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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 31 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkánkat. A helyettesítési rend tekintetében 
Papcsák Ferenc alelnök úr Gruber Attila képviselő urat helyettesíti, Vitányi István képviselő 
úr Szakács Imre képviselő urat, jómagam Zsiga Marcell képviselő urat helyettesítem, Vejkey 
Imre képviselő úr Rubovszky György képviselő urat, Varga István képviselő úr Molnár Attila 
képviselő urat, Vas Imre képviselő úr pedig Horváth Zsolt képviselő urat.  

Napirend-kiegészítésre teszek indítványt. Javaslom, hogy a kiküldött napirendhez 
képest első napirendi pontként tárgyaljuk meg az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok 
meghamisításának megakadályozása érdekében a büntető törvénykönyvről szóló T/12865. 
számú törvényjavaslatot, illetve ahhoz egy új állásfoglalás készítését javaslom a bizottságnak. 
Így az eredetileg kiküldött napirendben jelzett T/12617. számú javaslat lesz a második 
napirendi pont, amennyiben ezt a kiegészítést a bizottság elfogadja. 

Más napirend-kiegészítésre indítványt nem kaptam. Kérdezem, ki támogatja a 
napirend elfogadását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet a 
kiegészítéssel együtt.  

Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása 
érdekében a büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/12865. szám); bizottsági 
állásfoglalás kialakítása 

Soron következik tehát először a T/12865. szám alatt az emberi méltóság védelme és a 
bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 
törvényjavaslat.  

A tegnapi nap folyamán határidőben benyújtásra került Harangozó Tamás és Bárándy 
Gergely képviselő urak módosító indítványa. Készült tegnap egy állásfoglalás, én javaslom 
ennek az állásfoglalásnak az átgondolását és új állásfoglalásként ennek a módosító 
indítványnak a támogatását, azzal, hogy így teremtheti meg a bizottság egyedül a házszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően azt a lehetőséget, hogy erről a módosító indítványról a plenáris 
ülés dönthessen. Ezért indítványozom azt, hogy ez az új állásfoglalás szülessen meg.  

Megnyitom a vitát az egypontos ajánlással kapcsolatban. Van-e kérdés, észrevétel? 
Staudt Gábor képviselő úré a szó. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. 

Támogatni tudjuk a javaslatot, és reméljük, hogy az Országgyűlés is ezt így elfogadja.  
Hozzátenném, már elmondtuk, hogy e módosítás elfogadása esetén, ami megmaradna 

és Btk.-módosításként átmenne, az már bizonyos tényállások alatt szerepel, és mi még ezt sem 
tartjuk ezek után fontosnak vagy ezekkel együtt sem fontosnak elfogadni; ez csak annyiban 
bővíti a jelenlegi becsületsértés és rágalmazás tényállást, hogy bizonyos esetekben 
közvádasítaná ezeket az eljárásokat. De ahogy azt elmondtuk többször, a hamis vád és a 
hatóság félrevezetése bűncselekmény eddig is megállt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár urat kérdezem. Tegnap nem tudott a 

módosító indítványhoz még állásfoglalást mondani, ez változott-e a tárcánál vagy a 
kormánynál?  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tárcaálláspontot tudok mondani, elnök úr, a kormány nem foglalt állást a módosító 
javaslatokról: a tárcánk támogatja a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. További hozzászólási szándékot nem 

látok, ezért kérdezem, a bizottság támogatja-e a módosító indítványt. (Szavazás.) Ha jól 
látom, a bizottság egyhangúlag támogatta, így ezt az állásfoglalást lehet a plenáris ülés felé 
továbbítani. 

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12617. szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról, első 
helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat T/12617. számon. Elnök asszonyt és államtitkár urat 
köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. 

Van egy 13 pontos bizottsági módosító javaslat, ez a minisztériumtól érkezett 
javaslatként. Gondolom, államtitkár úr ennek a benyújtását támogatja.  

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

Kérem, elnök úr, hogy nyújtsa be a bizottság ezeket a módosításokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem elnök asszonyt, hogy ehhez a módosító 

indítványhoz kíván-e szólni. 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Egyetértünk a 

javaslatokkal, ilyen véleményt küldtünk meg a minisztériumnak.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ezzel a módosító indítvánnyal kapcsolatban nyitom meg először 

a vitát. Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Mivel most került a kezembe ez 

a javaslat, most lett kiosztva, ezért némi indokolást kérek. Látok én ebben jó javaslatokat is, 
bár így csak tartózkodni fogok tudni, lévén, hogy nem tudtam pontosabban átnézni. 

A kérdésem az lenne, hogy mi lesz a végső formája… Illetve az Országos Bírósági 
Hivatallal – mert itt közben átfutottam a levelet – volt egy szakmai vita, felmerültek 
egyeztetésbeli problémák, vagy nem sikerült olyan megoldást találni, amit az Országos 
Bírósági Hivatal is elfogadott volna.  

A 14. §-ban technikai eszköz alkalmazásánál van egy olyan kitétel, hogy ha valaki 
erőszakos bűncselekményt követ el – ha jól olvastam –, akkor el kell rendelni, hiába szűnt 
meg az előzetes letartóztatása, viszont ez egy olyan kitétellel párosul, hogy kivéve, ha az 
eszköz alkalmazásának technikai feltételei nem biztosíthatóak. Nem tudom, valaki tud-e 
válaszolni rá, de én ezt egy kiskapunak érzem, és nem szeretnénk, ha ez megvalósulna olyan 
esetekben, mint például az ároktői banda esetén.  

Illetőleg ami így hirtelen még felmerült kérdésként, ez a 11. pontban a Btk. 113. §-
ának módosítása. Az a kérdésem, hogy ez új tényállást hoz-e létre az új pszichoaktív 
anyagokkal kapcsolatosan, vagy csak teljesen átalakítja. Ha az a törekvés, mert én azt a 
törekvést látom mögötte, hogy talán az olyan kábító hatású termékeket is büntessük, amelyek 
még nem minősülnek esetleg kábítószernek, de veszélyesek, és elkezdtek vele kereskedni, 
akkor ez jó irány lehet, csak rövid indokolást kérnék hozzá. 



- 7 - 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Ha jól értem, az első kérdése arra a módosító 
indítványra vonatkozott, amelyet most osztottak szét, tehát az egy külön… (Közbeszólásra:), 
mert azt kérdezte, hogy az OBH egyetértett-e vele vagy sem – ez a következő módosító 
indítvány. Ha jól értem. Mert javaslom, hogy ezt majd akkor tárgyaljuk meg. 

Az előbb az elnök asszony nyilatkozott, hogy ezt a 13 pontos módosító indítványt 
ismerik és támogatják.  

A konkrét kérdéseire azt tudom mondani, hogy a házi őrizet esetén az a kitétel, hogy 
amennyiben ennek a technikai feltételei adottak – nem is tudom most szó szerint idézni, egy 
pillanat… Igen, ez azt jelenti, amit így a szavak általános értelme jelent. Tehát például ha 
nincs lefedettség, nincs áramszolgáltatás azon a helyen, ahol házi őrizetet kellene elrendelni, 
tehát előfordulhat valóban ilyen. Az a javaslatunk, hogy ne legyen annyira merev ez a 
szabály. Nyilván a fő szabály az, hogy kötelező elrendelni, ennek csak technikai akadálya 
lehet, ha nem rendelik el. De ebben az esetben folyamatos őrzéssel fogják végrehajtani a házi 
őrizetet, tehát ez az alternatívája.  

A további kérdéseire már nem emlékszem pontosan… (Dr. Staudt Gábor: 
Pszichoaktív anyagok.) A pszichoaktív anyagoknál valóban teljes egészében átírásra kerül a 
szöveg. Ön azt kérdezte, hogy ez teljesen új szöveg-e, új normaszöveg – valóban az. (Dr. 
Staudt Gábor: És az a célja, hogy…?) Elnök úr, kérem, a főosztályvezető úrnak adja meg a 
szót. 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. KARA ÁKOS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Igen, az a célja alapvetően, hogy közelítse a büntetési tételeket a már kábítószernek minősített 
anyagokkal való visszaéléshez hasonlóan, és a csekély mennyiséget meghaladó megszerzés, 
tartás is büntethető legyen. Alapvetően egy fokozattal enyhébb a büntetési tétel a kábítószer-
tényállásnak az adott rendelkezéseihez képest.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Ezek azért megnyugtató válaszok 

voltak, illetve a szigorítást ezen a területen mi is támogatjuk. 
A kérésem talán annyi lenne, hogy a jövőben könnyebben áttekinthető lenne, ha ezt az 

általános vita során is megtehetnénk. De jobb egy jó javaslat később, mint soha, tehát most 
ebben az esetben, mivel jogpolitikai célok igazolhatóak, azt mondom, hogy ha nem is jó 
szívvel eljárásjogilag, de a bekerülését lehet támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely képviselő úr Pősze Lajos képviselő urat 

helyettesíti. 
Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki ennek a 13 pontos bizottsági 

módosító javaslatnak a benyújtását támogatja. (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság ennek a benyújtásáról döntött.  

Soron következik két további bizottsági módosító javaslat, amelyeknél szeretném 
elmondani a bizottság tagjainak azt, hogy az Országos Bírósági Hivatal az elmúlt napokban 
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több szakmai észrevételt is eljuttatott a javaslattal kapcsolatban hozzánk. Ezek kiosztása meg 
is történt, illetve ezek alapján is készült ez a két bizottsági módosító javaslat, amelyek 
tekintetében a kettő, illetve a három évre mint különbségre hívom fel a figyelmet. Miután 
ezek alternatív javaslatok is, mindenképpen azt javaslom, hogy a plenáris ülésnek adjuk meg a 
lehetőséget, hogy ezen alternatívák mindegyikéről dönthessen. Amennyiben ezek alapján 
majd koherenciazavar lépne föl, akkor azt természetesen a bizottság zárószavazás előtt fogja 
tudni kezelni.  

Mindkettő esetében kérdezem először államtitkár urat, van-e a tárcának vagy a 
kormánynak a benyújtandó bizottsági módosító javaslatokkal kapcsolatban álláspontja. 

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

Igen, elnök úr, tárcaálláspontunk van. Támogatjuk a bizottsági módosító javaslatok 
előterjesztését, mind a két változatban támogatjuk.  

Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy amennyiben a két éven túli szabályt fogadja 
el az Országgyűlés, akkor azért jóval több bíróvizsgálatot kellene elrendelni az elfogadott 
szabály alapján, hiszen az általunk ismert – és elnök asszony nyilván majd elmondja – 
ügyforgalmi adatok már most objektíve azt a helyzetet idézik elő, hogy meglehetősen sok 
olyan bíró van, akinek a kezén két éven túli ügy van. Hiszen, különösen a központi régióban, 
olyan leterheltek a bíróságok, hogy jócskán meghaladja az ügyérkezések száma az országos 
átlagot. De van is erre utalás ebben a szövegben, hogy ha az országosan egy bíróra jutó perek 
számát legalább 10 százalékkal meghaladja az ügyérkezés, ilyen esetben nem szükségszerűen 
automatikusan kellene elrendelni ezt a bíróvizsgálatot. 

Tehát eléggé komplex a szöveg. Nyilván csak azokra az esetekre lesz igaz a jövőben, 
hogy bíróvizsgálatot kell elrendelni, ahol egyértelműen a bíró mulasztása, a bíró önhibájából 
bekövetkezett mulasztása késleltette a pert.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Elnök asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget. Tisztelt Képviselők! A módosító indítvány nyilvánvalóan az ároktői ügy kapcsán 
került a bizottság, illetőleg a parlament elé. Én azért szeretném megismételni és felidézni, 
hogy mi is történt abban a bizonyos ügyben: nevezetesen az, hogy az első bűncselekmények 
elkövetése után két-három évvel került sor arra, hogy a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba 
kerültek. Ezek után eltelt két év úgy, hogy előzetes letartóztatásban voltak és folytatták a 
nyomozást, mire a bíróság elé került. A nyomozás során kirendelték a szakértőket, és miután a 
vádiratot beadta az ügyészség, anélkül, hogy a szakvélemény, amely azt megalapozhatta 
volna, a bíróság elé került volna, a szakértői véleményre felszólítások ellenére több mint két 
évet kellett várnia a bíróságnak. Tehát ez az ügy, amelynek kapcsán ez az igény felmerült, 
éppen hogy annak példázata, hogy mennyire sok mindenkin múlik és mennyire kevésbé múlik 
sok esetben a bírón az, hogy mennyi ideig tart az eljárás.  

Önök közül többen vannak, akik jogászként, ügyvédként találkoztak és résztvevői 
voltak bármely bírósági eljárásnak, nyilván megtapasztaltak jót és rosszat egyaránt. Azt azért 
szeretném elmondani, hogy az ügyek 90 százaléka egy éven belül befejeződik. És ha arra 
gondolnak, hogy mondjuk, egy bonyolult kártérítési ügyben, műhibaperekben, különféle 
hitelszerződéses ügyekben, amelyek most dömpingben érkeznek a bíróságok elé, amiben talán 
azt is óhajtanák, hogy az összes szerződéses feltételeket hivatalból vizsgálja a bíróság, akkor 
el lehet azt képzelni, hogy milyen terhet jelentene a bíróságok számára, ha pusztán az 
időmúlás egy automatikus bíróvizsgálatot tenne szükségessé. 

Az egyik előterjesztésemben szerepelnek a jelenlegi számok. Jelenleg az egész 
országban 12 ezer két éven túli ügy van folyamatban. Ehhez persze hozzátartozik, hogy 
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évente 1 millió 300 ezer vagy 1 millió 500 ezer ügy érkezik a bírósághoz. Tehát ebben a 
viszonylatban, és ha más országokat tekintünk, ez egy csekély szám. 

A bírói minősítésről egyébként, amiről a törvény rendelkezik, tudniuk kell, hogy ez 
nem egy egyszerű eljárás. Ilyen esetben minimum ötven, de inkább több konkrét ügyet, aktát 
kell a vizsgálónak – aki csak bíró lehet – értékelnie, áttekintenie, annak az összes adatát 
számba venni. Legalább négy tárgyalási napot végig kell hallgatnia, hogy hogyan tárgyal az a 
bíró, számtalan más igazgatási iratot kell megtekintenie. Ez egyébként azt jelenti, hogy egy 
másik bíró az ítélkezési munkából esik ki, hogy ezt a, ha szorosan veszi, akkor is legalább 
háromhetes időtartamot igénylő munkát elvégezze. Tehát ha ezeket az óraszámokat tekintjük, 
akkor ez egy azonnali bevezetés esetén azt jelentené, hogy ítélkezési szünet volna a 
bíróságokon, mert mindenki csak azzal foglalkozhatna, hogy valamelyik másikat vizsgálja. És 
mivel az ügyek egyenként kerülnek kétéves, hároméves időtartamba, ez újabb és újabb 
vizsgálatokat generálna, anélkül, hogy ennek korlátja lenne. Ha már valakit éppen vizsgálnak, 
akkor talán újra el kellene rendelni egy újabb vizsgálatot?  

Ezért javasoltuk ezt a szöveget, amely tulajdonképpen a mi egyetértésünkkel született 
meg. Úgyhogy én magam is megértem az ügyfelek aggodalmát, és én magam is fontosnak 
tartom, hogy minden bírói mulasztás, amely felfedezhető egy-egy ilyen ügyben, igenis 
kerüljön kivizsgálásra, és adott esetben a bíró is kerüljön értékelésre, ha ez a terhére róható. 
Kérem azonban, hogy ha egy mód van rá, akkor már a bizottság is a hároméves időtartamot 
javasolja. Én ezt kérem, mert éppen a devizahiteles ügyekre gondolva, melyek most indulnak 
el, és azoknak a lezárása szintén nem csak a bírókon múlik, hanem a jogalkotón is, attól 
tartok, hogy 2016-ra ezekből olyan dömpingügyek lesznek, amelyek ugyanolyan lehetetlen 
helyzetbe sodorják a bírókat, hogy le kell állni a vizsgálatok végett. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom 

meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. A 10 százalékos kvázi 

értékhatárral a magam részéről nem csak egyetértek, hanem azt gondolom, hogy tényleg 
szükségszerű. Valamilyen határ és mérlegelési lehetőség föltétlenül kell. Azt gondolom, 
magának a vezetőnek van igen nagy felelőssége és egyben egyfajta kötelezettsége arra 
nézvést, hogy azt is értékelje, hogy milyen súlyú ügyek azok, amelyek mentén az a 10 
százalék esetleg elérkezett. Az egyáltalán nem mindegy, hogy mit tárgyal a bíró, és hogy 
milyen mennyiségben, miből tárgyal. Ennyit erről. 

A másik részéről szeretnék én tulajdonképpen hozzászólni, amiről államtitkár úr is 
szólt. E tekintetben én világosnak látom az ügyet. Én azt gondolom, hogy ha a jogalkotó most 
úgy gondolja, hogy a gyorsabb, pontosabb ügyintézés érdekében lépéseket tesz – és ez 
elhangzott tulajdonképpen, ha nem is egyenesen, az elnök asszony előadásából is –, ez nem 
egyedül a bíróságok ügye. Nagy kérdés, hogy az ügyészségektől kellő időben érkezik-e oda, 
hogy az ügyészségeken megtörténnek-e azok a lépések kellő időben, amelyek az ügy 
előkészítéséhez elengedhetetlenek. És ha ezek a kérdések nincsenek hasonlóképpen 
szabályozva, akkor történik egy olyan lépés a jogalkotó részéről, amellyel megállapít egyfajta 
kvázi felelősséget, mondjuk ki, a bíróságok részéről az eddigi késedelmekkel kapcsolatban, de 
nem derül ki, hogy ennek sokkal összetettebb okai és indokai vannak. 

Ezért én úgy gondolom, hogy a jogalkotónak ezen a téren még lehetnének feladatai, és 
ezen érdemes elgondolkodni. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én kettéválasztanám a 
problémát. Egyrészt van az ügyek gyorsítása és a minél előbb való lezárása, és az 
állampolgároknak a jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás terén olyan helyzetbe juttatása, ami 
már a méltányos érdekeiket nem sérti, és nem húzódnak el annyira az eljárások, amelyek akár 
büntető-, akár polgári jog területén elfogadhatatlanok. Ebben az esetben a 10 százalékos határ, 
ha ügycentrikusan nézzük a dolgot, tulajdonképpen indifferens a jogkereső állampolgár 
számára. Neki olyan mindegy, hogy mennyire leterhelt az a bíróság, ahol éppen az ő ügyét 
tárgyalják, ő azt fogja látni, hogy elhúzódik az ügye. Ilyen megközelítésben a PKKB-n és a 
Fővárosi Törvényszéken tulajdonképpen akkor be se vezetnénk semmilyen rendszert, hiszen 
ott valószínűleg minden bíró több mint 10 százalékkal túl van terhelve az országos átlaghoz 
képest. Ebben szinte egészen biztos vagyok.  

A bírók szempontjából megértem én, hogy aki jobban le van terhelve, és emberfeletti 
munkát várnak el tőle, annak még egyet rácsapni a hátára, azt a lovat ütni, amelyik húz, mert 
elhúzódtak ezek az ügyek, ez nem lenne feltétlenül igazságos. Én úgy gondolom, a megoldást 
valahol máshol kellene keresni. Ha jól tudom, már eleve talán a jövő évi költségvetésben is új 
álláshelyek kerülnek kiírásra, tehát bővítésre kerül a bírói kar. Ha ez nem elég, akkor ezt még 
tovább kellene növelni. Elég, ha arra utalok, hogy elég magasak a bírósági illetékek, és aki ezt 
az illetéket kifizeti, annak számítania kell arra – vagy számítania kellene, sajnos ez nem 
mindig valósul meg –, hogy az ő ügyét gyorsan és hatékonyan elbírálják, hiszen azért fizet az 
esetek többségében elég komoly illetékeket. Tehát azt hiszem, bővíteni kellene mind a bírói 
álláshelyeket, mind a bírókat kiszolgáló asszisztenciának a létszámát, és ennek meg kell 
teremteni a fedezetét, bár véleményem szerint azért az illetékek is elég magasak ahhoz, hogy 
elvárhassa az állampolgár, hogy ne ezen múljon. De hozzáteszem, az ügyek elhúzódása akár a 
GDP-ben is megjelenő faktor lehet, mert aki, mondjuk, egy polgári ügyben nem jut 
végeredményre, ítéletre, ott mindkét fél vesztes lesz. Lehet, hogy öt év múlva hoznak egy 
ítéletet, és mindkét fél veszíteni fog, mert lehet, hogy ha gyorsan elvesztett volna egy pert, 
akkor már tovább tudott volna lépni, így viszont benne vannak egy ördögi körben, nem 
tudnak továbblépni. Ez az egyik fele. 

A másik a bírói munka értékelése, amit én részben azért elválasztanék ettől az ügyek 
gyorsításához kapcsolódó mizériától, mert nem hiszem, hogy csak attól országosan érezhető 
módon megnőne az ügyek tárgyalási sebessége, hogy a bírókat egyfajta fenyegető kényszer 
alá helyezzük. A bírói munka értékelése véleményem szerint alapvetően másra való, és az a 
célja, amit egyébként meg kellene tenni és erősíteni kellene, bár amit elnök asszony 
elmondott, hogy ez milyen komoly mechanizmusokon megy keresztül, nekem tetszett 
részleteiben. Mégis úgy érzem, hogy sok esetben – személyes tapasztalat – vannak bírók, akik 
nagyon lelkiismeretesen látják el munkájukat, elképesztő alapossággal; és vannak olyan bírók, 
sajnos ki kell mondani, akik néha alapvető törvényi kritériumokat vagy törvényi tényállásokat 
sem mindig tudnak tökéletesen értelmezni. Na, ezt kellene valahogy beépíteni a rendszerbe, 
hogy kiszűrjük azokat a bírókat vagy a bíróságot afelé tereljük, hogy a lelkiismeretes bírók 
méltányolva legyenek, és azok, akik esetleg linkebbek, azok viszont érezzék, hogy ha nem 
végzik jobban a munkájukat, akkor különböző jogkövetkezményekkel nézhetnek szembe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Varga István képviselő úr kért szót. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon röviden 

szeretnék reflektálni.  
Staudt képviselő úr jó néhány gondolatával egyetértek. Szerintem ez egy nagyon 

nehéz helyzet, és utálom az általánosságot, különösen egy bírói munkánál általánosítani. Ez 
nem statisztikai kérdés. Valóban, a bírók 90 százaléka becsületesen, rendesen végzi a 
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munkáját, tisztességesen, esküjéhez híven. És van egy kis réteg, aki…, hogy is mondjam…, 
nem akarom azt mondani, amit a képviselő úr mondott, de valami nagyon érdekes módon, és 
belebújik ebbe a túlterheltségbe. Én elsősorban változatlanul a fővárosban látom ezt a gondot, 
a székesfővárosban vannak problémák. Remélem, az álláshelyek bővítésével ez meg fog 
oldódni. Az ország nagy részén szerintem rendben zajlanak a dolgok.  

Az egyediesítés… – ez nem statisztika. Borzasztóan nehéz ezt ilyen 
igazgatásrendészeti módon megoldani. Külön-külön egyes bírókat értékelni – én nem irigylem 
az elnök asszonyt, megmondom őszintén. Én nem tudom, ezt hogyan lehet megoldani. Én egy 
ilyen 22-es csapdáját látom az egész ügyben. Egy biztos – mondok egy konkrét példát –, 
például egy nagyon jó képességű bírónál tárgyalok egy hibás teljesítéses ügyet öt éve 
Budapesten, a Markó utcában. Öt éve. És még nem tudott ítéletet hozni. Öt éve, emberek! Öt 
év alatt nem tud egy hibás teljesítést, egy egyszerű megítéléses ügyet befejezni! Hát ez a 
probléma! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Határozathozatal előtt államtitkár úr kért 

még szót. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak Turi-Kovács Béla képviselő úrnak szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy a bizottság 
által az előbbi csomagban benyújtott módosítók között van a 11. pontban az ügyészekre is egy 
soron kívüli minősítésre vonatkozó szabály. Tehát azért gondolt arra a bölcs bizottság, hogy 
az ügyészek irányában is némi szigorítást elvégezzen. 

A másik, amit meg akarok jegyezni, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ügyeiről 
rendszeresen beszámolunk a bizottság előtt, és tudjuk, hogy az ügyek elhúzódása milyen 
gondot jelent. A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata az, hogy azt vizsgálja, 
vannak-e indokolatlan tétlenségi időszakok az eljárásban. Tehát nem feltétlenül az eljárás 
hosszát vizsgálja, hanem hogy miért tétlenkedett, mondjuk, bármelyik hatóság, tehát ez nem 
csak a bíróságra igaz, hanem egy büntetőeljárás teljes szakaszában vizsgálja. És ha ilyen 
indokolatlan tétlenségi időszakot tapasztal, akkor kártérítést szab ki, azaz megalapozottnak 
tartják a kár okozását. Ez egyfajta állam által okozott kár egyébként. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Annyi kiegészítést tennék, 

hogy egy technikai, számozási probléma van még az indoklásokban, tekintettel arra, hogy az 
még mindig négy pont; ezt természetesen javítva fogjuk benyújtani. Kérem, hogy így 
értelmezze mindenki a módosító indítványokat. 

Valahogy megkülönböztetem a két javaslatot. Kérdezem tehát, ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a két évre vonatkozó bizottsági módosító javaslatot nyújtsuk be. (Szavazás.) 17 
igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát benyújtja. 

És ki ért egyet ugyanezzel a három évre vonatkozóan? (Szavazás.) 18 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát úgy döntött, hogy ezeket a 
javaslatokat benyújtja. 

Ezek alternatívák. Természetesen jövő héten a plenáris ülés fog tudni dönteni ezek 
valamelyikének elfogadásáról. Köszönöm szépen. 

Az „egyebek” napirendi pont keretében nem látok kérdést, észrevételt. Ezt a napirendi 
pontot és a bizottsági ülést is berekesztem. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 
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