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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga József (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Rubovszky György (KDNP) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)   
Budai Gyula (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)   
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke  
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke  
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár  
(Belügyminisztérium)  
Szabó Timea (független) országgyűlési képviselő  
 



 8 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük ülésünket. A helyettesítési rend a 
következő: Demeter Zoltánt Varga József helyettesíti, jómagam Rubovszky elnök urat 
helyettesítem, Vas Imre pedig Budai Gyulát helyettesíti. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. Köszönöm a meghívott vendégeket, előadókat. 

A napirendi javaslatot mindenki megkapta. Aki a kiküldött napirendi pontok 
megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

Az 1. napirendi pont keretében átadom a szót elnök asszonynak. 

a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi B/6163. számú 
beszámolója  
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója 
elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján, 
valamint döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 
84. § (2) bekezdése alapján) 

Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: (Előadását vetített 
prezentációval kíséri.) Köszönöm a szót a lehetőséget, hogy újra bemutathatom a 
bírósági szervezet működését, mert bár a kötelezettség úgy szól, hogy az OBH elnöke 
számol be a tevékenységéről, valójában azonban a bírósági szervezet működését és 
működtetését kell bemutatni.  

Egy mindig felidézett jelképpel, szimbólummal kezdeném a bemutatást: a 
hatalmi ágak megosztásával. Mert persze ez a munka, ahogyan a bírói tevékenység a 
bírók számára egy hétköznapi rutinfeladat, ahogy a tárgyalóba mennek, de mégis 
minden egyes alkalommal kell tudni azt a bírónak, hogy óriási felelősséget hordoz a 
vállán, és azért is szeretném ezt bemutatni, hogy önök, akik ugyanilyen rutinnal 
érkeznek a liften, a parkolóban, minden, amit tesznek és amiről döntenek, az nagyon 
sok embernek, szervezetnek a sorsát alapvetően meghatározza. S hogy ez a 
montesquieu-i hármasság miképpen jelenik meg a bírósági szervezet működésében, 
azt is próbáltam bemutatni, nevezetesen a három szereplő: a Kúria, amely az ítélkezés 
egységéért felel, a szakmaiságáért, azért, hogy egységesen értelmezzék a bíróságok a 
jogszabályokat, s hogy kiszámítható legyen az ítélkezés; az Országos Bírósági Hivatal 
a működtetésért, az üzemeltetésért felelős; az Országos Bírói Tanács pedig egy 
kontrollszerve az egész bírósági igazgatásnak, amellett, hogy önálló döntési jogköre is 
van.  

Amikor 2012-ben elindultunk, akkor egy konszenzussal határoztuk meg a hat 
stratégiai célt, amelyet ugyancsak mindig felidézek, mert bár kicsiségnek látszik és 
nem is olyan soknak ez a hat stratégiai cél, azonban mégis, hogy ezt meghatároztuk, 
ez az, aminek alapvetően a sikereket és az eredményeket köszönhetjük. A 
legfontosabb az alkotmányos kötelezettség teljesítése, hogy minőségi és időszerű 
ítélkezés legyen. A második, hogy az emberi erőforrásokkal jól gazdálkodjunk, tehát a 
bíró bírói munkát végezzen, a titkárok, az alkalmazottak meg olyan munkát, ami ezt a 
fő tevékenységet segíti. Persze idetartozik az is, hogy olyan életpályát kínáljunk ebben 
az ágazatban, amiért érdemes bírónak lenni vagy bírókat támogatni. Nagyon fontos, 
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hogy az informatika, az épületek megfelelően szolgálják az ügyfeleket és a bírókat; ez 
a harmadik stratégiai cél. A negyedik az, hogy biztosítsuk a bírósági szervezet 
integritását, a függetlenséget, a korrupciómentességet, az átláthatóságot. Az ötödik, 
hogy legyen a bíróság hozzáférhető, tehát ne valami elidegenedett hatalom az 
állampolgárok számára, hanem olyan, amely kiismerhető, átjárható, megismerhető, 
érthető. Végül a hatodik, amely nagyon fontos, hogy olyan képzést, élethosszig tartó 
képzést biztosítsunk a bírók és az igazságügyi alkalmazottak számára, akik 
összességében több mint 11 ezren vannak a szervezetben, ami végső soron az 
állampolgárok joghoz jutását segíti. 

Csak egy számot említek: évente másfél millió ügy érkezik most már a 
bíróságokra, és ehhez szükséges, hogy az emberi erőforrásokat jól tudjuk 
hasznosítani. Mit jelent ez a látható arányszámokból - bírók–igazságügyi 
alkalmazottak arányszáma, érkezett–befejezett ügyek arányszáma -, azt, hogy 
miközben 2011-től, tehát az igazgatási modellváltást megelőző évtől kezdődően 
mindössze 0,8 százalékkal emelkedett a bírói kar létszáma - ez december 31-én 
pontosan 2897 -, az érkezett ügyek száma 24 százalékkal emelkedett. Ha egy autógyár 
lennék, és a futószalagról így gördülnének le a Mercedesek és az Audik, hogy 24 
százalékkal többet termelnek, azt gondolom, mindenki a csodájára járna. Mi is 
szeretnénk ilyen elismerést, mert az érkezett ügyekhez képest 25 százalékkal 
emelkedett a befejezett ügyek száma. Tehát nemhogy növeltük az ügyhátralékot, 
hanem csökkentettük.  

Mi az, amivel az Országos Bírósági Hivatal igyekszik támogatni, hogy a bírósági 
szervezet tudása felemelkedjék? Ez a képzések száma; erről is hoztunk adatokat, és 
ezt a beszámoló is természetesen részletesen tartalmazza. Látható, hogy miképpen 
emelkedett a rendezvények száma a korábbi évekhez képest. Az új jogszabályokhoz 
igazodóan, mint a Ptk., Btk., Alaptörvény, jogállási törvények, rendkívüli módon 
megnövekedett a rendezvények száma. Igyekszünk azon lenni, hogy naprakészek 
legyenek a bírók abból a jogi tudásból, amelyet a törvényhozás nekünk diktál, aminek 
meg kell felelni.  

Fontosnak tartjuk, hogy nemzetközi kitekintésre is lehetőség legyen. Amíg 
2011-ben 28 fő volt a külföldi képzésekre kiutazók száma, ez 2014-ben már 144 fő 
volt.  

A bírák többletképzettségéről is mutatunk adatokat, és látható, hogy egyre 
emelkedik ez a képzettségi arány a bírósági szervezetben. Szakjogászok vannak a 
bírók között, PhD-val rendelkezők, másoddiplomával rendelkezők; ez mind azt 
szolgálja, hogy nagyobb tudással felvértezett emberek ítélkezzenek az ügyekben. 

Nagyon fontos a munkaszervezésnek egy új fajtája; tulajdonképpen olyan 
módszereket vezettünk be egy munkaszervezésben kicsit túlságosan is hagyományos 
bírósági szervezetben - mert ez még a XIX. századi módszereket idézte inkább, 
mintsem a XXI. századot -, amelyben igyekeztünk a minőséget és az időszerűséget, 
akár a jogalkotókat is presszionálva megerősíteni, azáltal is, hogy együttműködünk a 
többi hivatásrendekkel.  

Amit látnak, az a bíróság elé állításos ügyek száma. Itt arról van szó, amikor 
elkövetik a bűncselekményt, és hosszú nyomozási eljárás nélkül, azonnal bíróság elé 
kerülnek a vádlottak, és a bíróság akár egy napon belül döntést tud hozni az 
ügyekben. Látható ezen a két oszlopon, hogy 2011-hez képest mennyire emelkedett 
ezeknek az ügyeknek a száma, és el lehet azt gondolni, hogy egy kisvárosban vagy 
faluban milyen jelentősége van annak, hogy a tettesek megkapják a méltó 
büntetésüket a lehető legrövidebb időn belül. A kriminalisztikának az egyik legfőbb és 
évszázadok óta meglévő alapelve és vezérelve az, hogy az igazi elrettentő hatást az 
váltja ki, az a büntetés felel meg a társadalmi rendeltetésének, amelyet a leghamarabb 
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kiszabnak. Ez a fajta együttműködés, amely itt a nyomozati szervek, az ügyészség és a 
bíróság között kialakult, jó példája annak, hogy mennyire lehet a hatékonyságot 
növelni.  

A jogszabály-módosításoknak mindebben óriási jelentősége van, ezért is van 
az, hogy akár itt az Igazságügyi bizottság előtt, akár a TAB előtt, van, hogy közvetlenül 
is megpróbáljuk elmondani azt, hogy milyen jogszabály-módosítást miért szeretnénk, 
mert számunkra az is fontos, hogy a jogszolgáltatás működőképes legyen. Példaként 
hozom fel a szabálysértési ügyeket, ahol első alkalommal kötelező volt tárgyalásokat 
tartani. Most látható ezen az ábrán, hogy ez milyen mértékben csökkent le: a havi 
30 ezer tárgyalásról 2 ezerre csökkent a szabálysértési ügyekben tartandó tárgyalások 
száma. Ez azt jelenti, hogy megspóroltunk tárgyalótermeket, emberi erőforrást, akik 
most a rendes peres ügyekre tudnak koncentrálni.  

Nagyon fontos mindehhez biztosítani az informatikai fejlesztéseket. Mutatja az 
ábra, hogy milyen volt a szerverek, informatikai eszközök elavultsága. Összességében 
talán elégséges annyit tudniuk, hogy amíg 2011-ben az avultsági arány 70 százalékos 
volt, 2015-re meg tudtuk ezt fordítani, és 30 százalékra csökkentettük ezt az avultsági 
arányt. Ez a költségvetési többlettámogatásnak és az uniós fejlesztéseknek volt 
köszönhető. S ami még ennél is fontosabb, egy másik ábra, ez az elektronikusan 
intézhető ügyek ábrája. Itt a büntető, civilisztika, munkaügy, közigazgatás, csőd, 
felszámolás és cégbíróság tekintetében a 100 százalékos kör egyre inkább kizöldül, 
tehát nagyon sok olyan ügy van már, amely elektronikusan intézhető a bíróságokon, 
így indíthatják el az ügyfelek. Külön hozzátartozik mindehhez a portáljaink 
megújítása, ahol naprakész információkat kaphatnak az ügyfelek, nemcsak a központi 
internetről, hanem a bíróságoknak is olyan portáljaik vannak, olyan weblapjaik, 
amelyek egész Európában párjukat ritkítják, mert ügyfeleknek szóló ismeretek 
érhetők el, és olyan híreket közvetítünk rajta, amit fontos tudni az állampolgároknak. 
Ügyfél-elégedettségi kérdőívek vannak, panaszokat 24 órában lehet előterjeszteni, és 
van már SMS- és e-mail-küldő szolgáltatásunk a regisztrált ügyfelek részére, 
amelyben az ügyükről érdeklődhetnek.  

Mi az, amiért ez az egész nagy igazgatási modellváltás történt? Az a rettenetes 
munkateher és az a különbözőség, amely jellemezte az országot. Erről is hozunk 
néhány adatot, hogy miképpen változott az ügyforgalom a bírósági szervezetben. Az 
első ábrán az országtérképet látják, és ezek a sötétebb és világosabb színek azt jelzik, 
hogy egy tárgyaló tanácson a járásbírósági büntetőperes ügyszakban mennyi volt a 
munkateher, tehát hogy mennyi ügyet kell egyszerre kezelni a bírónak. Látható, hogy 
2011. december 31-én több megyében sötétbarnák a színek: a Fővárosi Törvényszéken 
egy bíró kezén 157 folyamatos ügy volt, és mit látunk 2014. év végére: 75 folyamatos 
ügye van egy kerületi bírósági bírónak a Fővárosi Törvényszéken. Nem kell 
magyaráznom talán, hogy ezzel százéves problémát oldottunk meg a Fővárosi 
Törvényszéken. Tehát az Országos Bírósági Hivatal és ez az igazgatási modellváltás a 
lényegi rendeltetését tulajdonképpen betöltötte, mert innentől kezdve az, hogy 
minőségi munkát tudjanak végezni a bírók, már nem annyira rajtunk múlik, a 
képzésen, hanem igazából az ítélkezés tartalmi egységesítésén fog múlni.  

Hasonló eredményeket tudunk felmutatni a két éven túli peres ügyek 
számának csökkentésében is, hiszen 2011 és 2014 között láthatóan jelentős 
mértékben, összességében 2300-zal csökkent az ilyen ügyek száma. A korábbi évek 
mutatóihoz és tendenciájához képest ez egy rendkívüli előrelépés. Ha egyenként 
tudnám elemezni az egyes oszlopokat, a járásbírósági büntetőügyekben, a civilisztikai 
peres ügyekben, akkor mindegyikhez el tudnám azt is mondani, hogy milyen 
jogszabály-módosítások is segítették ezt, és hogy milyen munkaszervezési 
tevékenység is áll e mögött a munka mögött.  
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Egy törvényszéket emelek ki az összes törvényszék közül, hiszen a főváros volt 
mindig a fekete bárány éveken, évtizedeken keresztül: látható, hogy 2011 és ’14 között 
itt különösen jelentős előrelépések történtek. A nyár elején meghirdetett „szolgáltató 
bíróság” programunk egyik eleme éppen az, hogy ezeket a mutatókat tovább javítsuk.  

Hogy nem csak az országon belül érzékelhetők ezek az eredmények, azt 
mutatja az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblájának adatsora is, amiből 
kettőt emelnék ki. Az egyik a közigazgatási ügyekben az ítélkezés időszerűsége. Ezen 
az ábrán látható, hogy Magyarország a negyedik helyezést foglalja el az Európai 
Unióban. Azt gondolom, ez egy kitűnő szám, és kevés olyan ágazat van, amely ilyen 
eredményekkel dicsekedhetne akár uniós szinten is. De ha a civilisztikai ügyeket 
összességében nézzük, ott is nagyon jó helyen szerepelünk, hiszen hatodikok vagyunk 
ezen a listán, ami, azt gondolom, igazán olyan adat, amire büszke lehet Magyarország. 
(Apáti István megérkezik az ülésre.)  

Mi az, ami jellemzi még a munkaszervezés megújításán túl a bírósági szervezet 
igazgatását? Az a szemléletváltás, amely a „szolgáltató bíróságról” szól, és amikor ezt 
mondom, akkor a közigazgatásban a „jó állam” elképzelésekhez kapcsolódó elveket 
vagy céltételezést idézem. Sokan, talán elnök úr is szívesebben hallja a „szolgáló 
bíróságot”, és amikor ők ezt a szót használják vagy ezt jobban kedvelik, akkor talán 
épp az Alaptörvénynek mindannyiunkra kötelező rendelkezésére gondolnak, 
miszerint „valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, 
ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi”. Ezt szeretnénk 
megvalósítani.  

Amit ennek keretében teszünk, az részben az infrastrukturális fejlesztések, 
mert bármilyen épületmegújítás van, az elsősorban az ügyfeleknek szól, hiszen ők 
azok, akik a tárgyalótermeket, az ügyfélkiszolgáló irodákat használják. Fontos, hogy 
úgy érezzék az ügyfelek, amikor fogadjuk őket, hogy megbecsüléssel és tisztelettel 
övezi őket a bíróság; nem mindegy, hogy milyen tárgyalóterembe lépnek. Óriási siker, 
hogy végre a Debreceni Járásbíróság épülete elkészülhetett. Évtizedek óta várt erre 
Debrecen város, ez hatalmas nagy esemény volt, egy héttel ezelőtt volt az épület 
átadása. Amikor látogatást tettem a járásbíróságon - egy nagy forgalmú bíróságot kell 
elképzelni, a második legnagyobb járásbíróság az országban -, tele volt az aula az 
ügyfelekkel, és mégis egy hangot sem lehetett hallani. Tehát már az épület, a 
fogadótér ahogyan kinéz, tiszteletre, csendre inti az odalátogatókat. S bírók mondtak 
több olyan esetet, hogy már az első hetekben büntetőügyekben vádlottak, ahogy 
körülnéztek a tárgyalóteremben, azt mondták: tisztelt bíróság, tudnék én itt nem 
igazat mondani? (Derültség.) Be kell ismernem, hogy ezt, amivel vádolnak 
elkövettem. (Apáti István: Még a Kennedy-gyilkosságot is. - Derültség.) Ha ilyen 
összefüggések vannak aközött, hogy hogyan néz ki a tárgyalóterem, és hogy hogyan 
viselkednek az ügyfelek, de a bírók is, az ügyintézők is az ügyfelekkel, akkor azt 
gondolom, nem volt kárba veszett az a befektetés, amely 20 százalékkal emelte a 
bírósági szervezet költségvetését az elmúlt három évben.  

De hasonló fejlesztés történt a fővárosban is. Egy több mint 10 ezer 
négyzetméteres ingatlant tudott birtokba venni a Fővárosi Törvényszék, ahol külön 
oktatási centrumot adtak át. Tudni kell, hogy a fővárosban 2500 bírósági dolgozó van, 
900 bíró dolgozik a fővárosban, tehát a bírói kar egyharmada ebben a szervezetben 
dolgozik. Nagyon fontos, hogy ők megfelelő módon tudják a munkájukat végezni. 
Ügyfélcentrumot alakítottak ki; most már a Markó utcában a más kerületekben folyó 
ügyekről is tudnak tájékoztatást adni, tehát nem kell Csepelre, Újpestre elmennie egy 
ügyvédnek vagy egy ügyfélnek, hogy megtudja, ott mi történik az ügyében.  

Nem törvényi kötelezettségünk, de elindítottunk különféle országos 
programokat. Ezek közül nehéz kiemelni azt, amit fontosnak tartok, és nagyon nehéz 
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is volt ezeket elfogadtatni, mert sokszor ért minket az a kritika a bírósági szervezeten 
belül, hogy minek foglalkozunk ilyesmivel, nekünk az ítélkezésre kell koncentrálnunk. 
Most már, azt mondom, kint és bent egyaránt elfogadták azt, hogy bizony ezek a 
programok komolyan összefüggenek azzal, hogy miképpen alakul az ítélkezésünk 
minősége.  

Az egyik ilyen program a tanúgondozás programja, amelyet az idén terjesztünk 
ki az áldozatvédelem irányába. Ami a tanúgondozást illeti, 163 tanúgondozó dolgozik, 
30 bíróságon elkülönített váróhelyiség létezik. Ez azért van, hogy a tanúk, akik 
büntetőügyekben többnyire maguk a sértettek is, félelem nélkül tudjanak megjelenni 
a tárgyalóteremben. 

Ki lehet emelni a „nyitott bíróság” programot, amelynek következtében most 
már a „jó állam” mutatói között is kimutatható eredmények vannak. Ebben a „nyitott 
bíróság” programban 37 ezer diákot találtunk meg az elmúlt évben, különféle 
eseményeken mutattuk be a bírósági eljárásokat, osztályfőnöki órák voltak, 
vetélkedők, perszimulációk, nagyon sokféle eseményen keresztül próbáljuk a 
jogismeretet bővíteni. És mi látszik a „jó állam” mutatóban? Az, hogy ha megtekintjük 
a lakosság jogrendszerbe vetett bizalmát, a 16-24 éves korosztályban óriási ugrás 
mutatkozik: ott sokkal nagyobb a jogrendszerbe vetett bizalom. Én ezt annak is 
betudom, hogy ezt a munkát most már negyedik éve következetesen végezzük, és 
egyre több fiatalhoz és iskolába tudunk eljutni.  

Hasonlóképpen fontos a bírósági közvetítés intézménye. Ma már minden 
törvényszéken elérhető, 120 közvetítő van, és most már nemcsak a járásbírósági 
szinten működik, hanem ítélőtáblai szinten is. Éppen a múlt héten zajlott egy bírósági 
közvetítői eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán, ahol egy nagy társasházi kártérítési ügyben 
próbálkoztak a bírósági közvetítéssel, ami egy nyolcéves ügynek próbálna ilyen 
módon is pontot tenni a végére. 

Mi az, amit visszaigazolnak ezek az országos programok az ítélkezés minőségét 
illetően? Az, hogy növekszik a fellebbezéssel nem támadott ítéletek aránya. Ezt is 
természetesen figyeljük, és részletes adatok vannak a beszámolóban erről: az ügyek 
80 százaléka első fokon jogerőre emelkedik. Ez is mutatja azt, hogy a bírósági 
szervezetbe vetett bizalom erősödik. 

A következő képeken, kicsit a jövőre is utalva vagy akár a mára utalva 
szeretném azt bemutatni, hogy az elmúlt három évben a bírósági szervezetet szinten 
cunamiszerűen vagy a dunai árvízhez hasonlóan érik el különféle ügytípusok, vagy 
jogszabályváltozásból, vagy pedig valamilyen társadalmi változásokból eredően. 
Néhányat ezek közül kiemelnék, azért is, hogy láttassam azt, hogy nem csupán a 
fokozatos ügynövekedés az, amit nekünk kezelni kell, hanem nagyon hirtelen és 
váratlanul érkeznek egy-egy szintre vagy akár egy-egy megyére - mint ahogyan most 
ezt a migránsügyekben láthatjuk - rendkívüli ügymennyiségek. Ezek közül néhányat 
kiemelnék. 

2012-ben az érdemi cég- és cégtörvényesség-ügyek száma megduplázódott, 
tehát még egyszer annyit kellett intézni a bíróságoknak, mint amennyit évente 
szokásosan kellett, egy jogszabályváltozásból következően. De képesek voltunk ezt 
megoldani. 

A szabálysértési peres ügyekkel hasonlóképpen jártunk 2012-ben, mert 2012-
ről ’13-ra ezeknek az ügyeknek a száma is több tízezerszeresére növekedett, de ezt is 
képesek voltunk feldolgozni.  

A törvényszékekhez érkezett elsőfokú polgári gazdasági peres ügyek számában 
mutattuk ki ezen az ábrán azt, hogy milyen nagy volt az úgynevezett devizahiteles 
ügyek száma. A kék oszlopok azt jelentik, hogy a pertárgyértéktől függően 
törvényszéki hatáskörbe tartozó ügy mennyi volt, és a szürke zóna azt jelenti, hogy 
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mennyi devizahiteles ügy érkezett. Amikor 2011-ben elindítottuk, illetve 2012-ben 
végül sikerrel jártunk - és ebben az Igazságügyi Minisztérium a segítségünkre volt -, 
hogy a pertárgyértéket emeljük fel a törvényszéki szinten, akkor nagyon sokan nem 
értették és ellenezték, hogy miért kellene 30 millióra felemelni a pertárgyértékek. Azt 
gondolom, ezek a diagramok nagyon jól mutatják, hogy mi értelme volt ennek. Ha ezt 
nem tesszük meg, és a devizahiteles ügyek a meglévő ügyek mellett érnek el minket, 
akkor a bírósági szervezet képtelen lett volna feldolgozni az egyébként szokásos 
ügymennyiséget a devizahiteles peres ügyekkel egyidejűleg. Tehát ez is mutatja azt, 
hogy az a fajta proaktivitás és a jogalkotóval való párbeszéd milyen nagyon fontos 
ahhoz, hogy működőképesek tudjunk maradni. 

A civilügyeket emeltem még ki, mert az számomra nagyon fontos terület. Ez az 
ábra mutatja azt, hogy milyen mértékben megnövekedett a civil szervezetek 
bejegyzésével kapcsolatos ügyérkezés, részben a Ptk. változásából, részben a 
civiltörvényből következően. Ez a diagram nem is mutatja meg azt, hogy egy-egy 
ügyben nagyon sokfajta nem is kimutatható levelezést kell lebonyolítani. Sajnos 
rendkívül elbonyolított a civil nyilvántartás szabályozása, illetve a civil szervezetek 
létesítésére vonatkozó szabályozás is. Azon vagyunk, hogy ez sokkal egyszerűbb 
legyen. Az Igazságügyi Minisztériumban már előkeresték az 1900-as évek elején 
létező civiltörvényt is, amelyet én még nem láttam, de annyi bizonyos, hogy a mostani 
háromszáz paragrafus helyett körülbelül húsz-harminc szakaszt tartalmazott. Jó 
volna, ha az egyszerű emberek, akik egyesületet, alapítványt szeretnének létrehozni, 
ezt a lehető legegyszerűbb módon meg is tudnák valósítani.  

Ami a 2015-ös évet illeti, itt is nagyon sok kihívás állt előttünk. Láttuk ezt már 
2014 végén: a devizahiteles ügyek, hiszen 16 ezer felfüggesztésre került, azok most 
szép lassan újraindulnak; 2015 őszén a devizahiteles nemperes ügyeket is vártuk és 
várjuk. Új ügytípusként jelenik meg a magáncsőd, amelyről 2014 végén szinte nem 
tudtunk semmit, de most már arra is fel kellett készülnünk. Aztán a civilügyekben 
hasonló változások fognak érni minket. Bővül a börtönök befogadóképessége; 
Szombathelyen és Szekszárdon megsokszorozódott a befogadóhelyek száma, ez 
természetesen növeli az ilyen ügyek számát. S amivel végképp nem számoltunk még 
2014-ben, ez a migrációs válsághelyzet, amely rendkívüli felkészültséget igényelt a 
részünkről. Néhány ábrát hoztam arról, hány ügyet intéztünk el a 2015. szeptember 
16-27-ig terjedő időszakban: 246 ügyet fejezett be a Szegedi Törvényszék; ügydöntő 
határozatot hoztak 242 büntetőügyben; közigazgatási ügyek is érkeztek. Azt kell 
tudni, hogy ezeket az ügyeket az első két hetet követően a rendes ügyek intézése 
mellett végzik a bírók, szombat-vasárnap dolgoznak, és nem a szokásos ügymenetben, 
tehát hogy egy héten két tárgyalási nap van, amelyre felkészülnek, ítéletet írnak, 
hanem négy tárgyalási napot tartanak; az ítélkezés reggel 8 órától estig tart, és 
szombat-vasárnap is folyik. Olyan megfeszített erőket vetnek be bírók, igazgatási 
vezetők, s mindezt azért teszik, hogy azok az állampolgárok és ügyek ne szenvedjenek 
hátrányt, amelyek egyébként a maguk sorára rendesen várnak. Ahhoz, hogy itt az 
infrastruktúrát, a többletmunkát finanszírozni tudjuk, természetesen 
többleterőforrásra volna szükségünk. Sajnos a legutóbb megjelent 
kormányhatározatból azt látjuk, hogy a bírósági szervezet és az ügyészség egyelőre 
ehhez nem kapott kormányzati támogatást. Remélem, hamarosan megjelenik az a 
határozat, amelyik ezt számunkra is biztosítani fogja, különösen akkor, amikor 
további megyék is bevonásra kerülnek ebbe a feladatba. 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és azt kérem, hogy a jövőben is 
segítsék a munkánkat. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a beszámolót. A vitát megnyitom. Ki kíván 
hozzászólni a vitában? Kérdések, vita egyben. Staudt képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Elnök Asszony! Köszönjük szépen a részletes beszámolót, viszont egy-két kérdést, 
hozzáfűznivalót nyilvánvalóan meg kell tennünk. Hallottunk itt olyan számokat, 
amelyek azt támasztják alá, hogy a bíróságok ügyterhe csökken. Ennek természetesen 
nagyon örülünk. 

A kérdésem azzal kapcsolatos, hogy vannak itt viszont olyan ügyek, amelyek 
közérdeklődésre tartanak számot, és nagyon régóta húzódnak - Hagyó-ügy, Kulcsár-
ügy, lehetne sorolni ezeket. Ebben van-e valamilyen elképzelés, hogy ezekben a 
kiemeltnek számító, rendhagyó ügyekben hogyan lehetne gyorsabb eredményt elérni, 
lévén, hogy kifelé a statisztikák kevésbé jelennek meg az emberek felé, mint mondjuk, 
a sajtóhírek, amelyek bejárják a közvéleményt. Úgy gondolom, a hasonló ügyekben 
való gyors ítélkezés adott esetben még a statisztikáknál is jobban megmutatná az 
emberek felé, hogy a bíróságok gyorsabban dolgoznak. 

Eljutott olyan információ hozzám - nem tudom, ez igaz-e -, hogy a Fővárosi 
Ítélőtáblán elég leterheltek a bírók. Tehát annak ellenére, hogy itt a térképen 
Budapest úgy szerepelt, és valóban, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi 
Törvényszék vonatkozásában láthatjuk az ügyteher csökkenését - de a Fővárosi 
Ítélőtáblán mi a helyzet? Igazak-e ezek az információk?  

Szerepel a beszámolóban, amit szeretném, ha részletesebben kifejtene elnök 
asszony, és szeretném megkérdezni, mi értendő az alatt, hogy átláthatóság, integritás 
és egységesítés egy vezetői pályázatnál. Ez szerepel az anyagban, de ennek a 
részletesebb kifejtése talán nem lenne fölösleges.  

Az ellenzék sokszor - és azt hiszem, joggal - feltett kérdését szeretném itt is 
megismételni, hány esetben fordult elő, hogy a bírói tanácsok véleményét és ajánlását 
nem fogadta el elnök asszony, és más döntést hozott. Ez egyértelműen nem derült ki a 
beszámolóból, vagy csak én nem találtam meg ezeket a részeket. Itt nyilvánvalóan 
pályázatoknak az érvénytelenné nyilvánítása is egy olyan erős eszköz, amivel adott 
esetben a bíróságok véleményét félre lehet tenni.  

A sajtóban is megjelent, és meg kell kérdezni emiatt itt is, hogy a Szombathelyi 
Törvényszék bírói tanácsának kollektív lemondását mivel indokolja elnök asszony. Ők 
ezt azzal indokolták, hogy a véleményüket nem vették kellőképpen figyelembe, és így 
próbáltak valamiféle figyelemfelhívással élni a problémára. Úgy gondolom, az ilyen 
hírek semmiképpen nem erősítik a társadalomnak a bíróságba vetett vagy bírósági 
rendszerbe vetett hitét és bizalmát, a statisztikák ellenére, tehát az ilyen ügyeket jobb 
lenne elkerülni. Meg kell kérdeznem, emögött milyen indokok húzódhatnak meg. 

Egy objektív kérdés - és nyilvánvalóan nem az Országos Bírósági Hivatal 
kompetenciája -, hogy egyrészt fizetésemelést a bíróknak, amely 2004 óta nem volt, 
önök csak úgy nyilván nem tudnak adni, mert ehhez pénz kell, viszont azt szeretném 
megkérdezni, hogy ez mikor merült fel utoljára, akár a kormánnyal, 
miniszterelnökkel való egyeztetés során. Van-e valamilyen információja elnök 
asszonynak, hogy várható-e valamikor majd, hogy a bírák jövedelmét esetleg sikerül 
megemelni? Nagyon fontos lenne, ha rendezni lehetne ezt a helyzetet, lévén, hogy 
Európában, de még a régióban is több nagyságrendi lemaradással az utolsók között 
kullogunk a bírói fizetésekben. Ez azért is fájó, mert úgy tudunk csak elvárni nagyobb 
és még felelősségteljesebb munkát a bíróktól, ha megfelelőképpen megfizetjük őket. 
Tudom, hogy bizonyos körökben, például a bírósági alkalmazottak körében némileg 
sikerült itt-ott fizetésemelést elérni, de én most kifejezetten a bírákra kérdezek rá. 
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Egyébként én azt sem tartom ördögtől valónak, ha a bírák fizetése elválik az ügyészek 
fizetésétől; jelen pillanatban ez nagyjából együtt mozog. Ez az én személyes 
véleményem, de ezt bármilyen fórumon fenntartom, hogy a felelősségét és a 
társadalmi megbecsültségét, de inkább most a felelősségre helyezném a hangsúlyt, és 
a döntéseinek az objektivitását egy bírótól sokkal inkább elvárják és a vállán sokkal 
nagyobb feladat van, mint akár egy ügyészén, lévén, hogy az ügyészség egy 
hierarchikus rendszerben dolgozik, egy, ha lehet úgy fogalmazni, parancsuralmi 
rendszerben - amit most nem fejtenék ki, hogy szerintem miért nem jó -, de a bírónak 
valóban csak a törvényeknek alárendelve kell, sokszor nagyon nehéz körülmények 
között, nagy nyomás alatt döntést hozni, és ez a fizetésében is meg kell hogy 
mutatkozzon.  

Elnök asszony beszélt a szolgáltató bíróságokról. Én magam úgy gondolom, 
bennem is egy kettősség van. Egyrészről értem, hogy mi a cél, másrészről nem 
gondolom, hogy a bíróságok minden elemében szolgáltató jellegű intézmény kell hogy 
legyenek. Ha például a bírósági közvetítésre gondolunk, azzal maximálisan 
egyetértek. Ezt nagyon jó szolgáltatásnak tartom, és az ügyterhet is csökkenti, ha 
sikerül megállapodni. De hogy esetleg a leterhelt bírók egy ilyen látványpékség 
gyanánt színdarabban vesznek részt, meg mondjuk, iskolás csoportokat fogadnak, ez 
talán a jövőben megfontolandó, de úgy érzem, túl sok még mindig a leterheltségük, 
hogy a bírókat ebbe be lehetne vonni. Én tehát szkeptikus vagyok, hogy ennyire tágra 
ki lehet-e nyitni a szolgáltató bíróságok kérdéskörét.  

Annak persze örülünk, hogy felújítások vannak, és ez beletartozhat, de azért 
nyilvánvalóan, aki kap egy életfogytiglani börtönbüntetést, az nem fogja azt mondani, 
hogy jó szolgáltatást kaptam, hanem miért nem kaptam inkább kevesebbet. 
(Derültség.) Úgyhogy van ebben nyilván egy kettősség a bíróságok munkájával 
kapcsolatosan. De a bíróságok azért bíróságok, hogy a törvénynek alávetve, néha 
kemény és szigorú büntetést hozzanak, és ez nem feltétlenül fog megfelelni annak, aki 
ezt megkapja.  

A következő kérdésem. Ha jól tudom, bizonyos ügyekben külső ügyvédi 
irodákat von be az OBH, például a kényszernyugdíjazott bírák pereiben a 
képviseletre. Ennek mi volt a pontos oka? Hiszen tudtommal van jogi képviseleti 
osztály is az OBH-n, és ott képzett emberek dolgoznak, tehát így elsőre nekem úgy 
tűnik, hogy el tudták volna látni a védelmet, az OBH képviseletét. Egyrészt igaz-e ez, 
hogy ügyvédi irodákat kellett bevonni? És ha igen, akkor mi volt ennek az oka? 

Végül, bár elnök asszony kitért rá, a bevándorlás kapcsán mi is látjuk, hogy a 
bíróságoknak, főleg a szegedi bíróságoknak nagy volt az ügyterhe, és ez egy 
különleges helyzet. Egyrészről szeretném innen is megköszönni az ott dolgozó, 
hétvégén is dolgozó bíráknak - kérem, tolmácsolja feléjük elnök asszony is -, hogy ezt 
a társadalom és az Országgyűlés nevében is köszönettel vesszük, hogy hétvégén is 
végzik a dolgukat. Az Országgyűlés el fogja fogadni azt a törvényt, hogy a pécsi, 
zalaegerszegi bíróságok is bevonásra kerüljenek. Ezzel kapcsolatosan azt azért 
megkérdezem, hogy lehet-e ezt a jövőben esetlegesen - és ez nyilván az Országgyűlés 
felé egyfajta javaslat lehet - úgy rendezni, hogy ne csak eseti jelleggel jelöljük ki ezeket 
a bíróságokat, hanem lehet-e ezt olyan rendszerben kezelni, ami hosszú távon 
megoldja az illetékességi kérdéseket. Mi ezt kicsit kapkodónak tartjuk, bár támogatni 
fogjuk, annak ellenére, hogy szakmailag ez nem a legjobb javaslat, amit Tuzson Bence 
képviselőtársunk beterjesztett, de ettől függetlenül látjuk, hogy a végeken nagy gond 
van, és támogatjuk ezt a jelenlegi törvénymódosítást. Ezzel kapcsolatos az utolsó 
kérdésem: hogyan látja elnök asszony, kihat-e az átcsoportosítás a többi ügyre, ez a 
helyzet valójában nem fog-e máshol komoly gondokat okozni? Illetőleg adott esetben 
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keretnöveléssel vagy más módon tud-e az Országgyűlés segíteni, hogy ezt a helyzetet 
rendezzük?  

Ezek voltak a kérdéseim és a hozzáfűznivalók. Köszönöm szépen a válaszokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vigh Lászlónak adom meg a szót. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Asszony! Hasonló kérdésem van, mint ahogy Staudt Gábor befejezte. A migráció 
áthelyeződött a szerb–magyar határról a horvát–magyar határra, és ahonnan én 
jöttem, Zala megye érdeklődik, hogy Zalaegerszeg mellett lesz-e, aki még ki lesz 
jelölve, hogy a tehermentesítést jobban meg tudjuk csinálni, hiszen úgy tudom, 
Somogy és Zala megye ügyei a zalaegerszegi bíróságra kerülnének. Ha csak ők viselik 
el két megye terhét, lesz-e erőátcsoportosítás ezzel kapcsolatban, hogy tudja viselni a 
terheket a zalaegerszegi bíróság? Ez iránt érdeklődöm. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Teleki Lászlónak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Asszony! Három kérdésem van. Egyrészt a beszámoló 96. oldalán 
szereplő anyaghoz szeretnék hozzászólni. 508 fő jelentkezett bírónak pályázatokra, és 
a kiválasztás szempontjaival kapcsolatos a kérdésem. Tudjuk, hogy vannak különböző 
testületek, amelyek javaslatot adhatnak. Mégis hogyan dőlt el, hogy ebből az 508-ból 
ez a 115 kapta meg a kinevezését? Erre szeretnék választ kapni. 

Másrészt a civil szervezeteknél tetszett említeni, hogy szeretnék a 
bejegyzéseket felgyorsítani. Csak szeretném jelezni azt, hogy nemcsak a 
bejegyzésekkel van probléma, hanem azzal is, hogy nagyon sok esetben a 
megszüntető határozat is késik, ami azt jelenti, hogy ha valamelyik civil szervezet, 
alapítvány különböző okok miatt fel akarja számolni az egyesületét, ez közel egy évig 
is elhúzódhat a tapasztalatom szerint. Ennek a felgyorsítását is tartalmazza-e az a 
csomag, amiről beszélt, hogy esetlegesen a bejegyzés fel tudjon gyorsulni, és sokkal 
könnyebben tudjanak bejegyzéshez jutni a civil szervezetek, alapítványok? Ez nagyon 
fontos lenne. 

A következő pedig a bírák életpályája. Ahogy látjuk és olvashatjuk, nagyon 
kevés egyébként az az anyag, amit találhatunk benne erről, de egyetlen dolog biztos, 
hogy a bírák európai szinten alul vannak fizetve. Az a kérdés, hogy tudnak-e olyan 
alternatívát az életpályamodellhez hozzáalakítani, hozzákapcsolni, amellyel segíteni 
tudják azokat a béreket, ami számukra is és a közvélemény számára is megnyugtató 
lenne, hogy azt a munkát becsületesen, tisztességesen, amit egyébként a nagy többség 
eddig is ellátott, tudja tovább is folytatni. Ugyanis a társadalom is fontosnak tartaná, 
ha a bírák fizetése, életpályamodellje be tudna indulni. Erre is kérek választ, hogy ezt 
hogyan, mikor tudják elindítani. 

Bár 2015-öt érinti a menekültügy, de mivel ön is szólt róla néhány mondatot, 
én is szeretnék köszönetet mondani főleg azoknak, akik a szegedi bíróságon éjjel-
nappal dolgoznak ezeken az ügyeken. Van-e elég kapacitás most erre? Nemcsak az 
anyagi, mert azt jelezte, hogy az anyagi finanszírozás még nincs megoldva, de a 
személyi feltételei biztosítottak-e, akár ott, akár pedig majd Zala megyében, ahol újra 
megjelentek a menekültek, és ott elég sok ügyet fognak tárgyalni a következő 
időszakban, illetve Somogy megye fog még kapcsolódni ehhez. A személyi feltételei 
biztosítottak-e az ott lévő bíráknak? Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea jelentkezik. Tekintve, hogy nem tagja 
a bizottságnak, szavaznunk kell arról, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy szót kapjon. 
Szavazásra teszem föl a kérdést: ki járul hozzá ahhoz, hogy szót kapjon? (Szavazás.) 
Egyhangúlag így döntött a bizottság, megadom a szót. 

 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm a 

beszámolót, elnök asszony. Egy rövid kérdésem van. Készült egy civil jelentés néhány 
hónappal ezelőtt a magyar bíróságok határozatainak vizsgálatáról 2009-2014 között, 
amiben az szerepel, hogy a bíróságok korrupciós bűncselekményt közbeszerzésnél az 
elmúlt hat évben egyszer sem állapítottak meg. (Apáti István: És az elmúlt huszonöt 
évben hányszor állapítottak meg?) Ön szerint mi lehet ennek az oka? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor megadom a válaszadás lehetőségét elnök asszonynak. 

Dr. Handó Tünde válaszai, reflexiói 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen 
a kérdéseket. Nagyon egyetértek újságolvasóként is és a szervezet igazgatási 
vezetőjeként is azzal az első kérdéssel, hogy miközben a nagy számokban ilyen jól 
teljesítünk, miért van az, hogy mégis egyes ügyekben annyira nem látszik jól haladni 
az ítélkezés. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként nekem a bíróságok 
igazgatásával kell foglalkozni; az, hogy egy-egy ügyben egy bíró miképpen menedzseli 
a tárgyalást, milyen érdemi döntést hoz, vagy egy felülvizsgálatban miért történik 
adott esetben hatályon kívül helyezés egy-egy ügynél, abba az OBH elnökeként nem 
tudok beleszólni. Azt gondolom, hogy Darák elnök úr ezekre a tartalmi és az ítélkezés 
minőségét érintő kérdésekre tud majd válaszolni, hiszen az az ő felelőssége. 

Ami a Fővárosi Ítélőtáblát illeti, valóban érzékeny pontra kérdezett rá, hiszen 
nagyon szépen haladunk előre minden egyes törvényszék, ítélőtábla tekintetében - itt 
még mindig előfordul, hogy egy évre tűznek ki polgári peres ügyeket. Már többször, 
de most ismét előterjesztettük vagy előterjesztjük azt a kérésünket, hogy egy megyét 
még vegyenek el a Fővárosi Ítélőtáblától. A Győri Ítélőtáblát az elmúlt években 
fokozatosan készítettük fel arra, hogy Fejér megyét fogadni tudja. Azon túlmenően 
éppen a nyár elején a BKT, a Fővárosi Törvényszék és a Székesfehérvári Törvényszék 
is gazdasági és civil peres ügyekben egy-egy tanácsnyi segítséget adott a Fővárosi 
Ítélőtáblának. Tehát most a saját erőforrásaikon túl legalább 10-12 ember segíti a 
munkájukat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ítélőtáblán helyreálljon 
az ítélkezés időszerűsége. Tudni kell azt, hogy az ítélőtáblai ügyeknek csaknem 30-40 
százaléka a Fővárosi Ítélőtábla előtt van, úgyhogy mindenképpen, már az induláskor 
egy alulméretezett bíróság volt, kevesebb ember van ott, mint amennyire valójában 
szükség volna; és ráadásul nekik még saját házuk sincs, ami külön megnehezíti a 
munkájukat. Ez ügyben is próbálunk tenni valamit.  

Ami az átláthatóságot illeti, ez is nagyon fontos dolog, hogy nemcsak kifelé 
kellene az igazgatásnak meg az ítélkezésnek átláthatónak lennie, hanem a bírósági 
szervezet belső működésének is ennek kell lennie, és a bírósági szervezet egy olyan 
sajátos szervezet, szemben bármely más közigazgatási vagy államszervezettől, hogy itt 
a különféle önkormányzati testületeknek, országosnak és helyieknek is, nagyon 
komoly szerepük van. Akár egy-egy bírói pályázatnál, akár pedig egy 
vezetőválasztásnál vannak bírói tanácsok, bírókból állnak, bírók választják; vannak 
összbírói vagy járásbírósági értekezletek, amelyeknek véleménynyilvánító szerepük 
van. Arra, hogy a pályázatok miképpen mennek át ezeknek a testületeknek az 
útvesztőin, nagyon részletes szabályok vannak a Bjt.-ben, a Bszi.-ben, az OBT külön 
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rendelkezéseket adott ki, hogy milyen elvek mentén kell a pályázatokat pontozni. Ez 
egy nagyon bonyolult rendszer. Amit ebből fontos tudni, hogy a bírói tanácsok állítják 
fel a rangsorát objektív és szubjektív pontok alapján a jelölteknek, és annyi beleszólási 
lehetősége van az elnöknek, illetve majdnem utolsóelőtti pontként az OBH elnökének, 
hogy a második vagy a harmadik helyezettet támogassa. De tudni kell azt, hogy egy-
egy bírói állásra akár 20-22 jelölt is lehet, tehát az, hogy ki kerül az első három helyre, 
abszolút az elnök vagy akár az én lehetőségeimen kívül van, semmiféle befolyással 
erre nem lehetünk. Az Országos Bírói Tanácsnak, azon túlmenően is, hogy bizonyos 
esetekben egyetértési joga van - vagy másképpen vétójoga - az OBH-elnöki 
döntésekkel vagy esetleges előterjesztéssel kapcsolatban, ezekről részletesen 
beszámolok, és ezek a beszámolók a nyilvános internetes oldalon is elérhetők. 
Minden évben, illetve minden félévben lehet azt látni, hogy hány pályázatból hány 
esetben tértem el; néhányra tehető ezeknek a száma. 129 vagy talán még több 
álláshelyet töltöttünk be a tavalyi évben, és mindössze négy vagy öt volt az, amikor 
eltérést javasoltam. Ezeknek mindig megadtam az indokát, mind az adott törvényszék 
vonatkozásában, mind pedig az OBT vonatkozásában. Hadd ne kelljen ezt most 
egyenként felsorolni, de erről tudunk részletes tájékoztatást is adni.  

Amit nagyon nehéz elfogadni az egyes érintett bíróságoknak, az éppen az a 
döntés, amellyel akár álláshelyeket kell vagy lehet megszüntetni egy-egy 
törvényszéken. Nem tudtuk volna elérni az országtérképnek ezt a kifehéredését, tehát 
hogy egyenlő legyen a munkateher, ha a megüresedő álláshelyeket nem tudjuk 
átcsoportosítani egyik helyről a másikra, onnan, ahol „fölösleg” mutatkozik - 
idézőjelben természetesen -, oda, ahol pedig nagyon szükség van a bírói erőforrásra. S 
ugyanezt meg kell tennünk időnként a törvényszékeken belül is. Tehát akkor, amikor 
a háromfős közigazgatási és munkaügyi bíróságot egy engedélyezett létszámbővítéssel 
megerősítettük a Szombathelyi Törvényszéken, az már a közigazgatási bíráskodás 
hosszú távú tervezett átalakításának is szól, hiszen amikor fő szabályként háromtagú 
közigazgatási tanácsokat szeretne a jogalkotó bevezetni, akkor nem lehetséges, hogy 
egy olyan bíróság működjön, ahol mindössze három bíró van, aki egyáltalán ilyen 
ügyeket kezelni tud. Tehát ahogyan bemutattam több ábrán is, nekünk a jövőre kell 
gondolni. Sajnos ezek a tárgyszerű okok nem mindig jutnak el az érintett bíróhoz. Ez 
számomra csak annyit jelent, hogy sokkal jobban kell kommunikálni, mert abban 
mindenki nyugodt lehet, hogy mindig a jó szándék vezérel minket, és mindig van 
objektív és tárgyszerű oka a döntéseknek, amit sosem hezitálok közzétenni vagy 
elmondani, ha bárki azt megkérdezi.  

Ami a fizetésemelést illeti, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt többen szóvá 
tették, mert valóban, 2002-2004 óta érdemi illetményemelés nem volt a bírósági 
szervezetben. Az egyesülettel, az OBT-vel közösen, elnök úr által megerősítve 
működtetünk egy testületet, amely oszt és szoroz a meglévő erőforrásainkat illetően, 
illetve fogalmazza azt a jogszabály-módosítási kezdeményezést, amellyel felemelhető 
volna a bírói szervezet illetménye, hiszen látjuk, hogy máshol is van életpálya. Nagyon 
remélem, hogy ha ez a parlament elé kerül, akkor számíthatunk a Bjt. és a Bszi. 
módosításához szükséges kétharmadra a tényleges szavazatokban is, és nem csak 
szavakban fogjuk megkapni ezt a támogatást.  

Ami a szolgáltató bíróságból adódó munkaterhet illeti, ott azt szeretném 
kiemelni, hogy természetesen ez a tevékenység önkéntes, nem ellenőrizzük. 
Különbségek is vannak az egyes törvényszékek között. Nem a mennyiség az, ami 
számít, az a nagyság érzékeltetése miatt a közvélemény számára fontos. Az fontos, 
hogy egy-egy ilyen szereplés vagy fellépés, előadás nem csak a közönségnek szól 
egyébként, hanem a bírónak is fontos, hogy ne csak a tárgyalóteremből, egy 
emelvényről váltson szót a közönséggel, a közvéleménnyel, hanem igenis kerüljön 
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bele olyan helyzetekbe, ahol egyszerű magyar nyelven kell elmondani azt, hogy miről 
is szól a bíráskodás. Tehát ezek egyfajta képzési formának is tekinthetők. 

Ami a külső ügyvédi irodát illeti, erről már nagyon sokszor beszámoltam 
egészen 2012-től kezdve. Több száz ügyet visz rendesen az OBH jogi képviseleti 
osztálya, hiszen kártérítési, közérdekűadat-kiadási ügyek indulnak a bíróságok ellen 
is. Ezeket kezeli az a három vagy négy fő; 2012-ben éppen összesen három érdemi 
jogász volt ezen a területen, úgy örököltem meg a területet, hogy gyakorlatilag alig 
volt itt munkatárs, és ezért vált szükségessé az, hogy ügyvédi irodát bízzunk meg. 
Ezen túl azt is fontosnak tartottam, éppen integritási szempontból is, hogy ne az 
egyébként maguk is érintett bírók, akik nálunk a jogi képviseleten dolgoztak, ők 
menjenek el a tárgyalásokra. Ezt a fajta különbözőséget nagyon nehéz egyébként 
megtartani, amikor bírók védik a bíróságok ellen indított pereket általában, itt pedig 
nyilvánvaló, hogy személyes érintettségek, érzékenységek is voltak, amelyektől 
mindenképpen szerettem volna eltávolítani a bírókat és az ügyben eljárókat, hogy ne 
érezzék ezt a személyes kötöttséget vagy kötődést. 

Ami a migrációs ügyekben kifejtett vagy megerősített támogatást illeti, 
köszönöm szépen az elismerő szavakat. Bizony szükségünk volna többletforrásra, 
ezért is terjesztettük elő az igényünket. Jelenleg 130 kirendelt bírót csoportosítottunk 
erre a területre, több tucat bírósági titkár és igazságügyi alkalmazottak állnak 
készenlétben, de legalább 40 fővel szeretnénk emelni a bírói kar létszámát, nem csak 
a mostani helyzet miatt, hanem azért is, mert most már bizonyos, hogy mindig adódik 
valamilyen rendkívüli helyzet, amikor kell hogy legyen egy mozgósítható mennyiségű 
bíró a bírósági szervezetben, amihez viszont az egyes törvényszékeken rendelkezésre 
kellene állnia többleterőforrásnak, akik nem pont őket, de valakiket cserébe fel 
tudnának ajánlani. Úgyhogy nagyon remélem, hogy kapunk erre lehetőséget.  

Ami a Zalaegerszegi Törvényszék és a Pécsi Törvényszék megsegítését illeti, ezt 
már a múlt héten elkezdtük. Szegeden már találkoztak a Szegedi Törvényszék 
vezetőivel, részletes terveket készítettünk, tárgyalóbeosztások készülnek, informatikai 
eszközökkel segítjük őket; naponta kísérjük figyelemmel. Mi az OBH-ból 
természetesen csak a logisztikára figyelünk, arra, hogy senkit ne érjen hátrány, és 
minden támogatást megkapnak tőlünk.  

Visszatérve még a bírói kinevezésekhez, valóban az jellemző, és ez érdekes is, 
hogy vannak egyes vidéki városok, ahol nagyon kevés pályázó jelentkezik. Előfordul, 
akár Szolnok megyében is, hogy egy pályázó jelentkezik egy bírói álláshelyre. Most a 
Fővárosi Törvényszéken büntető kerületi bírósági állásokat írtunk ki: van olyan, 
ahova 36-an jelentkeztek egy helyre. Tehát nagyon nagy különbségek vannak az 
álláshelyre pályázók között, és ahogyan mondtam, először az általános feltételeknek 
kell megfelelni, utána az objektív pontoknak - itt ilyenek vannak, mint nyelvtudás, 
szakvizsga értékelése, amelyek objektív dolgok; legalább húsz ismérv van, amit így 
kell értékelnie a bírói tanácsnak -, és ahhoz jöhetnek az úgynevezett szubjektív pontok 
a meghallgatás eredményeként. Egy ilyen nagyon bonyolult rendszer alakult ki, 
amelynek alapján ezt a rangsort fel tudják állítani. Egyébként ez egy óriási nagy 
dolog, hogy egyre inkább növekszik a szakjogászi végzettségűek száma, és ami az 
objektív pontokat illeti, ha a joggyakorlati időt nem számítjuk, az látszik, hogy az új 
pályázóknál csaknem annyi objektív pont mutatható már ki, mint akár egy 
ítélőtáblára pályázónál. Tehát egyre kiműveltebb emberfők azok, akik pályázatokon 
indulnak, és ez nagyon nagy eredménye ennek a pontozási rendszernek. 

Ami a bírói életpályát illeti, ahogy említettem, ezzel folyamatosan 
foglalkozunk. Belül is megpróbáljuk az erőforrásokat átcsoportosítani, de nagyon 
számítok arra, hogy egy jogállási törvénymódosításnál a parlament a bírói szervezet 
mellé fog állni, és támogatni fog majd minket.  
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Szabó Timeának még annyit, hogy amit kérdezett, az is egy ítélkezés érdemét 
illető kérdés. A Kúria az, amely joggyakorlat-elemző csoportokat tud felállítani egy-
egy akár anyagi jogi, akár eljárásjogi kérdésben. Ők azok, akik az ítélkezés tartalmát 
figyelik, tehát erre is elnök úr tud majd választ adni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Tisztelt Bizottság! Két határozatot 

kell hoznunk.  

Szavazás a beszámoló elfogadásáról 

Az első határozat, miszerint támogatja-e a bizottság a beszámoló elfogadását. 
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 2 tartózkodás. 
Megállapítom, hogy 7 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatta a 
bizottság a beszámoló elfogadását. 

Szavazás az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról 

A következő határozat pedig az országgyűlési határozati javaslat 
beterjesztéséről szól. Mindenki előtt ott van, tehát mindenki látja. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Ez 3 tar. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja a határozati javaslat benyújtását. 

Köszönjük szépen. (Dr. Handó Tünde: Köszönöm szépen.)  
Felkérem a Kúria elnökét beszámolója megtartására. 

a) A Kúria elnökének B/5618. számú országgyűlési beszámolója a 
Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében  
b) A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység 
biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében benyújtott 
országgyűlési beszámolója elfogadásáról szóló országgyűlési 
határozati javaslat  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján, 
valamint döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 
84. § (2) bekezdése alapján) 

Dr. Darák Péter szóbeli kiegészítése 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Kormány tisztelt Képviselői! A Kúria elnökének nem általában kell tájékoztatást adnia 
a Kúria tevékenységéről, hanem két kiemelkedő tematika mentén. Egyrészt beszélnie 
kell az önkormányzati normakontroll-tevékenységről, másrészt be kell számolnia 
arról, hogy mit tett az adott évben a Kúria a jogegység biztosítása érdekében.  

Az elmúlt évben méltatlanul mellőztem az önkormányzati normakontroll 
témáját, ezért ebben az évben szeretnék erre kicsit nagyobb hangsúlyt helyezni. A 
Kúria az Alkotmánybíróságtól vette át a nem Alaptörvénybe, hanem bármely más 
jogszabályba ütköző önkormányzati rendeletek törvényességi felülvizsgálatát. 2014-
ben az önkormányzati normakontroll tanács tevékenysége kezdett abszolút 
koherenssé és előremutatóvá válni, amit az is mutat, hogy jó néhány ügyben elegendő 
csupán az eljárás megindítása a kormányhivatal vagy az eljárását felfüggesztő bíróság 
részéről a Kúria előtt, és ez már arra indítja az önkormányzatokat, hogy módosítsák a 
rendeleteiket.  
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Szeretnék néhány olyan példát mondani, ahol a Kúria Önkormányzati 
Tanácsának tevékenysége egyfajta segítő kontrollt, a jogszabályok következetlenségeit 
kiküszöbölő hatást ért el a tevékenységével. Összességében az ügyszámot tekintve 
nem járt el sok ügyben a Kúria. Minden évben körülbelül 60-70 önkormányzati 
normakontroll-ügyet bírál el, és ezek között jelentős számú az olyan eljárás, ahol az 
önkormányzatok mulasztást követnek el, valamilyen kötelező önkormányzati 
rendeletet nem alkotnak meg. 

A kezdeményezések jó része most már bíróságtól érkezett, tehát egy perben a 
bíró olyan önkormányzati rendeletet kellene hogy alkalmazzon, amely 
jogszabálysértő. Ilyenkor az eljárását felfüggeszti és a Kúria eljárását kezdeményezi. 
Kisebb számú volt 2014-ben a kormányhivatali kezdeményezések száma - ez talán 
betudható annak, hogy választások évéről beszélünk -, és jelentős indítványokat tett 
az ombudsman is a Kúria Önkormányzati Tanácsánál.  

Tulajdonképpen két olyan sorozatper volt, amelyet ki kell emelni: az egyik a 
negatív normakontroll köréből a köztemetőkre vonatkozó következetlen szabályozás 
eredménye; a másik pedig a pozitív normakontroll köréből, amikor a háztartási 
szennyvíz elszállításával összefüggő rendeletüket mulasztották el tömegesen 
megalkotni az önkormányzatok. E két ügytípusban is hozott határozatot a Kúria. 

Ezen túlmenően az alábbi lényeges ügyeket emelném ki. A helyi adókkal 
kapcsolatban leginkább építményadó és telekadó került a Kúria elé. A telekadóval 
kapcsolatban egy olyan jogalkotási változást kellett a jogrendszerbe illesztenie a 
Kúriának, amikor a korábbi törvényi telek fogalom, amely a beépítetlen belterületi 
ingatlanokat foglalta magában, kitágult, kibővült, és az önkormányzat illetékességi 
területén lévő minden telek a telekadó tárgyává válhatott, tehát a külterületi 
ingatlanok is. Ezzel egyidejűleg azonban elmaradt az adómérték vonatkozásában a 
törvény módosítása, és ez azt eredményezte, hogy a külterületi ingatlanokra időnként 
aránytalanul magas helyi adókat, telekadókat vetettek ki az önkormányzatok. Ezt a 
Kúria egy konkrét ügyben észlelte, és kifejtette, hogy a külterületi ingatlanokkal 
kapcsolatosan is arányos telekadómértéket kell alkalmazni. 

A másik, már említett általános téma a köztemetők kérdése volt, ahol volt egy 
olyan rövid szabályozási időszak 2012. január 1. és május 14. között, amikor a 
köztemetőket is lehetett adóztatni. Ezzel több esetben éltek; különösen éles volt a 
helyzet a fővárosban, ahol a szolgáltatást nyújtó a Fővárosi Önkormányzat, míg a 
telekadót kivető a kerület. Itt a Kúria a helyiadó-törvény 6. § c) pontjában foglalt 
szabályba kapaszkodva mondta ki azt, hogy értékelni kell a köztemető funkcióját egy 
ingatlannak akkor, amikor adó alá vetjük.  

Arról is álláspontot kellett kifejtenie a Kúriának, hogy a helyben lakás nem 
minden esetben lehet mentességi ok a helyi adót illetően. Építményadónál 
elfogadható, de telekadónál nyilvánvalóan ezt a mentesülési lehetőséget nem lehet 
alkalmazni. 

Több alkalommal hozott olyan döntést a Kúria, ahol az önkormányzati jogokat 
védte. Például a kiegészítő jogalkotás lehetőségét tartotta fenn akkor, amikor a 
Hungaroring körüli rendezvényeket szabályozó önkormányzati rendeletet 
jogszerűnek találta; vagy amikor kimondta, hogy a közterületen elhelyezett reklámok 
vonatkozásában csupán jogszépészeti szempontból nem semmisít meg 
önkormányzati rendeletet. Az önkormányzati önállóság védelme tükröződik abban a 
döntésben, amely egy kényszertársulás esetében költségvetési rendelet felülvizsgálata 
körében fejtett ki álláspontot.  

A parkoló állampolgár mint fogyasztó jogait védte a Kúria akkor, amikor 
kimondta, hogy a Fővárosi Közgyűlés bizonyos tekintetben túllépett a törvényi 
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felhatalmazás keretein, amikor csak korlátozott módon tette lehetővé annak 
igazolását, hogy a közszolgáltatás ellenértékét a fogyasztó megfizette.  

A közterületi életvitelszerű tartózkodás vonatkozásában is két lényeges 
határozatot hozott a Kúria. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kizárt közterületeket 
egyértelműen meg kell határozni a rendeletekben. 

A saját hatáskörét értelmezte akkor, amikor egy önkormányzati rendeletbe 
foglalt egyedi döntés esetében is gyakorolta a felülvizsgálatot, illetve tulajdonvédelmi 
tesztet alkalmazott az Alkotmánybíróság eljárásának mintájára akkor, amikor úgy 
értékelte, hogy a kapualjban elhelyezett reklámtáblák vonatkozásában az 
önkormányzatok nem rendelkeznek az arányos közjogi beavatkozás lehetőségével. 

Ennyit tehát az önkormányzati normakontrollról; most néhány szóban 
kitérnék a Kúria jogegységi tevékenységére is, amelyet 2014 vonatkozásában egyrészt 
meghatároztak a devizahiteles perek, illetve a devizahiteles-problémakör, másrészt az 
új polgári törvénykönyv hatálybalépése, amelyhez hozzá kellett igazítani a Kúria 
korábbi iránymutatásait. A Kúria megfelelő költségvetési ellátással - amiért külön is 
köszönetet szeretnék mondani az Országgyűlésnek -, megemelkedett ügyforgalmi 
adatokkal állt helyt. Jelentősen növekedett 2014-ben a Büntető Kollégium 
leterheltsége, illetve közel kéthavi érkezésnek megfelelő választási ügy érkezett a 
Kúriára, amely a közjogi tanácsok többletmunkáját jelentette. Ennek ellenére 
valamennyi mutatónk kedvezőbbé vált, és ahogy említettem, azokhoz a kiemelt 
célokhoz - ilyen az új magánjogi kódex egységes alkalmazásának biztosítása - 
megpróbáltunk megfelelő iránymutatásokat nyújtani. 

2014-ben most már harmadik éve folytattunk joggyakorlat-elemzést. A 
joggyakorlat-elemzést az Alaptörvény tette a jogegység biztosításának új eszközévé, és 
2014-ben is jelentős módon igyekeztünk hozzájárulni a jogalkotás fejlesztéséhez és a 
joggyakorlat alakításához, például a védői jogok vonatkozásában, a szakértői 
bizonyítás problematikájának vizsgálatában. Az érvénytelenségi jogkövetkezmények 
és a párhuzamosan megindított érvénytelenségi és végrehajtás-megszüntetési perek 
összefüggéseit szintén joggyakorlat-elemzés keretében kíséreltük meg tisztázni, úgy, 
ahogy a kisajátítási ügyek ítélkezési gyakorlatát is joggyakorlat-elemzés keretében 
tártuk fel. Ezek a joggyakorlat-elemzésről készült összefoglalók, amelyek a Kúria 
honlapján mindenki számára elérhetők, javaslatokat fogalmaznak meg a problémák 
megoldására a jogalkotás számára is.  

A joggyakorlat-elemzésen túlmenően a Kúria jelentős jogegységi határozatokat 
is hozott 2014-ben. Egyrészt a civil szervezetek bejegyzésével és a civil szervezetek 
törvényességi kontrolljával kapcsolatos korábbi elavult iránymutatásokat helyezte 
hatályon kívül, mintegy teret nyitva az új polgári törvénykönyv alapján kialakuló új 
bírói gyakorlat számára. Másrészt abban a jogegységi határozatban, amellyel 
felülvizsgáltuk a korábbi Ptk. alapján kiadott magánjogi iránymutatásainkat, egy 
rendkívül bonyolult feladattal szembesültünk, hiszen egyidejűleg él egymás mellett a 
régi Ptk. és az új Ptk. is, még évtizedekig lesznek olyan ügyek a bíróságok előtt, 
amelyekben a régi polgári törvénykönyvet kell alkalmazni. Tehát oly módon kellett 
ezt a felülvizsgálatot elvégezni, hogy ne sértsük egyik polgári törvénykönyv hatálya alá 
tartozó jogviták megfelelő elbírálásának lehetőségét sem. Különbséget tettünk azok 
között az iránymutatások között, amelyek olyan tárgyban születtek, ahol az új Ptk. 
eltér a régi szabályozástól, és azok között az iránymutatások között, amelyekben a 
korábbi iránymutatások szövegszerűen vagy tartalmilag beépültek az új polgári 
törvénykönyvbe, fenntartásuk tehát ezért szükségtelen. Az 1/2014-es polgári 
jogegységi határozat megfelelő tájékoztatást ad az állampolgároknak, a jogkereső 
közönségnek és a jogászi hivatásrendeknek abban a tekintetben, hogy melyik 
iránymutatás miért került hatályon kívül. 
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Jelentős jogegységi határozata volt 2014-ben a Kúriának a devizaalapú 
fogyasztói kölcsönszerződések egyes rendelkezéseinek tisztességtelenségéről szóló 
jogegységi határozat, amely a jogalkalmazás mérföldkövének tekinthető abban a 
vonatkozásban, hogy az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses 
rendelkezések tisztességtelensége körében felállított egy olyan elvekből összeállított 
követelményrendszert, amely a jövőre nézve hosszú távon rendezheti ezt a problémát. 
Ugyanakkor jelentős társadalmi visszhangja volt a különnemű árfolyamok 
alkalmazása tisztességtelenségének a megállapításának, amit az is mutat, hogy a 
jogalkotó a bíróságok segítségére sietett, amikor a 2014. évi XXXVIII. és XL. törvény 
elfogadásával a Kúria határozatában foglalt elvi tartalomra alapozva rendezte ezeket a 
kérdéseket.  

A Kúria jelentős kollégiumi véleményeket alkotott büntető ügyszakban a 
közfeladatot ellátó személy fogalmának pontosítása körében; a munkaügyi ítélkezést 
illetően a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének feltételeiről; közigazgatási 
ügyszakban a határozat végrehajtásának felfüggesztése vonatkozásában; a Polgári 
Kollégium pedig egy perspektivikus joggyakorlat-elemzés elvégzését követően egy 
nagyon részletes polgári kollégiumi véleményben foglalkozott azzal, hogy mely 
esetekben lehet indokolt a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése felülvizsgálati 
eljárásban, illetve a másodfokú ítélkezés során. Az a célja a Kúriának, hogy az ésszerű 
időn belül történő igazságszolgáltatás biztosítása érdekében a legszükségesebb körre 
szorítsa a hatályon kívül helyezéseket, hiszen ez az eszköz alkalmas lehet arra, hogy az 
eljárások elhúzódjanak. Ez a gondolkodás, amely az eljárások gyorsítása irányába hat, 
tovább folytatódott; éppen most, szeptember 23-án tartott a Kúria egy tanácskozást 
az ítéleti bizonyosság szükséges foka témakörében, amely ezt a gondolatot fejleszti 
tovább. 

Én azt gondolom, a Kúria 2014-ben a jogegység biztosítása során megtette a 
lehetőségeihez mért lépéseket, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy fogadja el az erről 
szóló beszámolómat. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e hozzászóló. Staudt Gábor! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönjük szépen a beszámolót. Megmondom őszintén - és itt ki fogok 
térni a részletekre -, azért vagyunk kicsit bajban, illetve a hozzáállásunk azért egy 
kicsit kettős, mert egyrészt látjuk a Kúriának azt a magas szakmai tevékenységét, 
amelyet végez, elismerjük az eredményeket, de pont olyan területeken - és itt ki fogok 
majd térni rá, ez a devizahitelek ügye - látunk problémákat, amit viszont szóvá kell 
tenni. De azt is látjuk, hogy ez nem csak a Kúrián múlik, erre az Országgyűlésnek, a 
kormánynak, akár bizonyos szempontból az Európai Unió Bíróságának a döntései is 
kihatással vannak. Tehát amikor itt kritikákat fogalmazunk meg, akkor tökéletesen 
érzékeljük azt az elképesztő nyomást, ami a Kúrián volt a devizahitelek kérdésében, és 
azt is látjuk, hogy nagyon nehéz ebben a környezetben, amikor mondjuk, az 
Országgyűlés is hoz rossz döntéseket, a Kúriának csak vegytisztán jogegységi 
döntéseket hozni, amivel adott esetben az Országgyűléssel vagy a kormánnyal is 
szembe kellene menni, viszont a hatályos törvények alapján állnak. Tehát ami kritikát 
a Kúria felé tolmácsolunk, azt ezzel összefüggésben kell figyelembe venni. S 
egyébként azt is el kell mondjam, hogy bizonyos esetekben - bár itt egy egyedi ügyet 
hozok fel, Lázár János utazásait, hogy hol szállt meg és mennyiért, ezeknek a kiadása, 
az viszont olyan döntés volt, ahol nyilvánvalóan a Kúria a jogszabályok alapján hozott 
egy döntést, nem félve attól, hogy ennek nyilvánvalóan politikai konzekvenciái is 



 24 

lehetnek, mármint abban a tekintetben, hogy ez a kormányzat egyik erős emberét 
érintheti, de ha a törvényben le van valami írva, akkor nyilvánvalóan ez meghozásra 
kerül. Tehát látjuk, hogy a Kúria is igyekszik mindenképpen betartani ezeket az 
elveket. 

A devizahitelek ügyében azonban azt érzékeljük - és a kérdésem erre fog utalni 
-, hogy van egy bizonytalanság. Ez a bizonytalanság abból adódik, és ezt korábban, 
amikor az elmúlt évek beszámolóit tárgyaltuk, az Országgyűlésben is elmondtam, 
hogy lehet-e, illetve ha a bankok hibáztak, és korábban a törvényeket nem 
megfelelően tartották be, akkor ezeknek a betartatása valóban olyan lavinát indíthat 
el - amiről nyilvánvalóan a jogszabályok nem tehetnek, hogy őket be kell tartani -, ami 
komoly következményeket tartogatott volna a bankrendszer tekintetében, viszont 
nekik is, ahogy egy egyszerű állampolgárnak, ezeket be kellene tartaniuk.  

Hogy mire gondolok, egy-két kérdést a jövőre vonatkozóan is szeretnék 
feltenni. Az ELTE-n ez év július 1-jén rendeztek egy konferenciát, ahol előadó volt a 
Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, az IM helyettes államtitkára, illetve a 
Kúria tanácsvezető bírája is. Ott az érvénytelenség kérdéskörét feszegették, s hogy 
milyen jogkövetkezményeket lehet alkalmazni, és a felek között hogyan jöhet létre az 
elszámolás egy érvénytelen szerződés esetén. Ez nyilván megint csak a 
devizaszerződéseknél került leginkább képbe. Az előttünk lévő kúriai beszámolóból 
azt is megtudhattuk, hogy az 1/2010. PK véleménynek csak egy részét, a 10. pontját 
tartották fenn, ami alapján kiesett az a pont, ami korábban a joggyakorlatot 
meghatározta, hogy érvénytelen szerződésre, ha az érvénytelenség megállapításra 
kerül, nem lehet jogot alapítani, és tulajdonképpen semmisség szerint kell elbírálni és 
a felek között elszámolni. 

Hogy miért fontos ez? A devizahiteleknél folyó perekben van egy 
bizonytalanság a bíróságok között, hogy ha egy ilyen szerződés teljességében 
érvénytelen, akkor milyen módon kell elszámolni egymással: tehát akkor is 
devizaalapon kell elszámolni, ha az egész szerződés megborul - ha szabad így 
fogalmaznom. Véleményem szerint és a korábbi joggyakorlat szerint ha egy szerződés 
semmis, akkor nem lehet válogatni a kikötések közül, tehát akkor az adott és a kapott 
szolgáltatással kell a feleknek egymás irányában elszámolni: ebben az esetben 
nyilvánvalóan forintot kaptak az adósok, tehát ilyen formában kellene elszámolni. Ez 
tehát nagyon fontos kérdés. Viszont azt lehet érezni, hogy a Kúriának is arrafelé halad 
a jogértelmezése, hogy a jövőben, tulajdonképpen annak ellenére, hogy mondjuk, 
érvénytelenség kerül kimondásra, még devizában kell egymással elszámolnia a 
banknak és az adósnak, ami véleményünk szerint nem lenne jó, ha így lenne, hiszen 
ahogy mondtam, egy semmis szerződésből jogok és kötelezettségek nem 
származhatnak. Illetőleg az Európai Bíróság C-618/10. számú ügyében is kimondásra 
került, hogy az érvényessé nyilvánítás, ha a bíróság ebbe az irányba indul el, az sem 
járhat a szerződés tartalmának a kiegészítésével. Tehát van erre európai uniós 
bírósági döntés is. S tulajdonképpen a 6/2013-as polgári jogegységi határozat hozta 
be ezt a dilemmát; ott még csak - és ez szerepel az anyagban is - az árfolyamrés 
behelyettesítését jelöli meg, és a kérdésemet itt fogalmazom meg elnök úr felé. Mi úgy 
látjuk, és a konferencián részt vevő kollégák is azt érzékelték, hogy adott esetben a 
Kúrián születhet egy olyan jogegységi határozat, amely egy az egyben kimondhatja 
adott esetben azt, hogy ez ne csak az árfolyamrésre vonatkozzon, hanem 
tulajdonképpen érvénytelenné nyilvánított vagy a bíróság által érvénytelenné 
nyilvánított vagy a korábbi szabályok alapján semmis szerződések esetében is 
devizában kellene elszámolni. Ez véleményünk szerint az eddigi magyar 
joggyakorlattal nem feltétlenül lenne összhangban. A kérdésem tehát az, hogy van-e 



 25 

tervben ilyen jogegységi döntés, és a Kúria kíván-e újabb jogegységi döntést hozni 
ebben az ügyben.  

S azt is el kell mondjam, szerepel a beszámoló 42. oldalán is, miszerint 
egyébként nagyon helyesen egyrészről joggyakorlat-elemző tevékenység - ezt 
említette elnök úr is - kezdődött ebben az ügyben, de a joggyakorlat, és ez az 
anyagban is szerepel, nem volt még kellő mélységű; talán éppen a felfüggesztések 
miatt, talán éppen a bíróságok bizonytalansága miatt, bár tudtommal volt, ahol 
születtek határozott döntések, volt, ahol nem feltétlenül, ha szabad ezt mondanom, 
merték a bírók meghozni a csupán vegytisztán a jogszabályok alapján meghatározott 
döntéseket, mert ők is érzékelték, hogy itt valamiféle változás van a joggyakorlatban. 
Tehát egyrészt a joggyakorlat-elemzés nem feltétlenül - és ezt az anyag is tartalmazza 
- vezetett eredményre, hiszen a joggyakorlat még nem alakult ki. És az is benne van az 
anyagban - és ez a 6/2013-as jogegységi határozatra vonatkozik, illetve arra, hogy az 
miért csak viszonylag szűk körben került meghatározásra vagy szűk körben tartalmaz 
rendelkezéseket a jogkövetkezmények tekintetében -, hogy akkor még, amikor ez 
megszületett, nem volt egyértelmű, hogy a magyar Alkotmánybíróság vagy az Európai 
Unió Bírósága döntése folytán adott esetben nem lesznek-e a devizaalapú 
kölcsönszerződések nagy számban érvénytelenek. Tehát ebből levonható az a 
következtetés, hogy bizony benne volt a levegőben, és a hatályos magyar jogszabályok 
alapján megtörténhetett volna az, hogy ezek a szerződések tömegesen érvénytelenek, 
és eszerint kellett volna elbírálni. Azóta természetesen a Kúria-döntések és az 
Országgyűlés döntése alapján másfelé indult el az élet, de nem szeretnénk, ha azok a 
jogkereső állampolgárok, akiknek az ügyei folyamatban vannak még a bíróságokon, 
azzal szembesülnének, hogy tulajdonképpen minden kapu bezárul előttük, és ha a 
jogszabályoknak megfelelő döntéseket kérnek, ezeket akkor sem kapják meg. És 
hangsúlyozom ezzel kapcsolatosan, hogy itt az Országgyűlést és a kormányt terheli a 
legnagyobb felelősség, de természetesen ezeken a döntéseken keresztül a Kúria is 
nagyban meg tudja határozni, hogy a bíróságok hogyan, milyen módon járjanak el.  

Úgyhogy summa summarum, elnök úrtól azt kérdezem, hogy a jövőben lehet-e 
újabb jogegységi határozatokra számítani ebben a témában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy témára 

szeretnék rákérdezni: 2014-ben három választás is volt, az ezzel kapcsolatos kúriai 
tevékenységre. Emlékszem, hogy a 2013-as beszámolónál ez sokkal inkább 
felvetődött, de mégis, miután most tartunk a 2014-es beszámolónál, arra kérem elnök 
urat, hogy az ezzel kapcsolatos kúriai tevékenységről tájékoztassa a bizottságot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki Lászlónak adom meg a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Nagyon rövid leszek - értettem elnök úr mosolyát. A 
kérdéseimet nem is tenném most fel, mert három fontos kérdésem lenne, de azt 
gondolom, részben kapok rá választ, meg kaptam is már részben.  

Én is rákérdezek arra, hogy a 2014-es választások milyen kihívásokat 
jelentettek a bírói kar számára. Ezt fontos lenne tudni, mert elég kevés hangsúlyt 
kapott egyébként a jelentésben ez a fontos témakör, hogy hogyan látták, hogyan 
értékelik és hogyan tudták kezelni az elmúlt időszak választásait. 
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A szakmai célkitűzések, amelyeket felsoroltak a beszámolóban, teljesen jók, és 
azt gondolom, elfogadhatóak a Magyar Szocialista Párt részéről, mert látszik, hogy a 
szakmaiságot akarták növelni azzal a célkitűzéssel, amit megfogalmaztak; illetve 
persze a pályázatokon való részvétel is hasonló módon fontos, mert a szakmaiságot 
ott is tudták növelni. 

A Magyar Szocialista Párt álláspontja az, hogy támogatni kívánja a beszámolót, 
és azért kívánja támogatni, mert a bírák munkáját nagyra értékeli, és elhivatottságot 
tapasztalt az elmúlt időszakban, ezért a Magyar Szocialista Párt mindenképpen 
támogatja, és megköszöni a bíráknak, illetve a dolgozóknak azt a munkáját, amit az 
elmúlt időszakban megtettek, hogy a jog érvényesülni tudjon, illetve a jogbiztonsága 
meglegyen az embereknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Staudt Gábornak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azért szeretnék nagyon 

röviden még hozzászólni, mert elnök úr válaszai után már nem lesz rá lehetőség, és 
indokolni szeretném azt, hogy ebben a bizottságban most miért fogunk tartózkodni.  

Úgy gondolom, mivel az Országgyűlés fog dönteni erről a javaslatról, addig 
ezeket, amiket elmondtam, devizahiteles kérdéseket adott esetben lehet tisztázni, 
illetve nyilvánvalóan meghallgatjuk elnök úr válaszát is. Viszont egyelőre ez a 
dilemmafaktor bennünk azért megvan, és itt főleg a jogkereső állampolgárok hozzánk 
eljutott panaszai dominálnak. De azt is szeretném elmondani elnök úrnak, amivel 
kezdtem a hozzászólásomat, hogy jelen pillanatban ez a tartózkodó vélemény inkább 
szól a kormánynak és az Országgyűlés meghozott döntéseinek, ami után kúriai 
jogegységi döntések is kellett hogy szülessenek. Tehát azt kell mondjam, politikailag 
lehet, hogy részben igazságtalan, de mégis, a társadalmi problémákra reflektál, és 
ezeket a problémákat előbb-utóbb, azt kell mondjam, közösen, az Országgyűlés 
bevonásával meg kell oldanunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea újra jelentkezett, újra szavazásra 

teszem föl a kérdést, hozzájáruljunk-e, hogy szóljon. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag így döntött. Köszönöm szépen. 

Bocsánat, még annyi szolgálati közlemény, hogy 11 órától plenáris ülés van, 
kicsit önmérsékletre intek mindenkit. Bár szolgálati titokként kezeltem, hogy 
kaptunk-e engedélyt, mert ha ezt előre elmondom, akkor még hosszabbak vagyunk. 
(Apáti István: Én ezért nem szólalok meg, hogy ne húzzam az időt.) Úgyhogy most 
megadom a szót Szabó Timeának. 

 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én ennek ellenére az 

előzőhöz hasonlóan rövid leszek. Elnök úrnak is köszönjük a beszámolót, és Handó 
elnök asszony tanácsának megfelelően elnök úrtól kérdezem meg, hogyan értékeli azt, 
hogy a bíróságok az elmúlt hat évben korrupciós bűncselekményt közbeszerzésnél 
nem állapítottak meg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy több hozzászóló nincs, 

megadom a válasz lehetőségét elnök úrnak. 

Dr. Darák Péter válaszai, reflexiói 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm a kérdéseket és az 
észrevételeket. Nekem is személyes elkötelezettségem az, hogy a társadalmi 
problémákra a Kúria a maga eszközeivel reagáljon, figyelemmel kísérje azokat, a 
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jogegység biztosítása érdekében folyamatosan kezelje ezeket a kérdéseket. Nem volt 
ez másképp a devizahiteles ügyekkel kapcsolatban sem, hiszen amint egy olyan számú 
ítélet megszületett az érvényesség–érvénytelenség kérdéskörében, ami lehetővé tette 
a Kúria jogegységi eljárását, ezt lefolytattuk, 160 ítélet alapján hoztuk meg azt az első 
döntésünket. Ez a döntés értelemszerűen nem érinthetett további kérdéseket, például 
az érvénytelenségi jogkövetkezmény kérdéskörét, hiszen ebben a tekintetben 
semmilyen jogerős döntés nem állt rendelkezésre. Tehát egyrészt nem jutottak el 
maguk a perek ebbe a fázisba, másrészt maguk a keresetek sem érvényesítettek ebben 
az időben ilyen jellegű igényeket.  

Ezért döntöttem úgy, hogy joggyakorlat-elemzés indul a devizahiteles ügyekkel 
kapcsolatban az itt várhatóan bekövetkező jogkövetkezmények kérdéskörében és az 
akkor már feszítő problémák vizsgálatára a párhuzamosan folyó érvénytelenségi és 
végrehajtás-korlátozási megszüntetési perek tekintetében. Ezek a joggyakorlat-
elemzések elkészültek. Ezeknek a konklúzióját a beszámolóm is tartalmazza, illetve a 
Kúria honlapján teljes terjedelemben megismerhető. Képviselő úr nyilvánvalóan 
olvasta ezeket az összegzéseket, látja, hogy rendkívül bonyolult kérdéskörről van szó 
(Dr. Staudt Gábor: Igen.), ami ráadásul összekapcsolódik eljárásjogi kérdéskörökkel, 
a marasztalási és megállapítási keresetek kérdésével, az uniós jog hivatalbóli 
alkalmazásának kérdésével, ami mindegyik önmagában megérne egy misét.  

Az a konklúzió, amelyet a joggyakorlat-elemző csoportok megfogalmaztak, 
valóban nem mindig egyértelműek, hiszen hoztak egyhangú döntéseket bizonyos 
kérdésekben, konszenzusos döntéseket, de elfogadtak többségi, tehát a kisebbség által 
ellenzett álláspontokat is. Ez azért lehetséges a joggyakorlat-elemzés keretében, mert 
ez kötőerővel a bíróságokra nem rendelkezik, és a célja is az volt ezeknek az 
elemzéseknek, hogy felmutassa azokat a problémákat, amelyekkel az egyedi ügyben a 
konkrét bíró szembesülni fog, és ebben bizonyos támpontot nyújtson a számára. 
Ennél többre jogerős ítéletek hiányában a Kúria nem vállalkozhat, tehát kötelező 
jogegységi határozatot mindaddig, amíg olyan számú ítélet nem születik ezekben az 
ügyekben, amelyek ezt lehetővé teszik, a Kúria nem fog hozni.  

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy félresöpörnénk a problémát. Épp a mai 
napon, ugyancsak 9 órától a Kúrián tanácskoznak a Kúria Polgári Kollégiuma és a 
bíróságok polgári kollégiumainak vezetői arról, hogy hogyan lehet ezekben a 
kérdésekben érthető és segítő iránymutatásokat megfogalmazni. Tehát a 
joggyakorlat-elemzést követően sem zárult le ez a folyamat, a Kúria most is 
foglalkozik ezekkel a kérdéskörökkel, és ahogy képviselő úr említette, a Kúria 
tanácselnökei még azt a nagyon nehéz feladatot is vállalják, hogy tudományos 
konferenciákon tájékoztatják a jogi hivatásrendeket arról, hogy a gondolkodásban hol 
állunk. Ezt tette a tanácselnök asszony ezen a konferencián. Ez a fajta alapállás az 
utóbbi évek változásai közé írható, hiszen korábban meglehetősen visszahúzódóan 
viselkedtek a Kúria bírái és tanácselnökei ilyen kérdésekben. Tehát azt szeretném 
mondani, hogy kezeljük ezeket a kérdéseket, folyamatosan figyelemmel kísérjük az 
ítélkezés alakulását, és azokról a lépésekről, amelyek nálunk megtörténnek, 
haladéktalanul tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Jelenleg nincsenek meg a feltételei 
annak, hogy a Kúria jogegységi határozat formájában továbblépjen ezeknek a 
problémáknak a kezelésében.  

A következő kérdés a választási jogorvoslatok kérdése. A Kúriának nagy 
tapasztalata van a választási jogorvoslatok elbírálásában, hiszen minden 
országgyűlési, önkormányzati választás alkalmával a rendszerváltás óta gyakorolta ezt 
a jogkörét. Tehát nem ért váratlanul bennünket a 2014-es választási jogorvoslatok 
kérdésköre sem, erre alaposan és átgondoltan felkészültünk. Talán ennek is 
köszönhető, hogy a több mint kétszáz jogorvoslati ügy mindegyikét határidőben és az 
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érintettek megelégedésére tudtuk elbírálni. Tehát azt kell mondjam, semmilyen 
kiugró problémát a választási jogorvoslatok elbírálása nem okozott. Egyetlen dologtól 
tartottunk, nevezetesen, hogy mivel az ítélőtáblákra került az önkormányzati 
választások választási jogorvoslatának hatásköre, attól tartottunk, hogy esetleg az 
ítélőtáblák között eltérő gyakorlat alakulhat ki. Ezt próbáltuk megelőzni azzal, hogy 
előzetesen a Kúria korábbi években kifejtett gyakorlatát megismertettük az ítélőtábla 
azon bíráival, akik ilyen jogorvoslatot intéztek, és folyamatosan lehetővé tettük a 
szakmai konzultációt az ítélőtáblai bírák számára. Ez biztosította azt, hogy végül is az 
önkormányzati választások jogorvoslatai is rendben lezajlottak. 

A képviselő úr megszólalását csak alá tudom támasztani abban, hogy valóban 
kiemelt célja a Kúriának, hogy szakmai szempontokat érvényesítsen a döntéseiben, de 
ha ez így történik, vagy ha esetleg mégsem sikerül megvalósítani, erre az elnök vajmi 
kevés befolyással bírhat. Tehát a kúriai bírák, a kúriai tanácsok a saját legjobb 
lelkiismeretük szerint járnak el az ügyekben.  

Közbeszerzési korrupciós ügyek nyilvánvalóan azért nem kerülnek a Kúriára, 
mert nem születnek olyan jogerős ítéletek, ami ellen ilyen felülvizsgálati kérelmet 
lehet benyújtani. Hogy ezek az ügyek miért nem keletkeznek, annak nagyon bonyolult 
szociológiai háttere lehet, ami, azt hiszem, túlmutat az én megbízatásomon. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ismételten két határozatot kell 

hoznunk. 

Szavazás a beszámoló elfogadásáról 

Egyrészt a beszámoló elfogadásáról kell döntenünk. Aki elfogadja a 
beszámolót, az kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki nem fogadja el? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 2 tartózkodás. 
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadtuk. 

Szavazás az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról 

Most arról határozunk, hogy támogatjuk-e az országgyűlési határozati javaslat 
benyújtását. Aki ezt támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen. Két perc technikai szünetet rendelek el. (Dr. Darák Péter: 
Köszönöm. - Rövid szünet.)  

a) Az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló B/4680. számú 
beszámoló  
b) Az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján, 
valamint döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 
84. § (2) bekezdése alapján) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Köszöntöm a legfőbb ügyész urat és 
munkatársait. Megadom a szót legfőbb ügyész úrnak. 

Dr. Polt Péter szóbeli kiegészítése 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy örömömre szolgál, hogy most egy évről számolhatok be, 
és nem többéves átfogó munkát kell vázolnom. Ennek ellenére azt gondolom, van 
miről beszámolni, az elmúlt év rendkívül fontos volt, több szempontból is. Nem tudok 
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természetesen a rendelkezésre álló időben mindent elmondani, de igyekszem kitérni 
mindazon területre, ami azért felvillantja legalább az ügyészség működését és annak 
eredményeit. Tehát fogok beszélni a büntető szakágról, közjogi szakágról, az 
ügyészség funkcionális munkájáról; remélem, mindegyikre jut valamennyi idő, és 
természetesen állunk rendelkezésre, ha kérdéseik lennének. 

Az ügyészség mind a büntető, mind pedig a közjogi területen tevékenykedik, 
azonban az Alaptörvény szerint is súlyponti része a munkának a büntető tevékenység. 
A büntető tevékenység elválaszthatatlan attól, hogy hogyan alakul Magyarországon a 
bűnözés helyzete. Ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy az összbűnözés 
terjedelme csökkent 2014-ben, 12,8 százalékkal kevesebb bűncselekményt 
regisztráltunk. Alapvetően a vagyon elleni bűncselekmények területe az, ahol ez a 
csökkenés mutatkozik. A változásokat természetesen elemezzük. Az elemzés azt 
mutatja, hogy a csökkenés egy része jogszabályi változás, más része azonban 
tényleges tartalmi változás. A regisztrált elkövetők száma is csökkent, tavaly 108 389 
elkövetőt regisztráltunk.  

Ami nagyon kedvező jelenség - és itt semmifajta statisztikai változás nem 
befolyásolta ezt a kedvező jelenséget -, az emberölések számának a csökkenése. Ez 
tavaly 129 volt, tavalyelőtt még 138 emberölésről kellett beszámolni. 

Sajnálatos módon növekedett a közlekedési bűncselekmények száma, és 
ugyancsak növekedett a közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma is. 2014-
ben 3268 korrupciós bűncselekményt tártak fel a hatóságok. Az én megítélésem 
szerint ez a növekedés nem annyit jelent, hogy maga a korrupció jelensége 
növekedett, hanem azt, hogy az eddig rejtve maradt bűncselekmények egy részét 
sikerült tavaly feltárni, és ez előrelépést jelent.  

A büntető szakterület munkaterhe ennek megfelelően valamennyit csökkent a 
tavalyi évben. Az iktatott és elintézésre várt ügyek száma 818 050 volt, ez 2013-ban 
901 635. Ez tehát nem ügyszám, hanem valamennyi ügyiratot az iktatás alapján 
vettünk számba. Valamennyit csökkent a nyomozó hatóságoktól érkezett 
dokumentumok száma is, és úgy gondolom, ez kihatott az ügyészségi munkára. 

A nyomozó hatóságoktól vádemelésre 114 538 ügy érkezett, összesen a 
tavalyelőttről áthúzódó ügyekkel több mint 120 ezer ügyet kellett a vádemelésre 
alkalmasság szempontjából megvizsgálnunk. Az ügyek 51,5 százalékában emeltünk 
vádat; a többiben vagy meg kellett szüntetni a nyomozást, vagy pedig vissza kellett 
adni további nyomozási cselekményekre, illetve egyéb döntést kellett hozni.  

A váderedményesség továbbra is kiváló a büntető szakágban. 2013-ban 96,4 
százalék volt, ezen 0,2 százalékot újra sikerült emelni, 96,6 százalék.  

Amiről mindenképpen beszélni kell: alapvető cél az igazság feltárása mellett a 
hatékony munkavégzés. Ennek egyik alapeleme az ügyek gyorsítása. Jól tudjuk, hogy 
Magyarországot legtöbbször Strasbourgban a lassú ügyintézés miatt marasztalták el. 
Úgy érzem, hogy ezen a téren nagy lépést sikerült előre tenni. Gyakorlatilag 
valamennyi gyorsítást szolgáló jogintézményben több ügyet bíráltunk el, több üggyel 
foglalkoztunk, mint korábban. Így a tárgyalás mellőzésére szolgáló jogintézménynél 
7,4 százalékkal nőtt az ilyen ügyek száma; a vádemelés elhalasztására 3,1 százalékkal 
többször került sor; a bíróságok elé állítás száma, ami igen nagy abszolút számot is 
tesz ki, nagyon jelentősen, szignifikánsan növekedett, 8,6 százalékkal.  

Úgy gondolom, az ügyészség vádképviseleti tevékenysége továbbra is magas 
színvonalú. Növekedett a tárgyalási szám, ez az ügyészek számára pluszmunkaterhet 
jelent. Tehát igaz ugyan, hogy a bűncselekmények száma csökkent, és ezáltal a 
nyomozásfelügyeleti tevékenység bizonyos tekintetben kevesebb munkát jelentett, 
ugyanakkor a bíróság előtti tevékenység nőtt, hiszen a kötelező ügyészi részvétel miatt 
a tárgyalások számával egyenes arányban nő az ügyészi részvétel száma is. Sőt, 
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megnöveltük azon részvételünket is a bírósági tárgyalásokon, bíróság előtti ügyekben, 
ahol nem kötelező az ügyészi részvétel, mégis személyesen voltunk jelen a nyilvános 
üléseken vagy legalábbis azok jelentős részén. Ez is további energia- és időráfordítást 
jelentett.  

A bíróságok egyébként általában a váderedményesség alapján is az ügyésszel 
azonos álláspontot képviselnek, legalábbis ami az ügyek minősítését jelenti. Kevésbé 
van ez így a joghátrányok tekintetében. Itt az eltérés elsősorban a mennyiség 
tekintetében mutatható ki, nem is a minőség tekintetében. Mi egy kicsit szigorúbb 
álláspontot képviselünk, mint a bíróság. Talán nem is véletlen az, hogy emelkedett az 
ügyészi fellebbezéssel érintett terheltek száma 2013-hoz képest. Azt viszont örömmel 
mondhatom, hogy emellett emelkedett az ügyészi fellebbezések eredményessége is, 
ami azért messze elmarad a váderedményességtől, hiszen 55,7 százalék, de 3 
százalékot így is sikerült emelni.  

Fontos a Kúria előtti tevékenységünk. Jogorvoslati indítvány, felülvizsgálati 
beadvány számos esetben született a Kúria előtt. 

A nyomozásfelügyelet és a vádelőkészítés kapcsán még egypár szót hadd 
szóljak. Úgy gondolom, itt sikerült minőségi javulást elérnünk, különösen 
meghatározott ügykategóriákban. Az ügykategóriák közül itt kiemelném a gazdasági 
bűncselekmények kategóriáját, továbbá a korrupciós bűncselekmények kategóriáját. 
Azt tudni kell a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban, hogy ezek egy része 
kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó nyomozás, nagyobbik hányada azonban másik 
nyomozó hatóság tevékenységét képezi; itt az ügyészség nyomozásfelügyeleti 
tevékenységet lát el a vádelőkészítési szakban.  

Külön kell szólnom - egyébként talán érdekes lehet, ezt elmondanám -, hogy a 
korrupciós ügyekben egyebek iránt a hivatali vesztegetés tekintetében 360 terhelttel 
szemben intézkedtünk, ami rendőri intézkedéssel volt összefüggésben; 
pénzügyőrökkel szemben 165 terhelt volt érintve; a NAV munkatársainál 150 terhelt; 
közigazgatási területen 234 terhelt; egyéb más ügyekben 2056 terhelttel szemben 
intézkedtünk korrupciós ügyben az elmúlt évben. Összesen egyébként 3020 terheltet 
jelent ez, amit összehasonlítva a 2013-as számmal, nagyon nagy arányú növekedés, 
hiszen akkor 1215 terhelt volt, tehát kevesebb, mint a fele.  

A korrupciós ügyek tekintetében az ügyészségi nyomozást érintően külön kell 
szólni a Központi Nyomozó Főügyészség tevékenységéről, amely a tavalyi évben most 
már négy teljesen feltöltött regionális osztállyal folytatta a tevékenységét, amelyeknek 
a munkaterhe egyre inkább növekedett.  

A közérdekvédelmi szakterületről hadd szóljak egypár szót. A közérdekvédelmi 
szakterület az elmúlt években jelentős változáson esett át. 2014-ben is több 
jogszabályi változás érintette a közérdekvédelmet. Kiemelkedik a Ptk. 2014. évi 
hatálybalépése; erre egyébként külön készült az ügyészi szervezet, és a felkészülés 
sikeresnek mondható. Módosult a polgári perrendtartás is, ami az ügyésznek új 
hatáskört biztosított az ingatlanszerzési célú csalás, zsarolás, uzsora-
bűncselekményekkel összefüggő polgári jogi igények érvényesülése iránt, azáltal, 
hogy kötelező az ügyésznek itt fellépnie. A hatálybalépés márciusi volt, tehát igen 
kevés idő jutott a gyakorlati érvényesülésre. 2014-ben ugyancsak fontos változás volt 
a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása; erre külön törvény adott 
hatáskört és kötelezettséget az ügyészség számára. 

Külön kell szólni a szabálysértési ügyekről. A szabálysértési ügyek a szakterület 
ügyforgalmának 40 százalékát tették ki. Itt nyilvánvalóan egy magas érkezési számról 
beszélünk, ami növekedett, melynek oka a szabálysértési hatóság 
ügyszámnövekedése. 
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A szakterületnél külön kell szólnom, ha külön szóltam a büntető szakterületnél 
a korrupcióról, hogy a közérdekvédelmi szakterület is jelentős mértékben hozzájárul a 
korrupció elleni küzdelemhez. A megbízhatósági vizsgálatok felügyeletét az ügyészség 
látja el, ami egy alapvetően ellenőrző-megelőző jellegű tevékenység a korrupció 
tekintetében. 

A másik kiemelkedő közérdekvédelmi feladat a büntetés-végrehajtás 
törvényességi felügyelete. Itt azt lehet látni, hogy rendkívül jelentősen nőtt e 
szakterület leterheltsége, hiszen csak az ideérkező panaszok, kérelmek, bejelentések 
száma 31,7 százalékkal növekedett 2013-hoz képest. Itt igen sok vizsgálatot 
végeztünk, több mint 8 ezer vizsgálatot végzett az ügyészség a bv-szakterületen. 

Néhány mondat a nemzetközi tevékenységről is. Nagyon intenzíven részt 
veszünk a nemzetközi együttműködésben, több szinten is. Külön megemlítem a 
visegrádi csoport legfőbb ügyészeinek együttműködését, amely most már 
intézményesített, és egységes álláspontot képviselünk például az európai ügyész 
tekintetében; azt lehet mondani, hogy a visegrádi csoport legfőbb ügyészei az eredeti 
magyar ügyészségi álláspontot tették magukévá. De jelen vagyunk az Európa Tanács 
konzultatív tanácsában, ami az ügyészséget érinti, valamint az Unió konzultatív 
fórumában is aktív tevékenységet végzünk. Külön meg kell említenem a Eurojustot, 
tehát az uniós ügyészi szervezetet. Itt azt látjuk, hogy intenzíven növekszik a magyar 
részvétel. 2014-ben az előző évhez képest 32-vel több koordinációs értekezletet 
kezdeményeztünk, és egyre több közös nyomozócsoport felállításában veszünk részt, 
illetve javasoljuk magunk a felállítását.  

Röviden a funkcionális területről. A személyügyi helyzet tekintetében 4826 az 
ügyészi szervezet engedélyezett létszáma, ami némiképpen emelkedést jelent az előző 
évhez képest. Ez annak köszönhető, hogy a termőföld tulajdonjogával kapcsolatos 
feladatokra összesen 40 fő létszámbővítést kaptunk. 8,3 százalékos létszámhiánnyal 
működünk, amit folyamatosan igyekszünk betölteni.  

Magasra értékelem az ügyészi szervezetben folytatott képzést, továbbképzést. 
2014-ben 29 központi képzési program volt, egyebek iránt pedig folyamatos a 
fogalmazók, alügyészek továbbképzése, képzése is. Az ügyészek egyébként magasan 
kvalifikáltak és képzettek, egyetemeken, egyéb felsőoktatási intézményekben mintegy 
70 ügyész oktat. (Dr. Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.)  

A gazdasági feltételekről azt tudom mondani, hogy tavaly 38 milliárd 
256,4 millió forint állt rendelkezésre, ez a korábbi évhez képest 3,9 százalékos 
növekedés volt. Jelentős része, a fele feladatnövekedésből adódik. A forrásszerkezet 
változatlan, a kiadásoknak több mint 95 százaléka támogatás, 4,4 százaléka 
maradvány, és mindössze 0,1 százalék a saját bevétel. A kiadások legnagyobb része 
személyi jellegű kiadás; dologi kiadásokra jóval kevesebb jut, és fejlesztésekre is 
viszonylag kevés. 

Egy területet említek még: jelentős fejlődést értünk el az ügyészségi 
informatikában. Az egyes informatikai szolgáltatások az ügyészek részére már az 
ügyészségen kívül is elérhetők, valamennyi tárgyaló ügyész hordozható számítógéppel 
rendelkezik, és a tárgyalóteremben is a hálózatok révén tudja kezelni az elektronikus 
iratokat.  

Összefoglalásul az én értékelésem szerint 2014-ben az alábbi jellemzőkkel 
írható le az ügyészség: egyrészt a törvényes működés, másrészt az előző évhez képest 
hatékonyabb és egyébként is, abszolút értelemben is hatékony működés; másrészt a 
stabilitás és a kiszámíthatóság. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. A vitát megnyitom. Megadom a szót 

Vas Imre alelnök úrnak. 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Legfőbb ügyész úr említette az ügyészség korrupcióellenes tevékenységét. Majd a 8. 
napirendi pontnál tárgyalunk olyan ellenzéki tárgysorozatba vételi kérelmet, amely a 
korrupcióellenes ügyészség létrehozásáról szól. Én úgy emlékszem, hogy az 
ügyészségnek van korrupcióellenes tevékenységet végző része. Arra kérem legfőbb 
ügyész urat, hogy ebben erősítsen meg vagy cáfoljon; illetve ha ténylegesen létezik, 
akkor ennek a szervezeti felépítéséről kérnénk tájékoztatást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábornak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Legfőbb Ügyész 

Úr! Igyekszem röviden összefoglalni a kérdéseket, hozzáfűznivaló véleményünket. 
Egyrészről, sorban haladva, az anyagban szerepel a 9. oldal tetején, hogy a pénzmosás 
tekintetében, gazdasági bűncselekmények, szervezett gazdasági bűncselekmények 
tekintetében nem igazán bizonyul hatékonynak a felderítés, illetve az ügyészi munka, 
a bűnüldöző szervek munkája. Ezzel maximálisan egyetértünk, és várjuk azt, hogy 
mikor történik ebben változás. Kérdezem legfőbb ügyész urat is, hogy mit terveznek, 
hogyan tervezik ezen változtatni. Tudom, hogy nemcsak az ügyészséget, a rendőrséget 
is érinti. Sajnos sok esetben, amikor feljelentést teszünk gazdasági bűncselekmények 
ügyében, azt látjuk, hogy sokszor a szakmai felkészültség is hiányzik a nyomozó 
hatóságok részéről, és néhol azt érezhetjük, minthogyha a kezük is meg lenne kötve. 
De a gazdasági, a pusztán gazdasági maffiaszervezeteket érintő esetekben is 
hatékonyabb fellépést várnánk el. A 9. oldalon egy önkritikus mondatot találunk, 
ezért gondolom, hogy legfőbb ügyész úrnak stratégiája is van arra, hogy ezen hogyan 
lehetne változtatni. Ha az Országgyűlés fellépését igényli, akkor jó lenne tudnunk, 
miben tudunk hozzájárulni a hatékonyabb bűnüldözéshez.  

A 31. oldalon szerepel a - nevezzük így - lakásmaffia-ügyekben való ügyészi 
fellépés. Ennek örülünk, hogy ez megindult. Nem szerepel az anyagban - vagy 
legalábbis én nem találtam -, hány ilyen esetben léptek fel az ügyészek. Úgy 
gondolom, ez nagyon fontos terület, mert akik ezt elszenvedik, sokszor nem képesek a 
saját jogaikat érvényesíteni, ráadásul sok esetben akár egy polgári eljárás során is 
kiderülhet, hogy akár vádemelésre is sor kerülhet, hiszen nemcsak egy polgári jogi 
visszaélés valósulhatott meg, hanem mondjuk, a zsarolás, kényszerítés, egyéb 
bűncselekmények is. Tehát nagyon jó, ha az ügyész ott van, tudja ezt értékelni, és 
bűncselekményként akár vádat is tudnak emelni. 

A 32. oldalon szerepel az általános szerződési feltételek megtámadásáról szóló 
beszámoló. Itt tíz keresetről ír legfőbb ügyész úr. Én ezt nagyon kevésnek érzem, és 
bízom benne, hogy a jövőben ez emelkedni fog, lévén, hogy az ügyészségnek nagyon 
nagy szerepe lenne, és lehet, hogy ehhez bővíteni kell a létszámot vagy a szakmai 
affinitást, mert ezek inkább gazdasági ügyek, de nagy szerepe lenne abban, hogy a 
különböző cégeket vagy akár a bankvilágot is érintő szerződési feltételek esetén is fel 
tudjon lépni. Sok esetben ez akár bűncselekmény is lehet, tehát úgy gondolom, a jövő 
ügyészsége részéről akár az általános szerződési feltételek, akár a gazdasági 
bűncselekmények - és gondolok itt, mondjuk, egy bank vagy pénzügyi intézmény által 
elkövetett sorozatos jogsértő, már-már bűncselekmény kategóriába tartozó 
gyakorlatra - esetében az ügyészi fellépés nagyon hatékony lehet, és visszatartó erővel 
bírhat.  

A zsebszerződések elleni küzdelemre plusz 500 millió forintot is kapott az 
ügyészség a beszámoló alapján. Ennek egyrészről nagyon örülünk, másrészről én nem 
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látom még azokat az eredményeket, ami ehhez mérhető lenne. Lehet, hogy ez egy 
előkészítő fázisban van, természetesen lehet, hogy a jövőben ezt tömegesen 
tapasztalhatjuk. Bár erre kitért legfőbb ügyész úr a szóbeli indokolásban is, de ha 
abban esetleg még tájékoztatást tudna adni, hogy várható-e ezek volumenének az 
emelkedése, milyen stádiumban vannak ezek az ügyek. Ezek szerint a pénz megvan 
rá. Hatékony fellépést várnánk mindenképpen, és nem csak mi, szerintem az egész 
Országgyűlés. 

A kábítószerrel való visszaélések száma is sajnálatosan nőtt, több mint 13 
százalékkal. Bár ezt nem értettem, az anyag miért határozza meg úgy, hogy valójában 
eltérés alig mutatható ki az előző évhez képest. Szerintem ez a 13 százalék azért 
jelentősnek mondható, és a fiatalok tekintetében, az ifjúságvédelem tekintetében is 
elvárható, hogy főleg a maffiaszervezetekre, tehát a kereskedőkre minél inkább 
lecsapjanak a bűnüldöző hatóságok. 

A végére hagytam, ami mindig a legkényelmetlenebb téma. A közélet tisztasága 
elleni bűncselekményeknél sajnos továbbra sem látjuk, bár a korrupciót kicsiben és 
nagyban is kell üldözni, de sajnos úgy látjuk, hogy nagyban még, ha a politikai szférát 
és főleg a regnáló politikai szférát érintő ügyekről és feljelentésekről van szó, akkor 
sok esetben az ügyészség sajnos tehetetlennek bizonyult. Nem tudom, ennek mi az 
indoka, illetve feltételezéseim lehetnének - de most nyilván nem abban a körben 
vagyunk, amikor feltételezésekről kellene beszélnünk -, viszont az biztos, hogy az 
emberek elvárják, és ha olyan a korrupciós helyzet, az emberek tapasztalása és 
egyébként a nemzetközi kimutatások alapján sem nagyon változott Magyarországon, 
sőt sok szám tekintetében romlott, akkor az ügyészségnek fel kellene lépni. Ha nem is 
azt mondom, hogy odáig kellene eljutni, ami Romániában van, hogy mindennap 
elvisznek egy vezető politikai szereplőt, bár lehet, hogy ez is egy megoldás lenne, ha 
elkövetnek olyan bűncselekményeket, de az emberek számára azért mégis - és ez 
egyébként a mindenkori ügyészségre és a mindenkori kormányokra is igaz, tehát igaz 
volt ez adott esetben a szocialista kormányokra is és azt megelőző kormányokra is - 
egy fontos megerősítés, hogyha a regnáló garnitúrából is sikerül lecsapni egy-két 
elkövetőre. Mert akkor az emberek azt látják, hogy bizony az ügyészség kellően 
független és kellő erővel bír ahhoz, hogy ezekben az esetekben is eljárjon. Nem 
mennék bele, de láthatunk olyan eseteket, amikor mondjuk, politikusoknak csak a 
lakása nagyobb értéket képvisel, mint amennyi az elmúlt másfél évtizedben a legális 
jövedelmük. Ilyeneknek nem volna szabad egy jogállamban előfordulniuk. Tényleg 
nem sorolnám fel ezeket az ügyeket, de az ügyészség fellépését hatékonyabban 
várnánk ezekben az esetekben is, érintsen akárkit, akár ellenzéki, akár kormányoldali 
politikusokat, és még emellett a látható életvitelről, milliós karórákról vagy akár a 
legális jövedelemmel nem rendelkező tanácsadóknak a több százezres, több milliós 
ruházkodásáról, életviteléről nem is beszélve. Ezek olyan problémák, amelyekre az 
ügyészségnek is választ kellene adnia. 

A végén azzal kapcsolatban szeretném még megkérdezni legfőbb ügyész urat, 
van-e arra statisztika - mert a váderedményességnek láthatjuk a statisztikáját -, hogy 
azokban az esetekben, amikor mondjuk, olyan politikai szereplőket érint egy 
vádemelés, akik nem kormányoldaliak, tehát a mindenkori ellenzékhez tartoznak - ez 
egyébként tömegesen inkább a kisebb ügyekben valósul meg, bár nagyobb ügyeket is 
láthatunk -, van-e olyan kimutatás, amelyik a váderedményességnek erre a 
szegmensére vonatkozik. Mert én úgy tudom, hogy ezekben az esetekben ez alig 
nagyobb, mint 50 százalék, ami egyrészről azért sajnálatos, mert akkor úgy tűnik, az 
ügyészség nem képes megfelelőképpen képviselni a vádat ezekben az esetekben, vagy 
úgy is vádat emel, ha utána a bíróság ezt elutasítja; ez a kisebb ügyekre vonatkozik. 
Miközben a másik fele pedig az a történetnek, a nagyobb ügyeknél, amikor valóban 
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feltételezhető, hogy mondjuk, az előző kormányok alatt döntő pozícióban lévő 
emberek akár milliárdoknak is az eltüntetésében részt vettek, akkor meg annyira 
elhúzódnak az ügyek, és nem kerül elég hatékony megbüntetésre az illető, hogy ott 
viszont az elszámoltatás hiányát lehet felróni. Tehát ez egy kettős probléma, de úgy 
gondolom, az ügyészségnek a politikai ügyekben is hatékonyan kell a bizonyítékokat 
összegyűjtenie, és el kell kerülni azt is, hogy rásüssék a bélyeget, hogy az 
elszámoltatásban nem kellőképpen vesz rész, és a másik felét is el kell kerülni, hogy 
nevezzük így, az a bélyeg a homlokára kerüljön az ügyészségnek, hogy koncepciós 
eljárásokhoz adja a nevét, és vádat emel úgy, hogy adott esetben teljesen egyértelmű, 
hogy felmentéssel fog végződni az ügy.  

Ennyit szerettem volna, elnök úr, és várom a legfőbb ügyész úr válaszát. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Legfőbb Ügyész Úr, Főügyész-helyettes Urak! Először is elnézést, hogy nem tudtam 
itt lenni a beszámoló elején. Én százszor kértem már a kormánypártokat, hogy ne a 
frakcióülés idejére időzítsék a bizottsági üléseket, mármint a minden párt számára 
megszokott frakcióülés idejére. (Közbeszólások.) Ez nem a legfőbb ügyész úr hibája, 
természetesen, és ezért kérem az elnézést azért, hogy nem tudtam itt lenni. 
(Közbeszólások, derültség.) Meghallgatom szívesen, képviselőtársaim, ha valamiben 
nem értünk egyet; szívesen visszaadom addig a szót. 

Ami viszont a beszámolótól független és általános érvényű kritikai 
megjegyzéseimet illeti, azt szeretném egy csokorba szedni most. 

Először is, ami az új vagy viszonylag új struktúrát illeti, ami 2010-től fennáll, 
itt egy kérdést is tettem már fel legfőbb ügyész úrnak e vonatkozásban. Sajnálom, 
hogy azt a választ kaptam, amit kaptam. Ugyanis természetesen egy jelentésből ki 
lehet emelni azt is, ami jó, sőt talán érdemes is kiemelni azt, ami jó, nevezetesen, 
hogy vannak olyan országok, amelyek nem tartoznak a leglecsúszottabb országok 
közé, és ezek bizonyos nézőpontból ugyanott tartanak, ahol mi, vagy akár picit még a 
hátunk mögött is. De én azt gondolom, egy ilyen jelentésből vagy jelentéssorozatból 
érdemes figyelembe venni azokat a kritikai megjegyzéseket is, amelyek a magyar 
szabályozást jobbá tehetnék. 

Ott is azzal kezdtem és itt is ezzel szeretném, hogy természetesen ez elsősorban 
a jogalkotó felelőssége, és nem a legfőbb ügyész úré, azonban a legfőbb ügyész úr 
élhet azzal az igénnyel, hogy törvény kezdeményezését javasolja. S mivel legfőbb 
ügyész úr annak idején az ügyészségi törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi 
szabályozás mellett kiállt, ezért nyilvánvalóan figyelemmel kíséri az esetlegesen ezt 
ért kritikákat is. Én éppen ezért kérdeztem akkor legfőbb ügyész urat, és sajnáltam, 
hogy ennyire elutasító választ adott, hogy azokat a strukturális problémákat, 
amelyeket egyébként az OECD is megfogalmazott vagy a GRECO megfogalmazott 
vagy legutóbb a Transparency International a jelentésében, azokat még csak 
megfontolás tárgyává sem hajlandó tenni. Mert ha ezt tenné, akkor legfőbb ügyész úr 
nyilván ha javasolna bizonyos irányú módosításokat, az az Országgyűlés számára is 
egy megfelelő súllyal bíró, most ne formálisan értse, de indítvány lenne. Ha ezt 
ellenzéki pártok javasolják, akkor a sikerre nyilvánvalóan lényegesen kisebb az esély, 
ismerve a kormánypártok kompromisszumkészségét és hozzáállását. Ami a struktúrát 
és a strukturális problémákat illeti, itt akár a legfőbb ügyész mandátumának a 
meghosszabbítására gondolok, akár a nagyon széles utasítási jogkörére, akár a belső 
kontroll hiányára, vagy bármi olyanra, amit a három, általam felhívott szervezet 
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kritikaként megfogalmazott, én őszintén remélem, hogy legfőbb ügyész úr az első 
reakciójánál kicsit nyitottabban áll majd hozzá a későbbiekben ehhez, és hajlamos 
lesz megfogadni egyes ajánlási pontokat. Attól függetlenül, hogy egyébként 
nyilvánvalóan a legfőbb ügyész úr tud olyan országokat mondani, ahol erre is, arra is, 
amarra is van példa.  

Ami a működést illeti, konkrét problémát szeretnék jelezni. Nem kívánom azt a 
vitát teljes egészében újranyitni, amely kialakult köztünk a legutóbbi beszámolók 
elfogadása kapcsán, ott a plenáris ülésen is egy elég éles vita alakult ki. Azokat az 
érveket és kritikai megjegyzéseket továbbra is helytállónak tartom. Azért is tartom 
helytállónak, mert az elmúlt időszak például bizonyítja azt, hogy 2014-ben, ’15 
legelején, már a beszámolóval érintett időszakban is több olyan felmentő ítélet 
született - gondolok itt Molnár Gyula, Szilvásy György, Weinek Leonárd felmentésére 
-, amelyek politikai ügyek, politikai természetű vagy érintettségű ügyek voltak, és 
valóban, az akkori politikai ellenfelek választási indulási esélyeit nagyon erősen 
befolyásolták, illetve a Legfőbb Ügyészség a tevékenységével befolyásolta, és a bíróság 
mégis úgy döntött jogerősen, hogy ezek a vádak megalapozatlanok voltak. Ugyanis - 
és ezt most is fölemlítem - az a probléma, tisztelt legfőbb ügyész úr, nem az a 
probléma, hogy a bíróság dönthet másképp, mint ahogy az ügyészség látja; de amikor 
büszkék arra, hogy 96,6 százalékos váderedményességük van egyébként, úgy 
általában az ügyekben, akkor jó, ha a politikai, a baloldalt érintő politikai érintettségű 
ügyekben majd a végén kijön az 50 százalék, de talán még az alatt is marad. Azt 
gondolom, ez egy komoly probléma, és a továbbiakban is komoly probléma marad, 
egészen addig, amíg ez a gyakorlatuk nem változik meg. 

A másik oldalon viszont, és itt szeretnék új ügyeket hozni, a régieket is 
természetesen fenntartom, de ott meg az ügyészség minthogyha kicsit másként 
értékelne; másként értékel földügyekben, másként értékel az Országos Roma 
Önkormányzatnál történt visszaélések ügyében. Tudom én, hogy indult eljárás, 
tisztelt legfőbb ügyész úr, csak mikor, milyen terjedelemben? Én azt gondolom, 
egészen más vehemenciával áll neki az ügyészség ezeknek az ügyeknek, mint 
korábban annak idején a másik oldal által érintett ügyeknek. 

Ugyancsak, amire Staudt képviselő úr is utalt, vannak bizonyos, egyébként 
szembeszökő olyan vagyongyarapodási ügyek, amelyekkel lehet, hogy nem foglalkozik 
a Mentelmi bizottság a parlamentben, mert egész egyszerűen megvan a többségük 
ahhoz, hogy azt mondják, hogy itt nincs szükség, mondjuk, a vagyonnyilatkozatok 
felülvizsgálatára, de én azt gondolom, ezek bizony megalapozhatnak nagyon sokszor 
ügyészségi eljárásokat, amelyek nem indulnak meg. 

Ugyancsak nehezményezem az ügyészség magatartását a kitiltási botrány 
kapcsán. Azt gondolom, ha ilyen komoly, márpedig én azt gondolom, hogy ha az 
Egyesült Államok részéről korrupciós vádak fogalmazódnak meg, akkor a Legfőbb 
Ügyészségnek legalábbis egyrészt nyitottabban kellene hozzáállni, és akár saját 
vizsgálatot elrendelni az adóhatóság működésével kapcsolatban, akár pedig 
megpróbálni ennél talán egy picit hatékonyabban fellépni, hátha az amerikai fél 
bizonyos jogsegélyek kapcsán nyitottabbá válik. Nem tudom, legfőbb ügyész úr 
minden lehetőséget kihasznált-e annak idején; én úgy tudom, nem. Előre jelezném 
legfőbb ügyész úrnak, hogy ha már az adóhatóságnál tartunk és az adóhatóság 
esetleges korrupciós ügyeinél, egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam az elmúlt 
időszakban a Magyar Jog hasábjain, amely az adóhatóság korrupciós ügyeit elemzi, 
méghozzá meglehetősen megalapozottnak tűnő, tudományos alapossággal. Arra 
kérem legfőbb ügyész urat - én természetesen el fogom ezt önhöz juttatni egy írásbeli 
kérdés formájában -, indítson vizsgálatot ezekben az ügyekben. Néhol ez a tanulmány 
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nagyon konkrét megfogalmazásokkal él; ez egyébként a legutóbbi számban jelent 
meg, a szerzője pedig Stotz Gyula, így hívják az illetőt, ezt megjegyeztem.  

Végül két dolgot szeretnék még kiemelni. A másik ilyen a Norvég Alappal 
kapcsolatos nyomozás, ahol én azt gondolom, szintén szembeszökő volt az, hogy 
milyen törvénytelenségek történtek. Ilyeneket egyébként a bíróság is megállapított. 
Itt én nagyon hiányoltam a Legfőbb Ügyészség nyomozásfelügyeleti munkáját, 
méghozzá azt, hogy ezekben az ügyekben nem látta azt, ami mindenki számára 
szembeszökő volt, hogy itt semmi másról nincs szó, mint a civil szervezeteknek 
politikai okból való vegzálásáról a rendőrség részéről. A Legfőbb Ügyészség ebben az 
ügycsoportban sem szólalt meg.  

S végül, visszakanyarodva kicsit a politikai érintettségű ügyekre, föltettem 
kérdésként legfőbb ügyész úrnak, és nagyon sok mindenre korrekt választ is kaptam, 
erre viszont nem kaptam semmilyen választ, hogy fölmerült egyszer az a probléma - 
ha emlékszik rá, legfőbb ügyész úr; ebben is volt szóbeli kérdésünk, illetve vitánk 
egymással -, hogy mennyire gyakorlat az a nyomozó hatóság, illetve az ügyészség 
gyakorlatában, hogy tanúból gyanúsított lesz. Tehát először tanúként hallgatják ki a 
már láthatóan meggyanúsítandó személyt, vagy láthatóan még meg nem 
gyanúsítandó személyt, de a lényeg az, hogy tanúként az igazmondási kötelezettség 
terhe mellett, és utána gyanúsítottá válik. Föltettem azt a kérdést legfőbb ügyész 
úrnak, és nem kaptam rá választ, hogy azokban az ügyekben, amelyeket az elmúlt 
beszámolója alkalmával mi fölhívtunk, mint amelyek szerintünk politikai érintettségű 
ügyek voltak, azokban hány olyan ügy volt, ahol tanúból gyanúsított lett. Erre én nem 
kaptam választ. Ez egy objektív kérdés, nem kérdeztem arra rá, hogy előre lehetett-e 
látni, nem lehetett látni, hogy ő gyanúsított lesz-e vagy sem; annyi volt a kérdés, hogy 
ezekben az ügyekben milyen számban voltak jelen. Azt hiszem, ez az egy, amire 
konkrét választ nem kaptam a kérdéseim közül, amelyeket írásban föltettem legfőbb 
ügyész úrnak. Erre, ha akár most, illetve lehet, hogy most nem tud válaszolni rá, de ha 
később meg tudja tenni írásban, akkor megköszönném.  

Mindazonáltal ezek miatt a kritikai észrevételek miatt én, illetve az MSZP 
frakciója nem fogja tudni támogatni a Legfőbb Ügyészség beszámolóját. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti Istvánnak adom meg a szót. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Két 

területhez szeretnék hozzáfűzni néhány mondatot, illetőleg lenne kérdésem is. Az 
egyik a korrupció, a másik pedig a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények köre.  

A korrupció egy jókora cupák, ezen körülbelül huszonöt éve rágódik a magyar 
politika, a magyar törvényhozás. Egészen egyértelmű, hogy fűződnek hozzá a 
mindenkori kormánypárti szereplők részéről igen komoly magánérdekek, hogy 
lehetőség szerint azért csak korlátozott mértékű legyen itt akár a nyomozó hatóság 
eredményessége, akár egyébként az ügyészi vádemelések a lehető legritkább esetben 
legyenek megalapozottak. Tekintettel arra, hogy jellegéből adódóan mindenki érdeke, 
mind a kenőpénzt kifizető vagy az előny ígéretét felajánló félnek, és annak is, aki 
kapja, tehát mind az adó, mind a kapó félnek érdeke, hogy titokban maradjon, ezért 
rendkívül nehéz bizonyítani. A tettenérés eseteit leszámítva szinte bizonyíthatatlanná 
válnak ezek a cselekmények. Éppen ezért, ha életszerűen vizsgáljuk a kérdéskört, és 
valóban megoldásra törekszünk, nem csak üres vitákat akarunk folytatni, akkor 
speciális nyomozati vagy titkosszolgálati eszközök nélkül ez nem megy. Tehát 
telefonlehallgatások, e-mail-megfigyelések, szoros megfigyelések, beépülések, fedett 
nyomozás, s a többi, egyéb eszközök nélkül ez gyakorlatilag nem fog menni. Nem 
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beszélve arról, hogy valószínűsíthető, hogy nemcsak egyszerűen táskás emberek 
viszik a különböző összegeket, hanem a mai modern világban, az internet világában 
inkább működik offshore-számlákra való kiutalás távoli országokba, és egyéb olyan 
eszközök, amelyeknél fogalmilag kizárt a fizikai értelemben vett tettenérés, ezért én 
úgy gondolom, hogy legfőbb ideje lenne a folyamat másik végéről megfogni a 
dolgokat, ez pedig a vagyonosodási vizsgálatok témaköre. Hiszen ha akár a 
hagyományos értelemben történő kifizetés, akár az elektronikus átutalása - az 
idézőjelbe tett, és most többszörösen idézőjelbe, kicsit cinikusan mondom - a 
„szokásos mértékű” ajándéknak, kezdve a közbeszerzéseket körüllengő 10-20, de 
sokszor már 30-40 százalékos mértékű korrupciótól, kezdve a pályázati pénzek 
felhasználásra körüli visszaélésektől, a kiemelt profittal járó tevékenységek haverok 
részére történő kiszervezéséről is lehetne itt hosszasan beszélni; tehát gyakorlatilag a 
vagyonosodási vizsgálatok oldaláról lehetne ezt igazából megfogni, hiszen ha más 
nem, a végeredmény azért látszik. Tehát teljesen egyértelmű a dolog, legfőbb ügyész 
úr: a mérlegnek van két serpenyője - persze ezt azért egy komoly nyomozás során 
nyilván nem ennyire egyszerű feltárni, mint ahogy én most elmondom -, az egyikben 
van az adott időszak legális, leadózott jövedelme, a másikban pedig az ingó- és 
ingatlanvagyon-gyarapodás. Ha az egyik nem fedi a másikat, akkor ott vélhetően 
tényállásszerű magatartás valósult meg, vagy ennek érdekében lehet, hogy 
törvényhozói lépések szükségesek a mostani hatályos jogállapotokhoz képest, és akár 
egy új büntető törvénykönyvi tényállással, mellékbüntetésként vagyonelkobzás 
alkalmazásával a társadalom igazságérzetét jelentős mértékben tudnánk növelni. 
Hiszen kizárt dolognak tartom azt, hogy csak Romániában és más országokban 
vannak korrupt politikusok; itt is van sajnos jó néhány, csak egész egyszerűen a 
hatóságok, így az ügyészség keze is meg van kötve e tekintetben.  

Kérdezem tehát, hogy akár a titkosszolgálatokról, akár a rendőrségről szóló 
törvény módosítását szükségesnek látja-e, ha igen, akkor milyen irányban. Illetőleg e 
tekintetben, ha az ügyészség létszámfejlesztést, létszámbővítést kapna, esetleges 
technikai eszközökbeli fejlesztést, az Alkotmányvédelmi Hivatallal, más 
szervezetekkel való együttműködés tekintetében milyen lépések szükségesek.  

A másik a kábítószeres bűncselekmények köre. Itt különösen szeretném 
felhívni a figyelmet a vidéken, bár szerintem a fővárosban is, de főleg a vidéken jelen 
lévő olcsó kábítószer pusztító hatásaira. Egészen egyszerű a dolog mozgatórugója: 
jóval olcsóbb bekábulni olcsó drogokkal, mint jó minőségű szeszes itallal. 
Valószínűleg az itt ülők döntő többsége megtartotta azt a fiatalkori jó szokását, hogy 
ha egy kis jó hangulatra vágytunk, akkor a szatmári szilvapálinkánál vagy ehhez 
hasonló nemes italoknál megmaradtunk, ami egyébként még bizonyos mértékig 
kifejezetten jó hatást gyakorol az ember egészségére. (Dr. Vas Imre: Reklám. - 
Derültség.) Sajnos a mai fiatalok, és talán az idősebbek is egy-egy része… - hát, 
ennyire lehetek részrehajló, úgy érzem, a szűkebb környezetemmel, szülőföldemmel 
kapcsolatban. Mindenesetre beszélhetnék itt a drágább kábítószerekről is, de mivel ez 
egy viszonylag szűk réteg számára megfizethető, ellentétben az olcsó kábítószerrel, 
ismert a - idézőjelbe tett - „vegyészeknek” az a tevékenysége, hogy hétről hétre vagy 
hónapról hónapra változtatják a kémiai összetevőket, és mindig legalább egy lépéssel 
előbbre járnak, mint a hatóságok.  

Másrészt pedig, nevezzük nevén a dolgokat, legfőbb ügyész úr: itt a 
rendőrségnek nagyon komoly felelőssége van, mégpedig mulasztásban megnyilvánuló 
felelőssége. Azt is elmondom, mire gondolok: kíváncsi vagyok, nincs-e itt hiányérzete, 
nem érzékel-e rendőrségi gyengeségeket, hiányosságokat, hibákat az ügyészi 
szervezet; ha igen, akkor nagyon kíváncsi vagyok a részletes kifejtésre. Ugyanis 
végtelenül felháborító, ezt egyébként több fórumon elmondtam már, hogy mondjuk, 
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egy 15-17 ezres kisvárosban - beszélhetnék most akár szűkebb lakókörzetemről, 
állandó lakhelyemről, Mátészalkáról is -, ha valaki néhányszor elmegy egy-egy 
szórakozóhelyre, beszélget néhány, az éjszakai életben szerepet játszó személlyel - 
nem alvilági szereplőkről beszélek, egyszerűen csak olyan büfék, szórakozóhelyek 
üzemeltetőiről, akik a hét minden napján nyitva vannak, és mondjuk, hosszabb ideje 
végzik ezt a tevékenységüket -, meg ha kicsit nyitott szemmel jár a saját városában, 
akkor egy-két hét alatt fel tudja térképezni - sokat mondtam az egy-két héttel -, hogy 
kik kinek, hol, mikor, mit, mennyiért árulnak. Erről nagyon sokan tudnak - valahogy 
a rendőrség figyelmét ez huzamosabb ideig elkerüli. Tehát gyakorlatilag hagyják 
dolgozni a dílereket és a neppereket, és csak a Jóisten akaratán múlik az, hogy mikor 
következik be tragédia, hiszen az olcsó kábítószerek hatása alatt lévő személyek ön- és 
közveszélyesek, de nem csak saját magukra jelentenek veszélyt, hanem olyan 
személyekre is, akik nem velük egy társaságban mozognak, vagy akár csak az utcán 
összefutnak velük, a szer hatása alatt bármilyen cselekményre képesek. Olcsón 
bekábulnak, és sokszor egyszeri használat is egyébként maradandó 
egészségkárosodást okoz. Elképesztő a veszélyessége, és futótűzszerűen terjed.  

Nekem személy szerint, józan paraszti ésszel meg józan jogérzékkel két 
feltevésem van. Az egyik, hogy a rendőrség félreértelmezi a vamzerpolitikát, és 44-es 
Thermo tégláknak kvázi fedett nyomozói státust biztosít. Csak azt nem tudom, a sok 
esetben tudatlan, iskolázatlan, egyébként amúgy piti bűnözők milyen információkat 
adhatnak a rendőrségnek vagy más nyomozó hatóságnak, amiért cserébe hagyják 
őket működni. Ez a kevésbé rossz feltételezésem; ez egy rendőrszakmai hiba, súlyos 
aránytévesztés, de még ez lenne a jobb eset, bár ez is elég csúnya. A rosszabb eset az, 
hogy adott esetben nem ingyen végzik bizonyos rendőri vezetők ezt a tevékenységet, 
és ezért hunynak szemet nyilvánvalóan durva kábítószer-terjesztők cselekményei 
fölött.  

Ezzel kapcsolatban hiányosságokat, gyengeségeket tapasztaltak-e? Miben tud 
segíteni adott esetben a törvényhozás, milyen, adott esetben törvénymódosításokkal, 
és milyen egyéb, nem feltétlenül törvénymódosítás jellegű változásokra van szükség, 
hogy le tudjunk csapni ezekre a hálózatokra? Ugyanis abban majdnem biztos vagyok, 
hogy ha egy ilyen 10-20-30 ezres kisvárosban igazán nekiveselkedne a hatóság, akkor 
maximum egy hónap alatt fel tudná számolni az egészet, maximum egy hónap alatt, 
ha a vamzereiket arra használnák, amire egy vamzer egyébként való. Viszont a 
középiskoláktól kezdve, sokszor gyermekvédelmi intézményekig, a települések 
szegényebb részeiig - és nemcsak a cigánytelepekre gondolok, hanem bármely 
településnek főleg lakótelepi részein, ahol még a városi átlaghoz képest is alacsonyabb 
az életszínvonal -, ott ez gyakorlatilag zavartalanul működhet. Néhány tizenéves 
gyerek megkérdezésével feltárható lenne, mégis mindenki szemet huny fölötte. Ezzel 
kapcsolatban kérdezem, mit tud a parlament segíteni, és mit tudnak önök hozzátenni 
ehhez annak érdekében, hogy érdemben tudjunk javítani ezen a borzasztó állapoton. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábornak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden, egy 

kérdést kihagytam a végéről. Legfőbb ügyész úr biztosan a sajtóból is, ha máshonnan 
nem, onnan értesülhetett róla, hogy az elmúlt időszakban elharapóznak azok az 
ügyek, amikor egy kiemelt közszereplő vagy akár rendőrségi vezető számára a 
bűnüldözés terén is több jut, mint mondjuk, egy egyszerű állampolgárnak, és olyan 
ügyekben, amelyek ezt egyébként nem indokolják. Hogy konkrét legyek, amikor az 
ORFK vezetőjéhez betörnek, akkor rögtön nyomozócsoport alakul, több tucat ember 
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áll rá az ügyre, DNS-mintavétel történik. Szerencsére el is kapják az elkövetőt, ami 
nem baj, az viszont igen, hogy az átlagállampolgárok viszont azt tapasztalják, hogy 
egy betörés esetén szinte csak kijön a rendőrség, felveszi az adatokat, és nem történik 
más. Ilyen ügyekben, amikor kiemelt közszereplő vagy rendőrségi vezető a sértett, 
akkor mindent bevetnek, és ilyen módon áll hozzá a hatóság. Jónak tartja-e ezt a 
gyakorlatot, törvényesnek tartja-e, és mit lehet tenni? És én még azt sem mondom, 
hogy ne járjon a vezetőknek - járjon mindenkinek a hatékony bűnüldözés, ez lenne a 
cél. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timeának mielőtt megadnám a szót, ismét 

szavazunk, hozzájárulunk-e ahhoz, hogy szót kapjon. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag így döntött, köszönöm. Megadom a szót. 

 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Legfőbb 

Ügyész Úr! Én is a közbeszerzésekről szeretnék érdeklődni először. Ön emlegette a 
korrupcióval kapcsolatos statisztikákat, de én érdeklődnék ezen belül a 
közbeszerzéses korrupcióval kapcsolatos statisztikákról. Tudjuk, hogy összességében 
Magyarországon a korrupció miatt elveszett pénz meghaladja az 500 milliárd 
forintot, ebből 400-450 milliárd forintot a közbeszerzésekből kiáramló pénz teszi ki. 
Úgyhogy nem egy elhanyagolható összegről beszélünk, ehhez képest nem hallottunk 
erről külön nagyon részletesen sem statisztikát, sem beszámolót. 

Én kevésbé leszek udvarias vagy kedves, mint akár jobbikos, akár MSZP-s 
kollégáim. Én név szerint szeretném megkérdezni, hogy például Rogán Antal, Giró-
Szász András vagy Szijjártó Péter gomba módra növő háza ügyében - ugye, a 
vagyongyarapodásokat már kérdezték - miért nem indul vizsgálat, vagy várható-e 
ebben az ügyben; ugyanígy földügyekben Mészáros Lőrinccel kapcsolatban. Illetve 
Bárándy Gergely MSZP-s képviselőtársam már rákérdezett a roma önkormányzatot 
érintő vizsgálatra: hol tart ez az ügy, miért halad ilyen lassan, amikor már egy jó ideje 
folyik a nyomozás, és én laikusként azt látom, hogy már minden létező iratot 
lefoglaltak az ügyben, és nem is kell nagyon szakembernek lenni ahhoz, hogy lássuk, 
hogy itt valami nagy gazemberség történt.  

Ugyanígy kérdezem, hogy a NAV-ügyben hol tart a Legfőbb Ügyészség. Azt 
látjuk, hogy elképesztő buzgalommal fedezik önök a NAV-ügy érintettjeit, miközben a 
bejelentőket semmiféle védelem nem illeti meg. Tehát míg azt látjuk, hogy az 
áfacsalással kapcsolatban nagyon kevés dolog derült ki, azt viszont már láttuk, hogy 
mondjuk, Horváth Andrásnál házkutatást tartottak, lefoglalták az iratait, sőt vádat is 
emeltek ellene. Tehát azt látjuk, hogy a bejelentők ellen nagyon hatékonyan már fel 
tudnak lépni. 

Kérdezem továbbá legfőbb ügyész urat, hogy Kovács Béla - becenevén 
KáGéBéla - ügyében hol tart a nyomozás. Tudjuk, hogy várták a mentelmi jogával 
kapcsolatos eljárást, de ez egyesek szerint csak egy időhúzás az ügyészség részéről. 

Szeretném továbbá megkérdezni, hogy legfőbb ügyész úr nemrég találkozott az 
OLAF főigazgatójával, Giovanni Kesslerrel, amikor három ügyben is tárgyaltak, 
egyrészt a „Belváros főutcája”, másrészt pedig a közvilágítási projekt kapcsán. Hol 
tart ez az ügy pontosan? Miben állapodtak meg az OLAF-fal? Milyen típusú 
együttműködés valósul meg a Legfőbb Ügyészség, illetve az OLAF között? Illetve mi 
volt a harmadik ügy, amiről tárgyaltak?  

Indít-e a Legfőbb Ügyészség vagy indítottak-e nyomozást a források sorozatos 
uniós felfüggesztése kapcsán? Nem egy ilyen ügy látott napvilágot manapság. 

Vas Imre alelnök úrhoz kapcsolódva, aki utalt a PM javaslatára, a 
korrupcióellenes ügyészség felállításához kapcsolódó, most tárgyalandó javaslatra, én 
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is megkérdezem, mi a legfőbb ügyész úr véleménye erről. Csak megelőzve a választ, itt 
nem a közjogi státus indokolja ennek az intézménynek a felállítását, hanem 
véleményem szerint a Legfőbb Ügyészség nagyon gyenge teljesítménye ezen a téren. 
Többek között, ahogy említettem egyébként a NAV-üggyel kapcsolatban is, itt külön 
egy bejelentővédelmi rendszer is felállna ennek keretében. Erről mi legfőbb ügyész úr 
véleménye? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintve, hogy több kérdés nincs, megadom a szót 

legfőbb ügyész úrnak. Csak tájékoztatásul közlöm, hogy a 2014. évről szóló 
beszámolót vitatjuk. Amennyiben 2015-öt érintő kérdések vannak, a legfőbb ügyész 
úr belátására bízom, hogy kíván-e rá válaszolni. (Szabó Timea: Az is jelzés, ha nem.) 
Köszönöm szépen. 

Dr. Polt Péter válaszai, reflexiói 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdések 
sorrendjében, de mivel átfedések is vannak a kérdések között, az egyes témáknál ezt 
majd jelezni fogom. 

Az egyik legfajsúlyosabb kérdés mindjárt az elején elhangzott, Vas Imre 
képviselő úr tette fel, majd többen, utoljára Szabó Timea képviselő asszony 
foglalkozott ezzel: a korrupcióellenes ügyészség. Én azt gondolom, ez jogalkotói 
kompetencia, hogy milyen szervezeti megoldást alkalmaz. Az ügyészség, ha úgy 
tetszik, rendelkezik ilyen szervezeti egységgel, hiszen a Központi Nyomozó 
Főügyészség kifejezetten a korrupció elnyomásának a legfontosabb intézménye az 
ügyészségen belül, és ez az egyik alapvető feladata is. Én említettem a ’14-es 
beszámoló kapcsán, hogy immár feltöltött regionális osztályokkal rendelkezik, és a 
katonai ügyészség megszüntetésével megfelelő nyomozói potenciál is most már 
rendelkezésre áll. Azt azonban hangsúlyozni kell, és ez is végiggondolandó kérdés, 
hogy a korrupcióval kapcsolatos nyomozati tevékenység, vádelőkészítési tevékenység 
- fogalmazzunk precízen - megoszlik a különböző hatóságok között. Tehát az 
ügyészség csak egy nagyon kis szegmensben közvetlen nyomozó hatóság, a hivatali 
korrupciónak egy részét fedi le, míg a nem hivatali korrupciónál más nyomozó 
hatóságok hatáskörébe tartozik az ügy nyomozása. El lehet gondolkodni azon, hogy 
érdemes-e ezeket egy kézben egyesíteni, vagy pedig nem érdemes. Még egyszer 
mondom, a jelenlegi szervezeti rendszerben az ügyészségnek megvan az a szervezeti 
egysége, amely a jelenlegi hatásköri szabályok alapján rá hárult feladatokat el tudja 
látni. Egyébként ez alaptörvény-módosítást igénylő kérdés, hiszen az Alaptörvényben 
meg van határozva, hogy mi az ügyészség feladatköre, és azt hogyan látja el, milyen 
szervezeti keretek között az ügyészség.  

Én azt gondolom, és egyben válaszolok is erre, az egy tévedés volt képviselő 
asszony részéről, hogy itt a Legfőbb Ügyészség milyen teljesítményt nyújt vagy nem 
nyújt. A Legfőbb Ügyészségnek nincs ezen a téren teljesítménye, mert nem nyomozza 
ezeket az ügyeket. (Szabó Timea: Hát ez az!) Ha neki lenne hatásköre rá, akkor 
nyilvánvalóan beszélgethetnénk arról, hogy azt jól teljesíti vagy nem teljesíti jól. 
Egyebek iránt a Központi Nyomozó Főügyészség igen sikeresen ellátja azoknak az 
ügyeknek a nyomozását, amelyek az ő hatáskörébe tartoznak. Ezt nemcsak a számok, 
hanem maguk az ügyek is jelzik. Hogy csak egyetlen ilyet mondjak: szerintem az 
utóbbi évek legeslegfontosabb korrupciós ügye az úgynevezett Vizoviczki-ügy volt, 
amely valóban a nyomozó hatóságok felső vezetői körébe történő bűnözői beépülést 
leplezte le, és nagyon-nagyon sikeresen nyomozott ebben az ügyben a Központi 
Nyomozó Főügyészség, és vádat is emelt. Csak hogy egy példát mondjak. Ön nem 
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tudna olyan példát mondani, ahol konkrét bűncselekmény gyanúja esetén nem járt 
volna el az ügyészség megfelelően. 

Természetesen vannak olyan országok, amelyek más szervezeti megoldást 
alkalmaznak. Aztán hogy ez hova vezet, itt elhangzott egy ország - én nem ezt akarom 
mondani, mert én nem feltételezésekből indulok ki, hanem mindig a tényekből -, de 
tessék megnézni a horvát alkotmánybíróság döntését a Sanader-ügy kapcsán, és 
akkor megint beszélgethetünk arról, hogy vajon milyen szervezeti megoldások a 
legjobbak, és hova vezetnek ezek a szervezeti megoldások. Kicsit több információt 
kellene objektíven felszedni, és akkor lehetne vitatkozni. Politikai szempontú vitát 
természetesen mi akkor sem tudunk lefolytatni, kizárólag szakmai jellegűt.  

Visszatérünk majd még a korrupcióellenes harcra, de már a konkrét 
intézmények kapcsán. Képviselő úr, nem tudom, ez így elegendő-e. (Dr. Vas Imre 
jelzésére:) Köszönöm szépen. 

Staudt Gábor képviselő úr, pénzmosás. A pénzmosás egy hihetetlenül fontos 
bűncselekmény, hiszen ez egy követő bűncselekmény, a pénzmosás révén egyébként 
alapbűncselekmények is leleplezhetők. Viszont azt látni kell, és erre képviselő úr is 
utalt, hogy nagyon-nagyon bonyolult a pénzmosás nyomozása. Nem akarok más 
ruhájában itt díszelegni olyan értelemben, hogy a pénzmosás kifejezetten nem 
ügyészségi nyomozati hatáskör, viszont az kétségtelen tény, hogy szerintem - és erre 
többször vissza fogok térni - a pénzmosás ellen is egy komplex rendszer kiépítése a 
megfelelő orvosság, ahol nem csupán a nyomozó hatóság és ügyészség kap megfelelő 
eszközöket, gondolok itt elsősorban a titkosszolgálati módszerekre, eszközökre, 
hanem egy olyan jelzőrendszer kiépítése szükséges, amely messze meghaladja azt a 
jelenlegit, amely mondjuk, egy kétmillió forintos készpénzbefizetésnél jelzi, hogy itt 
valami nem stimmel. Ez egy fontos szegmens, azonban úgy látom, hogy ez például 
messze nem elegendő a pénzmosás sikeres felderítéséhez. Az ilyen jellegű 
bejelentések nagyon nagy többsége inkább csak az energiát veszi el. Szükséges, de 
kiegészítendő egyrészt a pénzügyi intézmények részéről, másrészt pedig a gazdaság 
más szereplői részéről is, mert a pénzmosás talán kisebb részben jelenik meg a 
bankrendszerben, mint az egyéb gazdasági szereplőknél. Ha egy szegmenst kellene 
kiemelni, a mi szempontunkból természetesen fontos a titkosszolgálati eszközök és 
módszerek fejlesztése. Erre is ki fogok még térni a továbbiakban. 

A második kérdés a lakásmaffiát érintette. A lakásmaffia tekintetében azt 
gondolom, szükséges további erőfeszítéseket tenni, ezzel egyetértek. Ez alapvetően a 
legszegényebb rétegeket érintő probléma, és ebben további jogi segítség is kell. Én 
magam is kevésnek tartom a 2014-es három fellépést. Információhiányunk van 
ebben. Tehát nem arról van szó, hogy érkezik ötszáz ügy és abból három ügyben 
fellépünk, hanem egyszerűen nincs információnk róla. Tehát itt kellene valamit 
továbblépnünk. Én azt látom, persze azért egy picivel jobb a helyzet, mert ha azt 
vizsgáljuk meg, hogy uzsora miatt már 90 fellépésünk volt 2014-ben, mivel a kettő 
részben fedi egymást, azért egy kicsit talán jobb a helyzet. Az információs rendszeren 
kellene javítani, mi is gondolkodunk rajta, hogy ezt hogyan lehet megtenni.  

Hozzáteszem - és ez más ügyekben is igaz -, a Legfőbb Ügyészség körlevélben 
szabályozta azt, hogy a szakágak együttműködésében minden esetben ki kell térni 
azokra az ügyekre, ahol akár büntető vonalon, akár közérdekvédelmi vonalon olyan 
ügyek vannak, amelyek a másik szakágat érinthetik. Így sikerülhet akár a 
fogyasztóvédelemben előrelépni, de akár az uzsoraügyekben és a lakásmaffia-
ügyekben is előrelépni. Tehát ha az a kérdés, hogy mi konkrétan mit teszünk: most 
például ezt az együttműködést teljessé tesszük, és a legcsekélyebb gyanú esetében is a 
másik szakág fellépését kell hogy igényelje akár a büntető, akár a közérdekvédelmi 
szakág. 
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Az általános szerződési feltételek megtámadása: tíz keresetet említett képviselő 
úr, és ezt kevesellte. Én az uzsoraügyekkel szemben ezt nem tartom olyan kevésnek, 
tudniillik attól függ, hogy ezek az általános szerződési feltételek hány ügyfelet 
érintenek. Lehet akár csak egy általános szerződési feltétel megtámadása is, ha az 
százezer számra érint ügyfeleket, nagy jelentőségű. Azt gondolom, itt is ugyanaz a 
helyzet, hogy minden olyan általános szerződési feltételt megtámadunk, amelyben 
tudomásunkra jut valamilyen törvényellenes kitétel. Tehát itt nincs válogatás ebben. 
Nem tartom, még egyszer mondom, ezt nagyon kevésnek. Ha többről lesz 
tudomásunk, akkor többet fogunk megtámadni. 

A földügyekben az a tendencia, hogy nő a földügyekkel kapcsolatos ügyészi 
fellépés. 2014-ben 17 felhívást és 10 keresetet nyújtottunk be. De nagyon új volt még a 
jogi szabályozás, és csak hogy a tendenciát érzékeltessem, most, 2015. szeptember 
végéig már 76-ra emelkedett ez a szám, tehát többszörösére, mint amennyi 2014-ben 
volt. Úgyhogy én azt gondolom, ez a tendencia mutatja, hogy jó úton járunk. 

A pénzügyi gyakorlatok problémája. Egyetértek azzal, hogy nagyon sokat lehet 
itt még tenni. Mi magunk is szorgalmazzuk ezt. Ahol lehetőségeket látunk, az a 
polgári perrendtartás kodifikációja. A polgári perrendtartásnál próbálunk meg mi 
magunk is; abban csekélyebb mértékben veszünk részt, lévén nem fő profil az 
ügyészségen a polgári ügyekben való részvétel, de ettől függetlenül részt veszünk mi is 
a Pp.-kodifikációban, és próbáljuk érvényre juttatni a meglátásainkat, hogy hogyan 
lehet ellenőrzöttebb keretek közé szorítani a pénzügyi gyakorlatokat. Az ellenőrzött 
keretek pedig egyben azt is jelentik, hogy a szabálytalanságok könnyebben 
feltárhatók.  

A kábítószerügyek témája többször is előjött, nemcsak képviselő úrnál, hanem 
Apáti képviselő úrnál is. Ez valóban súlyos probléma, elsősorban a fiatalokat 
érintően. Magának a problémának a felszámolása, azt gondolom, nem büntetőjogi 
jellegű kell hogy legyen. Ami a büntetőjogban lépéskényszer, azt én viszont 
maximálisan támogatom, és saját személyemben is elkötelezett vagyok: ez a 
kábítószer-kereskedők elleni fellépés. Maga a kábítószer-fogyasztás eldöntött tény, 
hogy bűncselekmény, tehát azt vitatni nem lehet, és ellenük is a törvényes keretek 
között fel kell lépni. Azonban a jelenség megszüntetése nyilvánvalóan nem a 
kábítószer-fogyasztók elleni vagy legalábbis visszaszorítása elleni fellépésben kell 
hogy döntően megjelenjen, hanem a kábítószer-kereskedők elleni fellépésben. Tehát 
mivel én ezt szervezett bűnözői formának látom és gondolom, a szervezett bűnözés 
elleni fellépés részeként tekintek rá, és valóban a maffiaszintű és -szerű bűnözés 
felszámolása a cél. Itt nemcsak maga a kábítószer terjesztése az, ami a küzdelem 
területét jelenti, hanem alapvetően a pénzügyi bűncselekmények, gazdasági 
bűncselekmények, korrupciós bűncselekmények területe is. Ezek a maffiaszerű 
képződmények ugyanis ahhoz, hogy megfelelően tudjanak a kábítószer-terjesztés 
területén tevékenykedni, ezt a tevékenységet is folytatják. Tehát ha ezeken a 
területeken erősítjük a felderítői, ügyészi munkát, akkor sikeresek lehetünk a 
kábítószer elleni bűnözés területén is. 

Nem hangzott el, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez az a terület, 
ahol nagyon nagy jelentősége van a határon átnyúló bűnözésnek is, elsősorban a 
kemény drogoknál. Apáti úr jelezte ugyan, hogy elsősorban azoknál, akik nem tudják 
megfizetni: nyilván nem is a kábítószer, hanem a kábító hatású anyag az, ami 
veszélyes. Hozzáteszem, ezekkel is lehet természetesen kereskedni, de ez nem 
jellemző, mert ebben nincs üzleti haszon, úgyhogy ez nem a kábítószer-kereskedők 
területe, de egészségügyileg valóban ez a kemény drogoknál is nagyobb problémát 
jelent, elsősorban fiatal korúak, fiatal emberek tekintetében. Ez viszont csak részben 
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vagy kisebb részben büntetőjogi probléma, ismételten társadalmi, szociális, 
egészségügyi jellegű probléma.  

Azt tudom mondani, a siker zálogát abban látom, ha a szervezett bűnözés ellen 
sikerül hatékonyabban fellépni, és más bűncselekmények tekintetében is sikereket 
tudunk felmutatni. És ez válasz arra is, hogy kevés talán - vagy kevesebbnek ítélt, 
szerintem nem olyan kevés - a kábítószer-bűncselekmények száma. Lehet, hogy ezt 
kevésbé tudjuk bizonyítani, de ha más maffiaszerű működést igen, legyen ez a 
pénzmosás, adócsalás, vesztegetés - megint visszautalok például az előbb említett 
szervezett bűnözői csoportra -, akkor ezzel megállítjuk a kábítószer terjesztését is. 
Megállítjuk, visszaszorítjuk és eredményeket érünk el, attól függetlenül, hogy 
magában a büntetőeljárásban ez megjelenik vagy nem jelenik meg. Tehát ezt ilyen 
komplex kérdésként kezeljük, és így próbálunk sikereket elérni. 

A korrupció ügyét is érintette Staudt képviselő úr, most már a felderítés 
tekintetében, illetve egy olyan megkülönböztetést tett, hogy különböző politikai 
oldalaknál, illetve különböző szinteken ez hogyan néz ki. Itt szeretném azt mondani - 
és ez válasz is mindazon képviselő hölgy és urak számára, akik ezt szintén esetleg 
felvetették -, nálunk ez a kategória nincs, hogy politikai jellegű ügy. Tehát nemhogy 
adatgyűjtést nem folytatunk ilyenre, de ez meg sem jelenik az ügyben. Az egy súlyos 
bűncselekmény lenne, minimum hivatali visszaélés, de más bűncselekmény is 
fölmerülne, ha ez megtörténne. Ha ilyenről tudnak, nagyon szépen kérem, hogy ezt 
konkrétan hozzák nyilvánosságra, illetve tudassák a megfelelő szervekkel, mert akkor 
ez ellen el kell járni. Tehát ez önmagában bűncselekmény lenne, ha ez a 
megkülönböztetés létezne. Nekem erről nincs tudomásom; meggyőződésem is, hogy 
nincs ilyen. De ha önök tudnak ilyet, akkor ezt tudassák velünk, és el fogunk járni. 

Az egészen biztos - és ezt én magam is többször hangsúlyoztam, és nagyon 
fontosnak tartom -, hogy a titkos felderítés eszközrendszerét erősíteni kell. Számos 
sebből vérzik megítélésem szerint a mostani szabályozás. Nem nyújt arra megfelelő 
lehetőséget, hogy bizonyítékokat szerezzünk. Szerzünk egyébként nagyon sok adatot, 
nagyon sok olyan ügy van, ahhoz képest, ami napvilágra került ügy, amiben történik 
titkos információgyűjtés vagy titkos adatszerzés, azonban végül a döntés az, hogy ezek 
az információk nem használhatók fel a büntetőeljárásban. Tehát vannak olyan ügyek, 
és nem is kevés ügy, ahol tudjuk azt, hogy történt korrupció, az eset dokumentálva 
van, azonban nem használható fel az információ, bírói döntés alapján egyebek iránt. 
Ebben egyébként komoly vitáink is vannak. Egy példát hadd mondjak el, ami viszont 
ismert, ezért tudom elmondani - hiszen nyílt ülésen vagyunk, és nem olyanon, ahol 
titkos adatokat ismertetni lehetne -, a Debreceni Ítélőtábla most hozott nem olyan 
régen egy döntést, bírói korrupció ügyében egyébként, ahol az egyébként korábban 
felhasználhatónak ítélt titkos információgyűjtés adatait a továbbiakban nem tartotta 
felhasználhatónak az eljárásban. Ez egyébként a felmentéshez vezethet, illetve 
hatályon kívül helyezték emiatt az ítéletet, amely elmarasztalta a szereplőket. 
Szerintem ez is azt mutatja, hogy nemhogy bizonytalanságok vannak az ilyen 
bizonyítékok megszerzése, felhasználhatósága tekintetében, hanem maga a 
szabályozás is korrigálásra szorul. És ez csak egy példa volt, és csak azért mondtam 
ezt a példát, mert ez most történt egy-két hónapos időtávlatban.  

A vagyonkutatás több helyen felmerült. A vagyonkutatás nem ügyészi feladat, 
még csak nem is nyomozó hatósági feladat, ami egyébként bizonyos tekintetben 
helyeselhető, viszont én azt gondolom, itt is erősíteni kell mind a jogi szabályozást, 
mind pedig a gyakorlatot illetően. Az ügyészi szervezet, ezt szeretném elmondani, 
több nagy ügyben, ami a sajtót is megjárta, és még több ügyben, ami a sajtót nem 
járta meg, kezdeményezett vagyonkutatást, ami nem vezetett eredményre. Nem látjuk 
azt, hogy ez a vagyonkutatás milyen elemekből áll és milyen módszerekkel történik, 
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tehát erre nincs rálátásunk. Azt viszont látjuk, hogy nem eredményes. Tehát 
szerintem az helyes, hogy a kérdés fel van vetve; a címzett ebben az esetben nem 
helyes, mert nincs kompetenciánk e tekintetben. Ami kompetenciánk van, azt 
megtesszük, tehát mi elindítjuk a vagyonkutatásokat, de hogy ez miért nem vezet 
eredményre, arra már nincs befolyásunk. Nyilvánvaló, hogy ezt ugyancsak javítandó 
szegmensbe kell helyezni.  

A váderedményesség a politikusokat érintő ügyekben. Én azt gondolom, erre 
válaszoltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy nálunk ilyen jellegű 
megkülönböztetés nincs, tehát adatokat sem tudok mondani. Abban viszont 
egyetértek, és az egy súlyos probléma, hogy korrupciós ügyekben talán még nagyobb 
baj az eljárások elhúzódása. Ebben mindenképpen lépni kell. Mi megpróbáljuk, amit 
lehet, mind a vádelőkészítés, mind pedig a bírósági eljárás során. A mi 
kezdeményezésünkre született most egy olyan jogegységi határozat, amely lehetővé 
teszi, hogy azokat a hatályon kívül helyezéseket is megfellebbezzük, amelyek 
megítélésem szerint nem egyeztethetők össze a jogszabályokkal, és rendkívüli módon 
elhúzzák az eljárást. Több ilyen hatályon kívül helyezés is történt az elmúlt 
időszakban. Egyrészt e jogegységi döntés segítségével, másrészt pedig majd az új 
büntetőeljárási törvény remélhető szövege alapján talán ez az ügyelhúzódás 
megakadályozható.  

Bárándy képviselő úr, azt csak sajnálni tudom - és természetesen csak a 
szakmai kérdésekre vagyok hivatott válaszolni, de ebben az esetben ez érinti a 
szakmai kérdést -, hogy Bárándy képviselő úr, mielőtt bármifajta érdemi vita történt 
volna bármilyen kérdésről, már most kijelentette, hogy nem fogják elfogadni az 
ügyészség 2014. évi beszámolóját. Ez számomra azt jelzi, hogy teljesen mindegy, hogy 
mi lenne a beszámolóban, bár azt lehet, hogy olvasta, vagy legalábbis részleteket, de 
az viszont abszolút mindegy, hogy mi az ügyészség álláspontja a feltett kérdésekben 
vagy bármilyen más kérdésekben, az nem befolyásolhatja ezt az előre eldöntött 
véleményt. Ezt ismerjük talán a történelemben; nem biztos, hogy jó csengése van. De 
mindenesetre ettől függetlenül én mint szakmai vezető természetesen igyekszem 
minden kérdésére maximálisan kielégítő válaszokat adni, noha, hogyha jól értettem, 
ez a legkevésbé sem befolyásolja vagy érdekli képviselő urat.  

Ami a Transparency-jelentést illeti, azt gondolom, ezt elég részletesen 
megválaszoltam, amikor föltette nekem a kérdést a parlamentben képviselő úr. Ez 
Magyarországot jó színben feltüntető jelentés összességében. A magyar ügyészséget 
egyetlenegy helyen említi, és nem több helyen, amikor azt mondja - tehát az általában 
jó eredmények elismerése mellett és a sorrendiség mellett, ahova Magyarországot 
besorolják -, tehát ahol azt mondja ez a jelentés, hogy a de facto függetlensége az 
ügyészségnek nincs szabályozva. Őszintén szólva, angol nyelvű a szöveg, ezt többször 
próbáltam értelmeztetni, hát, nem nagyon értettem a mögöttes tartalmat és 
gondolatiságot, mert így ez a szöveg nem valós, mert de facto is szabályozva van az 
ügyészség függetlensége, méghozzá olyan módon, ami szerintem abszolút megfelel az 
Európa Tanács 2000/19-es ajánlásának, illetve a tavaly elfogadott római chartának. 
Sokkal jobban megfelel, mint más országokban, ahol ez a függetlenség nincs ilyen 
garanciákkal körülbástyázva, nemhogy de facto, de de jure sem. Tudunk olyan 
kultúrállamot mondani, ahol nagyon nagy hagyománya van a jogállamiságnak, mégis 
öt perc alatt el lehet mozdítani a legfőbb ügyészt, azért, mert az igazságügyi miniszter 
utasítást ad neki egy ügy lezárására - lezárására, tehát negatív utasítást -, és ezt 
kifogásolni merészeli a legfőbb ügyész a nyilvánosság előtt. Én azt gondolom, a 
magyar modell - és ezt a visszajelzést is kapom kollégáktól - nemzetközi színtéren 
igen nagy elismertségnek örvend.  
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Az pedig már nem a jelentésből tűnik ki - ez tehát egy nemzetközi jelentés -, 
hanem a Transparency International magyar tagozata tett hozzá olyan adalékokat, 
tehát ez nincs benne a jelentésben, képviselő úr, amit ön mondott, hogy a legfőbb 
ügyész mandátumának hossza, a mandátum lejárta utáni sorsa, az utasítási jog, a 
vezetői kinevezések - ezek nincsenek benne ebben a jelentésben. El kellett volna 
olvasni a jelentést, és ez rögtön kiderült volna a szövegből. Én elolvastam, ezért 
tudom, de ha beszélgetünk róla, akkor nyilván a vitapartnernek is el kellene olvasni.  

Azt ugyan nem tudom, hogy hogyan jön össze a legfőbb ügyész mandátumának 
hossza a korrupció elleni küzdelem sikerességével, de persze erről is lehet beszélni. 
Csak akkor értelmes vitát kell folytatni, és nem azt mondani, hogy olyan van benne a 
jelentésben, ami egyébként nincs benne. 

A politikai ügyekben történő felmentés - erről beszéltem az előbb. Azért egy 
dolgot itt hadd tegyek már hozzá! Ha jól értem, akkor ön, képviselő úr, politikai 
elfogultsággal vádolja a bíróságokat. Azt én értettem, hogy az ügyészséget ezzel 
vádolja, de azért számos olyan ügy, amelyet ön itt megemlített - csak hát itt is vagy 
ismerni, vagy nem elhallgatni kellene a tényeket -, különböző bírósági fórumokon 
azonos eredményt hozott, mint az ügyészi vád. Akkor azt mondjuk, hogy a 
törvényszék politikai döntést hozott, az ítélőtábla nem; a törvényszék szakmai döntést 
hozott, az ítélőtábla politikai döntést hozott. Én azt gondolom, ez azért terméketlen 
vita, mert ön valóban politikai szempontból mérlegeli ezeket a döntéseket, én pedig 
csak szakmai szempontból tudom, és meggyőződésem, hogy a bíróság is. Szakmai 
szempontokból is lehetnek eltérések, azt hiszem, ez természetes és szükséges is, mert 
különben vagy bíróságra nem lenne szükség, vagy ügyészségre nem lenne szükség. 
Azt gondolom, egy jogállamban mind a kettőre szükség van.  

A roma ügyeket illetően folyik az eljárás. Ez az eljárás - legalábbis nem tudom 
pontosan, milyen eljárásra gondol; egyáltalán önmagában az, hogy „roma ügyek”, én 
ezt, őszintén szólva, disszonáns felvetésnek tartom. (Dr. Bárándy Gergely: A roma 
önkormányzat, Országos Roma Önkormányzat. - Közbeszólások.) Jó. A roma 
önkormányzat ügyében is számos feljelentés van, nem is tudom beazonosítani, hogy 
egyébként ez akkor melyik lehet. Rengeteg van, nem egy van, nem kettő van, nem öt 
van, sok van. (Szabó Timea: Tudjuk pontosan is mondani, ha ez szükséges.) Hát, 
csak úgy tudunk beszélgetni, ha megmondjuk, hogy miről van szó. Vannak ilyen 
eljárások. Nem az ügyészség folytatja, mert nem az ügyészségnek van hatásköre és 
illetékessége erre, de ezek az eljárások folyamatban vannak. Akkor beszélgethetünk 
róla, ha lezárulnak. 

A vagyongyarapodás ügyéről már beszéltem. Azt hiszem, megfelelő választ 
adtam; ennél többet nem tudok, mert még egyszer mondom, nincs hatáskörünk. 

Ami pedig a Norvég Alapok ügyét illeti, ebben az ügyben is, azt gondolom, 
bíróságra is hivatkozott képviselő úr: van pont ellenkező bírói döntés is, ugyanazon 
ténybeli alapokon egyébként. Hát, most akkor mondjuk ki, hogy az egyik bíróság nem 
jó bíróság, a másik bíróság meg jó bíróság? Lehet tehát különbségeket tenni, csak én 
azt kérem, hogy azt szakmai alapon tegyük, ne pedig politikai alapon. Önök ezt persze 
megtehetik, ez is a feladatuk, de nekem nem, éppen ellenkezőleg, nekem más a 
kötelezettségem. 

A tanúból gyanúsított. Erre nézve folytattunk is vizsgálatot. Azt gondolom, 
teljesen egyértelmű volt, amit én annak idején mondtam: ez jogszabályellenes, 
törvényellenes; akkor fordulhat elő, ha az eljárás azon szakaszában még nem tudni, 
hogy a tanúból gyanúsított lehet. Ha tudni, akkor ez törvénysértő, és ez ellen fel kell 
lépni, és fel is lépünk.  

Az, hogy hány politikai ügyben történt ilyen, arra nem tudok válaszolni, mert 
ahogy említettem többször, ilyen statisztikát nem vezetünk. Ha képviselő úr 
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ügyenként rákérdez erre, ennek utánanézünk - akkor is, ha nem kapott választ -, 
akkor ügyenként ezt meg fogjuk válaszolni. Akkor ügyenként meg fogja kapni a 
választ, ha ez nem történt meg; ezt ellenőriznem kell. 

Apáti képviselő úr korrupciós ügyekről szólt. Részben már talán választ adtam 
a bizonyítási nehézségekre. Valóban, a titkos információgyűjtést, adatszerzést mind a 
jogszabályi változtatás szintjén, mind a jogalkalmazás szintjén módosítani kell, ez a 
véleményem. Nagyon fontos valóban a vagyongyarapodás-vizsgálat, teljesen 
egyetértünk, ez eredményre vezethet sok esetben. Ha másként nem, hozzáteszem, 
nem biztos, hogy korrupció fog a végén olyan értelemben kiderülni, hogy az 
bizonyítható, de a vagyongyarapodás révén más bűncselekmény miatt elítélhető lesz 
esetleg az illető. Van erre konkrét példa is; nem akarom mondani, mert folyamatban 
lévő, ismert ügyről van szó, nem is egyről, több ügyről, ahol ugyan az nem 
bizonyítható, hogy mi a forrás, például korrupció, de az bizonyítható, hogy adócsalás 
történik, és ezáltal ha közvetett módon is, mégis a büntetőjog eszközét e tekintetben is 
lehet alkalmazni.  

A kábítószerrel kapcsolatban az előbb már szóltam a társadalmi fellépés 
szükségességéről. Mi megtesszük, elsősorban a bűnszervezetek és kereskedők 
irányában, amit tennünk kell.  

Hogy felelős és ki felelős? A jogalkalmazó hatóságok természetesen akkor 
felelősek, ha van erre valamilyen jel vagy bizonyíték; ahol például vesztegetés van - az 
említett Vizoviczki-ügy erre példa -, ott lehet fellépni és kell is fellépni az ilyen 
jelenséggel szemben. Egyébként hozzáteszem, amin még gondolkodunk mi magunk is 
a jogalkalmazás gyakorlatát nézve, az a megbízhatósági vizsgálatoknak egyfajta 
kiterjesztése és átstrukturálása. Ez egy nehéz ügy, mert ez jogilag egy beugratás, és 
most a törvény pont azt zárja ki, hogy beugratás legyen. Tehát nagyon vékony 
ösvényen járunk, de én azt gondolom, ez lehet egy irány, amelyet ha tartunk, akkor 
nagyobb eredményeket érünk el, mint jelenleg. 

Staudt képviselő úr: ismert emberek ügyében a nyomozás diszkriminatív 
jellegű. Nyilvánvalóan a törvény előtti egyenlőséget sérti mindenfajta diszkrimináció. 
Én azt gondolom, ez inkább virtuális jellegű. Ezeket az ügyeket a médiák egy pillanat 
alatt hozzák. Én azt nem vitatom, hogy személyenként lehet más hozzáállás, sőt még 
szervezeti megoldás is. Azt tudom mondani, akkor van lehetőségünk beavatkozni, ha 
ez törvénysértő. Ahogy ön is mondta, az lenne a cél, hogy mindenkinél minél 
magasabb szinten a nyomozati cselekmények; egyetértek, nem fordulhat elő az, hogy 
valaki bemegy a nyomozó hatósághoz, és onnan elzavarják, hiába akar jegyzőkönyvet 
felvetetni a feljelentéséről. Ha ez előfordul, akkor ez ellen fel kell lépni, de erről 
tudomást kell szereznünk. Tehát elviekben teljesen egyetértek; gyakorlatban akkor 
lehet fellépni, ha a törvénysértés megtörténik, és erről tudomást szerzünk. 

Szabó Timea képviselő asszony: a közbeszerzés, így általában, hogy 
közbeszerzés, egy nagyon széles területet fed le. Ennek van egy büntetőjogi vetülete, 
de alapvetően ez nem büntetőjog, azért tegyük hozzá. Ez versenyjog, polgári jogi 
kérdés, más tekintetben is, és azt gondolom, az az alapvető. A büntetőjognak nagyon 
kis szegmense van ebben. És hozzáteszem azt - közigazgatási jog -, hogy nem is 
véletlen az, hogy például az Unió pénzügyi érdekeit sértő cselekmények esetében a 
jelenleg működő, e tekintetben működő uniós szervezet nem büntetőjogi, tehát az 
OLAF nem büntetőjogi szempontból vizsgálja a közbeszerzéseket. Miért nem? Ennek 
megvan a maga magyarázata, ez nem szuverenitáskérdés, hanem azért nem, mert a 
közbeszerzés alapvető jellege nem büntetőjogi jelleg. És az sem véletlen, hogy 
természetesen ők vizsgálják a körülményeket és összevetik a jogszabályokkal, de 
nagyon kis számú esetben találják úgy, hogy ha szabálytalan, akkor egyben fölmerül a 
bűncselekmény gyanúja is. Akkor közvetítik felénk és teszik a feljelentést.  
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Egyebek iránt, ha már az OLAF-ról beszélünk - ezt megemlítette képviselő 
asszony is -, valóban van egy együttműködés, méghozzá rendszeres együttműködés az 
OLAF-fal, ami alapvetően információcsere, azon jogszabályi keretek között, amit 
Magyarország törvényei megengednek. Egy külföldi szervezetről van szó, de a cél 
azonos: a jogszabálysértések felderítése és megelőzése, mindenki a saját területén. 
Ebből az információcsere az, ami a legfontosabb, és amiben egyébként meg is 
állapodtunk velük. Annyit tudok mondani - erről kiadtunk közleményt is -, hogy 
három lezárt ügyet tárgyaltunk át a főigazgató úrral, amely lezárt ügyben ők 
feljelentést tettek bűncselekmény gyanúja miatt. Mind a háromban el lett rendelve a 
nyomozás, jelenleg a nyomozás elején tartunk. A megfelelő nyomozó hatóság 
vizsgálja, ez a NAV, és az ügyészség természetesen felügyeli az ügyet, fokozottan 
felügyeli, hiszen az ügyészségtől került át ez a NAV-hoz. További két ügyben csak 
jelezte főigazgató úr, hogy eljárást folytatnak, és tájékoztatott ezekről az ügyekről; 
ezek nem lezárt ügyek egyebek iránt. 

Ha már a NAV, ugye? Folyamatban van az elhangzott, ha jól értettem, a 
kitiltással kapcsolatos ügylet. Azt gondolom, megy előre a nyomozás, és feltárható 
korrupció; erről adtunk ki közleményt is. Én úgy vélem, ez egy sikeres nyomozás lesz. 
Minden olyan esetben természetesen eljárunk, ahol bűncselekmény gyanúja felmerül, 
kövesse el bárki ezt a bűncselekményt.  

Annak utána fogok nézni, hogy az ön által említett feljelentő ügyében mi 
történt. Őszintén szólva, én nem emlékszem arra, hogy vádemelés történt volna, de 
mivel nem napi szinten foglalkozom, sőt konkrét ügyekkel ilyen értelemben 
egyáltalán nem foglalkozom, ezt nem tudom megmondani, de majd tájékoztatom 
erről képviselő asszonyt.  

Kovács Béla ügyében valóban arra várunk, hogy megszülessen az uniós döntés. 
Akkor lehet továbblépni, a mentelmi jog addig azt akadályozza. Bizonyos egyéb 
cselekmények folyamatban vannak, de igazából ezt majd akkor lehet felgyorsítani. 

Az uniós forráselvonások tekintetében megint csak azt tudom mondani, hogy 
mi akkor járunk el, akkor lehet a törvény szerint eljárást indítani, ha bűncselekmény 
gyanúja van. Önmagában az uniós forráselvonás nem alapoz meg bűncselekményt, 
hasonló indokok alapján, mint ahogy az előbb erről az OLAF kapcsán beszéltem. Ha 
gyanú van, akkor természetesen indítunk vizsgálatot.  

A korrupcióellenes ügyészségről pedig már az elején szóltam. 
Elnézést kérek, sok volt a kérdés, ennyi volt a válasz. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Bárándy Gergely szót kér.) A vitát már 

lezártam. (Dr. Bárándy Gergely: Akkor nincs vita, elnök úr! Amit legfőbb ügyész úr 
is kifogásolt, fölvetett pár dolgot, amire kellene válaszolni.) Én úgy gondolom, hogy 
nem adom meg a szót. A vitát lezártuk, a viszonyválasz elhangzott, szavazás 
következik. (Dr. Bárándy Gergely: Így nehéz vitatkozni.)  

Szavazás a beszámoló elfogadásáról 

Kérem a bizottságot, aki támogatja a beszámoló elfogadását, az kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 4 nem. 
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében támogatta a 
bizottság a beszámoló elfogadását. 

Szavazás az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról 

Most az országgyűlési határozati javaslatról határozunk. Aki támogatja ennek 
benyújtását, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 7 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ez is 2. Megállapítom, hogy 7 
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igen szavazattal, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
a határozati javaslatot benyújtjuk. 

Két perc szünetet rendelek el. (Rövid szünet.) 
Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkánkat; kérem a bizottság tagjait, 

foglaljanak helyet. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló T/6158. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

Következik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Kérem a BM képviselőjét, foglaljon helyet. 
Államtitkár asszonynak megadom a szót. Tekintve, hogy módosító indítvány nincs, 
arról kell nyilatkozni, hogy megfelel-e a jogszabály a HHSZ 44. § (1) bekezdésének.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Akkor erről szavazzunk! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
megállapította, hogy megfelel a házszabályi előírásoknak. 

Ezzel a részletes vitát lezárom. Köszönjük szépen a kitartást.  

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. 
október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló T/6133. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

Az 5. napirendi pontunk következik. Köszöntöm Répássy Róbert államtitkár 
urat. Kérem, először arról nyilatkozzon, hogy megfelel-e a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésének az előterjesztés. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

igen, az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint megfelel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Van-e ezzel kapcsolatban 

hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Most arról szavazunk, hogy a 
bizottság szerint megfelel-e a házszabályi előírásoknak. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangú álláspontja szerint megfelel. 

Van egy 9 pontos bizottsági módosító, amely az Igazságügyi Minisztériumtól 
érkezett; gondolom, ezt egyben tárgyalhatjuk. Ez pénteken ki lett küldve a bizottsági 
tagoknak, és most is ki lett osztva. Ezzel kapcsolatban kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Magam is kérem, hogy a bizottság fogadja el ezeket a módosító 
javaslatokat. Ezek jórészt technikai módosítások. Nekem legjobban a 6. pontban 
szereplő tetszik, ahol a „ventilációs lehetőség” helyett ezt magyarul 
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megfogalmaznánk, hogy feszültség vagy negatív érzelmek kiadása, levezetése, s a 
többi. Mert szakszerű a ventilációs lehetőség is, de nyilván a jogszabályok 
megalkotása során a közérthetőség szabályaira kell törekedni. Hasonló módosítások 
és pontosítások elfogadását kérjük, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát, egyben mind a 9 pontról. 

Kérdezem, van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Hozzászólót 
nem látok, akkor szavazunk arról, hogy a bizottság benyújtja-e ezt a 9 pontos 
módosító indítványt. Kérem, aki egyetért a benyújtással, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadtuk. 

A részletes vitát lezárom. Köszönöm szépen. 

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben 
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. 
törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló 
T/6134. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra. Kérdezem a kormány képviselőit, álláspontjuk 
szerint megfelel-e a javaslat a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésének.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, elnök 

úr, az álláspontunk szerint megfelel a határozati házszabály rendelkezéseinek.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e ehhez 

hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Aki úgy gondolja, hogy megfelel a házszabályi 
előírásoknak, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez 
egyhangú egyetértés.  

Előttünk van egy 6 pontos bizottsági módosító indítvány. Megkérdezem a 
kormány képviselőjét, támogatja-e. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

igen. Kérjük, hogy fogadja el a bizottság, és terjessze elő a módosító javaslatokat, 
tekintettel arra, hogy ezek is pontosítások, a szöveg jobbítását célzó módosítások.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a vitát megnyitom egyben az 1-6. pontokra. 

Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok hozzászólót, akkor 
szavazunk. Aki támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványok benyújtását. 

A részletes vitát ezzel lezárom. Köszönjük államtitkár úrnak és 
munkatársainak a részvételt. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

A 7. napirendi pont következik. Itt az a kérdés, hogy kívánunk-e a törvény 
egészére vonatkozóan részletes vitát lefolytatni. Én mint elnök javasolom, hogy a 
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törvényjavaslat egészére kérjük a részletes vita lehetőségét. Van-e ehhez hozzászólás? 
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért az 
indítványommal, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) A bizottság ezzel 
egyhangúlag egyetértett.  

A részletes vitát lezárom. Köszönöm szépen. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
embercsempészet visszaszorítása érdekében történő módosításáról 
szóló T/5324. számú törvényjavaslat 

Döntések következnek képviselői önálló indítványok tárgysorozatba vételéről.  
Az első a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény embercsempészet 
visszaszorítása érdekében történő módosításáról. Az előterjesztők nevében megadom 
a szót Bárándy Gergelynek. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Értelemszerűen ezt a javaslatot most én visszavonni nem tudom, bár 
megtenném, mert több előterjesztője van a javaslatnak, úgyhogy így a szavazásnál 
tartózkodni fogok a saját javaslatunk vonatkozásában.  

Két dolgot azonban szeretnék kiemelni. Ez két, egyébként nagyon elítélendő 
gyakorlatra mutat rá, hogy most és így tárgyaljuk ezt a javaslatot. Az egyik, hogy a 
kormánypártok a kommunikációjuk során folyton azt hangoztatják, hogy a Szocialista 
Pártnak a migrációval kapcsolatban soha semmiféle javaslata nincs és nem volt. Én 
azt gondolom, hogy ez a benyújtott javaslat ékes bizonyítéka annak, hogy hónapok óta 
van a Magyar Szocialista Pártnak javaslata, emellett egyébként még több más is, de 
ezt az előtt nyújtottuk még be, mielőtt a kormánypártban egyáltalán fölmerült volna 
az, hogy a büntető törvénykönyv módosítása szükséges. Azt gondolom, az a második 
ilyen árulkodó jel, hogy amikor egy ilyen ügyben nyújt be egy ellenzéki párt módosító 
javaslatot, amely ügyben, hát, nem tudom, biztosan mindenkinek van frakciósajtója, 
de ebben a témában körülbelül naponta 50-100 híradást kapunk meg, akkor a 
legvégsőkig, a lehetséges határidő legvégéig kitolja a kormánypárti többség, illetve a 
bizottság vezetése, a bizottsági elnök ennek a megtárgyalását. Én azt gondolom, ez 
mindenféle politikai kultúrát nélkülöz, és én ezt mérhetetlenül nehezményezni 
tudom. Nagyon jól rávilágít ez a javaslat erre. Már rég elfogadtuk azt, amit a 
kormánypártok beterjesztettek, egyébként tartalmilag tökéletesen ugyanebben a 
formában, tökéletesen ugyanebben, az után hónapokkal vagy több hónappal, hogy mi 
ezt már benyújtottuk.  

Tessenek már megmondani: ha ez egy ilyen jó javaslat, hogy önök is 
előterjesztették egy kicsit később, miért nem lehetett ezt megtárgyalni időben? Miért 
nem lehetett erre azt mondani, hogy ha a migráció olyan fontos téma, akkor 
normálisan tárgysorozatba veszi az Országgyűlés, és megtárgyalja? Egyetlen okból, 
tisztelt képviselőtársaim, amit már sokszor elmondtam, hogy a kormánypártok nem 
tudnák azt a szembeállító gyakorlatukat és kommunikációjukat folytatni, ami arról 
szól, hogy vannak migrációpárti meg migrációellenes emberek és politikai pártok.  

Ez a javaslat tiszta bizonyítéka annak, hogy nem ilyen az MSZP, hogy az MSZP-
nek vannak érdemi módosító javaslatai, csak éppen a kormánynak nem áll érdekében 
arról tárgyalni, azt még csak megvitatni sem. Valószínűleg hasonló cipőben fogunk 
járni majd azzal a határozati javaslattal, amit szintén beterjesztettünk az 
Országgyűléshez. Én nagyon remélem, hogy okulva ebből az esetből, a 
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kormánypártok hajlandóak lesznek nem kivárni a törvény adta, illetve a házszabály 
adta maximális időtartamot, hogy azt megtárgyaljuk, hanem behozzák, mondjuk, jövő 
hétre annak a megtárgyalását. Én ezt fogom egyébként indítványozni ezekkel az 
érvekkel. Azért beszéltem most erről viszonylag hosszabban.  

Úgyhogy mivel nem vagyunk mi sem ostobák, és látjuk azt, hogy ez a törekvés 
már megvalósult egy kormánypárti javaslat tükrében, ezért Teleki 
képviselőtársammal tartózkodni fogunk, de a tartózkodás oka ez, és ezt kénytelen 
voltam ilyen hosszan elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólás 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Az 
Igazságügyi bizottság ezt azért nem tárgyalta, mert Bárándy képviselőtársam és a 
többi MSZP-s képviselő ezt június 22-én adták le az iromány-nyilvántartóban, és 
június 15-étől rendkívüli ülés volt csak a parlamentben, és annak megvannak a 
szabályai. Többek között csak külön kérelemre lehet tárgysorozatba vételről dönteni. 
Így, hogy a tárgysorozatba vételről egyáltalán dönteni lehessen, az szeptember 1-jén 
nyílt meg, amikor az őszi ülésszak megkezdődött. 

Bizonyára Bárándy képviselőtársam is tudja, hogy az Igazságügyi bizottság 
dönt a legtöbb tárgysorozatba vételről, az önálló képviselői indítványok majdnem fele 
olyan tárgykört érint, amely az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozik, így a 
házelnök úr az Igazságügyi bizottságra szignálja ki, hogy döntsön a tárgysorozatba 
vételről. Ezért is nem tudtunk erről eddig dönteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitában? (Nincs 

jelentkező.) Zárszóra megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt 
gondolom, Vas képviselő úr, hogy ez akarat kérdése. (Dr. Vas Imre: Nem értünk 
ebben egyet.) Ugyanis a házszabálytól eltérést önök olyan sok mindenre 
indítványozzák, tudja, hogy ha ezt a javaslatot szerették volna tárgyalni, akkor 
bizonyosan a mi szavazatunk hozzásegítette volna önöket ahhoz, hogy házszabálytól 
eltéréssel tudjuk tárgyalni; egy. 

Kettő: június 22-e - azt hiszem, ezt a dátumot mondta; én sem tudom, 
pontosan mikor került benyújtásra -, most pedig szeptember 28-a van. Azt gondolom, 
ez a két időpont önmagáért beszél, főleg az, hogy azóta már elég sok igazságügyi 
bizottsági ülés volt. Köszönöm szépen. (Dr. Vas Imre: A házszabályt el kell olvasni.) 
És a házszabálytól eltéréssel majdnem mindent lehet, nem, Imre?  

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: A vitát már lezártam, most szavazunk. Ki van az indítvány 
tárgysorozatba vétele mellett? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ilyet nem látok. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 tartózkodás mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

Rátérünk a következő napirendi pontra: Magyarország Alaptörvényének 
hatodik módosítása, Szabó Timea önálló indítványa. Megadom a szót. 
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SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is van egy 
ügyrendi javaslatom, hogy az én indítványaimat egyben tárgyaljuk, mert ezek 
tartalmilag összefüggenek. 

 
ELNÖK: Fölteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a b), c) és d) 

alpontokat egyben tárgyaljuk, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag egyetértett ezzel. 

Ismét megadom a szót. 

b) Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása címmel 
benyújtott T/5371. számú törvényjavaslat  
c) A korrupcióellenes ügyészségről szóló T/5372. számú 
törvényjavaslat  
d) A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról szóló 
T/5373. számú törvényjavaslat 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy hiszem, nagyon 
aktuális ez a most benyújtott javaslat. Ahogy már Polt Péter legfőbb ügyész úr 
meghallgatásán is jeleztem, Magyarországon összességében a korrupció miatt 
elveszett pénz meghaladja az évi 500 milliárd forintot. Ez az elmúlt öt évben egy 
2500 milliárd forintos összeget jelent, ami kivándorolt gyanús csatornákon, 
lezsírozott közbeszerzéseken keresztül magánzsebekbe. Csak hogy érzékeltessem 
ennek a súlyát: ha 20 ezer forintos bankjegyeket egymásra teszünk, akkor egy 15 
kilométeres torony ez az összeg. Hogy még érzékletesebbé tegyem a példát: a Mont 
Everest kétszerese ez, ami évenként kivándorol Magyarországon korrupcióból. 
Látom, erre felkapták a fejüket, úgyhogy sikerült egy érzékletes példával előállnom. 

Ezt a gigantikus pénzhegyet úgy sikerült egyébként kilapátolni 
közbeszerzéseken keresztül a magyar államkasszából, hogy Polt Péternek nem 
sikerült ezt észrevennie. Úgyhogy azt gondolom, itt az Országgyűlésnek van akkor 
ebben dolga. 

Nem kell szerintem azt ecsetelnem, hogy az intézményesített korrupció 
mennyire torzítja el Magyarországot és mennyire akadályozza Magyarország 
gazdasági fejlődését. Annak, hogy Magyarországot végre talpra állítsuk, az első és 
legfontosabb feltétele az, hogy érdemben visszaszorítsuk a korrupciót. Ehhez azonban 
nem elég az, hogy egy esetleges kormányváltásnál majd személyi elszámoltatások 
lesznek, itt intézményes garanciák kellenek arra, hogy egy olyan korrupcióellenes 
ügyészséget állítunk fel, amelyik valóban érdemben vissza tudja szorítani a 
korrupciót, és amely megakadályozza azt, hogy ezek a korrupciós rendszerek 
továbbéljenek és újratermelődjenek. Ehhez kapcsolódik tehát a PM most benyújtott 
javaslata. 

Számos nemzetközi példa is áll előttünk, ami itt elhangzott már Polt Péter 
meghallgatása során is, a román, illetve a bolgár intézményrendszerben is létrehoztak 
ilyet, nem mellesleg egyébként EU-s nyomásra.  

Az általunk javasolt intézmény két lábon áll: van egy korrupcióellenes 
ügyészség, amely átveszi kimondottan a korrupciós bűncselekmények üldözésének 
feladatát a véleményünk szerint teljesen impotens ügyészségtől, és ezen a területen 
gyakorlatilag kizárólagos jogkört kap. A korrupcióellenes főügyész független, 
elszámolással csak a parlamentnek tartozna. Ezt a korrupcióellenes ügyészséget egy 
civil ellenőrző bizottság ellenőrizné, illetve a működését vizsgálná, amely a Magyar 
Tudományos Akadémia szereplőiből, jogi szakmai szervezetek és civil antikorrupciós 
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szervezetek által delegált szakértőkből állna össze, és tudná megnyomni 
tulajdonképpen a vészcsengőt, ha valamilyen külső vagy belső befolyásolási kísérletet 
tapasztalna. 

A korrupcióellenes ügyészség másik fontos alappillére lenne a 
közérdekvédelmi hivatal. Ennek feladata a korrupciós helyzetek vizsgálata, 
intézményi, büntetőjogi eszközökkel nehezen üldözhető felelősségek megállapítása és 
szankcionálása lenne, illetve a közérdekű bejelentők védelme. És akkor itt, ahogy 
korábban elhangzott, újra felhívnám a figyelmet ennek a kiemelt fontosságára: 
Magyarországon egyszerűen a korrupcióhoz kötődő bejelentőket semmiféle védelem 
nem illeti meg. Említettem Horváth András ügyét, aki ahhoz képest, hogy milyen 
lassan halad a NAV-nyomozás, nála már házkutatást tartottak. Én csodálkozom, hogy 
Polt Péter legfőbb ügyész egyébként nem tud arról, hogy vádat emeltek Horváth 
András ellen információk megszerzésének módozatai miatt, de majd biztosan 
utánanéz. Véleményünk szerint elfogadhatatlan, hogy Magyarországon kimondottan 
megfélemlítik azt, aki bármilyen korrupciós ügyletre megpróbálja ráirányítani a 
figyelmet. Egyébként a bejelentők védelmét számos intézkedés segítheti, ilyen például 
az anonimitás megteremtésének lehetősége, illetve a jogkövetkezmények alól való 
mentesítés.  

A korrupcióellenes ügyészség vezetőjét az Országgyűlés választaná ki. Az 
ügyész személyére a parlamenti frakciók, illetve a függetlenek által delegált egy-egy 
tagból álló testület, jelölőbizottság tenne javaslatot négyötödös többséggel, a 
személyét pedig a parlament kétharmados többséggel fogadná el. Ezzel el tudnánk 
kerülni azt, hogy bármelyik párt, ellenzéki vagy kormányoldalról egymásra rá tudná 
erőszakolni az akaratát. 

Természetesen mi nem állítjuk azt, hogy ez a javaslat hibátlan, mindig lehet 
ezen javítani. De azt gondoljuk, legalább egy tárgysorozatba vételt megérne ez a 
javaslat. Természetesen hozzákapcsolódik, ahogy legfőbb ügyész úr is mondta, egy 
alaptörvény-módosítás is, hogy az ügyészség jogkörét módosítsuk. De 
meggyőződésünk az, hogy ha legalább vitázni tudnánk egy ilyenről, akkor 
elindulhatna egy érdemi párbeszéd azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon miért 
nem kerülnek érdemben vizsgálatra a korrupciós ügyek, miért nincsenek itt érdemi 
eredmények, és hogyan tudunk ezen közösen javítani. Meggyőződésünk, hogy a közös 
érdekünk az, hogy ezen közösen dolgozzunk, hiszen Magyarország csak akkor lehet 
egy élhető ország, ha vissza tudjuk szorítani a korrupciót. Nem hiszem, hogy 
megengedhetjük magunknak azt - és nem hiszem, hogy a PM egyedüli pártként van 
ezen a véleményen -, hogy évente 500 milliárd forint áramoljon ki a közbeszerzéshez 
kötődő vagy egyéb korrupciós ügyletekkel kapcsolatban az államkasszából. 
Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy ez az évente 500 milliárd forint az ötszöröse 
annak, amit ma egyébként a felsőoktatásra költünk, tehát nem kis összegről 
beszélünk. Közös érdekünk az, hogy ez ellen együtt fellépjünk és küzdjünk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván szólni? Bárándy 

Gergely! 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Kezdem azzal, hogy én alapvetően nem vagyok híve annak, hogy amikor azt látjuk, 
hogy egy szervezet, egy testület, mondjuk, azért nem tölti be megfelelően a szerepét, 
mert olyan a vezetője vagy a vezetése, ami erre vagy alkalmatlanná teszi, vagy 
kifejezetten nem akarja, hogy a szerepét megfelelőképpen betöltse, akkor strukturális 
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változtatásként egy másik testületet állítunk fel. Magyarán szólva, azért, mert az én 
meglátásom szerint is a Legfőbb Ügyészség - és ezért nem fogadtuk el az előző 
napirendi pont keretében a beszámolóját - részrehajlóan működik és nem 
megfelelően nyomoz a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban, hogy ezért egy 
másik testületet állítsunk fel, én szerencsésebbnek tartanám alapvetően - és ezzel 
kezdem -, ha egy olyan legfőbb ügyészünk lenne, aki odafigyel arra, hogy 
részrehajlásmentesen működjön az ügyészség, és figyelmet fordítana a mostani 
kormánypártok korrupciós cselekményeinek is a kiderítésére. Hiszen azt látjuk, hogy 
nemcsak sima korrupcióról van szó, hanem egy korrupt állami működésről van szó, 
de azt gondolom, ez egyébként már túlmutat az ügyészség, bármilyenféle ügyészség 
működései keretein is.  

Mindazonáltal jelen pillanatban, éppen az ügy súlya miatt támogatni fogom a 
három javaslatot, azzal, hogy megfogalmaznék fenntartásokat is ezzel kapcsolatban. 

Jól mutatja a mostani ügyészi szervezet és annak a működése, milyen 
problémákat tud az okozni, ha nincs megfelelő kontrollja az ügyészségnek, akár 
személy szerint az ügyészséget vezető első számú vezetőnek. Én erre itt, ha egy 
korrupcióellenes ügyészség felállna, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék, mint 
egyébként azt a rossz tapasztalatok híján tenném.  

Másrészt látunk negatív példákat is. Ezek a korrupcióellenes ügyészségek 
tudnak úgy működni, hogy egyre inkább politikai tényezővé válnak és nem bűnüldöző 
szervvé. Az, hogy pillanatonként visznek el egyes országokban vezető politikusokat 
vezetőszáron korrupció gyanúja miatt - aztán majd persze meglátjuk, hogy ebből mi 
igazolódik be a bíróságon és mi nem -, ez képes a közéletet nem pozitív, hanem 
negatív módon is befolyásolni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy abban az esetben 
támogatható egy ilyen indítvány, ha megteremtjük a nagyon világos működési 
kereteit egy ilyen ügyészi szervezetnek, megteremtjük - és erre látok egyébként 
törekvéseket -, hogy milyen civil kontrollja legyen egy ilyen ügyészségnek, és 
megteremtjük az ügyészséget vezető első számú vezetőnek a nagyon szigorú és szoros 
kontrollját. Gondolok itt például arra, hogy semmiképpen nem adnék lehetőséget egy 
ilyen korrupcióellenes ügyészségi vezetőnek arra, hogy mondjuk, konkrét ügyek 
elindítására vagy megszüntetésére kötelezze az eljáró ügyészt. Ezt mindenképpen 
kizárnám. S nemcsak civil, hanem egy erős parlamenti kontroll alá is vetném ezt az 
ügyészséget.  

Azt tudom tehát mondani még egyszer - hiszen egyelőre tárgysorozatba 
vételről vitatkozunk, tehát nem akarok kitérni a konkrét rendelkezésekre -, hogy mi 
támogatjuk ezt a törekvést, sajnos a jelenlegi ügyészi szervezet diszfunkciója miatt 
elsősorban. De arra kérnénk az előterjesztőt, hogy még egyszer fésülje át az 
előterjesztését, és egy nagyon szoros kontrollmechanizmust alakítson ki az új 
szervezet vonatkozásában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e még hozzászóló? Alelnök úrnak megadom a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Áttanulmányozva ezt a három javaslatot, véleményem szerint sokkal több problémát 
okoz, mint amit megold. Bennem is egyrészt felmerültek hasonló fenntartások, mint 
amit Bárándy képviselő úr mondott, hogy mit oldhat meg. De ami problémát okoz, az 
a következő. A korrupciós bűncselekmények jellemzően más bűncselekményekkel 
együtt járnak, ezért eleve felvetődhetnének a két ügyészségi szervezet között hatásköri 
viták. Hozzáteszem, az is felvetődik, hasonló jellegű probléma, mondjuk, a 
kábítószer-kereskedelem, arra is hozhatnánk létre ügyészséget, és akkor az megint 
egy újabb hatásköri problémát vetne fel.  
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Másrészt az indítványtevő olyan struktúrában kívánja megválasztani a 
szervezet vezetőjét, ami egyáltalán kérdésessé teszi azt, hogy valamilyen konszenzus 
lehet abban, ha esetleg az Országgyűlés elfogadja, hogy lesz-e egyáltalán vezetője 
ennek a korrupcióellenes ügyészségnek.  

Ráadásul itt a legfőbb ügyész úr elmondta, hogy az ügyészség a jelenlegi 
hatásköri szabályok között természetesen ezt a tevékenységet is végzi. Azon egyébként 
valóban el lehet gondolkodni, amit legfőbb ügyész úr is elmondott, elsősorban a titkos 
információgyűjtés bővítése vagy a megbízhatósági vizsgálat szabályainak módosítása 
kapcsán, de ehhez nem feltétlenül kell másik szervezetet létrehozni. 

Összességében tehát úgy látom, hogy ez a javaslat sokkal több problémát vet 
fel, mint amit egyébként esetleg megoldhat. Felvetődik az is, hogy ez a 
közbeszerzésekre lenne kihegyezve, de azért aki volt már olyan helyen, ahol 
közbeszerzésekről döntöttek, akár csak egy önkormányzati képviselő-testületben, 
tudja, hogy valójában részben közigazgatási jellegű, részben polgári jogi jellegű maga 
a közbeszerzési rendszer. Egyáltalán nem büntetőjogi rendszerben működnek a 
közbeszerzések. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőnek. 

Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a 
hozzászólásokat. Egyetértek Bárándy Gergely képviselőtársammal: valóban világos 
működési keretek kellenek egy ilyen intézménynél. Ha ez ebből nem teljesen világos, 
akkor igyekszünk ezt akár még pontosítani is, bár igyekeztünk ezt már a mostani 
benyújtásnál is megtenni. 

Azzal is egyetértek, hogy ennek a korrupcióellenes ügyészségnek a vezetője ne 
utasíthasson arra, hogy akár elindítsanak, akár megszüntessenek vizsgálatokat, tehát 
ezekkel a részletekkel én teljesen egyetértek.  

A nagyon szigorú kontrollal is egyetértek. Ezért igyekeztünk egy olyan 
javaslatot tenni, ami egy kvázi civil kontrollt biztosít, hogy véletlenül se legyen 
semmilyen politikai befolyása a kontrollnak erre.  

Ehhez kapcsolódik Vas Imrének is a válaszom, aki felvetette, hogy lehet-e 
konszenzussal itt bármit elérni. Pont ez a feladat, egy olyan személyt találni erre, akit 
senki nem tud politikailag befolyásolni. Hiszen azt látjuk, és ez nem csak az én 
kérdéseimből és hozzászólásaimból vált világossá legfőbb ügyész úr 
meghallgatásakor, hanem minden politikai párt hozzászólásából, hogy sajnos a 
Legfőbb Ügyészség jelenlegi működésére igenis rávetül a politikai befolyás árnyéka. 
Nem állítható az egyértelműen, hogy mindent teljesen a Legfőbb Ügyészséghez 
méltóan függetlenül végeznek. Pontosan ez a célja egy ilyen kinevezési folyamatnak, 
egy ilyen jelölőbizottság által javasolt négyötödös jelölésnek, hogy egyik párt se tudja 
fogva tartani a másikat. És nem hiszem el, hogy ne lenne Magyarországon olyan 
személy, aki erre alkalmas lehet. Már a felvetésből is pontosan az sugalmazódik, hogy 
vajon akkor politikai befolyástól mentesen lehet-e itt egy olyan embert találni. Hát, 
pontosan ez a cél… (Dr. Vas Imre: Nem ezt mondtam.)  Akkor én így interpretálom 
az ön hozzászólását. (Derültség. - Dr. Vas Imre: Hát, ez az.) De pontosan ez a cél, 
hogy ez a jelölőbizottság találjon egy olyan embert, akit senki nem tud befolyásolni, 
viszont szakmailag megfelel ennek a leírásnak.  

Én bízom abban, hogy Magyarországon még van olyan jogállamiság, hogy ezt 
meg tudjuk tenni. Köszönöm. 
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Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, szavazunk.  
Az első szavazás a Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló 

törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szól. Aki úgy szavaz, hogy vegyük 
tárgysorozatba, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 4 igen. Ellene? 
(Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ilyen nem volt. 
Megállapítom, hogy 4 igen, 7 nem szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba. 

A korrupcióellenes ügyészségről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ellene? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ilyen nem volt. Megállapítom, hogy 4 igen, 7 
nem szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba. 

A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 4 igen. Ellene? 
(Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ilyen nem volt. 
Megállapítom, hogy 4 igen, 7 nem szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba. 

Köszönjük szépen a részvételt. 

e) Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 
módosításáról szóló H/5268. számú határozati javaslat 

Áttérünk a következő pontra: az országgyűlési képviselők választása 
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény módosításáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat; Gyurcsány Ferenc, Varju László, Vadai Ágnes és 
Oláh Lajos képviselők önálló indítványa. Az előterjesztők nem jelentek meg, nem 
írtak e-mailt, nem kérték a tárgyalás elhalasztását. 

Ki kíván hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Vas Imre! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez önmagában problémát okoz, 
hogy normatív szabályokat akar bevezetni határozati javaslattal, tehát olyan 
rendelkezéseket, ami egyébként külső, tehát nem alárendelt szervezetre, hanem 
mindenkinek kötelező lenne. Ezt határozati javaslattal kívánja bevezetni, tehát 
önmagában emiatt sem lehet egyébként szerintem tárgysorozatba venni. Én úgy 
gondolom, ebben a tekintetben nincs is a bizottságnak mérlegelési lehetősége. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Staudt Gábornak. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslat céljával 

egyetértünk, többször javasoltuk mi is, és csak ezért fogjuk támogatni. Nyilvánvalóan 
Gyurcsány Ferenc iránti szimpátiával nem lehet minket vádolni… (Dr. Vas Imre: De 
lehet. - Derültség.) - természetesen a Fidesz bármit megpróbálhat. De az valóban egy 
felháborító helyzet, hogy úgy alakította át a Fidesz–KDNP-többség a 
kampányidőszaki pártfinanszírozás rendszerét, hogy gyakorlatilag milliárdokat el 
lehet tüntetni kamupártokon keresztül, és utána az elszámolási kötelezettségük is 
nulla, vagy legalábbis a behajtásra nulla esély van, legföljebb a pártot fel lehet 
számolni, fel lehet oszlatni, de ezeknek az adófizetők pénzéből jobb sorsra érdemes 
forintoknak tulajdonképpen semmilyen módon nem lehet a megtérülését garantálni. 
Úgyhogy valamit tenni kell, és a javaslat ebben az irányban indul el. Mi ismertettünk 
hasonló javaslatokat, ezért fogjuk támogatni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Engem meg a 

Jobbik iránti szimpátiával nem lehet vádolni, azt gondolom… (Dr. Vas Imre: De! - 
Derültség.), de ennek ellenére azzal az érvrendszerrel, amit Staudt képviselő úr 
elmondott, maradéktalanul egyetértek, úgyhogy ezért fogjuk mi is támogatni. 
Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Van-e még hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Mivel hozzászólót nem 
látok, a vitát lezárom. 

Kérem, aki egyetért a tárgysorozatba vétellel, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 4 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Ez 7 nem. Megállapítom, hogy 4 
igen szavazattal, 7 nem ellenében a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Az „egyebekben” van-e valakinek előadnivalója? (Nincs ilyen jelzés.) Én annyit 
szeretnék mondani, hogy elképzelhető, de nem biztos, hogy holnap is üléseznünk kell, 
vagy szerdán, de inkább holnap. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megjelenést. Az ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 15 perc)  
  

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


