényjavaslatokkal 
kapcsolatos észrevételeket tartalmazza. Annyit teszek hozzá ehhez, hogy ezt a levelet a 
melléklettel együtt a péntek délutáni személyes képviselői postámban kaptam kézhez, tehát 
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nem ide érkezett. Ha ide érkezett volna, akkor már elektronikusan ki tudtuk volna küldeni 
hétvégén, így azonban reggel volt módom intézkedni, amikor a saját postám áttekintésének is 
a végére értem, a Legfelsőbb Bíróság elnöke levelének és mellékletének képviselőtársaimhoz 
történő eljuttatására. Tehát tulajdonképpen a mai napon került be az alkotmányügyi bizottság 
irományrendjébe és hozzám beiktatásra. De mindenesetre ez rendelkezésre áll. A vita a 
holnapi napon folyik, tehát bízom benne, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökének, Baka András 
úrnak az észrevételeit alaposan át tudjuk tanulmányozni, és a vita során hasznosítani fogjuk 
tudni.  

Megnyitom a vitát. Elsőként megadom a szót Turi-Kovács Béla képviselő úrnak. 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem 2010 óta, hanem jóval 
korábban fölmerült már annak az igénye és szükségessége, hogy az OIT tevékenységét a 
törvényhozó felülbírálja, és az igazságszolgáltatásnak ezt a fajta rendszerét megpróbáljuk 
valamilyen módon úgy megreformálni, hogy ez hatékonyabb legyen, és hogy az 
mindenképpen jobban szolgálja az igazságszolgáltatás alapvető céljait. De erre sem erő, sem 
igazi szándék az elmúlt időszakban nem volt, ezért én üdvözlendőnek tartom, hogy erre most 
sor kerül, sőt kifejezetten olyan méretű változtatásnak gondolom ezt, amely bármelyik másik 
nagy rendszeren belüli reformmal fölér. Következésképpen azt gondolom, hogy ennek a 
megvitatása nem lehet néhány perc vagy néhány óra, talán erre még hosszabb időt is érdemes 
lenne szentelni.  

Alapvetően a következőkre szeretnék rámutatni. Ez a javaslat az én meggyőződésem 
szerint igyekszik arra az optimális megoldásra törekedni, ahol a szakmai és az igazgatási 
kötelmek és lehetőségek, amennyire csak lehet, egymástól függetlenül is érvényesüljenek. 
Szeretnék rámutatni arra, hogy az én meggyőződésem szerint azonban, ha már ilyen 
mélységben, szükségszerűen ilyen mélységben történnek változtatások, akkor van ennek a 
törvényjavaslatnak egy hiányossága. S ez a hiányossága ott keresendő, hogy az én 
meggyőződésem szerint a jogszolgáltatás, az igazságszolgáltatás tevékenységének a 
befejezése nem az ítélet kihirdetése, hanem maga a végrehajtás. A jogkereső közönség 
távolról sem ott kapja meg azt a fajta lehetőséget, amire egyébként a kereset benyújtásától 
kezdődően törekszik, amikor az ítélet kihirdetése megtörténik, hanem akkor, amikor az ítélet 
végrehajtása is befejeződik. Ezért azt gondolom, hogy ekkora változtatás esetén érdemes 
lenne újra átgondolni azt, hogy helyes-e és jó-e a jelenlegi végrehajtási rendszer; helyes-e az, 
hogy az elválik ilyen mértékben a bírói igazságszolgáltatás mind szervezeti, mind 
jogszolgáltatási részétől, avagy pedig ezt ismét egy egységként kellene meggyőződésem 
szerint - ez az én meggyőződésem - kezelni, és meg kellene szüntetni azt a fajta helyzetet, 
amely ugyan törekszik maximálisan arra, hogy az igazságszolgáltatáson belül mindazok az 
anomáliák, amelyek kifejezetten befolyásolás, akár politikai ráhatás, akár egyéb ráhatások 
érvényesülése folytán a jogszolgáltató tekintetében nem ad teljes és meggyőző és kielégítő 
igazságszolgáltatást, meggyőződésem szerint erre akkor kerülhetne sor, ha most 
szabályoznánk és újraszabályoznánk a végrehajtást is, és a végrehajtást ebbe a rendszerbe 
visszaintegrálnánk.  

Hogy ez túl nagy lépés? Én nem hiszem. Ez, amit most elkövetünk, vagy amit most el 
akarunk követni és amelyet támogatni gondolok, annál sokkal nagyobb lépés. Én azt 
gondolom, itt egészen más helyzet van, különböző érdekek és egyebek mentén nem történt 
meg annak az előterjesztése, hogy a végrehajtás is itt, ezen belül kerüljön szabályozásra. Az is 
meggyőződésem, hogy ha ezt most nem tesszük meg, és netalántán az elkövetkezendő még 
kétharmados időszakban erre nem kerül sor, akkor igen nehezen kerül sor arra, hogy ez az 
egység megvalósuljon.  
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Következésképpen én arra kérem a kormányt, fontolja meg, hogy szükségszerű lenne 
az én meggyőződésem szerint ennek az egységnek a helyreállítása. 

Még egy dologra szeretnék rámutatni. Államtitkár úr itt az előbb, sajnálatos módon 
nem kellő figyelem mentén, de azt hiszem, széles körű és nagyon jó ismertetést adott a 
törvényről, annak a legkülönbözőbb részeiről. Volt egy olyan megállapítása, amely 
elgondolkodtató, amikor a két szervezetnek az egymással kapcsolatos lehetséges 
konfliktusáról beszélt. Azt mondta, hogy a törvény ezt, amennyire csak lehet, ki akarja zárni. 
Ezt én is érzékelem. De teljesen kizárni nem lehet. Következésképpen, ami hiányosság itt az 
én meggyőződésem szerint, hogy ha a konfliktus mégis bekövetkezik, akkor a törvény milyen 
megoldást ajánl. Erre ugyanis meggyőződésem szerint szintén érdemes, sőt szükségszerű 
kitérni.  

S végül, ami az OIT elnökének az általam is most megismert javaslatát illeti, 
nyilvánvalóan nem tudok részleteiben hozzászólni, de magam is úgy gondolom, vannak benne 
olyan részletkérdések, amelyeket érdemes újra átgondolni, és amelyeknek az átgondolása után 
akár módosítókkal érdemes most azon is elgondolkodni, hogy miként kell a törvényt néhány 
helyen kiigazítani. Apróság csak, de olyanként fölhívnám a figyelmet, ami mutatja, hogy az 
OIT elnöke tényleg arra törekszik, hogy hatékonyan működhessen ez a rendszer. Például az 
ülnökök jogállásánál van egy olyan kitétel, amely meggyőződésem szerint is teljesen oktalan 
és szükségtelen, amikor azt mondja, hogy itt a párthoz tartozás valamiféle ülnökkizárási 
lehetőség. Nincs értelme, ülnökök esetében ilyenfajta kizárásnak nem látom semmi értelmét. 
De ez csak egy példa volt.  

A javaslatom az, hogy gondoljuk át ezeket az OIT elnöke által tett indítványokat, és 
ami szükségszerű, azokat fogadjuk is be. 

Egyebekben pedig magát az előterjesztést még ebben a hiányos formájában, tehát a 
végrehajtás nélküli szabályozás formájában is a magam részéről tudom támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich György képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Kérdésem lenne elsődlegesen, és ha majd választ 
kapnék rá, akkor esetleg elmondanám a többit. 

Párhuzamosan vizsgálunk két törvényt, az ügyészségit és a bíróságit. Én most az 
anyagi ellátottság tekintetében fedeztem fel lényeges különbséget a két tervezet között; lehet, 
hogy rosszul olvastam a bíróit. De az ügyészi úgy szól a költségvetésével kapcsolatban, hogy 
„a legfőbb ügyész összeállítja az ügyészség költségvetésre vonatkozó javaslatát, a 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, és azt a kormány a központi költségvetésről, 
illetve annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként, változtatás nélkül terjeszti be az 
Országgyűlésnek”. Ennek a tükörszabályozását nem találtam a bírói törvényben. Tehát az 
ügyészi törvény szerint a legfőbb ügyész maga állapítja meg az ügyészi szervezet 
költségvetését a tervezet szerint, a bírói szervezetnél ilyet nem látok. Ez most feledékenység, 
kimaradt, vagy mi az oka ennek az eddigi párhuzamosságnak a megsértésének? 

 
ELNÖK: Akkor megkérem államtitkár urat, mert ez egy kérdés. És azt megkérdezem, 

Ipkovich képviselő úr, tovább kívánja-e majd folyatni. (Dr. Ipkovich György: Igen.) Értem. 
Akkor államtitkár úr csak erre válaszoljon tényszerűen, és utána ismét Ipkovich képviselő úré 
a szó. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egy több száz szakaszból álló törvénynél nem biztos, hogy mindegyik szakaszra tudok 
azonnal... (Dr. Ipkovich György közbeszólására:) Persze, mindegyik fontos, amit kérdeznek a 
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képviselő urak. De nem volt cél, hogy eltérő szabályokat állapítsunk meg. Az más kérdés, 
hogy ki az úgynevezett költségvetési fejezetgazda. Ebben a tekintetben, tehát a bíróságoknál 
az OBH elnöke a fejezetgazda, ő az igazgatási vezető.  

Tehát egyrészt a válaszom az, hogy valóban nem indokolt kétféle szabály. Ha így van, 
akkor az valószínűleg azért van, mert rögzítettük a hatályos szabályozást, ami nem biztos, 
hogy szerencsés. Az OBH elnökének lenne az a feladata, hogy ő állítsa össze a költségvetést. 
Azt nem tudom, hogy ez a gyakorlatban működött-e az OIT-nál, hogy változtatás nélkül 
beterjesztette a kormány (Többek: Nem.), merthogy két szempontból kapott gellert. Egyrészt 
abból a szempontból, hogy az OIT az elnöke útján vagy gazdasági vezetője útján mindig 
egyeztetett természetesen a Pénzügyminisztériummal, tehát az OIT úgy állapította meg azért a 
költségvetését, hogy egy előzetes költségvetési egyeztetés zajlott le. Másrészt pedig mint 
képviselők élénken emlékszünk arra, hogy hiába terjesztette be a kormány változatlanul az 
OIT által jóváhagyott költségvetést, azon még az országgyűlési képviselők módosító 
indítványai változtathattak. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az OIT által eredetileg 
beterjesztett költségvetési igényt szavazta meg az Országgyűlés. Erre egyébként most is volt 
példa, tehát ebben a ciklusban, és az előző ciklusban is volt példa. Tehát általában az OIT által 
benyújtott költségvetés érintetlen formában nem került elfogadásra - ezt tudom válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor Ipkovich képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm. Ezt akkor úgy értelmezem, hogy ha 

esetleg ezt korrigáló módosító indítványt fogunk előterjeszteni, azt esetleg a kormány 
támogatni fogja. Merthogy gondolom, nem cél az, hogy a két szervezet között ilyen 
nyilvánvaló különbségeket tegyünk. 

A magam részéről annyit el szeretnénk mondani, hogy nyilvánvalóan az a vita, hogy 
most a kormány vagy független, autonóm testület irányítja-e a bíróságokat, az onnantól 
kezdve technikai kérdés, hogy ha az épületek fenntartása, világítása, fűtése tekintetében 
kijelöljük a felelős szervet; nyilvánvalóan nincs gond, akkor azt akár egy kormányhivatal is 
elláthatja.  

Viszont kényesebbnek kell lennünk a bíróságok belső önigazgatása tekintetében, a 
bíróvá válási folyamatok, az úgynevezett eljáró bírók kijelölése tekintetében. Én azt azért 
kicsit aggályosnak tartom, amit államtitkár úr elmondott, hogy lesznek ilyen zöldsapkás bírók, 
akik ugye bárhol bevethetők szükség esetén. Kicsit a mentőszervezetre, tűzoltókra 
asszociálnék; ahol éppen nagy a probléma, akkor oda néhány ilyen különlegesen kiképzett és 
arra hivatott bírót delegálnánk. Nem hiszem, hogy ez erősítené a jogbiztonságot. Én 
óvatosságra inteném a tisztelt előterjesztőt ebben a tekintetben. 

A magunk részéről nagyobb szerepet adnánk az országos bírói tanácsnak. Ez 
nyilvánvalóan egy olyan önrendelkező szerv, amelyik a belső viszonyok szabályozásában 
kellene hogy ügydöntő szerepet kapjon, és inkább az adminisztratív, a feltételek biztosítása 
során adnék szerepet a bírói hivatal egyszemélyes elnökségének, viszont a testületeknek kicsit 
nagyobb döntési jogot biztosítanék a belső autonómia, belső igazgatás területén.  

Ha esetleg ezek megvalósulnának a módosító javaslataink kapcsán, akkor tudnánk 
csak ezt a tervezetet támogatni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Már elég sok minden elhangzott, úgyhogy én csak néhány kiegészítést szeretnék 
tenni ennek kapcsán. 
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Az nagyon jól látható, és államtitkár úr is rámutatott, hogy a T/4743. számú 
törvényjavaslatban foglaltak jelentős része egyben a megoldására törekszik annak a 
folyamatnak, amely 1997-ben kialakult elsősorban az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és 
a köré szervezett szervezeti felépítés tekintetében. Ez a törvényjavaslat egyben annak a 
szervezeti rendszernek a kritikája is, természetesen jó értelemben vett kritikája, hiszen az 
elmúlt időszak megmutatta azt, hogy az a szervezeti rendszer, az a struktúra és működés 
milyen hiányosságokban szenved. 

A másik megállapítás, amely elengedhetetlenül figyelembe veendő, az, hogy 2011. 
április 5-én a Magyar Országgyűlés elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely 2012. 
január 1-jén lép majd hatályba. Ennek az új alaptörvénynek a rendelkezései, a 25-28. cikk 
rámutat arra, hogy a következő időszakban milyen új szervezeti rendszer épül fel a bíróságok 
köré, és az milyen formában fogja ellátni ezt a feladatot.  

Van azonban néhány olyan alapelv, amelynek az én meglátásom szerint a következő 
időszakban mindenféleképpen meg kell felelni. Az egyik az egységes jogalkalmazás kérdése. 
Tehát az új szabályozásnak meg kell teremtenie azt a lehetőséget, hogy valóban egy országos 
lefedettségű, egységes jogalkalmazás kerüljön érvényesítésre a szervezeti rendszeren belül. 

A másik az ésszerű időn belül való ügyintézés kérdése. Államtitkár úr is rámutatott, de 
azt gondolom, minden egyéni országgyűlési képviselő vagy bármely országgyűlési képviselő 
ha a választópolgáraival találkozik, akkor a mindennapok során érezheti azt, hogy milyen 
kritika illeti ezt az eljárási időn belül való nagyfokú különbséget. S leginkább nyilván az 
állampolgárok is a saját életükön keresztül, a szubjektív tapasztalásaikon keresztül ítélik meg 
a bíróságok működését. Nem egy esetben érte kritika valóban e területen ezt a rendszert. Az új 
szervezeti rendszernek, ennek megfelelően az új törvénynek is ezen a területen azonnali, rövid 
időn belül való változtatás kell hogy előtérbe kerüljön. 

A másik az aránytalan ügyterhek elosztása. Ezzel kapcsolatban a statisztikák is 
megmutatják azt, hogy mely területen mutatkoznak óriási különbségek. Ha ezen a területen 
nem tudunk előrelépni, akkor azt gondolom, a jövőt illetően biztos, hogy egy új szervezeti 
rendszert is kritika fog érni. 

S végül egynéhány mondatot szeretnék mondani erről az új igazgatási modellről is. Az 
én számomra megnyugtató az, ha ilyen szintén kettéválik ez az irányítási modell, nevezetesen, 
hogy az országos bírósági hivatal az igazgatási feladatok őre lesz, illetve feladatának 
ellátásáról fog gondoskodni, míg a Kúria pedig a szakmai feladatok irányítását tudja maga 
köré vonni. Persze természetesen azzal mindenkinek tisztában kell lenni, hogy minden új 
törvényből vagy új intézkedésből csak annyit láthatunk majd, amennyi belőle ténylegesen 
megvalósul a gyakorlatban. De ha valóban egy jól felépített rendszerre törekszünk, akkor én 
bízom abban, hogy ennek rövid időn belül látható nyomai lesznek.  

Államtitkár úrhoz szeretnék egy kérdést intézni a megjegyzéseim végén. Eddig is már 
több intézkedést tett a kormány annak érdekében, hogy a korábban tett intézkedések is a 
folyamatosságot biztosítsák ebben a rendszerben. Hogyan látja államtitkár úr, mivel itt egy 
teljesen igazgatási struktúra épül fel, ez esetben is biztosított-e a probléma nélküli átmenet? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem, van-e további hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 

válaszadásra megadom a szót az államtitkár úrnak. 

Dr. Répássy Róbert válaszai  

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Először hadd válaszoljak Horváth képviselő úrnak, mert úgy gondolom, az nem tételesen függ 
össze a törvény szabályozásával, hanem mondjuk, a jelenlegi OIT és az OIT által felügyelt 
OIT Hivatalának a helyzetét is kérdezi a képviselő úr. 
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Az OIT Hivatalából nagyon sok bíró, az OIT Hivatalába beosztott bíró távozott, ha jól 
emlékszem, november 15-ei hatállyal, de lehet, hogy rosszul emlékszem az időpontra. 
Visszamentek ítélkezni ezek a bírók, nagyon kevés beosztott bíró maradt az OIT Hivatalában. 
Feltételezem, hogy az új bírósági hivatalnak is szükséges lesz beosztott bírókra, tehát vannak 
olyan tevékenységek, mondjuk, egy bíróvizsgálat vagy valamilyen ellenőrzési tevékenység, 
amely bírói közreműködés nélkül nem fog megvalósulni. Tehát mindenképpen az új 
igazgatási vezetőnek szüksége lesz arra, hogy bírákat kérjen fel vagy osszon be az OIT 
jogutódjának, a bírósági hivatalnak a munkatársai közé. Nincs tehát jó állapotban az OIT 
Hivatala, ezt akartam jelezni, tehát lényegében a szakmai vezetése, a közvetlen vezetők nem 
távoztak, de az alattuk dolgozó beosztott bírók távoztak. Én úgy látom, az egy helyes döntése 
lenne az Országgyűlésnek, hogy december hónapban megválasztja a bírósági hivatal elnökét, 
és január végére, február elejére a bírósági hivatal már az alapvető funkcióit el fogja tudni 
látni.  

Az országos bírói tanács eleve csak március hónapban fog összeülni a törvénytervezet 
szerint, tehát márciusra kell az országos bírói tanács tagjait megválasztani. De a bírósági 
hivatal már január 1-jével létrejöhet, és az alapvető funkcióit január végére már el fogja tudni 
látni. 

Nem tudom azt most megítélni, azért nem tudom megítélni, mert egy korrekt átadás-
átvételt kell majd tartani; nyilván az OIT Hivatala és a bírósági hivatal vezetője megtartják 
majd ezt a korrekt átadás-átvételt. És bízom benne, mivel bíró kollégák fogják ezt megtenni, 
az egyik is bíró kolléga, a másik is bíró kolléga lesz, hiszen a törvény szerint csak bíróból 
lehet az országos bírósági hivatal elnöke, ezért reméljük, hogy a kollegialitás fogja jellemezni 
a munkájukat és ezt az átadás-átvételi folyamatot.  

A Szocialista Párt részéről felvetett aggályokat, amellett egyébként, hogy nem éreztem 
végső elutasítást a szavaiban képviselőtársaimnak, amellett az aggályaikat természetesen 
figyelembe fogjuk venni.  

A bírói tanács döntési jogai vagy hatáskörei tekintetében azt azért célszerű lenne 
elkerülni, hogy egy újabb OIT-ot hozzunk létre, tehát hogy most még egyszer létrehozzuk az 
OIT-ot. Vagyis az országos bírósági hivatal elnökének az egyszemélyi felelős hatásköreit az 
operativitás érdekében mégiscsak neki kellene gyakorolnia. Tehát itt annak a 
megfogalmazásnak a kapcsán, amely vétójogot kérne bizonyos kérdésekben az OBT-nek, az 
én megítélésem szerint nagyon ritka kivételnek kell tekinteni a vétójogot. Leginkább a 
beszámolás az, ami az ellenőrzést meg tudja valósítani, vagyis hogy a bírósági hivatal elnöke 
meghozza az igazgatási döntéseit, és erről folyamatosan, akár írásban, akár szóban 
beszámolhat az OBT-nek. Ezekből a beszámolókból van egy kiemelt kötelezettsége, 
mégpedig a személyi döntések. A személyi döntések esetén, amennyiben eltérne az országos 
bírósági hivatal elnöke a bíróságok bírói önigazgatási szerveinek a személyi javaslataitól, 
akkor ebben mindig meg kell indokolnia, hogy mondjuk, a sorrendtől miért tér el. Ismerik, 
hogy pályázati elbírálásnál a bíróvá válás folyamatában meghatározott sorrend szerint egy 
rangsort állít föl, mondjuk, az összbírói értekezlet, és egyébként ha a jogszabályi feltételeknek 
megfelel a jelölt, akkor természetesen eddig is el lehetett ettől térni, de azt alaposan indokolni 
kell, hogy mondjuk, miért nem az első helyen vagy a második helyen pontozott jelöltet 
választja az országos bírósági hivatal elnöke. Megjegyzem, hogy az adott bíróság elnökének 
is lehet olyan javaslata, amely eltéríti az összbírói értekezlet által meghatározott sorrendtől a 
kinevezés folyamatát. Eddig is az volt a gyakorlat, hogy az elnöknek, tehát annak az adott 
bírósági vagy megyei bírósági elnöknek meg kellett indokolnia az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács előtt, miért javasol más személyt az első helyen kihozott 
személlyel szemben.  

De ahogy mondtam, ez az operativitás kárára nem mehet, tehát itt megint az 
egyensúlyt kérem figyelembe venni. Nem érdemes egy újabb OIT-ot felállítani, hanem 
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célszerű lenne egy operatív és hatékony igazgatást útjára engedni, megfelelő kontrollal, 
ellenőrzési jogokkal.  

Elnök úr, azt hiszem, a leglényegesebb kérdésekre válaszoltam. Köszönöm szépen a 
hozzászólásokat. 

És bocsánat, még egy dolog, elnök úr. Természetesen az OIT elnökének, Baka András 
elnök úrnak a levelét mi is megkaptuk, még ön előtt, de már nem tudtuk beépíteni a 
törvényjavaslatba az észrevételeit. Viszont folyamatosan a kollégáival vizsgáljuk az elnök úr 
felvetéseit, és módosító javaslatok formájában tudjuk majd kezelni.  

Megjegyzem, hogy a törvényjavaslat közigazgatási egyeztetése a jogalkotási 
törvénynek megfelelően történt. Nem mondom, hogy túl hosszú határidők voltak itt a 
véleményezésre, de tekintve, hogy a Bírói Egyesület már június óta közreműködött a 
törvényjavaslat előkészítésében, ezért úgy ítéltük meg, hogy a javaslat főbb elemei ismertek. 
Nyilván az utolsó változatát, amikor elfogadta a tárca és közigazgatási egyeztetésre 
bocsátotta, csak ezt az utolsó írásos változatot tudtuk megküldeni a Legfelsőbb Bíróság 
elnökének. Korábbi tervezeteket nem volt érdemes megküldeni. Megjegyzem, hogy megkapta 
az elnök úr a korábbi tervezeteket is, mert a Magyar Bírói Egyesület minden magyar bírónak 
megküldte már szeptemberben a tervezeteket. Tehát nem legfelsőbb bírósági elnöki 
minőségében, de bírói minőségében már régen ismerhette Baka András elnök úr a 
tervezeteket. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. 
Határozathozatal következik. Két döntést hozunk. 

Szavazás a T/4743. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Először azt teszem fel szavazásra, hogy a T/4743. szám alatt benyújtott, a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja-e a 
bizottság. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
5 nem. Tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nem volt. 

Szavazás a T/4744. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Kérdezem a bizottságot, hogy a T/4744. szám alatt benyújtott, a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja-e. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Nem volt.  

Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak találta mindkét 
törvényjavaslatot. 

Kíván-e a bizottság előadót állítani? (Jelzésre:) Vas Imre képviselő úr lesz a többségi 
vélemény előadója. A kisebbségi véleményt külön előadóként? Ipkovich képviselő úr szólalt 
meg, kérdezem, kíván-e kisebbségi előadója lenni a bizottságnak. (Dr. Ipkovich György: 
Igen.) Igen. Akkor tehát Vas Imre képviselő úr a többségi véleményt, Ipkovich képviselő úr 
pedig a kisebbségi véleményt fogja a holnapi tárgyaláson a plenáris ülésen kifejteni. 

Köszönöm, ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat (T/4424. szám); döntés a támogatott sor 
benyújtásáról 

Tisztelt Bizottság! Most visszatérünk az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat 
tárgyalására, jelesül a támogatott sorról való döntésre. Szakértők közreműködésével elkészült 
a támogatott sor. Az a javaslatunk, hogy a támogatott sorban valamennyi, az alkotmányügyi 
bizottság által befogadott módosító javaslat szerepeljen, ez képezze a támogatott sort. Tehát 
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nem ismertetem részletesen, hiszen írásban most már ott van valamennyi képviselőtársunk 
előtt, mind a T/4424/133. számú ajánlásban foglaltak, mind pedig a T/4424/153. számú 
kiegészítő ajánlásban foglaltak. Az önök előtt lévő iraton a kiegészítő ajánlás perszáma még 
nem szerepel, akár oda is írhatják: 153-as lesz a kiegészítő ajánlás száma. 

Kérdezem, hogy a támogatott sorral kapcsolatosan van-e bárkinek észrevétele, 
hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Nincs. A tárca képviselőjének van-e hozzászólása? (Nincs.) 
Nincs. 

Szavazás 

Akkor határozathozatal következik. Támogatja-e a bizottság, hogy mint előterjesztők 
az előttünk írásban rögzítettek szerint terjesszük elő az Országgyűlés elnökének a bizottság 
által támogatott sort? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. Tehát a bizottság a 
támogatott sorról az ismertetettek szerint döntött. 

Ezzel az Alkotmánybíróságról szóló napirendi pont tárgyalását is végérvényesen a mai 
napon lezártuk. 

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4657. 
szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Most már tudjuk tárgyalni az ideiglenesen félretett 2. napirendi pontunkat: az egyes 
büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló T/4657. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok kérdéskörét. 13 pontból áll a kiegészítő ajánlás. 
Megkezdjük a javaslat tárgyalását.  

A I. alatti arab számozás szerint haladunk először. 
Az 1. pontban Ivády Gábor képviselő úr módosító javaslata felől kell döntenünk. 

Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, az előterjesztő képviselője nem ért egyet a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője nem ért egyet a módosító javaslattal. Hozzászólás? 

(Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott 
támogató szavazatot, a bizottság tehát elvetette, egyharmad támogatást sem kapott. 

A 2. pont Dorosz Dávid képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő képviselője. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott támogató szavazatot, 
értelemszerűen egyharmad sem támogatta. 

A 3. pont Kocsis Máté képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja a javaslatot. Hozzászólás? (Nincs.) 

Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 
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A 4. pont ismét Kocsis Máté javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyetért vele. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? 

(Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás nem volt; a bizottság 
támogatta. 

Az 5. pont Varga István módosító javaslata, amely az ajánlás 6., 7. és 8. pontjával 
összefügg. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, az a kérésünk, hogy külön döntsünk az 5., 6., 7., 8. pontokról. Tartalmilag valóban 
összefüggenek, de van olyan módosítvány, amelyiknél egy bizottsági módosító indítványt 
javaslunk inkább elfogadni. 

Az 5. ponttal egyetértünk. 
 
ELNÖK: Értem. Ha a bizottságnak nincs kifogása, akkor külön döntünk az említett 

pontokról. 
Az 5. pontot az előterjesztő támogatta. Hozzászólás? Igen, Harangozó Tamás! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném 

kérdezni a módosítást beadó képviselőtársamat vagy a kormányt, hogy ha jól értjük, akkor itt 
a módosításnak az egyetlen és legfontosabb szándéka az, hogy a tanúnál az eljáró ügyvéd 
jelenlétét fő szabályként teljesen kizárni. Tehát ezt szeretnék elérni ezzel a jogi megoldással, 
hogy nemcsak a kiemelt ügyekben, nemcsak az ügyész javaslatára, hanem fő szabályként a 
Magyar Köztársaság területén a tanúnkénti kihallgatásnál az ügyvéd jelenléte nem lesz 
megengedett. 

Köszönöm szépen. Kérem a választ. 
 
ELNÖK: Államtitkár urat kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az utolsó szavaiból úgy érzem, azt félreértelmezi képviselő úr, nem az ügyvéd nem lehet 
jelen, hanem a tanúnak nem lehet ügyvédje – így értette, képviselő úr? Mert az ügyvéd jelen 
lehet, persze, abban az esetben, ha a védence érdekében jár el – de az egy más történet. 

Egy másik bizottságban már elmondtam, hogy 2003. július 1-je óta van 
Magyarországon olyan lehetőség, hogy a tanú érdekében ügyvéd járjon el, 2003-ig nem volt 
ilyen lehetőség. A törvényjavaslat eredetileg azt tartalmazta, hogy a kiemelt ügyekben 
szüntessük meg ezt a tanú érdekében eljáró ügyvédet, ezt viszont indokolatlannak tartjuk, 
hogy csak a kiemelt ügyekben történjen ennek a megszüntetése. Egységesen kezeljük: vagy 
egységesen eljárhat ügyvéd a tanú érdekében, vagy nem járhat el.  

A mi javaslatunk az, hogy a tanúk között nyilván különbséget kell tenni a sértett tanú 
esetében; erről szól egyébként az 5. pontban megfogalmazott módosító indítvány, hogy a 
sértett érdekében sértetti képviselő természetesen eljárhat. Az egyéb tanú, tehát mondjuk, az 
érdektelen tanú érdekében állítsuk vissza a 2003. július 1-je előtti állapotot, azaz nem járhat el 
a tanú érdekében ügyvéd. Viszont a bizottsági indítvánnyal azt javasoljuk majd – a bizottsági 
módosító indítványt önök talán már megismerték –, az a javaslatunk, hogy az önvádra 
kötelezés tilalmát erősítsük meg, olyan módon, hogy amennyiben megállapítható, hogy a 
tanúnak önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekménnyel vádoló nyilatkozatot kellett tennie, 
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tehát ilyen nyilatkozatot tett a vallomás során, akkor erre külön hívja föl a nyomozó hatóság a 
figyelmét, és amennyiben a figyelmeztetés ellenére is fenntartja továbbra is a vallomását, 
akkor ez nyilván bizonyítékként használható ellene is vagy hozzátartozója ellen is.  

Most akkor hadd ugorjak át a Varga István képviselő úr által benyújtott 6. pontban 
megfogalmazott módosító indítványra, amely a nyomozó hatóság részéről kizárná az ilyen 
kérdés feltevését; ez egy nagyon helyes megoldás lenne. Egy probléma van vele, hogy arra az 
esetre viszont, amikor például egy családon belüli erőszak esetében éppen a hozzátartozó az 
elkövető, akkor nem lehet az, hogy a hozzátartozó sértettől ne lehessen megkérdezni azt, hogy 
vajon a hozzátartozója bántalmazta-e. (Dr. Varga István egyetértően bólogat.) Ez kicsit, hogy 
mondjam, az eredeti szándékon túli hatást váltana ki. Ezért javasoljuk inkább azt a megoldást, 
hogy ha megállapítható, hogy a tanú hozzátartozóját vagy önmagát bűncselekmény 
elkövetésével vádolta, akkor erre hívja föl a nyomozó hatóság a figyelmét, és erősítse meg a 
vallomását, ha fenntartja ezt a vallomást. Amennyiben egyébként ez a felhívás, tehát ez a 
kioktatás elmarad, akkor természetesen annak ugyanaz a következménye, mint ahogy 
általában egy vallomásnál a kioktatás elmarad: akkor az a vallomás nem használható fel.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor, ha jól értelmezem államtitkár úr összefoglaló 

észrevételét – most csak eljárási értelemben értékelem a helyzetet –, akkor a kiegészítő 
ajánlás 5. és 6. pontjának, valamint a fölvetett bizottsági módosító javaslatnak az együtt 
tárgyalása valósul itt most meg. Lehet együtt tárgyalni ezekről a kérdésekről, de szavazni 
külön fogunk, ahogy ezt fölvetette az államtitkár úr. (Dr. Répássy Róbert: Igen, így jó.) Tehát 
akkor az 5. és 6. pontról együttesen tárgyalunk, és a bizottsági módosító javaslat, amelyik 
képviselőtársaim előtt fekszik – egyébként a nevemmel ellátva –, új 54. § és új 59. § felvételét 
javasolja, illetőleg azt javasolja, hogy a törvényjavaslat egészüljön ki egy 54. és egy 59. §-sal; 
a törvény további szakaszai számozásának értelemszerű módosítása mellett. És tartalmilag itt 
vannak ezek a javaslatok.  

Harangozó Tamásé a szó. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én nem akarok a nagyok 

dolgába belebeszélni, de ha jól értettem a vitát, az 5. és a 8. pont függ össze a kormány 
előterjesztőinek szándéka szerint, és a 6. és a 7. függ össze úgy, hogy ahelyett behoztak egy új 
javaslatot. Ezt csak a tárgyalás megkönnyítése miatt mondanám. Az más kérdés, hogy mit 
támogatunk meg mit nem, csak ügyrendileg mondanám. 

 
ELNÖK: Rendben van. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, ha ez megkönnyíti a tárgyalást, akkor igen, az 5. és a 8. ajánlási pontban szereplő 
módosító indítvánnyal egyetértünk; és a 6. és 7. pontban megfogalmazott indítványok helyett 
javasoljuk a bizottsági módosító indítványt.  

És még egy mondat Harangozó képviselő úrnak, csak azért, mert itt folyamatos 
félreértésben van az ellenzék, és szeretném ezt tisztázni. (Közbeszólásra:) Én nem haragszom, 
ha ezt gondolja, nem haragszom azért, mert félreértik a helyzetet. De folyamatosan a védői 
jogok csorbítását vagy a védelemhez való jognak a csorbítását tételezik föl ennél a javaslatnál. 
Hát, azt azért itt jogászok egymás között szögezzük már le, hogy védelemhez való joga csak a 
terheltnek van, a tanúnak nincs védelemhez való joga; nem hallottam még ilyen nemzetközi 
gyakorlatot. Másrészt pedig a védői jogokat csak akkor csorbítanánk, ha védőként jár el az 
illető, de a tanúnak az ügyvédje nem védő, a tanúnak nem kell védő. Tehát sem a védelemhez 
való jogot nem csorbítja, sem a védői jogokat nem csorbítja ez; fogalmilag kizárt ez a 
kategória ebben az esetben.  



- 32 - 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nem tartanám fel a 

bizottságot, nagyon sok dolgunk van még, de azért államtitkár úrnak így, főleg külső szemlélő 
számára úgy tűnhet, hogy száz százalékig igaza van, de azért a gyakorlat nem erről szól, ezt 
mindenki tudja. A gyakorlat arról szól, hogy az embert behívják tanúként, jól beforgatják, 
főleg úgy, hogy semmilyen felvilágosítást nem kap, aztán hirtelen gyanúsított lesz belőle, és 
az ott elhangzott tanúvallomását máris felhasználják vele szemben. Nyilvánvalóan erre adna 
egy megoldást az, ami eddig volt 2003 óta, és igenis fontos értéknek tartjuk az állampolgárok 
védelme érdekében, semmi más miatt. Az állampolgár, aki szemben áll az állam gépezetével 
kiszolgáltatottan, az ő érdekében fontos az, hogy tanúként se tudja egy nyomozó hatóság 
esetleg őt hátrányos helyzetbe hozni. Ezért nem fogjuk tudni támogatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, ezt a megközelítést már teljesen értem. Csak ez egy olyan praktikus nyomozástaktikai 
gyakorlatot kíván valahogy orvosolni a törvényben, amire mi azt a megoldást javasoljuk, ami 
a bizottsági módosító indítványban tükröződik, hogy tudniillik amennyiben önmagát vagy 
hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, akkor erre külön őt figyelmeztetni 
kell, és tisztázni kell vele, hogy ezt fenntartja-e. Mert más esetben annak, hogy a tanúból 
gyanúsított lesz, nincs értelme, csak akkor van értelme, ha a saját tanúvallomásával alapozta 
meg azt, hogy később gyanúsítottként hallgassák ki. Önnek tehát igaza van abban, hogy ez 
előfordulhat, hogy a tanúvallomásának az értékeléséből jut arra a következtetésre a nyomozó 
hatóság, hogy gyanúsítottként kell kihallgatni, ez igaz, de az önvádra kötelezésnek a tilalmát 
kell megerősíteni, és nem az ügyvéd részvételét itt az eljárásban. Ez az álláspontunk. 

A másik pedig az, hogy egy ilyen helyzetben, ahogy ön mondja, hogy először tanúként 
hallgatják ki, aztán gyanúsítottként, ez néhány esetben elkerülhetetlen. Valóban 
elkerülhetetlen az, hogy olyan vallomást tesz, amiből következően később gyanúsítottként 
hallgatják ki, vagy lehet, hogy egyébként az ügynek egy más részletére hallgatják ki tanúként, 
majd később gyanúsítottként hallgatják ki. Mert például, ha összefüggő bűncselekményekkel 
kapcsolatban hallgatják ki tanúként, és mondjuk, nem az ő cselekvőségére hallgatják ki, 
hanem éppen, mondjuk, a társának a cselekvőségére, számtalan esetben emlékeznek önök is 
arra, ha gyakorló ügyvédként jártak el, hogy van úgy, hogy a gyanúsított vallomása mint 
tanúvallomás értékelhető a társára. Ezek a pozíciók összefügghetnek, de semmi okunk nincs 
feltételezni, hogy itt csak egy ügyvéd közreműködése tud segíteni. 

S még egy apróság, hogy az állampolgárok állnak-e szemben az állammal ebben a 
szituációban: én ezt azért vitatom, mert a tanúvallomás tétele az egy alkotmányos 
kötelezettség. A tanú – már bocsánat a degradáló kifejezésért, de a tanú – egy bizonyítási 
eszköz. Neki az a feladata, az a kötelessége, alkotmányos kötelessége, hogy megjelenjen, és 
tegyen vallomást arról, amit látott, tudott, hallott, s a többi, s a többi. Ez egy bizonyítási 
eszköz, és ezt ráadásul az alkotmány alá is támasztja, hogy neki ez a funkciója a 
büntetőeljárásban. Tehát nem az állam áll szemben egy állampolgárral, hanem az állampolgár 
egy alkotmányos kötelességét teljesíti. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga István képviselő úr! 
 



- 33 - 

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Én azt hiszem, hogy ebben a polémiában, elnök úr, 
eléggé messzire mentünk már, de kénytelen az ember… 

 
ELNÖK: Fontos! 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Igen, igen, de hát az idő szorításában vagyunk, de 

kénytelen vagyok én is hozzászólni. 
Egyetértek az államtitkár úr fejtegetéseivel, és most már tényleg nagyon széles körben 

megtárgyaltuk ezt az ügyvéd–sértett–gyanúsítotti szerepet. Azt is szeretném azért elmondani, 
hogy nemcsak a nyomozati szakban a ravasz rendőrnél fordul az elő, hogy ugyebár valaki 
tanú kartársból gyanúsított lesz, hanem bírósági tárgyaláson is előfordul; bírósági eljárásban 
nemegyszer előfordul, hogy valaki tanúként szerepel, és utána odafordul a bíró kartárs az 
ügyész kartárshoz, és azt mondja neki: nem gondolja, hogy vádat kellene módosítani? Elég 
pajzán, obszcén dolog ez, de ez így van, és akkor módosítják a vádat, és akkor lesz valakiből 
terhelt és vádlott. Tehát ez ebben a szakban is előfordul. 

Az kétségtelen tény, hogy fő szabályként és klasszikus esetben az ügyvédi 
tevékenység azért tényleg arra az esetre vonatkozik, hogyha valaki gyanúsítottként vagy 
terheltként jár el, és ekkor szükségeltetik a védő elsősorban, nem pedig akkor, amikor a tanú 
érdekében és közreműködésében jár el. És legyen szabad azt a gyakorlati példát is elmondani, 
a Zuschlag-ügyben védőként szerepeltem, emlékszem rá, amikor az egyik tanú megjelent ott, 
talán két vagy három ügyvéd kísérte, de rendkívül ügyes és okos volt tanúként, és azt mondta, 
senki nem tudta még a teremben, a bíró sem, miután a bíró megtette a kioktatást, hogy nem 
köteles vallomást tenni, azt mondta, hogy bíró úr, én nem fogok semmilyen vallomást tenni 
tanúként sem, kérem szépen, mert államtitok az, ami van. Odafordultunk az ügyészhez, 
ügyész sem tudta, bíró sem tudta, hogy mi van; nem tett vallomást, és kiderült, hogy végül is 
neki volt igaza, mármint a jól felkészült tanúnak, ügyvéd nélkül, volt igaza, mert amit senki 
nem tudott még a teremben, hogy államtitok, de ő tudta, hogy államtitok. Jól értesült tanú 
volt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Pontosan a praxis mondatja velünk azt, hogy bizony nem 
árt, ha az a tanú, akinek kötelezettségei vannak, aki bírságolható, aki ellen különféle dolgokat 
lehet foganatosítani, adott esetben védővel menjen a tanúkihallgatására. A tényekről a tanú ad 
számot, de a tanú jogairól viszont a védőnek kellene gondoskodni. Ezt a kettősséget szerintem 
az a javaslat tudja biztosítani, amely biztosítja a védő jelenlétét, és a jogok tekintetében teszi 
lehetővé az eljárást, nem pedig a tanúvallomás lényege tekintetében. Miért nem akarják, hogy 
ott legyen a védő, tessék mondani, államtitkár úr? (Közbeszólás: Mert nem is védő.) Akkor 
ügyvéd. 

 
ELNÖK: Szeretnék hozzászólni, ezért Cser-Palkovics Andrásnak átadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úré a szó. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): A dilemma szerintem világos, és meg kell hogy 

mondjam, engem fiatal ügyvéd korom óta foglalkoztat ez a probléma, nem most jelentkezik. 
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Tudniillik engem az a szabály, hogy a tanú nem köteles önmagát bűncselekmény elkövetésére 
bevádolni, igazából soha nem elégített ki, mert abszolút életszerűtlennek képzeltem azt a 
helyzetet, hogy mondjuk, én is bíróságon találkoztam ilyen szituációkkal: kap a tanú egy 
kérdést, és erre azt válaszolja, hogy bíró úr, ha erre megmondom az igazat, akkor önmagamat 
bűncselekmény elkövetésével vádolom, tehát nem válaszolok rá. Én még nem is találkoztam 
ilyennel. Az életszerű az, hogy ilyenkor a tanú nem mond igazat. És azért Varga képviselő úr 
javaslata közelebb van ehhez az életszerűséghez szerintem, mert a képviselő úr azt mondja, 
hogy ne is lehessen ilyen kérdést föltenni.  

Persze az is igaz, hogy nem biztos, hogy előre tudják, most éppen, ha jól értettem, arra 
hozott példát a képviselő úr, hogy előre tudja a kérdésfeltevő, hogy a lehetséges válasz 
bűncselekményt jelent. Ez teljesen személyes vélemény: véleményem szerint a hamis tanúzás 
köréből ki kell rekeszteni azt az esetet, amikor a hamis tanúzás abból adódik, hogy a 
valóságnak megfelelő válasz önvádolással vagy hozzátartozó vádolásával állna összhangban. 
Tehát én úgy gondolom, abban az esetben az lenne a helyes, ha az nem lenne a 
bűncselekmény kategóriába eső. Hallottam olyan szakmai vélekedést, hogy voltak erre ítéleti 
precedensek is, bár aztán végül is nem ebbe az irányba ment el a bírói gyakorlat. 

Tehát nem az a megoldás, mert az sem életszerű, hogy biztosítjuk a tanúnak kvázi az 
ügyvédi képviselet jogát, amiben én egyetértek a kormány képviselőjével, hogy valahol 
nonszensz, és nem ez következik az alkotmányból. Az is életszerűtlen, hogy az ügyvéd adja 
meg a választ a tanúnak föltett kérdésekre, vagy ilyen tanácsokkal menet közben szolgáljon.  

Én most belevittem egy másik dimenzióba ezt az ügyet, elismerem, és rögtön be is 
fejezem, mert én sem akarok az idő múlásával visszaélni. De ennek a kérdésnek igazság 
szerint a megoldása az én személyes véleményem szerint egy olyan természetű megoldás 
lenne, hogy ha valaki nem köteles önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekménnyel vádolni, 
akkor tanúi minőségben tett ilyen nyilatkozata ha nem felel meg a valóságnak, akkor az nem 
büntetendő. Az én gondolkodásmódom ebben az irányban keresné a megoldást; 
hangsúlyozom, személyes véleményről van szó. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Varga képviselő úrnak adom meg a szót, és visszaadom az elnöklést elnök 

úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Elnézést kérek, hogy ismét szót kérek; elnök úr 

valóban kinyitotta most már a zsilipeket. Azt szeretném csak mondani és a kormány 
figyelmébe ajánlani – a mindenkori kormánynak is címzem ezt –, hogy egyetlen alapvető 
problémáról elfeledkezünk. Arról, hogy tanúként az elmúlt húsz-harminc-negyven 
esztendőben általában, polgári és büntetőügyekben, hogy finoman fogalmazzak, nagyon 
sokan nem mondanak igazat. És az elmúlt húsz-harminc esztendőben – most gyakorlati 
példákat nem akarok mondani, mindenki tudja – soha nem indítottak, indítanak hamis 
tanúzásért büntetőeljárást Magyarországon. Ezért ilyen katasztrofális a helyzet. Ezt kellene 
talán megfontolni, hogy hamis tanúzásért tessenek büntetőeljárásokat indítani.  

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Én azt gondolom, a vitát azért kellene lezárni, 

mert az a fajta garanciális elem, amely most bekerül, amely most azt mondja, hogy 
jegyzőkönyvben rögzítetten kell ismételten fölhívni a figyelmét, az azt is föltételezi, hogy a 
nyomozó hatóság annak érdekében, hogy egy számára kedvező vallomást kapjon, el fogja 
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követni ezt az okirat-hamisítást. Ez egy ostobaság! Én nem hiszem, hogy ez életszerű lenne. 
Ehhez képest az ügyész jelenléte, meg kell mondanom, sok évtizedes büntetőjogi tapasztalat 
alapján mondom, egy erőteljes és határozott nyomozó esetében sokkal kevesebbet jelent. 
Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kellő garanciális elem. 

 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, határozathozatalok következnek. 
Először Varga képviselő úrnak a kiegészítő ajánlás 5. pontja szerinti, a kormány által 

támogatott módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Kérdezem, ki ért ezzel egyet. 
(Szavazás.) 15 igen. Közben rögzítjük, hogy Rubovszky György helyettesítését átvettem, 
ezért szavaztam kétszeresen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Nem volt. A bizottság támogatta ezt a módosító javaslatot; és akkor összefüggés 
okán ez a 8. javaslatra is kimondható, arról nem kell külön szavaznunk. Észrevétel nincs ez 
ellen? (Nincs.) Tehát akkor kimondom, hogy ez a döntés a kiegészítő ajánlás 5. és 8. pontjára 
egyaránt vonatkozott.  

Ugyanígy együtt teszem fel a 6. és a 7. pontot, Varga képviselő úr javaslatát, amelyet a 
kormány nem támogat. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 szavazatot kapott. Ezt tehát a bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ezek után javaslatot teszek bizottsági kapcsolódó módosító javaslatként az előttünk 
fekvő javaslat benyújtására, amely a törvényjavaslatot új 54. és új 59. §-sal kívánja 
kiegészíteni. Ki ért egyet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Ez viszont 
egyhangú; a bizottság benyújtja a javaslatot. 

Következik a 9. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk vele egyet. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott szavazatot, a bizottság nem támogatta, tehát 
egyharmadot sem kapott. 

A 10. pont Varga képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a javaslattal. 
 
ELNÖK: Egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet a 

javaslattal? (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem mellett a bizottság ezt 
támogatta. 

A 11. pont Varga képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: A kormány egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a javaslatot. 

A 12. pont Varga képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a módosító indítvánnyal. 
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ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság támogatta. 

A 13. pont alatt nyelvhelyességi–stiláris módosító javaslatok szerepelnek, melyeknek 
alpontjai is vannak, mégpedig hét alpontból áll, bár a kiegészítő ajánlásban valamilyen oknál 
fogva a 6. után a 11-es következik. A kiadandó kiegészítő ajánlásnál ezt majd helyesen kell 
szerepeltetni. 

Tárgyalható-e ez egyben, van-e észrevétel ez ellen? (Nincs ellenvetés.) Nincs. 
A kormányt kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, és még egy lazító megjegyzést hadd fűzzek hozzá. Aki már szerkesztett 
jogszabályszöveget wordben, az tudja, hogy például ezeket az itt most pontosított jogi 
kifejezéseket állandóan kijavítja a word nyelvhelyességi programja. Elnézést kérünk, hogy 
néha így becsúsznak ilyenek, hogy például a „büntetőügyet” két szóban írja a word, bár a jogi 
szakkifejezés egybeírja. Ezért kerülnek sorra ezek a módosító indítványok, elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Akkor erről a hét nyelvhelyességi–stiláris 

javaslatról egyben szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A II. pont alatt nincs más, mint az emberi jogi bizottságnak, illetve az előterjesztő 

képviselőjének a korábbi módosító javaslatokról kialakított állásfoglalása, tehát most már 
további megvitatandó és döntésre szoruló kérdés ennél a napirendi pontnál nincs.  

Ezzel ezt a napirendi pontot is teljesítettük, a tárgyalását lezárom. 

a) Az ügyészségről szóló törvényjavaslat (T/4745. szám); b) A legfőbb ügyész, az 
ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 
törvényjavaslat (T/4746. szám); együttes általános vita, első helyen kijelölt bizottságként 

Áttérünk a 4. napirendi pontra: az ügyészségről szóló T/4745. számú, illetőleg a 
legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló T/4746. számú törvényjavaslatok együttes általános vitára 
alkalmasságukban való állásfoglalás kialakítása.  

A törvényjavaslatok ismertetésére megadom a szót Répássy Róbert államtitkár úrnak. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, méltánytalan lenne az ügyészséggel szemben, ha rövidebben ismertetném vagy 
indokolnám a javaslatot, mint a bírósági törvényeket (Derültség.), de mégis igyekszem 
takarékoskodni az idővel, és elnézést kérek az ügyészségtől ezúton is. (A terem ablaka előtt az 
épület felújítását végzők kalapálni és fúrni kezdenek.)  

Az 1972. évi V. törvény a megalkotása óta elég sokszor módosult már, és az új 
alaptörvény elfogadása következtében is szükség van, szükség lenne önmagában is az 
ügyészségi törvények módosítására. Ezért indokolt, hogy újraalkossuk a két ügyészségi 
törvényt.  

A következő főbb elvek mentén javasoljuk újraalkotni az ügyészség szervezetéről, 
feladatairól, valamint az ügyészek jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényeket. (A kinti 
munkálatok egyre hangosabbak.)  

Az ügyészség feladata továbbra is az állami büntetőigény érvényesítése, a büntetés-
végrehajtás feletti törvényességi felügyelet, valamint egyéb közérdekvédelmi feladatok. Az 
ügyészség továbbra is bár nem önálló hatalmi ág, de önálló alkotmányos szervezet, amelyet a 
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legfőbb ügyész vezet. Az ügyészségi szervezet négyszintű, csakúgy, mint a bírósági 
szervezet: járási ügyészségek, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek. 2013. január 1-
jétől működnének a járási ügyészségek a helyi ügyészségek helyett.  

Az ügyészi feladatokra önálló főügyészség, illetve járási szintű ügyészség létesíthető a 
törvény szerint, tehát egyes ügyészi feladatokra. A szervezet rugalmasságát biztosítja, hogy az 
ügyészség szervezetét, működését és illetékességét a törvényi keretek között a legfőbb ügyész 
utasítással szabályozza. A hatályos szabályok alapján a főügyészségekről és fellebbviteli 
főügyészségekről a törvény melléklete rendelkezett.  

A legfőbb ügyész korlátlan körben kezdeményezhet jogegységi eljárást a Kúria előtt. 
Eddig ez a jog csak a büntetőjogi tárgykörben illette meg. Új jogintézmény az ügyészség 
közérdekvédelmi tevékenysége körében bevezetett amicus curiae; eszerint a Kúria előtti 
eljárásban a bíróságok ítélkezési gyakorlatának egységesítése érdekében jogkérdésben a 
közérdeket képviselve saját kezdeményezésére vagy bármelyik fél kérelmére kifejtheti, a 
Kúria felhívására pedig kifejti szakmai véleményét, akkor is, ha az ügyész az eljárásban 
egyébként nem vesz részt. A legfőbb ügyész véleményét, amely a Kúriát nem köti, az 
eljárásban részt vevő felekkel közölni kell. 

Az ügyészségi szervezet irányításában továbbra is hierarchikus rend érvényesül, a 
legfőbb ügyész vezetésével. (A fúrás erősen felhangosodik. - Pillanatnyi szünet.) Az utasítás 
körében az előterjesztés részletesebben, szélesebb körben határozza meg a felettes ügyész 
kategóriáját, ezáltal az ügyész utasíthatósága kibővül.  

Az ügyészség büntetőjogi feladata a hatályos szabályozásnak megfelelő: nyomoz, 
vádat emel és képviseli a vádat. Nem változott az ügyész büntetés-végrehajtás feletti 
törvényességi felügyeleti joga sem.  

Az ügyészség közérdekvédelmi feladatai körében a törvényességi felügyelet helyébe 
törvényességi ellenőrzés lép, és a jövőben az ellenőrzés során feltárt törvénysértések 
kiküszöbölésének fő eszköze a felhívás és a perindítás lesz. Az ügyészségi óvás 
jogintézménye megszűnik.  

Az ügyészség szabálysértési eljárással kapcsolatos feladataiban változás nem történik. 
(A kinti zaj miatt a hozzászólás egyre kevésbé hallható.)  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, egy kis türelmet! Technikai szünetet rendelek el - valamit 

tennünk kell ez ellen. (Néhány perces szünet. - A felújítást végzők abbahagyják a zajos 
munkavégzést.)  

Folytatjuk az ülést. Államtitkár úr, tessék folytatni az ismertetést! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
Az ügyészek jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat főbb 

rendelkezéseit szeretném ismertetni, indokolni. 
A bírók, a bírósági és ügyészségi alkalmazottak munkajogi helyzete a munkavégzésre, 

előmenetelre, szabadságra és más munkajogi kérdésekre vonatkozóan lényegében azonos 
marad a jövőben is. A legfőbb ügyész és a Kúria elnöke azonos közjogi helyzetére tekintettel, 
melyet az alaptörvény 26. cikk (3) bekezdése és a 29. cikk (4) bekezdése idéz elő, a legfőbb 
ügyész jogállása és javadalmazása is a Kúria elnökéhez hasonlóan alakul.  

A katonai ügyészek jogállása megváltozik. A katonai bírákhoz hasonlóan a hivatásos 
szolgálati viszonyukat is megtartva tagozódnak be az ügyészi szervezetbe. Könnyebbé válik 
az Országos Kriminológiai Intézet kutatói, a nyomozó hatóságnál szolgáló nyomozók és a 
közigazgatásban dolgozók ügyészi szervezet érdekében álló kinevezése a jövőben.  

A továbbiakban alügyészként működő ügyészségi titkárok, az ügyészségi fogalmazók, 
a tisztviselők, az írnokok, a fizikai alkalmazottak szolgálati viszonyáról és a Magyar 
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Honvédség állományába tartozó ügyészségi alkalmazottak munkajogi kérdéseiről az eddigi 
szabályozáshoz igazodva külön rendelkezések szólnak. 

Az ügyészi kinevezés feltételei elsődlegesen a gyakorlati igényekhez igazodnak, a 
bírák jogállási szabályainak figyelembevételével.  

Megszűnik a szakmai kollégium.  
Az alapilletmények és a pótlékok a bírákkal azonos módon, a vezetői pótlékok 

körében a vezetett, irányított szervezet méretétől függően, differenciáltan kerülnek 
meghatározásra.  

Megszűnik az ügyészségi nyomozói munkakör, tekintettel arra, hogy önálló 
nyomozási cselekményeket nem végezhetnek, az adminisztratív feladatokat pedig szakszerűen 
és hatékonyan a továbbiakban ügyészségi megbízottként működő ügyészségi ügyintézők is 
elláthatják.  

Lehetővé válik az alügyész és a fogalmazó határozott idejű kinevezése. 
A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott esetében bevezetésre kerül a próbaidő, 

illetve szűk körben további lehetőség nyílik a kiemelt tisztviselők elismerésére.  
Elnök úr, nagyjából ezekben a szabályokban foglaltam össze a legfőbb újdonságait a 

törvényjavaslatoknak. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván 

hozzászólni? Ipkovich György képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Elolvasva ezt 
a tervezetet, úgy felrémlik a húsz-harminc évvel korábbi élményem, amikor ment be az ember 
a Legfőbb Ügyészségre, aztán legfeljebb egy portásba ütközött. Most pedig már odáig 
jutottunk, hogy a legfőbb ügyész magánprogramjain is személyes védelemben kell hogy 
részesüljön. Nem tudom, mire készül a kormányzat, hogy ennyire akarja védeni szegény 
legfőbb ügyészt, de hát én úgy látom, ezek azért kicsit indokolatlan túlbiztosítások a magyar 
viszonyokhoz képest. 

Magával az ügyészségi törvénnyel tulajdonképpen annyi gondom van csak, hogy, 
ugye, azt szokták mondani: fejétől büdös a hal. Hát, most ez az ügyészségre különösen 
érvényes. Ha politikai szempontok alapján bízok egy pártelkötelezett emberre egy ilyen 
szervezetet, abból bizony nagy bajok lehetnek. Tehát én inkább azt gondolnám át - és tudom, 
hogy ezt az új alaptörvény már elfogadta -, azt a kilencéves kinevezést, akkor csak ügyész 
lehet a legfőbb ügyész - ugye, a bíróságnál ilyen megkötések nincsenek -, és egyéb olyan 
dolgokat, ami arra enged utalni, hogy itt bizony alkalmassá válhat ez a szervezet, hogy 
átpolitizálják. És ha egy átpolitizált szervezet számára adok széles körű felhatalmazásokat 
büntető, úgynevezett általános felügyeleti vagy közérdekű témákban, hát bizony az nagy 
károkat okozhat. Én javasolnám a tisztelt Fidesznek, hogy ezt gondolja még egyszer végig, 
mert ez visszafelé is elsülhet ám! Egy ilyen elszabadult hajóágyú adott esetben nagy károkat 
tud okozni az igazságszolgáltatás területén! Én ezeket a dolgokat átnézném, és a kellő 
csiszolásokat elvégezném az ügyészi szervezet tekintetében. 

Nem nagyon tudjuk támogatni ezt az előterjesztést. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Budai Gyula képviselő úr! 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Picit megint meg vagyok 

döbbenve, habár én képviselőtársamnál annyival vagyok járatosabb ebben a dologban, hogy 
nem mindig az ügyvédi múltamra tudok hivatkozni, hanem tudok valamelyest az ügyészi 
múltamra is hivatkozni, mert... (Dr. Ipkovich György: Tizenkét évig voltam ügyész, drága 
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uram! Tudom, miről beszélek!) Hát akkor meg, képviselőtársam, köszönöm szépen; szerintem 
emlékszik a ’88-89-es évekre, amikor lehet, hogy önöknél nem, de nálunk a katonai 
ügyészségen minden hétfőn párttaggyűlés volt. Tehát ha a pártállamról beszélünk, akkor 
akkor volt az. Majd amikor ’90-ben jött a jogszabály, hogy ügyész nem lehet sem pártnak, 
sem semminek a tagja, akkor picit azért már más volt. Tehát hogy mi van átpolitizálva vagy 
mi volt átpolitizálva, szerintem ebbe a dologba most ne menjünk bele. Habár én tudom, hogy 
a szocialisták mindig élénken szeretik ezt a fegyvert használni, hogy itt pártkatona a legfőbb 
ügyész, meg pártutasításra dolgozik. Persze az a Kovács Tamás, aki korábban legfőbb ügyész 
volt, és aki korábban a Katonai Ügyészség vezetője volt, ő is párttag volt - úgyhogy azért ne 
menjünk ebbe annyira bele, mert ha bele akarunk menni, akkor szerintem ez messzire vezet. 

Én úgy gondolom, jó lenne, ha egyszer szakmai alapon lehetne valamiről vitatkozni, 
és ha a képviselőtársam is tizenkét évet lehúzott az ügyészségen és elolvassa, akkor tudja jól, 
hogy az ügyészség hogyan működik (Dr. Ipkovich György: Tudom.), hogyan működött akkor, 
most hogyan működik, és hogy hogyan kellene hogy működjön. Szerintem ez egy jó szakmai 
vita, és nem pártpolitikai nézeteket kellene belevinni ebbe, mert szerintem akkor lehetne 
mondani ide-oda dolgokat. Aki a rendszerváltás előtt már ott dolgozott, nagyon jól tudja, 
hogy mennyire át volt politizálva az ügyészség, én úgy gondolom. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Varga István képviselő úr! 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Kapcsolódom ahhoz, amit képviselőtársam az előbb 

mondott, illetve ami itt felmerült a Szocialista Párt részéről, sőt vezérszónoklatban Bárándy 
képviselő úr is ugyanazt ismételgeti, hogy az ügyészséggel az a legnagyobb probléma, hogy 
pártelkötelezett. Én valóban kikérem magamnak ezt a jelzőt! Különös tekintettel arra, hogy 
még egyszer azt tudom mondani, amit Budai Gyula az előbb elmondott. Én ügyvéd voltam, 
nem voltam ügyész; rablóból pandúr vagy labancból kuruc ritkán szokott előfordulni - 
Gyulánál előfordult, nálam nem fordult elő. Tehát én tényleg más aspektusból néztem, és ha a 
rendszerváltozás előtt megcsontosodott, baloldali elkötelezettségű szervezet volt 
Magyarországon, akkor az az ügyészség volt. Hát ezt mindenki tudja! Tudjuk, hogy kik 
voltak a megyei főügyészek, tudjuk, hogy milyen politikai elkötelezettséggel. Kérem szépen! 
Ebből most, húsz évvel a rendszerváltozás után...!  

Örüljünk végre annak, hogy egy független, szakmailag elfogadott, elfogadható 
szervezet alakult, és egy tisztességes ember irányítja a Legfőbb Ügyészséget. Ennek mind a 
két oldalon örüljünk! Azért borzasztó veszélyes most, amit a szocialisták mondanak, mert 
ezzel gyakorlatilag az ügyészség tekintélyét és a bűnüldözés teljes egészének tekintélyét 
romba dönthetjük, ha állandóan, abszolút megalapozatlanul arra hivatkozunk, hogy valaki 
valamikor, egyszer a hőskorban országgyűlési képviselőjelölt volt. Ez szerintem abszolút 
nevetséges dolog! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szakács Imre! 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én sem ragoznám 

hosszadalmasabban; kár, hogy Ipkovich képviselőtársam az első napirendi pont tárgyalásánál 
nem volt itt. Schiffer képviselőtársunk az Alkotmánybírósággal kapcsolatban hozott fel egy 
ilyen témát, és azt gondolom, hogy ha ezt hallotta volna, akkor talán ezt a hozzászólását most 
nem teszi meg. Arról szólt, hogy gyakorlatilag minden szervezetet be lehet mocskolni ilyen 
nemtelen vádakkal, amit ön most a legfőbb ügyésszel, illetve az ügyészséggel kapcsolatban 
mondott. 
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Én továbbmegyek Varga képviselőtársamnál: én azt gondolom, az egész ügyészi kar, a 
tisztességesen dolgozó, becsületes ügyészek nevében kell kikérni azt, amit Ipkovich 
képviselőtársunk itt sejtet vagy hallgatólagosan próbál kimondani. Az ügyészség ma 
Magyarországon független, demokratikus módon teszi a dolgát, végzi a feladatát. Nem kell 
ilyen jellegű megkülönböztetéseket, illetőleg jelzőket ráaggatni. Nagyon sok ügyész, akivel én 
a megyénkben találkozom és beszélek, akár a táblaügyészségen, akár a megyei ügyészségen, a 
leghatározottabban kikérik maguknak ezt a kinyilatkoztatást, amit ön tett. 

 
ELNÖK: Ipkovich György! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Azt hiszem, félreértettek engem, 

képviselőtársaim! Én azokra a veszélyekre hívtam fel a figyelmet, amit ez a szabályozás 
magában rejt.  

A büntetőeljárásban - ha már szakmázunk - régóta tapasztalható, hogy az az 
ügyfélszempontúság, ami a bíróság, valamint a vád és védelem egyenrangú szerepét jelenti, az 
már régóta nem igaz. Na most, hogy nem igaz, ennek most már intézményi következményei is 
lesznek. Mert megkérdezném a tisztelt államtitkár urat, hogy mondjuk, a Kúria ülésén milyen 
minőségben szerepel a legfőbb ügyész, amikor pontosan azokat a dolgokat kellene ott 
megbeszélni - az ügyvédi kamara elnöke miért nem hivatalos akkor ugyanerre a 
rendezvényre? Tehát a jogszabályban rögzítünk olyan csúsztatásokat, ami felborítja az eddig 
jól bevált vád és védelem egyensúlyát a büntetőeljárásokban.  

Nem is beszélve egyébként arról, hogy az általános felügyelet jogkörének 
megszüntetése, illetve a helyébe lépő közigazgatással kapcsolatos tevékenység is rejthet 
veszélyeket magában, de ezt majd a későbbiekben fogom elmondani.  

Egyébként, elnézést kérek képviselőtársaimtól, én nem állítottam semmit. Én azt 
mondtam, hogy ez a szabályozás, amit itt el tetszenek fogadni, adott esetben egy elszabadult 
hajóágyúvá változtathatja magát az ügyészi szervezetet, és nemhogy a feladatát nem tölti be, 
hanem előfordulhat az is, hogy törvénytelenségek sorozatát tudja elkövetni, kontroll nélkül. 
Hát ezt hadd mondjam már el, mert ez a véleményem, tetszik tudni! 

 
ELNÖK: Budai Gyula képviselő úr! 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársam, én is a 

véleményemet mondom el, ami a tapasztalatom volt ’88-tól ’94-ig, amíg dolgoztam 
ügyészségi fogalmazóként a rendszerváltás előtt, amikor mindennap be akartak szervezni az 
önök elődpártjába. Hál’ istennek a mai napig nagyon sok barátom van, akik valóban, 
korábban párttagok voltak, majd ’90-től ez megszűnt; de ettől még ezek tisztességes emberek. 
És én nem mondanám rájuk azt, hogy pártutasítást hajtanak végre.  

Önök állandóan ránk akasztják azt, hogy a legfőbb ügyész pártutasítást hajt végre, 
miközben szerintem nemcsak ebben a törvényben, hanem a korábbiban is benne volt, hogy az 
ügyészek utasíthatók. Az ügyészi szervezet egy olyan apparátus, ahol alá-fölé rendeltségi elv 
működik. És szerintem ez mindenhol így működik. El kell menni, meg kell nézni 
Németországban, bárhol, az ügyészi szervezet így működik, hogy utasítható az ügyész. Én 
úgy gondolom, ebben a törvényjavaslatban nem olyan dolgok kerültek megfogalmazásra, ami 
eddig nem lett volna benne a dologban. 

Én tehát kifejezetten, még egyszer mondom, a szakmai részét szeretném mondani, 
igazán szakmai részről pedig akkor lehet vitatkozni, mert valóban van egy leírt szöveg, meg 
valóban vannak olyan emberek, akik ebben éltek, és tudják, hogy ez a rendszer hogyan 
működik. Hál’ istennek én éltem ebben is, büszke is vagyok rá, annak ellenére, hogy nem 
tartom az ügyészi szervezetet egy pártutasításra működő szervezetnek. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, a vitát lezárom. 

Válaszadásra megadom a szót az államtitkár úrnak. 

Dr. Répássy Róbert válaszai 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Jó helyzetben vagyok, mert viszonylag kevés vélemény 
hangzott el a törvényjavaslat szövegéről. De majd azokra is válaszolok. 

Elöljáróban a szocialista kritikára csak azt tudom megjegyezni - és Ipkovich képviselő 
úr emlékezzen csak vissza -, hogy pártjuk elnöke, Gyurcsány Ferenc már akkor politikailag 
elfogultnak nevezte az ügyészséget, amikor még Kovács Tamásnak hívták a legfőbb ügyészt. 
Tehát semmilyen személyi változás nem akadályozza meg önöket abban, hogy politikai 
váddal illessék az ügyészséget; teljesen mindegy, hogy Kovács Tamás vagy Polt Péter a 
legfőbb ügyész, ha szocialista politikusok ellen folyik büntetőeljárás, akkor önök szerint 
koncepciós eljárások folynak Magyarországon, és az ügyészség politikailag elfogult. 
Hangsúlyozom, hogy 2009-ben kongresszusi beszédében emlékezett meg Gyurcsány Ferenc 
az ügyészség fideszes elfogultságáról, amikor még Kovács Tamásnak, egy volt MSZMP-
tagnak a vezetése alatt állt az ügyészség. Tehát ez egy szórakoztató politikai kritika, amit 
előadnak, de aki ismeri a Magyar Szocialista Párt történetét, az nem csodálkozik ezen. 

A törvényjavaslattal kapcsolatban két kérdés merült föl. Az egyikkel kezdem, ez a 
Kúria teljes ülésén való részvétel. Azt tudni kell, hogy a Kúria teljes ülése nem ítélkezik, nem 
hoz sem jogegységi döntéseket, sem más..., szakmai döntéseket hoz, de nem érdemi 
határozatokat, tehát nem ügyeket bírál el a Kúria teljes ülése. Tehát a Kúria függetlenségét 
egyáltalán nem veszélyezteti az, hogy a legfőbb ügyész a szakmai álláspontját vagy akár az 
igazságszolgáltatással kapcsolatos álláspontját megosztja a Kúria teljes ülésével. Én azt 
gondolom, ennyi kollegialitás lehet a Kúria elnökében, hogy meghallgatja a legfőbb ügyészt. 
Ezt egyébként az OIT-ban is megtette, az OIT-ban is részt vett ugyebár a legfőbb ügyész; 
azzal a különbséggel, hogy az OIT egy igazgatási testület volt, és teljes tévedés, hogy egy 
igazgatási testületben kellene részt vennie egy másik igazságszolgáltatási szerv vezetőjének, 
hanem egy szakmai testületben kell részt vennie. Ezért helyesebb a Kúria teljes ülésén való 
részvétel.  

Az a kérdés, hogy az ügyvédi kamara elnöke, akinek azért nem egészen ugyanaz a 
közjogi helyzete, mint a legfőbb ügyésznek; azért ezt ne felejtsük el, hogy az ügyvédi kamara 
elnöke, hát, korlátozott mértékben képviseli az egész ügyvédség véleményét - maradjunk 
ennyiben, finoman szólva. Ezt azért tudom, mert az én véleményemet sem mindig képviselte 
eddig az elnök úr. (Derültség.) No, tehát a lényeg az, hogy a legfőbb ügyész és az ügyvédi 
kamara elnöke között párhuzamot vonni tévedés lenne. Az ügyvédi kamara elnökét egyébként 
a Kúria elnöke meghívhatja, tehát semmi akadálya annak, hogy akár az ügyvédi kamara 
elnökét vagy a közjegyzői kamara elnökét, vagy más jogi hivatásrendi kamara elnökét 
meghívja az ülésére a Kúria elnöke, és remélem, ezt a jövőben meg is fogja tenni. 

Már nem is emlékszem, volt-e más szakmai felvetés, mert szerintem nem volt. De ha 
valamit elfelejtettem, akkor szóljanak. (Jelzésre:) Igen, amennyiben az szakmai felvetésnek 
tekinthető, hogy miért kap védelmet a legfőbb ügyész. Én próbáltam utalni rá, hogy a Kúria 
elnökével azonos szabályozás vonatkozik rá. Ez egyébként az alaptörvényből következik, 
tehát az alaptörvényből adódó módosítás az, hogy a legfőbb ügyész és a Kúria elnöke azonos 
védelmet kap. Nekem egyébként fordított a problémám: én azt nem értem, hogy a Kúria 
elnöke miért kap védelmet. Hiszen a Kúria elnöke, szemben a legfőbb ügyésszel, nincs olyan, 
hogy is mondjam csak, közbiztonsági kockázatoknak kitéve, mint mondjuk, a legfőbb ügyész 
lehet kitéve, hiszen a legfőbb ügyész mint a vádhatóság vezetője és egy hierarchikus szervezet 
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vezetője, akár konkrét bűncselekmények kapcsán is biztonsági kockázat merülhet fel vele 
szemben. A Kúria elnökének, mint tudjuk, semmilyen beleszólása nincs a konkrét ítéletek 
alakulásába, hanem a bírósági ítélkezés jogegységét biztosítja. Ahogy számos országban 
egyébként, az ügyész esetén van biztonsági védelem, nemcsak a legfőbb ügyész esetében, 
hanem akár alacsonyabb ügyészségek vezetői vagy speciális ügyészségek, mondjuk, egy 
korrupció elleni ügyészség vezetőjének a védelme is magától értetődik. Ezért nem látom ezt, 
közjogi értelemben semmiképpen nem látom problémásnak, hogy a legfőbb ügyész védelmet 
kap.  

Elnök úr, köszönöm szépen, ennyiben kívántam reagálni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Két határozathozatalra kerül sor. 

Szavazás a T/4745. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Elsőként az ügyészségről szóló T/4745. számú törvényjavaslat tekintetében kérem a 
bizottság állásfoglalását: általános vitára alkalmasnak tartja-e a törvényjavaslatot? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Nem volt.  

Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását. 

Szavazás a T/4746. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Ugyanez a kérdésem a T/4746. számú, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más 
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat 
tekintetében. Ki ért egyet ennek általános vitára bocsátásával? (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nem volt. 

Megállapítom, hogy a bizottság ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára 
bocsátását is támogatja. 

Előadóként Vas Imre vállalkozott a többségi álláspontot illetően. A kisebbségi 
álláspontot illetően Ipkovich képviselő urat provokálom, jó értelemben - kíván-e kisebbségi 
előadó lenni? (Jelzésre:) Igen, akkor a bizottság kisebbségi véleményének előadója Ipkovich 
György képviselő úr. 

Köszönöm, a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4658. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen 
kijelölt bizottságként 

Áttérünk az 5. napirendi pontra: a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény módosításáról szóló T/4658. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslat – ez egy módosító javaslat egyébként – megtárgyalására. Csonka Ernő 
helyettes államtitkár úr képviseli, ha jól látom, első helyen a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumot. 

Tóbiás József módosító javaslatáról kell tehát kialakítanunk az álláspontunkat. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 18 nem. 
A bizottság tehát nem támogatta, egyharmad támogatást sem kapott. 
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Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezártuk. 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és 
a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat (T/4659. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

A 6. napirendi pont: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló T/4659. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok megtárgyalása. Öt ilyen kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalására és abban 
állásfoglalás kialakítására van szükség a kiegészítő ajánlás tervezete szerint. 

Az 1. pont Szűcs Lajos képviselő úr módosító javaslata. A kormány képviselete 
változatlan; kérdezem helyettes államtitkár urat. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyelőre KIM-álláspontot tudok képviselni: támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Tehát tárcaálláspont: támogatja a módosító javaslatot. Hozzászólás? (Nincs.) 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a módosító javaslattal? (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja ezt a javaslatot. 

A 2. pont Lázár János képviselő úr módosító javaslata. Mindenütt tárcaálláspont lesz? 
(Dr. Csonka Ernő: Igen.) Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

ért egyet a módosító javaslattal? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta ezt a módosító javaslatot. 

A 3. pont Nyikos László képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki nem támogatta, tehát egyharmadot 
sem kapott. 

A 4. pont Kovács Tibor és Garai István Levente módosító javaslata. Kérdezem a 
tárcát. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 18 nem. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Végül az önkormányzati bizottságnak a tervezet 5. pontjában foglalt módosító 
javaslatáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta ezt a javaslatot. 

Ezzel ennek a napirendi pontunknak is a végére értünk. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám); a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása 

Következik a 7. napirendi pont alatt egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslat kapcsán a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Munkatársaink hét módosító 
javaslatban való állásfoglalást tartottak szükségesnek, képviselőtársaim kívánságára ez 
bővülhet, ezt a hetet azonban mindenképpen vizsgáljuk meg.  

Az október 28-ai ajánlástervezetben a 17-est javasolják először a szakértőink, Vágó 
Gábor és Scheiring Gábor képviselő urak módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét; kérem, szíveskedjen a nevét bemondani a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Windisch László 

vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. 
Előrebocsátom, hogy a kormány a módosító indítványokat még nem tárgyalta, tehát 

valamennyi ajánlási pontnál csak tárcavéleményt tudok mondani.  
A 17. ajánlási pont alatt szereplő módosító indítványt a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárcaálláspont nemleges. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 18 nem. 
A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 56. pont következik, Mesterházy Attila – és gondolom, valamennyi képviselőtársa 
a Szocialista Pártból – javasolja új 22. § beépítését a törvényjavaslatba. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Szavazás.) 28 nem; tartózkodás nem volt. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 136. pont következik, Vágó Gábor és Scheiring Gábor képviselő urak módosító 
javaslata, amely illetékre vonatkozik. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki, így egyharmadot sem kapott. 
A 142. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a 

tárcaálláspontot. 
 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott szavazatott, tehát a bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 143. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki nem támogatta, a bizottság tehát nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 144. pont alatti javaslat következik, Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nemleges. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Támogató szavazatot nem kapott, így értelemszerűen 
egyharmadot sem. 

S végezetül a 311. szám alatti módosító javaslat következik, Kiss Sándor képviselő úr 
módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. WINDISCH LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki, a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Tisztelt Bizottság! Kíván-e valaki javaslatot tenni további ajánlási pont 
megtárgyalására és álláspont kialakítására? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen jelzés nem történt. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását befejeztük. 
Utolsó napirendi pontunk az „egyebek”. Kíván-e valaki élni a felszólalás 

lehetőségével? (Senki sem jelentkezik.) Nem. 
Köszönöm szépen a részvételt. A bizottság ülését berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


