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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm az OBH elnök asszonyát. 

Mindenki megkapta az írásban kiküldött napirendi javaslatot, ehhez lenne Vas 
Imrének egy kiegészítése; először erről döntünk. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Gulyás 

Gergely képviselőtársam benyújtotta a T/15844. számú törvényjavaslatot, az elmúlt 
rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Azt kérem a 
bizottságtól, hogy a 2. napirendi pontot egy c) alponttal egészítse ki, amelynek során 
ennek a törvényjavaslatnak a tárgysorozatba vételéről döntünk. Én csatlakoztam az 
előterjesztőhöz, az előterjesztőt én fogom képviselni.  

Köszönöm szépen. Kérem, támogassák az indítványt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a napirend kiegészítéséről határoznánk, 

tájékoztatom a tisztelt bizottságot a helyettesítési rendről: jómagam Rubovszky 
Györgyöt helyettesítem, Vas Imre Budai Gyulát, Demeter Zoltán pedig Varga Józsefet 
helyettesíti. 

Kérdezem a bizottságot, van-e hozzászólás a napirend-kiegészítési javaslathoz. 
(Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, szavazásra teszem fel a kérdést: ki támogatja a 
napirend-kiegészítést? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirend-kiegészítést 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Most a napirendről szavazunk. Ki az, aki a napirendet elfogadja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. I. 
félévi beszámolója  
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján.) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra: az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
2016. I. félévi beszámolójára. Mindenkinek felhívom a figyelmét az időpontra: tehát 
2016. I. félévéről beszélünk. Ez a meghallgatás, illetve beszámoló kiterjed az IUB/11-
1/2017. számon iktatott meghallgatási kezdeményezésben foglaltakra is. 

Még egyszer köszöntöm elnök asszonyt, és átadom a szót. 

Dr. Handó Tünde szóbeli kiegészítése 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Immár kilencedik alkalommal vagyok önök előtt, az Igazságügyi 
bizottság előtt.  

Egy külső szemlélőben, de talán még önökben is felmerül a kérdés, hogy az 
OBH elnökének a beszámolójára mi szükség van egyáltalán. S valóban, 1997 előtt az 
igazságügyi miniszter feladata volt, hogy a parlament előtt számot adjon az 
igazságszolgáltatás működéséről, majd pedig egy másfajta szervezeti struktúrában az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjaként a miniszter és persze a bizottsági 
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tagok is jelen lehettek lényeges döntéseknél. 2012 óta azonban ez a fajta közvetlenség 
megszűnt, ezért biztosítja azt a törvény a parlament számára, hogy évente, illetve 
félévente beszámoltasson arról, hogy mi történt a bírósági szervezetben. 
Hangsúlyozom, ez az igazgatási modellváltás azt jelentette, hogy az Országos Bírósági 
Hivatal és annak elnöke a bíróságok üzemszerű működéséért felelős; az, hogy az 
ítélkezés tartalma, jogegysége hogyan alakul, a Kúria hatókörébe tartozik.  

Én azt gondolom, hiszem, hogy a harmadik hatalmi ág, a bírósági szervezet is 
csak akkor működhet jól, ha függetlenül működik; ahogy a bíró is középen ül a 
tárgyalóteremben, ugyanígy az igazságszolgáltatás sem ülhet sem a végrehajtó 
hatalom mellé, sem pedig a törvényhozás mellé. Ez a függetlenség azonban nem 
jelent elszigeteltséget, a nyitottság, a visszacsatolás rendkívül fontos. Hiszen honnan 
is tudná meg a jogalkotó, ha nem az ilyenfajta beszámolókból is akár, hogy a 
jogszabályok jól alkalmazhatók-e? Honnan kaphatna visszajelzést a végrehajtó 
hatalom a közigazgatás működéséről, ha nem a közigazgatási határozatokat 
felülvizsgáló bíróságoktól? És végső soron honnan máshonnan kaphatna tájékoztatást 
az Országgyűlés az általa megválasztott Országos Bírósági Hivatal elnökének 
munkájáról?  

A kérdés persze nem csak az, hogy mit tartalmaz az OBH elnökének a 
beszámolója, hiszen nagyon sok körből, sokféle forrásból nyerhetnek önök is 
visszajelzést a bírósági szervezet működéséről; elég csak akár az Európai Bizottság 
igazságügyi eredménytáblájára utalni, amelyet a legutóbb márciusban adtak ki, már 
ötödik alkalommal, és abban látszik, hogy a magyar igazságszolgáltatás az 
időszerűséget, a joghoz való hozzáférést illetően Európa élmezőnyébe tartozik. 
Számos képviselőnek önök közül lehet ezen túlmenő közvetlen tapasztalata is, akár 
ismerősök bírósági ügyeiből, akár pedig akik ügyvédként jártak el korábban, az 
ügyvédi praxisából. Ezekkel a tapasztalatokkal azonban érdemes óvatosan bánni, 
amíg ugyanis egy vagy néhány ügyből származnak ezek a fajta tapasztalatok, a másfél 
millió befejezett ügyből és a több millió ügyféltől származó beszámolóban szereplő 
adatokat, ténymegállapításokat nem homályosíthatják el ezek az egyedi ügyek. Mivel 
már sokadik alkalommal vagyok önök előtt, azt gondolom, hogy szinte magam is el 
tudnám mondani, mik azok, amiket egyes képviselők akár pozitívumként, mások 
pedig negatívumként kiemelnek a bírósági szervezetet illetően. 

A kritikák egy része, én magam úgy tapasztaltam, egyébként nem is annyira az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének szólnak, hanem a jogszabályoknak, amelyek 
meghatározzák a működési keretet, ahogyan a bírósági szervezet most működik; 
miért azok a hatáskörei vannak az Országos Bírósági Hivatal elnökének, amelyek. De 
hát ezeket a jogszabály határozta meg, tudomásul kell venni, hogy a jogalkotó nem az 
OIT típusú igazgatási modellt kívánta folytatni. Éppen ezért azok a javaslatok, 
amelyek újra a tanácshoz kívánják csoportosítani az igazgatási feladatokat, valójában 
a ’97-es bírósági reform irányába kanyarítanák vissza a bírósági szervezet működését. 
Bárándy képviselő úr például folyamatosan felrója nekem, hogy miért emlegetem és 
miért térek vissza az országos igazságszolgáltatási tanácsbeli működéshez. Bármilyen 
szép emlékekkel is gondolnak vissza egyes képviselők ezekre az időkre, bizony a ’97-
2012 közötti időszak nem kerül aranybetűkkel bele az igazságszolgáltatás történetébe, 
merthogy ez a tizenöt év komoly kudarcokkal volt terhes. Éppen ez is indokolta a 
váltást, hiszen ami a legfájdalmasabb pontja volt a megelőző igazgatási modellnek, az 
az, hogy óriási különbségek voltak az egyes törvényszékek között, akár hétszeres 
munkateher-különbségek is lehettek a Fővárosi Törvényszék vagy a Fővárosi 
Ítélőtábla és más hasonló szintű bíróságok között. Nos, a mi feladatunk az volt, hogy 
ezt számoljuk fel. Ebben sikeresek tudtunk lenni: láthatják a 2016. évi I. félévi 
beszámolóban is ezeket az országtérképeket, amelyek mutatják az országos szintű 
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törvényszékek közötti kiegyenlítődést. Az ügyforgalmi helyzet terén ezek a 
különbözőségek nagyon jól és plasztikusan láthatóak.  

Az eredményeinket, ahogyan már említettem, ez a bizonyos igazságügyi 
eredménytábla vagy akár az Európa Tanácsnak az úgynevezett CEPEJ-jelentése is 
folyamatosan visszaigazolja. Az évek óta tapasztalható ügyhátralék-csökkenés 
bizonyos ügyszakokban Európa abszolút élmezőnyébe tartozóvá tett minket; például 
a közigazgatási perek intézésében a második leggyorsabbak vagyunk a 28 tagállam 
közül, és ugyanebben az ügyszakban az ügyhátralék a második legalacsonyabb a 28 
tagállam közül. Tudom, hogy hiába emlegetem azt, hogy a peres ügyek 87 százaléka 
egy éven belül befejeződik, önök közül biztosan volnának olyanok, akik 
rákontráznának egy-egy százéves üggyel, amiről olvastak vagy hallottak. Azonban 
mégis hangsúlyozom, hogy ezek egyedi ügyek, és végül is pont a 2016. I. félévi 
időszakban is a bíróságok összességében csaknem 800 ezer ügyet fejeztek be. A nagy 
számok persze nem azt jelentik, hogy nincsenek problémák, és hogy ezek ellen ne 
kellene fellépni.  

Bár számos nemzetközi szerv, egyes képviselők is úgy gondolják, hogy 
példátlan túlhatalma van az Országos Bírósági Hivatal elnökének, azonban mégis fel 
kell arra hívni a figyelmet, hogy a bírósági szervezet 26 önálló jogi személyből áll, és 
ezeket a jogi személyeket, az ítélőtáblákat, a törvényszékeket elnökök vezetik. Számos 
vezetőt, a 749 vezetőből 117-et az Országos Bírósági Hivatal elnökének van jogköre 
kinevezni, de hogy egy-egy bíróságon belül hogyan alakul a munkateher, hogy 
megfelelő-e a létszámelosztás, miképpen működik a gazdálkodás, az egyes ügyek 
hogyan haladnak előre, azért a törvényszék elnöke vagy az ítélőtábla elnöke felelős; a 
kinevezett vezetők felelőssége, hogy hogyan oldják meg ezeket a problémákat. Az én 
felelősségem pedig az, hogy olyan vezetőket nevezzek ki, akik képesek ezekkel 
megbirkózni. Éppen az ebben a beszámolóban is látható nagy számok igazolják azt 
vissza, hogy az a kinevezési gyakorlat, ami az elmúlt öt évet jellemzi, végső soron 
eredményesnek mutatkozott, hiszen akár a gazdálkodást, akár a munkateher-
elosztást, akár a személyzeti menedzsmentet nézzük, országosan javuló adatokkal 
tudunk a nyilvánosság elé lépni. Nagyon fontos ezért azt alaposan végiggondolni, 
hogy ki az a személy, milyen kvalitásokkal rendelkezik, akiknek a hatókörébe utaljuk 
több tízezer ügyben néhány millió ügyfél sorsát, mert bizony egy elhibázott kinevezés 
negatív pályára képes állítani egy egész törvényszéket is.  

Az, hogy országszerte javul az ügyforgalmi helyzet, ahogyan már kiemeltem, 
azt mutatja, hogy összességében ez a kinevezési gyakorlat mind az én, mind pedig a 
törvényszéki elnökök részéről megfelelőnek tekinthető. A legfontosabb a szakmaiság 
és az időszerűség; ez a két olyan érték, amit sohasem szabad egymással 
szembeállítani, csak együttesen érvényesülhetnek. S az, hogy az ügyek hatályon kívül 
helyezése csökken az elmúlt években, ez azt igazolja, hogy bizony az időszerűség 
javulása nem jár együtt a szakmai színvonal romlásával. Persze ezt nem bízzuk a 
véletlenre, erről is szól a féléves beszámolóm, hiszen nagyon sok képzést szervezünk; 
ilyen a hatályon kívül helyezési workshop, ahol a kollégák megoszthatják egymással 
ez irányú tapasztalatukat. Nyilvánvaló, hogy ez a rengeteg képzés is hozzájárul ahhoz, 
hogy minőségibb legyen maga az ítélkezés. Azon túlmenően olyan munkaszervezési 
módszerekbe kezdtünk bele és tartottunk fenn, amelyekről ismételten számot adtam 
itt, amelyek korábban nem jellemezték a szervezetet, a munkacsoportok működtetése, 
a teammunka, tehát hogy a bírókat szolgálják ki az igazságügyi alkalmazottak, 
méghozzá érdemi segítséget nyújtsanak számukra.  

Egyes képviselők fel szokták azt róni számomra, hogy miért terheljük a bírókat 
adminisztratív terhekkel, valójában azonban ezek az igazgatási intézkedések nem 
annyira a bírókat terhelik, sőt ezt kifejezetten kérni szoktuk, hogy ne így oldják meg a 
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problémákat, hanem azok a vezetők, akik épp azért vállalkoztak erre a feladatra, hogy 
megoldják a helyben mutatkozó problémákat.  

A bíróságok az elmúlt öt évben nem is csak az elefántcsonttoronyban 
működnek, hanem nagyon sok jelét adtuk annak, mit jelent a társadalmi 
felelősségvállalás, akár olyan programokkal, mint a történet- és hagyományápolás, 
amely egy-egy közösséget erősíthet meg, és azokban a közösségekben megerősítheti a 
múlt iránti tiszteletet vagy akár a bíróság iránti tiszteletet; a „Nyitott bíróság” 
programban csak a 2016. I. félévben 25 ezer fiatallal találkoztunk. Ezeket a 
feladatokat a kollégák ingyenesen és önkéntesen végzik el, ezzel segítjük azt, hogy az 
állampolgárok jogtudatosabbak legyenek.  

Kiemelkedő eredményeket értünk el az épületállomány megújítását illetően. 
Csak a kiegyezéskori aranykorhoz hasonlítható az a beruházási és fejlesztési dömping, 
ami a bírósági szervezetben történik és történni fog a következő években. A képzési 
rendszer átalakítása is mind ezt szolgálta. 

Az elmúlt években az egyik képviselőtársuk jelezte, hogy megritkultak a 
fővárosban folyó képzések. De azért gondolhatják, hogy 3 ezer bíró, 8500 igazságügyi 
alkalmazott, összességében 11 ezer ember képzését csak a fővárosban megoldani nem 
lehet, ezért erősítettük meg a törvényszékek, ítélőtáblák képzési szerepét. Csak a 
2016. évben az egykori 4 ezer fős részvételhez képest 25 ezer fő vett részt különféle 
képzéseken. A képzések tartalmát tekintve pedig arra törekedtünk, hogy ne csak a 
bírók hallgassák egymást, hanem arra is törekedtünk, hogy ezeken a képzéseken 
előadóként jelen legyenek akár rendőrök, ügyészek, ügyvédek, egyetemi oktatók. S 
nem is csak a szorosan vett jogi szaktudással foglalkozunk, hanem olyan dolgokkal, 
amelyek a hétköznapi életben fontosak, s mindazok számára fontosak, akik 
ügyfelekkel foglalkoznak; ilyenek például az empátia a tárgyalóteremben vagy a 
fogyatékkal élő személyek megfelelő kezelése.  

Tisztelt Képviselők! Hadd hívjam fel szíves figyelmüket a beszámoló egyik 
kezdőlapjára - és ezt már nagyon sokszor látták, talán ezért is siklanak át rajta most 
már olyan könnyedén -, nevezetesen a bírósági szervezet stratégiai céljaira. Minden 
írásbeli beszámoló ezekkel a stratégiai célokkal kezdődik, ez az az értékrend, amelyet 
a bírósági szervezet igazgatásának követnie kell. 

Mi a legfontosabb? Az, hogy a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket 
teljesítsék, a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. A 
második, hogy az emberi erőforrásokkal optimálisan gazdálkodjunk. A harmadik a 
tárgyi feltételek biztosítása, s hogy ebben a szervezetben ezzel ugyancsak jó gazda 
módjára bánjunk. A negyedik a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és 
igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége. Az 
ötödik a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése. A hatodik pedig a képzési 
rendszer fejlesztése és együttműködés a többi hivatásrenddel. (Dr. Répássy Róbert 
megérkezik az ülésre.)  

A stratégiai célok között szerepel, ahogyan említettem, 2012 óta a bírósági 
szervezet integritásának a megerősítése. Ez 2016-ban is egy nagyon fontos tárgyköre 
volt a bírósági igazgatásnak. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy a hivatali 
bűncselekmények miatt, szó szerint egy-két esetet leszámítva, nem indult bírók ellen 
eljárás. A korrupciómegelőzést ugyanakkor nem szabad összemosni az integritással, 
ugyanis ez utóbbi sokkal tágabb fogalom. Az integritási szabályzatunk számos olyan 
evidens témát érint, mint az ajándékelfogadás tilalma például, ami a gyakorlatban 
igenis jelenthet gondot, és amit eddig helyi szintű szabályzatok rendeztek, vagy éppen 
nem rendeztek. Például ha egy kis bíróságon a város egyetlen tolmácsirodája minden 
bírósági dolgozónak küld év elején ajándékba egy asztali naptárat, ötszáz forint 
értékben, akkor mi a teendő? El lehet azt fogadni vagy vissza kell utasítani? És mi az 
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ajándék mértéke, amit egyáltalán el lehet fogadni? Elláthatja-e egy bíró egy olyan cég 
perbeli képviseletét, amelynek oktatói, tanácsadói tevékenységet végez? Olyan valós 
problémák vannak a szervezetben, amit igenis rendezni kell, a hétköznapi emberek 
számára érthető módon.  

Mindenki azt várja a bíráktól mint a harmadik hatalmi ág képviselőitől, hogy 
befolyásmentesen végezzék a munkájukat. A bíráknak feddhetetlennek kell lenniük, 
magasabb szintű erkölcsi feltételeknek kell tehát megfelelniük. Megértem, hogy ezt 
néhányan a kollégák közül is korlátozásként élik meg, de a társadalmi bizalom 
elnyeréséhez, megőrzéséhez ezeknek a követelményeknek meg kell felelni. S nem 
elégséges a törvény magasrendű szabályait megtartani, hanem kell hogy legyenek 
olyan közlekedési szabályok, mint amilyenekkel az utazásaink során is találkozunk - 
egy-egy közlekedési jellel: zsákutca, egyirányú utca -, mert hiába van a törvény 
szövege, nyilván nem fogjuk az autókban ezeket lapozva megoldani azt a helyzetet, 
hogy most kinek van elsőbbsége. Gyakorlatilag az integritási szabályzat, amelyet 
egyéves előkészítő munka után fogadtunk el, arra szolgál, hogy ezekben a hétköznapi 
helyzetekben találják fel magukat a bírók, hogy mennyi időn belül, kinek mit kell 
bejelenteni, akár a lehetséges keresőtevékenységüket, az összeférhetetlenségi 
helyzeteket vagy az általuk tapasztalt integritást sértő helyzeteket illetően. Hiszen 
egy-egy ilyen élethelyzetben az is gondot jelenthet a kollégák számára, hogy ha olyan 
dolgot tapasztalnak egy kollégájukkal kapcsolatban, ami helytelen magatartásra utal, 
azt hogyan tegyék szóvá, és nagyon fontos, hogy ügyfelek és kollégák számára is az 
egyértelmű legyen.  

Mindezek alapján azt mondhatom, én döbbenten állok az előtt, hogy az a 
törekvés, hogy a bíróságok, a bírók befolyásmentesen működjenek, ilyen nagy 
felháborodást vált ki, mert azt gondolom, ebben a bizonyos szabályzatban semmivel 
sincs több, mint amit a törvény rendelkezései alapján eddig is meg kellett vagy meg 
lehetett tenni. Az Európa Tanács korrupcióellenes államokat tömörítő csoportja 
egyébként, amelynek Magyarország is részese, a GRECO, a 2017. évi 
jelentéstervezetében üdvözölte az integritási szabályzat megalkotását. 

A beszámoló számos témát érint. Aki a sajtóhíreken túl is figyelemmel követte 
az elmúlt években a bíróságok munkáját, az láthatja, hogy honnan indultunk és hova 
jutottunk. Ahhoz képest, hogy voltak, akik egyenesen a bírósági rendszer 
összeomlását vizionálták 2012-ben, a helyzet éppen ezzel ellentétesnek mutatkozik, és 
folyamatos fejlődésről adhatunk számot. Köszönöm, hogy ehhez a képviselő urak is 
segítséget nyújtottak, akár úgy, mint az Igazságügyi bizottság tagjai, akár mint 
parlamenti képviselők, hiszen akár a jogszabály-módosítási kezdeményezéseket 
illetően, akár a véleményeink figyelembevételét illetően nagyon sok támogatásban 
részesültünk. Sőt, épp a költségvetési vita miatt ki kell emelnem azt a hihetetlen 
költségvetési támogatást, amiben a bírósági szervezet az elmúlt öt évben részesült. 
Csaknem 25 százalékkal bővült a bírósági szervezet rendelkezésére álló költségvetési 
forrás. Hosszú évek után a bírói alapilletmény emelésére is sor kerülhetett; januártól 
10 százalékkal növekedett a bírói alapilletmény, és biztosan számíthatunk arra, hogy 
2018-tól további 5 százalékkal is emelkedik a bírói alapilletmény. Az Országgyűléshez 
az elmúlt héten benyújtott igazságügyi alkalmazotti törvény további 8500 igazságügyi 
alkalmazottnak ígér előrelépést, ez azonban belső aránytalanságokhoz vezethet, ezért 
is kellett az elmúlt héten a Költségvetési bizottságban továbbra is fenntartanunk a 
bírói alapilletményt illetően az 5+10 százalékos illetményemelési igényt, amelyet a 
bírósági szervezet megfogalmazott.  

Az Országos Bírósági Hivatal létrejötte komoly változás volt a bírósági 
igazgatásban. Természetesen sokféleképpen lehet jogállami keretek között 
működtetni egy bírósági szervezetet, kialakítani a kényes egyensúlyt a törvényhozás, a 
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végrehajtó hatalom és a bírósági szervezet között. Nekem mint az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének az a feladatom, hogy a megszabott jogszabályi keretek között olyan 
pályán vigyem ezt a bírósági szervezetet, ami sikereket hozhat az egész ország 
számára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a képviselőtársaimé a szó, két körben: 

először a kérdéseket, utána az észrevételeket hallgatjuk meg. S mint a bevezetőben 
mondtam, a 2016. I. félévi beszámolóval, valamint az elrendelt meghallgatással 
kapcsolatban - ami az integritási szabályzattal kapcsolatos, itt már szóba került -, 
lehet egyben kérdezni.  

Átadom a szót képviselőtársaimnak. Tessék parancsolni! Apáti Istvánnak 
adom meg a szót. 

Kérdések, észrevételek 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! 
Tisztelt Bizottság! Akkor jól értettem, elnök úr, össze is lehet vonni a kettőt (Az elnök 
bólint.), hiszen észrevételekből következnek a kérdések; én személy szerint soha nem 
látom annak értelmét, hogy először kijelentő mondatokban, majd aztán kérdő 
mondatokban fogalmazzuk meg ugyanazt vagy közel ugyanazt. Úgyhogy ezt a két kört 
összevonnám, engedelmükkel. Ez szerintem mindenkinek sokkal egyszerűbb és 
könnyebb lesz. 

Tisztelt Elnök Asszony! Sajnos a valóság azért nem ennyire rózsás, meg nem 
ennyire kellemes, mint ahogy ön fölvázolta. Sajnos a 2016. évi I. félévi ténykedésére is 
rányomja a bélyegét az ön elnökké választásának, kinevezésének eredettörténete; 
ugye, itt a kályhához érdemes a tekintetben visszamenni, hogy mi az egész bírói 
szervezettől joggal várunk el mindig, mindenkor, mindennap, minden ítéletben, 
minden eljárásban teljes függetlenséget, pártatlanságot, politikamentességet. Na de 
hogy ez pont az Országos Bírósági Hivatal elnökére nem igaz, az azért, úgy hiszem, 
hitelteleníti az összes, adott esetben nemes törekvést is! Hiszen mindenfajta 
személyeskedés nélkül, jól tudjuk, jól ismerjük az ön politikai beállítottságát; azért 
nehezen lehet elvonatkoztatni attól, hogy az ön igen-igen közeli hozzátartozója a 
2010-14 közötti közjogi reform egyik szülőatyja - gyakorlatilag az ő laptopján íródott 
az Alaptörvény, az Alaptörvénynek a nagy része -, tehát az ön politikai beállítottsága, 
politikai kötődése, úgy gondolom, önmagában is aggályos. És megint felmerül 
kérdésként - hogy az észrevételek után jöjjön egy kérdés is -, hogy a jövőben tervez-e 
bármilyen kísérletet a tekintetben, hogy próbálja magáról ezt lerázni, nemcsak a 
látszat, hanem a valós tartalom szintjén is. Az ön egyértelmű fideszes kötődéseitől 
elvonatkoztatva képes-e objektíven vezetni vagy betölteni egy ilyen fontos tisztséget?  

Azután itt van a nagy port felvert iratáttételek vagy ügyáttételek meg 
ügyáthelyezések kérdésköre. Szeretnék itt nagy tisztelettel visszautalni a BKV-ügyre 
és az ezzel kapcsolatos alkotmánybírósági meghallgatásra, amelyet tíz évre 
titkosítottak. Ön szerint ez mennyire növeli vagy milyen hatással van akár az ön 
ténykedésének, az ön által vezetett szervezet működésének meg általában a bírósági 
szervezet működésének társadalmi megítélésére? Mert véleményem szerint nem 
öregbíti a bíróságok amúgy is megtépázott hírnevét. 

Úgy gondolom, ön a szervezeten belül, házon belül kevés kritikát kap, ezért 
ilyen értelemben az én néhány perces hozzászólásom hiánypótló jellegű, mert itt 
legalább megkapja azokat az észrevételeket és kritikákat, amelyek nagyon is 
hiányoznak az ön mindennapjaiból, tisztelt elnök asszony.  

Rögtön kezdeném az önkényes kinevezési gyakorlattal. El lehet azt mondani 
persze, hogy objektív meg szigorú pályázati feltételek kifejezetten csak és kizárólag 
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szakmai alapon történő elbírálása mentén születnek kinevezések, no de hát a bírósági 
szervezetből más a kisugárzás, tudja, teljesen másként élik ezt meg azok, akiket ez 
érint. Ugyanis ön a hírek szerint folyamatosan azt a trükköt alkalmazza - a 
legenyhébb kifejezésem erre az, hogy trükk -, hogy ha egy önnek vagy éppen az ön 
által preferált pártnak nem megfelelő az az adott esetben magasabb kollégiumvezetői, 
törvényszéki elnöki - hogy egészen magas szinteket mondjak - kinevezés, akkor 
érvényteleníti vagy eredménytelenné nyilvánítja a pályázatot; ad egy megbízást, 
amelyet aztán, ha a helyzet úgy kívánja, meghosszabbít. Gyakorlatilag a 
szervezetrendszeren belül már hozzászoknak a beosztottak is, ráedzi ezeket a 
beosztottakat erre az adott, odadelegált vezetőre, és aztán ez az állapot állandósul 
gyakorlatilag. Tehát ahelyett, hogy egy valódi, objektív pályázati kiválasztási rendszert 
alkalmazna - ha persze az önök számára kedvező vagy megfelelő az adott személy, 
akkor alkalmazza, ha nem, akkor pedig ezzel a megbízásos kiskapuval próbál olyan 
embereket odatenni, komolyabb, nagyon komoly vezetői beosztásokba, aki éppen 
önnek a legmegfelelőbb.  

Igaz, és köszönjük szépen, hogy megküldte a kinevezések összesítőjét a 2016. 
évre vonatkozóan, de a korábbi három évről, tehát a 2013., 2014., 2015. évekről is 
nagy tisztelettel várnánk majd ezeket az összesítőket, illetőleg az összesítők 
megküldését. Engedje meg, hogy ennyiben egy kicsit tágítsam a meghallgatás 
kereteit.  

Nem tudom, érzékeli-e, elnök asszony, eljut-e az ön szenzoraihoz, érzékelőihez, 
hogy milyen rossz a hangulat egyébként a szervezetrendszeren belül. Komoly 
egzisztenciaféltés, komoly félelem uralkodott el a bírói karban, ami azért döbbenetes, 
mert ahogy ön is nagyon helyesen említette, egy önálló, a harmadik önálló hatalmi 
ágról beszélünk; bár az is megérne egy misét, hogy egyébként az a régi klasszikus 
törvényhozói-végrehajtói-bírói hatalom, hogy csak ez a három hatalmi ág létezik-e a 
XXI. század viszonyai között. Szerény véleményem szerint nem, mert több hatalmi ág 
is van még ezen kívül, de a bírói hatalommal bírók működése mint önálló hatalmi ág 
kulcskérdés egy valódi demokráciában. És ez a kinevezési gyakorlat, ez a munkahelyi 
légkör, amelyet ön ráadásul tavaly az első félévben az integritási szabályzattal még 
meg is fejelt, igen rendesen, ami aztán végképp kiverte az összes biztosítékot nagyon 
sok szakembernél, bírónál és talán még nemzetközi hadszíntéren is, azért ezen el 
kellene gondolkozni, hogy nem ez az az út, amelyen érdemes végigmenni, innen talán 
vissza kellene fordulni, és valahogy az objektivitás mércéjét egy kicsit engedni 
beszüremkedni az ön mindennapi működése vagy ténykedése keretei közé.  

Az is felmerül kérdésként ennek kapcsán, hogy ön szerint - bár tudom, hogy 
költői a kérdés, kicsit talán provokatív is - túl fogják-e élni a kinevezései, ezek a főleg 
megbízásos alapú kinevezései az ön hivatali idejét, ha a hivatali ideje kevesebb lesz, 
mint kilenc év. Ez egy jó kérdés. 

Azután azt szeretném még megkérdezni, tisztelt elnök asszony - a teljesség 
igénye nélkül, hiszen nagyon kevés ez az időkeret ahhoz, hogy mindent jól át tudjunk 
beszélni -, hogy ez az 550 millió forintos, szervezetfejlesztésre elköltött forrás 
körülbelül milyen hatékonysággal vagy hatásfokkal hasznosult. A legértelmesebb, 
leghasznosabb célokra költötték-e el, avagy sokkal fontosabb célokra is el lehetett 
volna-e költeni, és másként kellett volna-e felállítani a fontossági sorrendet?  

Hány informatikus távozott a 2016., és ha esetleg van róla már információ, a 
2017. évben?  

Fontosnak tartja-e szembeállítani életkor szerint a bírókat és a szakembereket, 
a fiatalokat az idősebbekkel? Nagy hívei vagyunk a fiatalításnak, nagyon nagy szükség 
van a fiatalokra, a bírósági szervezetrendszeren belül meg különösen. Szó sincs arról, 
hogy a fiatalokat kritizálnánk. No de azért az kicsit talán furcsa lehet egy középkorú 
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vagy idősebb bíró számára, hogy néhány éves gyakorlattal rendelkező fiatalok 
tartanak nekik továbbképzéseket vagy kommunikációs tréningeket. Talán-talán itt is 
az arányokat kicsit érzékenyebben és óvatosabban kellene megtalálni, mert azért ez 
okoz nemcsak bérfeszültséget, hanem egyéb személyi feszültségeket is a fizetéseken 
túl.  

Lehet azt is mondani, hogy az előmeneteli rendszer viszonylag objektív; hogy 
mennyire automatikus a fizetésemelés vagy az illetményemelés, az egy más kérdés. 
De ugye vannak olyan eszközök, rendkívüli előléptetés és más eszközök, amivel bele 
lehet nyúlni azért ebbe az úgynevezett objektív előmeneteli rendszerbe, amivel igenis 
rövid pórázon lehet tartani a bírákat, hiszen jól tudjuk, hogy számukra másodállás 
vállalása vagy egyéb kereső-, jövedelemszerző tevékenység vállalása finoman szólva is 
erősen korlátozott; magyarul, ők teljes egészében ennek áldozzák az életüket, ezért 
tanultak, ezért képezték magukat, erre tettek fel mindent. És így, ezzel a fajta 
kiszolgáltatottsággal azért meglehetősen könnyű visszaélni, megint csak azt mondom, 
hogy politikai célok megvalósítása érdekében.  

S akkor itt van ez a bizonyos integritásszabályzat. Hát, ha nekünk nem hisz, 
vagy esetleg úgy gondolja vagy úgy gondolják a kormánypárti képviselők, hogy itt a 
szokásos ellenzéki vircsaft szólal meg belőlünk, hogy csak azért is, a kákán is csomót 
kell keresni, találni, és valahogy bele kell kötni az Országos Bírósági Hivatal általuk 
kinevezett elnök asszonyába, akkor nagyon téved, nem erről van szó. Nem erről van 
szó, csak hogy ebben a szabályzatban egyrészt szabályoznak olyan kérdéseket, 
amelyek vagy már akár a szokásjog, akár egyéb szabályzatok szintjén rendezve van, 
úgy gondolom, felesleges. Az pedig, hogy olyan szabályozásokat tesznek bele vagy 
helyeznek el ebben a szabályzatban, amelyeket törvényekkel, vagy kétharmados, vagy 
sarkalatos törvényekkel kellene szabályozni, az egyenesen törvénysértő! S ha már 
nekünk nem hisz, higgyen a saját munkatársainak, higgyen azoknak a bíróknak, akik 
minden félelmük ellenére, minden egzisztenciális kiszolgáltatottságuk ellenére az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához, illetve az Alkotmánybírósághoz fordultak. 
Gondolom, nem feltételezi ön sem, hogy ezek a bírák csúnya baloldali vagy jobbikos 
elhajlók, és politikai motivációktól vezérelve próbálják önt hitelteleníteni vagy önt 
támadni. Nem erről van szó, ezt mindannyian tudjuk. Arról van szó, hogy ez a fajta 
integritásszabályzat, kezdve attól, hogy milyen szellemiség hatja át, mi ennek a 
szabályzatnak a célja: hogy az ön által vagy a Bírósági Hivatal mindenkori elnöke által 
vallott értékek követésére kívánja rávenni a bírákat, ez egyrészt ködös, képlékeny, 
gumifogalom; a „ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes” esete, de 
semmiképpen nem objektív. Milyen értékek? Azok a politikai értékek vagy az a 
politikai elfogultság, ami az előbb részletezett módon az ön ténykedését igencsak 
erőteljesen jellemzi?  

Talán el kellene gondolkozni azon, hogy egy nagy alkotmánybírósági fiaskót és 
egy nemzetközi fiaskót elkerülendő érdemes lenne ezt a szabályzatot vagy 
visszavonni, vagy esetleg valóban az objektív mérce szerint megalkotni. Mert nem 
kívánom önnek sem, a parlamentnek sem meg az országnak sem, hogy majd az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának kelljen e tekintetben rendet tenni. Mi, jobbikosok 
nem vagyunk annak hívei, hogy nemzetközi hadszíntérre szaladgáljunk ki olyan 
kérdéseket rendezni, amit elvileg házon belül, tehát az ország határain belül és a 
parlament falain belül kellene rendezni. Na de ezt a másik félnek is akarni kell! Tehát 
az nagyon kevés, hogy mi e tekintetben meglehetősen visszafogottak vagyunk, és 
abszolút az ország érdekét tekintjük elsődlegesnek, bármifajta politikai babér 
learatása helyett, de az a helyzet, hogy ha másként nem fog menni, akkor láthatóan 
ezeket a bírókat már olyan kétségbeesésbe hajszolták bele, egész egyszerűen nem 
hagytak számukra más eszközt, más menekülő utat, mint hogy az ön által vagy az ön 
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munkatársai által megalkotott - nyilván az ön parancsára, az ön utasítására, az ön 
szellemiségétől áthatva megalkotott - integritásszabályzatot az Alkotmánybíróságon 
meg az Emberi Jogok Európai Bíróságán támadják meg. Ez tavaly július 1-jén lépett 
hatályba, de 2016. I. féléve a megalkotás időszaka, tehát ugyancsak ehhez a bizottsági 
meghallgatáshoz tartozik.  

Tehát próbálom önt arról meggyőzni, hogy nem szégyen önkritikát gyakorolni, 
és nem szégyen kijavítani a hibákat, sőt hatalmas erény; nagyon ritka ez egyébként a 
közéletben. Én úgy gondolom, a szervezetrendszeren belül és azon kívül is az ön 
épülésére szolgálna, és hihetetlen módon javítaná az ön megítélését, ha képes lenne 
ebből a két beadványból - mármint a nemzetközi és az alkotmánybírósági 
beadványból - levonni a megfelelő következtetéseket, hogy itt azért mégiscsak komoly 
problémák merülhetnek fel, ha ennyi bíró, egymástól függetlenül, ugyanazt gondolja, 
ugyanaz a véleményük, hogy ez sérti a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való 
jogukat és sok más egyéb alapvető jogosultságukat. És tudja, ha csak az internetes 
keresőben elkezdünk egy kicsit keresgélni, tehát nem is kell olyan mélyreható 
kutatást végezni - persze a személyes beszélgetéseket nem pótolja semmi -, akkor azt 
látjuk, hogy főleg a fiatal és a fiatal középkorú bírák körében adott esetben a politikai 
motiváltság már nem úgy működik, mint az átkosban, mint szokták mondani, hogy a 
csiribiri telefonon odaszólnak, hogy adott ügyben éppen milyen ítéletet vagy egyéb 
döntést kell hozni, hanem tudják ők már maguktól is. Tehát amikor a megfelelő 
posztokon, a kulcspozíciókba az önök számára megfelelő embereket elhelyezik, akkor 
onnantól kezdve nem kell már szólni senkinek semmit, mindenki tudja az 
egzisztenciális kiszolgáltatottság, a lojalitás, a hála, a rosszul értelmezett és 
félreértelmezett hála és hűség jegyében, hogy mikor éppen mit kell tenni.  

Amit még én különösen fontosnak tartok itt az integritásszabályzat kapcsán 
kiemelni, hogy nem érzi-e azt úgy egy, nem is vezetői vagy magas vagy elsőszámú 
vezetői szinten, hanem hogy a természetes jogérzéke által nem érzi-e tarthatatlannak, 
vállalhatatlannak, hogy olyan integritásfelelősök meg integritási tanácsadók kerülnek 
be a rendszerbe, nagyon homályos, ködös, képlékeny, kvázi ilyen rendőri, nyomozó 
ügyészi, titkosszolgálati, nemzeti védelmi szolgálati - nyilván sarkítok, ezt 
előrebocsátom - jogosítványokkal felruházva, ami egész egyszerűen rendszeridegen, 
felesleges, és hároméves nemzeti közszolgálati egyetemi végzettséggel meg lehet 
szerezni, jogi egyetemi vagy hároméves nemzeti közszolgálati egyetemi végzettség 
elég ehhez. Ezzel szemben nézzük meg, hogy a bíráknak milyen végzettséggel kell 
rendelkezni, milyen szakmai gyakorlati követelményeknek kell eleget tenni, mennyi 
elképesztő munka, évtizedek, egy élet munkája van abban, hogy ők egyáltalán bírói 
kinevezést kaphatnak, és hogy ők előreléphetnek nagy nehezen a ranglétrán. Tehát 
milyen követelmények vannak a bírákkal szemben, és milyen egyéb kötelezettségek, 
ami egy normál munkaviszonyhoz képest sokkal súlyosabb, sokkal komolyabb, és 
ehhez képest a nyakukra ültetnek ilyen integritásfelelősi meg integritás-tanácsadói 
személyeket, akik lényegesen alacsonyabb iskolai végzettség és szakmai gyakorlat 
birtokában gyakorlatilag vegzálhatják őket, keresztbetehetnek nekik. Úgy gondolom, 
itt fogalomzavar alakult ki, tisztelt elnök asszony (Dr. Handó Tünde: Igen, így van.), 
fogalomzavar alakult ki.  

Ugyanis egyetértünk azzal a legmesszebbmenőkig, hogy azért vannak 
korrupciós kockázatok a rendszerben. Én egyébként, ha megengedi - ha még ezek 
után is esetleg szóba áll velem -, akkor nagyon szívesen mondok önnek olyan konkrét 
ügyet, konkrét magas bírói vezetővel az élen, ítélőtáblai szintről beszélünk, ahol 
nagyon komoly korrupciógyanú merül fel, illetőleg ahol, mondjuk, bizonyos 
ítéleteket, két darab ítéletet is nagyon komolyan meg kellene vizsgálni ahhoz, hogy 
megítéljük, hogy az adott személy most is alkalmas-e arra, hogy az egyik 
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magyarországi ítélőtábla elnöke legyen. Mert amit ez a bíró az adott ítéletben 
elkövetett, azért egy másodéves joghallgatót végleg eltanácsolnak bármelyik jogi 
karról. Be sem engedik, még portásnak sem, nemhogy jogi diplomát szerezzen, 
nemhogy bíró legyen, nemhogy ítélőtáblai elnök legyen! Tehát az integritást féltjük, 
meg korrupciós kockázatoktól tartunk - bár utólag bizonyítani már úgysem lehet, ezt 
jól tudjuk -, de az ítélet szövege, tartalma alapján, és az adott bíró egyébként 
kétségkívül magas szakmai tudása ismeretében, tehát nem arról van szó, hogy az 
adott bíró nem értene a szakmájához vagy buta lenne vagy alkalmatlan; nagyon is 
alkalmas! - gondoltuk eddig. Tehát nem véletlen; ha nem korrupció, akkor valamilyen 
külső, egyéb behatás - amely, megint azt mondom, akár alkotmányvédelmi hivatalai 
hatáskör - eredményezhette azt, hogy azt az őrültséget ő kétszer elkövette egy kiemelt 
súlyú ügyben.  

Tehát én is féltem az integritást, én is fontosnak tartom meg a Jobbik is 
fontosnak tartja, hogy a korrupciós kockázatokat minimalizáljuk; minimalizálni lehet, 
csökkenteni lehet, de én egyébként a korrupciót úgy általában, a politikára, a 
bíróságra is vonatkoztatva - ha megengednek egy kicsit erősebb kifejezést, de talán 
még szalonképeset -, a prostitúció egy formájának tartom. A prostitúció egyidős az 
emberiséggel; ez a szellemi prostitúció egyébként az én meglátásom szerint, és ez a 
fajta prostitúció is egyidős lesz az emberiséggel. Tehát tudjuk jól, hogy amíg ember 
lesz a Földön, addig teljesen kiirtani, felszámolni nem lehet, de nagyon helyes, hogy 
törekszünk a minél nagyobb mértékű csökkentésére. Tehát én tudok önnek ilyen 
információt adni, ezt nagyon szívesen megosztom önnel, de én arra kérem, hogy 
nemzeti védelmi szolgálati vagy leginkább alkotmányvédelmi hivatali hatásköröket ne 
szervezzünk ki - megint egy kicsit persze sarkítok - kvázi alvállalkozóként 
integritásfelelősi és integritás-tanácsadói homályos tevékenységi körű személyek 
részére. Tehát ami az Alkotmányvédelmi Hivatal hatásköre, ha bírói korrupció 
gyanúja merül föl, bármilyen szinten, akkor abban járjon el az Alkotmányvédelmi 
Hivatal; vagy ha más társszervek szereznek felderítő tevékenységük során ilyen 
információkat, akkor azok meg fogják osztani ezt egyébként az Alkotmányvédelmi 
Hivatallal, és járjanak el a szakmájuk szigorú szabályai szerint. Az egy értelmes dolog. 
És hogy adott esetben a bírók ilyen értelemben szigorúbb megítélés alá esnek, 
illetőleg komolyabb átvilágításokon kell átesniük, az természetes, azt nem 
kifogásolhatják. De hogy lényegesen alacsonyabb végzettségű személyeket, 
rendszeridegen módon a nyakukra ültetnek, annak egyébként semmi értelme, és 
ráadásul még hatáskörük sincs igazából ezeknek a személyeknek, mert ezekkel mint 
echte titkosszolgálati eszközökkel mégsem ruházták fel őket.  

Úgyhogy értem én meg értjük mi ezeket a célokat, csak nem értem, hogyan 
jönnek ide ezek az integritás-tanácsadói személyek, akik egyébként szerintem helyből 
teljesen… - hacsak nem fontos nekik a fizetés és fontos nekik az elérhető jövedelem, 
és ezzel bizonyos klientúrát sikerül kiszolgálni.  

S végül, de nem utolsósorban, hogy kicsit azért konkretizáljuk és nevesítsük is 
a bizonyos problémákat vagy problémás területeket, én nagy tisztelettel azt szeretném 
öntől megkérdezni - megkérdezni, tehát véletlenül se állítsam, mert akkor rám lehet 
fogni, hogy hazudozok, meg politikai haszonszerzés céljából ferdítek -, megfelelnek-e 
a valóságnak azok a hírek, hogy ön a Cserni bíróból fővárosi törvényszéki elnököt 
kíván faragni, a Fővárosi Törvényszék elnökévé kívánja kinevezni. Ez ugyanis talán 
még az ön támogatói körében is komoly felháborodást váltana ki. Hozzáteszem, nem 
az a probléma Cserni úrral, hogy annak idején - megint egy kicsit hadd túlozzak, 
engedjék meg nekem, talán ennyi belefér - Gyurcsányt meg a Gyurcsány-időszakot 
istenítette és pozitív hangon szólt róla, mert egyébként a négy fal között, a szoba 
magányában joga van bárkinek bármilyen véleményt elmondani. De ha már egyszer 
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bíró, akkor se az Orbán-időszakot, se a Gyurcsány-időszakot, se semmilyen időszakot 
és semmilyen pártot nyilvánosan ne vegyen a védelmébe, főleg, ha adott időszakhoz 
vállalhatatlan cselekedetek kötődnek. Tehát nem az a probléma (Dr. Vas Imre: Most 
bútoroztatok össze!) - szerinted -, nem az a probléma, hogy milyen az ő politikai 
beállítottsága, ezzel ne foglalkozzunk, csak ezt lehetőség szerint ne hangoztassa, 
bármilyen is az, a szélsőjobbtól a szélsőbalig, teljesen mindegy, csak ne hangoztassa, 
és az ne jelenjen meg az ítéletekben! Ugye, emlékszünk, hogy egy közismert 
publicistára képes volt, ha jól emlékszem, rágalmazás miatt végrehajtandó 
szabadságvesztést kiszabni. Persze, lehet mondani, hogy ez a bírói függetlenség, és 
nyilván nem akarom az adott publicistát sem a védelmembe venni, mert nem érdemli 
meg, na de azért, ami objektíve túlzásnak tűnik, egy büntetlen előélettel egy 
rágalmazásra ilyen ítéletet kiszabni, azért az kicsikét talán erősnek tűnik. Most az 
adott úriember, ha jól tudom, főosztályvezető az OBH-n - de javítson ki, ha tévedek; 
én szeretnék tévedni egyébként e tekintetben -, és igaz-e, hogy hamarosan őbelőle egy 
nyugalmasabb politikai időszakban akár fővárosi törvényszéki elnök lehet?  

Ezekre a kérdésekre és észrevételekre várnám nagy tisztelettel az ön válaszát. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Két dologról 

érdeklődnék, de előtte hadd jegyezzem meg: Apáti képviselő úr a Jobbik 
sikertelenségét próbálta a bíróság sikertelenségére ráhúzni. Szerintem ezzel nem kell 
foglalkozni. (Dr. Apáti István: Jó. Akkor majd válaszolok.)  

Amiről érdeklődni szeretnék, az az elektronikus perek bevezetésének 
tapasztalatai. Másrészt 2018. január 1-jén lép hatályba az új polgári perrendtartás, 
illetve a közigazgatási perrendtartás, a bevezetésükhöz szükséges előkészületekről ha 
néhány mondatot hallhatnánk elnök asszonytól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki képviselő úr! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Elnök 

Asszony! Két kérdésem van; mindkettőt meg is említette a szóbeli beszámolójában is.  
Ön az illetményfejlesztést 15 százalékban javasolta 2018-ra a bírák esetében, 

viszont azt láthattuk, ahogy ön is elmondta, hogy 5 százalék fog ebből a következő 
időszakban realizálódni. Ön a kormánnyal tárgyal-e ebben az ügyben, hogy az a 
bérfejlesztés, ami jelenleg van, hogyan fog alakulni? Mert a Magyar Szocialista Párt 
mindenképpen módosító javaslatot fog benyújtani a költségvetéshez, amelyben 
szeretnénk, ha a bírák valóban a 15 százalékos bérfejlesztést megkapnák, annak a 
pénzügyi keretén belül is akár, vagy azon kívül, amit most lehet látni a 2018-as 
költségvetési évben. A Magyar Szocialista Párt kérdése tehát az, hogy a bírák 
illetményrendszerének a fejlesztéséhez képest ön szerint elég-e ez az 5 százalékos, 
vagy a 15 százalékhoz ragaszkodik-e továbbra is.  

A másik pedig: Apáti képviselő úrhoz hasonlóan én is az integritási 
szabályokról szeretném kérdezni, hogy múlt heti sajtóinformációk szerint most már 
Strasbourg is befogadta ezt a beadványt, hogy a következtetéseket levonja-e, és kíván-
e egy olyan konszenzust kialakítani a bírákkal, amely esetlegesen minden bírának, szó 
szerint minden bírának megfelelő lehetne. Mert ahogy hivatkoztak a bírák is, 
elsősorban az Alaptörvénynek szeretnének megfelelni, az Alaptörvény pedig 
magasabb rendű, mint egy szabályzat. Ezért tehát kérdés az, hogy a teljes 
konszenzusra törekszik-e elnök asszony ebben az esetben, illetve hogy most már 
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Strasbourg előtt van ez a beadvány, hajlandó-e ebben a kérdésben máshogy dönteni, 
illetve mást megfogalmazni, illetve módosítani a jelenlegi szabályzatot, vagy éppen 
eltörölni. Ezek voltak a kérdéseim. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Apáti képviselő úr, felhívom a 

figyelmet, hogy csak jövőre lesz választás, korai még a kampány, kifulladnak addig. 
(Derültség.)  

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Az objektív valóság tévesen tükröződik a 

tudatukban. Erre a cinikus hangnemre majd jövő áprilisban térjünk vissza, amikor a 
tele bili fejmagasságban felrobban - majd akkor beszélgessünk erről!  

Lehet, hogy kicsit terjengősen, lehet, hogy kicsit hosszadalmasan, de úgy 
gondolom, elég konkrét észrevételeket és kérdéseket intéztem elnök asszonyhoz, 
kellően kritikusan, de úgy gondolom, hogy nem sértő módon, az önkényes kinevezési 
gyakorlattal, az érdemi kontroll nélküli teljhatalommal kapcsolatosan. Engedtessék 
meg egy ellenzéki képviselőnek, hogy kritizál, és nem hajlandó egyetérteni azzal, 
amivel szerintem egyébként normál jogérzékkel megáldott ember sem tud 
egyetérteni. Kérdeztem az integritási szabályzatról, kérdeztem arról, hogy nem kíván-
e esetleg visszavonulót fújni, vagy ahogy Teleki úr mondta, valamifajta konszenzust 
kialakítani, hogy ne kelljen egy óriási fiaskót elszenvedni az Alkotmánybíróságon és a 
nemzetközi hadszíntéren. Nem tudom, ebbe milyen sértő vagy napi politikai vagy 
kampányjelleget tudnak belemagyarázni. Szerintem egyébként semmilyet, tehát 
ennek itt a napi politikához a világon semmi köze nincs. Csak egész egyszerűen mi 
másként látjuk a világot, másként gondolkodunk, más a véleményünk a beszámolóról, 
és más a véleményünk az elnök asszony ténykedéséről is. De úgy gondolom, az a 
normális egy még éppen demokráciában, még éppen demokratikus viszonyok között, 
hogy szemtől szembe mondjuk ezt el egymásnak. Lehet, hogy vannak olyan pártok, 
ahol az a szokás, hogy fúrunk-faragunk, és egymás háta mögött mondunk el 
véleményeket, vagy nagyon kemények vagyunk addig, amíg nem kell a másik szemébe 
mondani, de mi itt elnök asszonynak a szemébe mondjuk ezeket a kritikákat. 
Szerintem ebben semmi kifogásolnivaló nem lehet.  

Az egyébként tökéletesen jellemző az önök stílusára és hatalomgyakorlására 
meg mindennapjaira, hogy egy ellenzéki képviselő kérdéseit és észrevételeit 
megpróbálják azzal elintézni, és megpróbálják felbujtani arra az Országos Bírósági 
Hivatal elnök asszonyát, kvázi pszichikai bűnsegédként (Derültség.), felbujtóként 
kívánnak közreműködni abban, hogy ne válaszoljon érdemben ezekre a kérdésekre. 
Ismerjük már egymást jó pár éve, három éve itt ülünk egy bizottságban; tudják azt, 
hogy inkább elpusztulok, mint hogy hagyjam magam megalázni, meg hogy felmossák 
velem a padlót.  

Vas képviselő úr, én nem úgy jöttem ma ide, hogy az Apáti–Vas párharc újabb 
fejezetét vívjuk meg; szerintem erre elnök asszony abszolút nem kíváncsi, úgyhogy ne 
raboljuk az ő drága idejét. Megkérem arra, hogy most és a következő tíz és fél 
hónapban tartózkodjon ezektől a megjegyzésektől, mert abban az esetben, hogy ha 
erre nem hajlandó, akkor nagyon fájdalmas megjegyzéseket fogunk tenni, nagyon fog 
fájni önnek, amiket majd én el fogok mondani. Most a jólneveltségem és a 
mérhetetlen türelmem miatt visszafogom magam, és nem akarom elvinni a bizottsági 
ülést ebbe az irányba. De még egy dobása van, ezt előrebocsátom, és nem leszek 
ennyire türelmes, ha legközelebb ilyen, a témához nem tartozó, megalázó, lekicsinylő, 
becsmérlő kijelentést tesz. Lehet, hogy önök egymás között kénytelenek ezt elviselni - 
én nem fogom önnek eltűrni! Úgyhogy nagyon szépen kérem, ehhez tartsa magát! 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Répássy képviselő úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, nagy gondban vagyok, mert 

először ügyrendileg szeretném tisztázni, hogy most akkor hol tartunk. Mert ugye azt 
mondta elnök úr, hogy elsősorban a kérdések, aztán a vélemények, de én úgy ítéltem 
meg, hogy itt erősen összefolytak a kérdések és a vélemények. (Dr. Apáti István: Én 
jeleztem ezt, bocsáss meg!)  

 
ELNÖK: Apáti úr kérte, hogy egybefüggően tudja elmondani a beszédét.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igen, de én ahhoz tartanám magam, hogy 

először akkor az első körben, és aztán majd külön még az OBH elnökének 
beszámolójáról szeretnék véleményt nyilvánítani.  

De az első körben szeretném megjegyezni, Apáti képviselő úr, hogy mi már 
megszoktuk az ön stílusát, mert mi tényleg régóta egy bizottságban dolgozunk önnel, 
de szerintem önnek nem kell kitenni minden meghallgatott személyt ennek 
(Derültség.), az ön személyiségének a kiteljesedése nem tartozik másokra. (Dr. Apáti 
István: Reklamálni a gyártó cégnél lehet. A fater így csinált, ilyen vagyok!)  

Az előbb itt azt mondta, hogy nem fogadja el Vas Imrétől a becsmérlő 
megjegyzéseket. Szerintem az egy egészen súlyos sértés, hogy az OBH elnökét a 
házastársa alapján tekinti politikailag elfogultnak. Ez egy egészen súlyos sértés! (Dr. 
Apáti István: Bocs!) És nyilván nem fog válaszolni az elnök asszony, de azt 
gondolom, ez egy olyan szintje a kritikának, amit én szeretnék a bizottság nevében is 
visszautasítani, hogy valakinek a házastársának a politikai hovatartozására vagy 
politikai nézeteire vezessük azt vissza, hogy őneki van-e politikai elfogultsága vagy 
sincs. És különösen az, amit mondott, hogy hogyan akarja ezt megváltoztatni - hát, 
nem tudom, mire gondolt. Esetleg váljon el? (Dr. Apáti István: Nem.) Vagy mégis mi 
az, amire gondolt? Mert tekintettel arra, hogy az OBH elnökének a politikai 
elfogultságáról nem mondott semmit sem, csak a férjének a politikai elfogultságáról, 
ami kész tény, hiszen ő egy politikus, tehát politikus a férje. De még egyszer mondom, 
az, hogy valakit, egy hölgyet a férje politikai nézetei alapján ítél meg, ez egy súlyos 
sértés. Én ezt szeretném visszautasítani. (Dr. Apáti István: Jó.)  

A másik, hogy sokkal könnyebben tudnánk beszélni erről az elfogultságról, ha 
ön konkrét bírósági döntéssel bizonyítaná, hogy az OBH elnöke politikailag elfogult. 
(Dr. Apáti István: Jó.) Mert ön ezt állította. És szeretném tudni, kérem szépen, 
mondja meg, hogy melyik bírósági döntésben véli felfedezni a) a politikai 
elfogultságot, b) az OBH elnökének a befolyását arra a bírósági döntésre. (Dr. Apáti 
István: Az egész gyakorlatban!) Tehát nagyon kérem, hogy ezt úgy tárgyaljuk meg, 
hogy ön konkrétumokat mond. Mert így, amit mondott, ez csak egy blöff volt. (Dr. 
Apáti István: Az integritási szabályzat is egy blöff.) Az integritási szabályzatról 
szerintem beszéljünk külön, de amit ön mondott, hogy itt egy politikai elfogultságnak 
a vádja vagy annak a lehetősége fennáll - beszéljünk konkrét ítéletekről! (Dr. Apáti 
István: Nem ítéletek, döntések! Ő nem ítéleteket hoz!) Sajnos az én elmúlt néhány 
éves bírósági hírekkel kapcsolatos tapasztalataim azok, hogy én nem találtam bennük 
olyan híreket, amelyek azt bizonyították volna, hogy a bíróság a kormánypártok 
irányában elfogult lenne (Dr. Vas Imre, Demeter Zoltán: Sőt!), de szóljon, hogyha 
van ilyen, akkor mindenképpen beszéljük meg ezt, mert én nem találtam ilyet. 

És akkor innentől kezdve, elnézést kérek, de már véleményt mondanék; azt 
majd egy következő körben szeretném elmondani.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti Istvánnak adom meg a lehetőséget. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Na, látja, Répássy képviselő úr, ez az az eset, 

amikor megpróbálja madárnak nézni az ellenzéket, és megpróbál úgy tenni, mint ha 
nem ebben az országban élne, meg nem ennek a kormánynak lett volna az 
államtitkára hosszú időn keresztül!  

Hogy hogy sikerült, ön nyilván arra céloz, gondolom én, hogy az elszámoltatás 
kapcsán a 2002-10 közötti politikailag is, részben vagy egészben politikailag érintett 
vagy politikailag motivált ügyekben milyen, egyébként megítélésem szerint is enyhe 
ítéletek születtek, vagy felmentő ítéletek, vagy felmentéssel felérő, végrehajtásukban 
felfüggesztett szabadságvesztéseket megállapító ítéletek. Gondolom, erre próbált meg 
utalni - de akkor beszéljünk konkrétumokról, Hagyó-ügyről, egyebekről! Nos, az a 
helyzet, hogy mennyire a kormány javára - odáig már el sem jut a történet az önök 
2010 óta tartó regnálása alatt, talán most a Mengyi-ügyet kivéve, de hát még az is 
meglehetősen korai fázisban van ehhez képest, hogy bíróságok érdemi ítéletet vagy 
jogerős ítéletet tudjanak hozni. Ez a legnagyobb gyalázat egyébként, ez nem az elnök 
asszony felelőssége, hogy gyakorlatilag… (Dr. Répássy Róbert: Erről beszélek.) De, 
pontosan erről beszélünk, csak éppen más személyek meghallgatásánál gondoltam ezt 
elmondani; legfőképpen a legfőbb ügyész úrnál - de ő sem motivált politikailag, igaz? 
Tehát az 5. számú párttagkönyv tulajdonosa volt, meg fideszes 
országgyűlésiképviselő-jelölt, de azért ő véletlenül sem elfogult! Hát ne próbáljuk már 
ennyire madárnak nézni a másikat! Ilyenkor akkor legalább ne mondjanak semmit! 
Az is egyébként sokkal jobb lenne, mert így sokkal többet ártanak maguknak. 

Tehát el sem jutnak, főleg az ügyészség bűne és felelőssége az, hogy el sem 
jutnak az önök korrupciós ügyei - nem a tied, Robi, bocsáss meg, nyilván nem téged 
gyanúsítalak ezzel, mert szerintem ilyen értelemben minden gyanú felett állsz; ezt 
megelőlegezem neked, ismerlek annyira (Derültség.), csak a korrektség jegyében, 
hogy tudok én pozitív kritikát is mondani (Dr. Vas Imre: Nem sokat.), hát, mert nem 
adtok rá okot; adjatok rá, és akkor majd fogok -, tehát el sem jutnak odáig, hogy a 
bíró ítéletet hozzon. Nemhogy jogerős ítéletet, még elsőfokú ítéletet sem. Mert 
mindent blokkolnak. Most egész őszintén: azért az, hogy Farkas Flórián ügyében 
legalább még az elsőfokú ítéletig nem jutottunk el az elmúlt években, az a magyar 
demokrácia egyik legnagyobb szégyene. És itt természetesen más magas állami 
vezetőknek merül fel az elévülhetetlen felelőssége. Én egyébként a kinevezési 
gyakorlatot általában is kritizáltam, de mondhatnám akár a Szombathelyi 
Törvényszék esetét vagy azokat a kollégiumvezetői kinevezéseket, amelyek e pályázati 
rendszer által érintettek voltak.  

Itt a gyakorlattal van probléma, és nem én mondom, én nem vagyok bíró, nem 
én dolgozom a bírósági szervezetrendszerben, és egyébként a rokonaim sincsenek ott, 
jelzem, de azért nyitott szemmel, nyitott füllel járunk, nyitottak vagyunk a problémák 
iránt. Hát, az mégsem jó - és nem az elnök asszonyt akarom én személyében 
becsmérelni, félreértés ne essék, nem ez volt a célom; tehát ha személyében 
megsértettem, akkor most kérek elnézést, mert én csak egy szakmai és/vagy politikai 
kritikát mondtam, nem akarok én személyeskedni egyáltalán, nem lenne értelme -, de 
az, hogy ha valamiért, és általában indoklás nélkül, nem megfelelő az adott személy, 
aki pályázik, és egyébként megfelel a beosztásra, akkor eredménytelenné nyilvánítjuk 
vagy érvénytelenítjük a pályázatot, és akkor „megbízás” című kiskapuval próbáljuk az 
eredeti akaratunknak megfelelő döntést meghozni, ezzel van probléma, Répássy 
képviselő úr! Én azt mondom, nem kellene félrebeszélni, nem kellene 
félremagyarázni, meg úgy tenni a szőnyeg alá söpörve a problémákat, mintha ezek a 
problémák nem léteznének. De megint mondom, ne nekünk higgyenek! Mert mi 
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biztosan mindenáron támadni akarjuk az elnök asszonyt, politikai haszonszerzés 
céljából, ahogy szokták mondani. De ha az nem elég kórtünet, hogy a bírók 
Alkotmánybírósághoz fordulnak, és kimennek nemzetközi porondra, akkor semmi! 
Gondolom, azt nem feltételezik, hogy jobbikos beszivárgás van a bírósági 
szervezetrendszerbe, és a Jobbik bujtotta fel arra ezeket a bírákat, hogy éljenek 
ezekkel a lehetőségeikkel. Ha nem hagynak más lehetőséget nekik, akkor ezzel fognak 
élni. És arra is majd kíváncsi leszek, arra is választ várok, hogy ugyan mi oka lehetett 
a BKV-ügy áthelyezésével kapcsolatban a tízéves titkosításnak.  

Azért itt nagyon komoly kérdések merülnek fel, és ha ezekre megfelelő 
válaszokat kapunk, akkor megnyugszunk. És most mondom önnek, elnök asszony, én 
azt szeretném, ha majdnem minden megállapításomban tévednék. Én nagyon 
szeretnék tévedni, és a tényeket látva, érdemi változást látva, a következő beszámoló 
alkalmával már egy sokkal pozitívabb kritikát megfogalmazni. Sokkal jobb lenne. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még több kérdés. (Nincs ilyen jelzés.) Akkor 

megadom az elnök asszonynak a válaszadásra a szót. Tessék! 

Dr. Handó Tünde válaszai 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen. 
Apáti képviselőnek mondanám azt, hogy az ügyáthelyezés intézménye, amely elsőként 
az én jogelődöm, az OIT elnökének volt a jogköre, 2010-től 2013-ig létezett - béke 
poraira! (Dr. Apáti István: De akkor mi a BKV-val kapcsolatos helyzet?) Ami a 
konkrét ügyeket illeti, ítéleteket, azokban nekem nincs hatóköröm bármilyen 
nyilatkozatot tenni. Én bizonyosan nem titkosítottam semmit sem, úgyhogy nem 
tudom igazán értelmezni a képviselő úr előadását vagy kérdését. (Dr. Apáti István: 
De titkos!)  

Ami a szervezeten belüli működést illeti, illetőleg a kinevezési jogkört, éppen 
képviselőtársa volt az, akinek személyesen és részletesen számot adtam arról, hogy 
akár a bírói, akár a vezetői kinevezési gyakorlat a számok tükrében is hogyan nézett ki 
2016-ban. Ismét hangsúlyozom, hogy 749 vezető van a szervezetben, s abból csupán 
117 az, aki az én kinevezési jogkörömbe tartozik. A többi fölött a törvényszéki elnökök, 
ítélőtáblai elnökök, sőt a Kúria elnöke diszponál.  

Alig akad olyan szervezet, amelynek ne lenne stabil vezető az élén. Hatéves 
kinevezésről van szó. Nyilván olyan személyeknek a kinevezése támogatandó, akik 
ezeknek a kihívásoknak, amelyeket ön is jelez, az elvárásoknak, hogy a bírósági 
szervezet működőképessége meglegyen, és ezzel együtt a bírói függetlenség is 
garantált legyen, ezeknek kell megfelelni. Sajnálatos, hogy a törvény a vezetői 
kompetenciákat illetően - szemben azzal, ahogy a bírói kompetenciákat illetően igen - 
nem tartalmaz rendelkezéseket. Ezeket a feltételeket, szabályokat, elvárásokat 
folyamatosan határozzuk meg. A szervezeten belül egyébként minden érintett mindig 
tudja, hogy mi miért történik. Ez a pályázókra, az adott törvényszékekre, ítélőtáblákra 
egyaránt vonatkozik, tehát a belső kommunikációra igyekszünk odafigyelni, és ez 
feladata az érintett törvényszéki vagy ítélőtáblai elnöknek.  

Ami a rossz hangulatot illeti, nem tudom, ön ezt honnan veszi. Az emberek 
különféle hangulatban vannak, és ha az országot látjuk, akkor én inkább azt érzem, 
hogy mindaz, ami a külvilágban van, az az egyébként nyugodt erőként működő - vagy 
így kellene hogy működjön - bíróságra is beszivárog. Hiszen 11 ezer ember éli a maga 
hétköznapjait a bíróság falain kívül, és ez természetesen hatással van a dolgozók 
hangulatára is. De hogy biztonságban érezzék magukat ezek a dolgozók, azon túl, 
hogy a költségvetési forrásokból olyan munkakörnyezetet igyekszünk kialakítani, 
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olyan tárgyi környezetet, amelyben ezt a biztonságot érezhetik, éppen a dolgozói jólét 
érdekében a költségvetési igények előterjesztésén túl házon belül, én magam is és a 
törvényszéki elnökök, ítélőtáblai elnökök is sokat tesznek. Erről is írunk ebben a 
beszámolóban. Megtisztelő, ha azt képviselő úr elolvassa, mert akkor ebben láthatja 
azt, hogy elindítottuk egy úgynevezett megtartó programot, éppen a dolgozók 
érdekében, nevezetesen, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévők, az évtizedek óta a 
bírósági szervezetben dolgozók és a többletteljesítményt nyújtók elismerésben 
részesülhessenek az adott szervezeteken belül. Azon túlmenően, éppen az ÁROP-
pályázatban szerzett szervezetfejlesztési tapasztalatok alapján egy országos 
programot indítottunk el. Az volt a címe, hogy „Fenntartható fejlődés”, amelynek 
három pillére volt: az egyik pillére az ügyforgalmi mutatókkal foglalkozott, hogy 
hogyan dolgozzuk le a két éven túli ügyeket. Ehhez kapcsolódóan csak annyit 
mondanék, hogy csak a járásbírósági büntető ügyszakban 49 százalékkal csökkent a 
két éven túli folyamatos ügyek száma 2011-16 között, civilisztikai szakban 39 
százalékkal. Azt gondolom, több ezres számban mérhető az az ügymennyiség, amelyet 
sikerült hátralékként ledolgozni ebben a bírósági szervezetben. Nos, ennek a 
„Fenntartható fejlődés” programnak a másik pillére az ügyfelekkel volt kapcsolatos, 
hogy őket megfelelően tájékoztassák a bíróságok szórólapokon, szóban, írásban; az 
erre való odafigyelést próbáltuk ösztönözni. A harmadik pillér pedig éppen a dolgozói 
életpályáról szólt, és ennek keretében rugalmas munkaidő-bevezetések történtek, sok 
intézkedést tettek a családbarát munkahely érdekében, nevezetesen, hogy ha 
lehetséges, akkor otthoni munkavégzés is megengedett; gyermekmegőrzésről 
gondoskodtak, gyermektáborokról.  

Többen tanulmányi szerződéseket kötöttek a dolgozókkal azért, hogy az 
önképzésüket segítsék, és pont azt az előrelépést, amelyet ön hiányolt, hogy 
bizonytalan volna, mert hiszen jogszabály határozza meg azt, hogy a bírói pályán ki 
hogyan léphet előre. Egy nagyon komoly ismérvrendszer van magában a sarkalatos 
törvényben, amelyet egy igazságügyi miniszteri rendelet egészít ki, és ez 
meghatározza, hogy milyen ismérveknek van jelentősége a bírói pályázatoknál. Ebbe 
beleértendő a joggyakorlati idő, a többletképzettség, a többletnyelvtudás, a bírói 
képzésben való részvétel. Rengeteg sok tárgyszerűen mérhető ismérvet határoznak 
meg a jogszabályok, és hogy ki milyen pontot kap, azt nem az OBH elnöke határozza 
meg, hanem azok a bírói testületek, amelyek minden bíróságon működnek. Tehát 
igenis vannak olyan testületek és fórumok a bírósági szervezetben, ahol ezek a rendek 
kialakíthatóak, és abban a bírói tanácsok, amelyeket a bírók választanak a bírókból, 
maguk határozzák meg azt a bizonyos rangsorolást, amelynek alapján a pályázatok 
végső soron az OBH elnöke, esetleg az Országos Bírói Tanács elé, majd pedig a 
köztársasági elnök elé kerülnek. Ez egy nagyon komplex és komplett rendszer; 
részletes tájékoztatás szerepel erről egyébként a bírósági honlapokon. 

Ami az ÁROP-fejlesztéseket illeti, a magam részéről hihetetlen sikernek tartom 
azt, hogy egyáltalán bekerültünk a „jó állam” részeként a pályázati lehetőségekbe. 
Nem az OBH pályázott, hanem az egyes törvényszékek pályáztak, és így volt arra 
lehetősége a törvényszékeknek, hogy olyan, máshol elismerést kiváltó 
munkamódszereket, szervezetfejlesztési módszereket alakítsanak ki, tanuljanak meg, 
majd később önállóan tudjanak pályázni európai uniós forrásokért, amelyekre éppen 
a szervezetünk tradicionális jellege miatt eddig nem volt lehetőség. Elkészültek 
ügyfélkarták, ügyfélelégedettség-mérés, dolgozóielégedettség-mérés van; ilyen 
korábban soha nem volt a bírósági szervezetben. Több tucat kérdésben álló kérdőívet 
tölthetnek ki a dolgozók anonim módon, amelyben elmondhatják azt, hogy mire van 
szükségük; ötletládákat állítottak ki több bíróságon. De ebbe nem is megyek bele, 
mert a szervezetfejlesztés XXI. százai módszerei képeződtek le a bírósági 
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szervezetben. Egyébként a törvényszékek honlapján nagyon részletesen szerepel 
minden, az, hogy mit fejlesztettek. És ha igazán érdekli önt, képviselő úr, hogy mi 
történt, akkor akár a saját választókerületében (Dr. Vas Imre: Nincs neki. - Dr. Apáti 
István: Szerinted!) elmehet az adott törvényszékre; ha ők pályáztak, én bizonyos 
vagyok abban, hogy a törvényszék elnöke részletesen be fog számolni az 
eredményekről, a sikerekről, hiszen ezekre mindannyian büszkék lehetünk.  

Ami az informatikusi létszámot illeti, nos, ott valóban nem csak a bíróság, de 
az összes közszférában működő szervezet bajban van, hiszen hol tudnánk mi olyan 
piaci bért fizetni, amellyel szoftverfejlesztőket, informatikusokat jól meg tudunk 
fizetni? Mégis, ennek ellenére, éppen a 2016. évben növekedett az informatikusi 
létszám a bírósági szervezetben, mert ahhoz, hogy azokat a bizonyos elektronikus 
eljárásokat fenn tudjuk tartani, működtetni tudjuk és tovább tudjuk fejleszteni, 
szükségünk van az informatikai tudásra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
ezt az informatikai tudást megtámogassuk. Erre vonatkozóan is szerepelnek adatok és 
tények ebben a beszámolóban, de az éves beszámolóban is. 

Ami a fiatalok és az idősek helyzetét illeti, valóban, a bírósági szervezet - és ez 
nagyon jó - nagyon hierarchikus és tradicionális szervezet. Mindig egy kúriai bírónak, 
mindig egy ítélőtáblai bírónak, mindig egy törvényszéki bírónak lesz nagyobb 
tekintélye a szervezetben; ez így van jól. De akkor, amikor valami konkrét dolgot kell 
elintézni, és nem az ítélkezésről van szó, nem arról, hogy ki hozza az ítéletet, hanem 
arról, hogy adott esetben a hangfelismerő szoftvert kinek kell megtanítania a 
bíróknak - tudja, ez a hangfelismerő szoftver például arra ad lehetőséget, hogy 
kiválthassuk a jegyzőket, mert nem a gépírókra vagy a gyors- és gépírókra van csak 
feltétlenül szükség egy olyan szervezetben, ahol ennyit kell írni jegyzőkönyveket, 
ítéleteket, hanem vannak olyan alkalmazások, amelyek már lehetővé teszik, hogy így, 
ebben a beszédtempóban, ahogyan én most beszélek, egy szoftver segítségével leírjuk 
a szöveget. Micsoda hihetetlen lehetőségeket tartogat ez! És valóban, vannak olyan 
bíróságok, ahol próbaként ezt már alkalmazzák, és az a bíró, aki így diktálja a 
jegyzőkönyvét, és így küldi el a jegyzőjének, hogy az még a kis javításokat elvégezze 
rajta, nos, az ügyvéd, aki egy ilyen tárgyalásról távozik, lehet, hogy még be sem lépett 
az ügyvédi irodájába 15 percre onnan, Kaposváron példának okáért vagy 
Zalaegerszegen, már megkapja a jegyzőkönyvet. Hihetetlen lehetőségek előtt állunk.  

Bizony, vannak olyan esetek, amikor a kompetenciának van jelentősége a 
képzésnél. Én nem hiszem el, hogy önök ne ültek volna egy olyan televízió-műsor 
előtt akár, amiben egy önöknél fiatalabb embert hallgattak meg, és csodálkoztak rá, 
hogy mi mindenhez ért, és hogy milyen érdekes dolgokat tud mondani. Nos, pont az 
informatika, a digitális bíróság vagy akár a kommunikáció olyan területek, ahol 
sajnos a fiatalok, akik informatikai bennszülöttek - ez egyfajta zsargon, én is 
nemrégiben hallottam -, sokkal alkalmasabbak egy-egy képzés megtartására, mint 
akár egy 65 éves kúriai bíró. Sajnos, ez a dolgok természetes rendje. Éppen fordítva, 
én azt látom, a szervezetben elindult az, hogy a kompetenciát is képesek vagyunk 
elismerni, és ez is méltó helyére kerül a szervezetben.  

Ami az integritási szabályzatot illeti, egy rendelkezést idéznék ebből a 
szabályzatból. „A tiltott ajándékot a felajánláskor, illetve az átadására vonatkozó 
kísérletkor vissza kell utasítani.” Ön talán tiltakozik ez ellen? (Dr. Apáti István: 
Dehogyis! Nem is erre gondoltam!) Nem gondolom, hogy tiltakozik. Márpedig erre 
volna szükség, hogy olvassák el, ismerjék meg akár önök is; mindazok, akik olvastak, 
hallottak róla, de akár talán a bírók is, akik kifogásolják ezt a bizonyos szabályzatot.  

De hogyan is alakult az integritási szabályzat? Mik voltak ennek a 
mérföldkövei? 2012-ben megalakult az integritási munkacsoport, előkészítették az 
etikai kódexet, hozzáfogtak az ügyelosztási rendek egységesítéséhez; ez egyébként a 
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mai napig is folytatódik. Előkészítették az integritási kérdőívet; előkészítették az 
integritási térképet; és előkészítették ezt a bizonyos integritási szabályzatot, amelyet 
nemzetközi szervekben való részvételük okán, kormányhatározatok okán, ránk 
vonatkozó jogszabályok okán el kellett hogy készítsünk. Központi, helyi képzéseket 
tartottunk, rengeteg úgynevezett everness képzést tartunk arra vonatkozóan, hogy a 
bírók, igazságügyi alkalmazottak ismerjék fel a kockázatos helyzetet. Több tucatnyian 
vettek részt a Közszolgálati Egyetem integritásfelelős-képzésén, köztük számos bíró 
is. Folyamatosan jelentéseket kell készítenünk a Belügyminisztériumnak, az 
Igazságügyi Minisztériumnak a bírósági szervezet integritási helyzetéről, és részesei 
vagyunk a Kúriával, az igazságügyi miniszterrel együtt egy olyan megállapodásnak, 
amelyet az ÁSZ indított útjára a korrupcióellenességhez és a szervezetek 
integritásának erősítéséhez kapcsolódóan.  

Maga a szabályzat sem az égből pottyant. 2015. június 22. és szeptember 22. 
között elkészült az első tervezet az integritási munkacsoportban. 2015 novemberében, 
december elejéig a bírói karban véleményezhették; ez azt jelentette, hogy a központi 
intranetes oldalon közzétettük, a bírósági szervezeten belül fórumokat rendezhettek, 
sőt kifejezetten kértük ezt az elnököktől, és az elnökök a beérkező észrevételeket 
továbbították az Országos Bírósági Hivatal számára, ahol ugyanez az integritási 
munkacsoport és az illetékes osztály feldolgozta ezeket az észrevételeket. 2015 
novemberében, tehát az elsőkörös véleményeztetés után az Országos Bírói Tanács 
napirendjén szerepelt - a jegyzőkönyvek előkereshetők - ez a bizonyos tervezet. 2015-
ben több esemény is zajlott ezzel kapcsolatban. 2016. januárban készült el a második 
tervezet; 2016. január 18-19-én kétnapos konferenciát tartottunk, ahol külső szervek 
számoltak be arról, hogy náluk milyenfajta szabályozás van, ideértve az ÁSZ-t, a 
Legfőbb Ügyészséget, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Közszolgálati Egyetemet, és 
sorolhatnám még ezeket a szervezeteket. Jelen voltak a törvényszéki elnökök, 
ítélőtáblai elnökök, az Országos Bírói Tanács képviselői, és természetesen minden 
alkalommal volt a Magyar Bírói Egyesület elnöke, képviselője is. 2016 februárjában 
készült el a harmadik tervezet, amelyet ugyancsak a bírói kar rendelkezésére 
bocsátottunk; ezek folyamatosan kint vannak a mi intranetes felületünkön. Majd 
2016 áprilisában újra az Országos Bírói Tanács elé vittük, és a Bírói Tanács ezt a 
tervezetet jóváhagyta.  

Én magam is olvastam, olvasom az Alkotmánybírósághoz címzett beadványt. 
Nos, sajnálatos, hogy azok az észrevételek, amelyek abban szerepeltek, korábban nem 
jelentek meg ennek a véleményezésnek a során. Ez engem is elgondolkoztat a 
tekintetben, hogy vajon hogyan lehetne ezeknek a véleményeztetéseknek a 
komolyságát erősíteni, hiszen mi a magunk részéről minden tőlünk telhetőt 
megtettünk. Hogyan lehetne azt elérni, hogy a bírók, a munkatársaik akkor 
figyeljenek oda a dolgokra, amikor még van lehetőség ezeket alakítani? De 
természetesen jobb későn, mint soha - én magam is ezt mondom. 

Minden egyes szabályzatnál, ahogyan ennél is, erről is van egy külön 
szabályzatunk, hogy a szabályzatokat hogyan fogadjuk el, és utána hogyan vizsgáljuk 
vissza, hogy miként hatályosulnak. Nos, itt is sor kerül a hatályosulás vizsgálatára, 
egy következő OBT-ülésen éppen erről fogunk beszámolni, hogy miképpen hatályosul 
ez a gyakorlatban; az integritási munkacsoport is foglalkozik ezzel.  

Az pedig, hogy Alkotmánybírósághoz fordultak bírók - vagy fordult bíró, nem 
tudom, hiszen az indítványozók személye nem ismert, csak maga az indítvány, hiszen 
az Alkotmánybíróság természetesen az Országos Bírósági Hivatal véleményét is 
megkérdezte ezen indítvány kapcsán, amit mi 32 oldalban foglalva el is küldtünk az 
Alkotmánybíróságnak, és ezt ugyancsak megismerheti mindenki a bírósági 
szervezeten belül -, nos, erről bíróként tudok nyilatkozni. Bíróként én több ezer 
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ítéletet hoztam a bírói működésem során. A több ezer ítélet közül sajnos nem 
mindegyik emelkedett első fokon jogerőre, azaz személyesen is el kellett azt 
„szenvednem”, hogy megfellebbezték egynémely ítéletemet, amelyet a különféle 
ügyekben hoztam. Ezzel minden bíró szembesül; éppen az a lényege a jogállamnak, 
hogy nagyon sok kontrollszereplő, ellenőr van fölöttünk, körülöttünk, aki 
gondoskodik arról, hogy mindig a lehető legjobb eredmény szülessen. Nem tekintem 
tehát személyes ügynek, pláne ilyen előzmény után, hogy egy szabályzat ellen 
valamely bíró vagy akár egy polgár az Alkotmánybírósághoz fordul. Azt gondolom, ez 
a jogállam lényege. Bíróként egyébként én magam is két alkalommal fordultam az 
Alkotmánybírósághoz, méghozzá sikeresen, egyszer egy jogszabállyal kapcsolatban, 
másszor meg egy jogegységi határozathoz kapcsolódóan; és önöknek mint 
törvényhozóknak ugyancsak kellett már az elmúlt években azzal szembesülniük, nem 
kevés alkalommal, hogy Alkotmánybíróság nem fogadott el valamely jogszabályi 
rendelkezést, annak ellenére, hogy akkor a legnagyobb jóhiszeműséggel megszavazták 
adott esetben azt a bizonyos jogszabályt. Ez a jogállam lényege. Természetesen, 
amennyiben az Alkotmánybíróság meghozza a döntését, akkor annak és a feldolgozott 
tapasztalatoknak megfelelően fogunk változtatni ezen az integritási szabályzaton.  

Egy dolgot azonban szeretnék, ha a képviselő úr is elfogadna, sőt ebben 
támogatónk lenne mindenhol, amerre jár; s itt egy egykori amerikai elnököt idéznék, 
George Washingtont: erkölcs és integritás nélkül a legfénylőbb tehetségek vagy a 
legnagyobb eredmények sem ébresztenek tiszteletet. Mindannyiunk kötelessége, hogy 
ezen őrködjünk. Én a magam módján a törvény adta keretek között próbálom tenni 
mindazt, amit csak lehet, annak érdekében, hogy a bírói tekintélyt erősítsem és 
védjem.  

Vas Imre képviselő úr kérdésére azt tudom mondani, hogy bizony nem 
egyszerű az elektronikus eljárások elindítása. Ez olyan, mint amikor biciklizni tanul 
bárki, vagy a síelésnél: először a nehézséget látjuk és a fáradalmat, és csak utána válik 
egyszerűvé, könnyűvé. De a számok önmagukért beszélnek: több tízezer már azoknak 
az ügyeknek a száma, amelyek elektronikusan érkeznek a bíróságra, és olyan 
honlapfelületet működtetünk, amelyben folyamatosan visszajelzünk az ügyfelek 
kérdéseire. Rendszeres kapcsolatban van az OBH az Országos Ügyvédi Kamarával, az 
egyes törvényszékek a helyi kamarákkal. Létrehoztunk egy hálózatot, amiben 
büntető-, polgári ügyekben vannak felelősei az egyes intézményekben az e-pereknek. 
Azt gondolom, minden nehézség ellenére a digitális bíróság egy sikertörténet lesz 
néhány éven belül. 

Ami pedig a kódexeket illeti, nos, azt gondolom, ez a legfontosabb kérdés; 
köszönöm ezt a kérdést. Ugyanis 2018-ban új kódexek lesznek, reményeim szerint a 
büntetőeljárásban, a polgári perrendekben és a közigazgatási perrendet illetően is, és 
ez olyan, mintha most kimennének autóval az utcára, és ami eddig egyirányú volt, 
most már nem egyirányú, vagy fordítva: ahol eddig valamilyen irányba kellett 
kanyarodniuk, ott most csak a másik irányba lehet menni - tehát minden meg fog 
változni. Nagyon fontos, hogy a bírók abszolút felkészültek legyenek, hogy ne csak a 
pulpitus emelje őket az ügyfelek fölé, hanem a tudás ezekről a perjogi szabályokról, és 
ennek érdekében mind a három kódexet illetően egy projektszervezetet alakítottunk 
ki. Már készülnek a tananyagok, már készülnek az új nyomtatványok; nagyon sok 
képzési eseményre fog sor kerülni a bírósági szervezeten belül, úgyhogy gőzerővel 
készülünk. Valójában ez az, ami a bírósági szervezetet most foglalkoztatja, mert nem 
szeretnénk az elért jó eredményeket elveszíteni. 

Ami Teleki képviselő úr kérdését illeti az illetményemelés tekintetében: amint 
a Költségvetési bizottságban is elmondtam, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert 
azzal, hogy az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó előterjesztés egy előrelépési 
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lehetőséget helyez kilátásba, nem tudjuk még, hogy mekkora lehet ez az előrelépés, 
hiszen a költségvetési forrás éppen a tól-ig határok miatt, amely az egyes fizetési 
sávokban megjelenik, bizonytalansági tényezőnek tekinthető. De amennyiben az 
igazságügyi minisztériumi előterjesztésben jelzett mértékű, nagyságrendű lehet ez az 
előrelépés, bizony előfordulhat az, hogy a bírói illetményekre csúszhatnak rá az 
igazságügyi alkalmazotti illetmények, és ez legalábbis egy átmeneti feszültséget 
keletkeztethet a szervezetben. Ezt természetesen igyekszünk, ha így is lenne, belső 
erőforrások átcsoportosításával valahogy kompenzálni. De azt gondolom, azt 
remélem, hogy még van néhány hét a költségvetés elfogadásáig; ahogyan az összes 
többi többlet költségvetési igényünket, akár a közigazgatási bíráskodás bevezetésénél 
előterjesztett 7 milliárdos igényt, akár a Szolnoki, Szegedi Törvényszék felújítását 
lehetővé tevő 2,5 milliárdos költségvetési igényünket illeti, itt is meg fogjuk kapni a 
támogatást a kormányzattól, és remélem, a parlamenttől is, hogy előrébb jussunk. 

Köszönöm szépen, hogy ismét meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imrének adom meg a szót. 

Ügyrendi döntés a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztéséről 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi 
javaslatom van - és elnök asszonytól egy kis türelmet kérnénk -, hogy ezt a napirendi 
pontot most függesszük föl, és a 2/c-t tárgyaljuk. Ez egy tárgysorozatba vétel, 
remélhetőleg hamar túl leszünk rajta, mert ennek a sürgős tárgyalását 
kezdeményeztem, és ahhoz a tárgysorozatba vételről szóló irományt délig le kell adni 
az iromány-nyilvántartóba. Ez az indoka, köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a frakciókat, van-e hozzászólás az 

ügyrendi kérdésben. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor döntünk. Ki ért egyet azzal, 
hogy fölfüggesszük ennek a napirendi pontnak a vitáját? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag egyetértett. Köszönöm szépen. 

Rövid türelmet kérünk, elnök asszony, mert ezt valóban délig le kell adnunk. 
Megadom az előterjesztőnek a szót. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

c) Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról 
és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról T/15844. számú törvényjavaslat 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm. Arra 
kérem képviselőtársaimat, hogy vegyük tárgysorozatba a T/15844. számú 
törvényjavaslatot. 

A törvényjavaslatot Gulyás képviselőtársam nyújtotta be, és én előterjesztőként 
csatlakoztam hozzá. Ez a Nemzeti Emlékezet Bizottságának és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárának a kezdeményezése az elmúlt rendszer 
titkosszolgálati adatainak jobb megismerhetősége érdekében. Például pont emiatt kell 
módosítani a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartását, mert például a halál 
bekövetkezéséhez bizonyos eljárási határidők kötődnek, ugyanígy a közokiratok, 
illetve közlevéltári, magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényt, az imént már 
említett Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényt kell 
módosítani, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt. Mindez pedig a jobb 
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megismerhetőséget teszi majd lehetővé, ha az Országgyűlés elfogadja a 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. Kérem, támogassák a tárgysorozatba vételt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás a tárgysorozatba vétellel 

kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor döntünk. 

Határozathozatal 

Ki ért egyet azzal, hogy vegyük tárgysorozatba? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag így döntött. 

Most pedig - még egyszer elnézést kérve, elnök asszony - folytatjuk az előző 
napirendi pont tárgyalását. Répássy képviselő úr jelentkezett. 

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. I. 
félévi beszámolója  
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján.)  
(A napirendi pont tárgyalásának folytatása) 

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! 
Megpróbálok hirtelen visszazökkenni az előző napirendi pontra. 

Azzal kezdeném, hogy már visszatérő probléma itt az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének beszámolójánál, hogy az OBH elnökének jogállására nincsenek 
tekintettel a hozzászólók. Így például az Országos Bírósági Hivatal elnöke - nagyon 
helyesen - nem szólhat bele az ítélkezésbe, sőt, ellenkezőleg, valójában a pártatlan és 
független bíráskodás feltételeit kell biztosítania az igazgatási eszközökkel. Tehát az 
OBH elnökén bírósági ítéleteket számonkérni, különösen az előbb már általam 
elmondott konkrétumok nélkül, egyszerűen a jogállással és a jogszabályi környezettel 
teljesen ellentétes. Tehát az OBH elnöke nem felel a bírósági ítéletek tartalmáért. 

Nyilván amiért felel, az inkább a bíróság hatékonysága, és ez a beszámolóból 
kiderül, hogy a bíróság hatékonyságában, tehát a bírósági eljárások gyorsításában az 
OBH az elmúlt években milyen szerepet töltött be és milyen eredményeket ért el. S 
azt kell mondjam, elnök asszony, az eredmények önt igazolják, tehát minden kritika 
ellenére is teljesen világos, hogy az, amiért létrehoztuk - az Országgyűlés 
kétharmados többséggel létrehozta - az Országos Bírósági Hivatalt, tudniillik a 
bírósági eljárások gyorsítása okán hoztuk létre elsősorban, azt visszaigazolta az OBH 
elnökének tevékenysége. De legalább ennyire fontos volt, hogy úgy növekedjen a 
bírósági szervezet hatékonysága, hogy a bírói függetlenség ne sérüljön, és szeretném 
hangsúlyozni, hogy az OBH elnökének most már ötéves működése azt bizonyítja, 
hogy senki nem tud olyan esetet bemutatni, nem került olyan eset nyilvánosságra, 
ahol az OBH elnökének vagy az OBH-nak mint hivatalnak negatív szerepe lett volna 
vagy akár bármilyen szerepe lett volna a bírói döntések tartalmával kapcsolatban. Ez 
tehát nagyon fontos dolog, hogy nem igazolódtak azok a vádak, amelyek a politikai 
elfogultsággal vagy politikai befolyásolási kísérlettel kapcsolatosak voltak az OBH 
irányában. 

Szeretnék még egy dolgot megemlíteni az OBH elnökének jogállásával 
kapcsolatban. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az egyetlen olyan Országgyűlés 
által választott tisztségviselő, aki nem évente, hanem félévente számol be. Azért 
vagyunk most is itt, mert az Országos Bírósági Hivatal elnökének sokkal gyakrabban 
kell a parlamentet tájékoztatnia az igazgatási tevékenységéről; egyébként nemcsak a 
parlamentet, hanem az Országos Bírói Tanácsot is hasonló gyakorisággal tájékoztatja. 
Hogy most ez menyire szükséges vagy nem, arról megoszlanak a vélemények, de ez 
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jelenleg a jogállással kapcsolatos szabályozás: tehát az OBH elnöke félévente ad 
tájékoztatást nekünk is és a bíróság belső igazgatási felügyeleti szervének, az OBT-nek 
is ilyen gyakran ad tájékoztatást. Tehát azt kell hogy mondjam, hogy az elnök asszony 
minden alkotmányos kötelezettségét teljesítette, mind a bírói szervezet, mind pedig a 
parlament irányában. 

Ezen túlmenően nézzük tartalmilag! Elnézést kérek, hogy nem hallottam a 
beszámoló elejét, úgyhogy lehet, hogy elnök asszony megemlítette, mert a sajtóban 
olvastam az Európai Unió úgynevezett igazságügyi eredménytáblájának a tükrét. 
Őszintén szólva, megint csak azt mondom, megoszlanak a vélemények arról, hogy 
mennyire reális és mennyire objektív ez az igazságügyi eredménytábla, de egy olyan, 
tőlünk független értékelése minden EU-tagállam bírósági szervezetének, amelyben 
Magyarország az első tízen belül van; ha jól emlékszem, most már gyakorlatilag az 5-
6. hely körül van ebben az igazságügyi eredménytáblában, vagy inkább úgy 
mondanám, bizonyos mutatókban az 5-6. helyre ért el. Mondanom sem kell, hogy 
nem azért találták ki ezt az igazságügyi eredménytáblát, hogy Magyarország bírósági 
szervezetét dicsérje az Európai Unió, sőt inkább ellenkezőleg találták ki, de azt kell 
mondjam, erre büszkék lehetünk, hogy ebben az eredménytáblában nagyon jó helyen 
szerepel Magyarország. Ezért kevés dicséretet szoktunk kapni, meg ezt a kritika mellé 
nem szokták hozzátenni, de én büszke vagyok arra, hogy európai uniós 
összehasonlításban is jól teljesít a magyar bírói szervezet.  

Ami az integritás kérdését illeti, elnök asszony, abban szerintem biztos lehet, 
hogy a kormánypártok, de szerintem az ellenzéki pártok is a bírói szervezet 
integritásával kapcsolatos törekvéseket messzemenően támogatják. Én azt gondolom, 
hogy az a törekvés, az a cél, hogy a bírói szervezet integritása erősödjön, ez teljes 
mértékben találkozik a törvényhozás pártjainak akaratával. Tehát én ezt szeretném 
megerősíteni, hogy mindenképpen jó irányba lépett az OBH elnöke, amikor 
egyébként nemcsak joga, hanem egyben kötelessége is volt ilyen integritási 
szabályzatot készíteni.  

Nyilván, ha a tartalmi kérdésekbe belemennénk, akkor, azt gondolom, olyan 
szerepet vennénk át, ami a parlament Igazságügyi bizottságának nem feladata, nem 
tudjuk megítélni; mint ahogyan azt is majd a beadványok kapcsán az 
Alkotmánybíróság megítéli, hogy a jogforrási, pontosabban a szabályozó eszköznek az 
alkotmányossági vitája hogyan alakul. Azt azonban leszögezhetjük, hogy a jogalkotási 
törvény szerint az OBH elnökének van normatív utasítási joga, és normatív 
utasításban szabályozhatja az általa vezetett belső szervezetet. Ez egyes értelmezések 
szerint jócskán kiterjed a bíróságokon belüli szervezeti működésre, tehát 
mindenképpen volt joga ilyen szabályzatot alkotni az OBH elnökének. Azt én most 
nem tudom megítélni, hogy ahogy mondtam, a tartalmi kérdésekben mi az, amit 
esetleg a bírák joggal vagy kevésbé jogosan kritizálnak. Egy biztos, hogy ami oda le 
van írva abban a szabályzatban, az olyan elveknek és olyan magatartásoknak a 
számonkérése, aminek, függetlenül attól, hogy ki alkotja ezt a szabályzatot és milyen 
eljárásban alkotja, teljesen magától értetődőnek kell lennie a bírói szervezetben.  

Kétségtelenül igaz, hogy lehetne akár olyan etikai szabályzatot is elképzelni, 
amelyet a bírák maguknak alkotnak, és valamilyen mechanizmus útján számonkérik. 
Tudomásom szerint van is ilyen, tehát vannak különböző belső bírói etikai 
szabályzatok, de ha jól sejtem, akkor az integritási szabályzatban megfogalmazott 
elvárások összecsengenek a bírói etikai szabályokkal. S egyébként éppen a kritikusok, 
többek között Apáti képviselő úr mondatai mutattak rá, ő is elvárja azt, hogy 
egyébként a bírói szervezet integritása kikezdhetetlen legyen, hogy a bírók, az egyes 
bírók integritása is kikezdhetetlen legyen. Azt a vitát pedig, még egyszer mondom, 
majd eldönti az Alkotmánybíróság, hogy helyes volt-e ennek a formája, tehát hogy 
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formailag helyes-e ez a szabályzat. Mellesleg nekem meggyőződésem, hogy ha esetleg 
az Alkotmánybíróság nem találja megfelelőnek ezt a formát, attól még például az 
Országgyűlésnek lenne joga és kötelessége ilyen szabályokat meghozni a bírói 
működés, a bírói integritás tekintetében. 

S annyit még hozzáteszek, hogy a féléves beszámolónak nem is tárgya az 
integritási szabályzat; ha jól emlékszem, 2016. július 1-jén lépett hatályba. 
(Közbeszólások: Ezt külön kérték.) Igen? Akkor elnézést kérek. Csak annyiban esik 
egybe a beszámolási időszakkal, hogy akkor készült tulajdonképpen ez az integritási 
szabályzat. Rendben van, amit én az integritási szabályzattal kapcsolatban fontosnak 
tartottam, azt elmondtam. Az irány nagyon is helyes, és nagyon is komoly elvárások 
vannak a bírói szervezettel szemben az integritás érdekében. És meggyőződésem, 
hogy a bírák döntő többsége egyet is ért az integritással és egyet is ért annak a 
számonkérésével.  

Ami még idekívánkozik, az az, hogy az elnök asszony az elmúlt években most 
már rendszeresen tart a különböző törvényszékeket értékelő, tehát nemcsak általában 
a bírói szervezetet, hanem az egyes területi egységeket, törvényszékeket értékelő 
sajtótájékoztatókat. Tehát ha valaki ezt figyeli, illetve ez szerepel is az OBH 
honlapján, akkor ezekből kiderülnek az egyes törvényszékekre vonatkozó statisztikai 
adatok is.  

Nekem úgy tűnik, hogy mindenütt van javulás, de még mindig vannak azért 
területi különbségek. Nyilván, ha ilyen területi különbségek adódnak, és egyik-másik 
helyen az időszerűség veszélybe kerül, akkor az OBH elnökének a kezében elég sok 
jogosítvány van arra, hogy igazgatási döntéseket hozzon. Szeretném is jelezni, mi 
változatlanul fontosnak tartjuk ezeket az igazgatási jogköröket, és azt gondoljuk, hogy 
ezeket fent kell tartani. Ezért került megalkotásra többek között az OBH elnökének 
jogállásáról szóló törvényi szabályozás, mert az OBH elnökének megfelelő döntési 
lehetőséget kell adni, hogy beavatkozhasson az időszerűség veszélyeztetése miatt 
egyik-másik törvényszék személyzeti és létszámhelyzetébe; tehát hangsúlyozom, hogy 
nem a bíráskodásba, hanem az időszerűség érdekében. És úgy látom, az elnök 
asszony élt is ezekkel a lehetőségekkel; a beszámolási időszakban is van ilyen példa, 
ahol az elnök asszony felismerte azt, hogy szükséges változtatni néhány 
létszámadaton és státuszon.  

Elnök asszony, itt a féléves beszámoló keretében ennél többet nem nagyon 
érdemes szerintem az ön tevékenységével kapcsolatban megállapítani, inkább majd 
az éves beszámolónál, ami jobban képet mutat az egész évi tevékenységéről. Azt 
viszont megerősítem, hogy a mi értékelésünk szerint pártatlanul és függetlenül 
végezte a munkáját. És ami ennél is fontosabb, hogy a bíróságon a pártatlan és 
független bíráskodás feltételeit biztosítja az OBH és az OBH elnökének a 
tevékenysége, ez pedig az alkotmányos szabályok maradéktalan betartását jelenti. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti Istvánnak adom meg a szót. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, rendkívül rövidre fognám. 

Tisztelt Elnök Asszony! Az a kérdés merült fel bennem itt a tárgyalási jegyzőkönyvek 
és ítéletek gyors írásba foglalása kapcsán, hogy egy számítógépes szoftver ebben 
jelentős segítséget tud nyújtani - remek! Bár minden bíróság ezzel dolgozna ma már 
Magyarországon, ez megkönnyítené a bírók és az ügyfelek életét is. Az lenne a 
kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy mikorra várható a nagy számban való 
megjelenése vagy az igazi, teljes elterjesztése, megjelenése a bíróságokon. És nem 
tartaná-e tanácsosnak, már csak azért, mert ön is rengeteg támadástól és kritikától 
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kímélné meg magát, ha a szignálási rend kapcsán is, mint ahogy néhány országban 
ezt már láthatjuk, egyfajta, az emberi tényezőt a lehető legnagyobb mértékben 
kikapcsoló megoldást alkalmaznának? Magyarán mondva, egy elég nehezen 
befolyásolható vagy egyenesen befolyásolhatatlan számítógépes rendszerre bíznák az 
ügyek szignálását, pont azért, hogy a gyanú árnyéka se vetüljön arra a vezetőre, aki az 
adott, akár köztörvényes, akár bármilyen módon és feltehetően politikailag érintett 
ügyeket - főleg az utóbbiakra gondolok nyilvánvalóan - szignálja az adott bírára. 
Hiszen ez rengeteg extra és elkerülhető felelősséget és problémát venne le szerintem a 
vezető, a vezető beosztású bíró és egyébként az ön válláról. Ez mindenkinek az életét 
megkönnyítené, és rengeteg kételyt, félreértést sikerülne ezáltal eloszlatni. 

Elnök asszony, nincs vita köztünk a korrupció elleni harccal kapcsolatosan, 
nem is az ön által idézett mondattal van nekünk problémánk. De azért egy mondat 
nem szépíti meg teljesen a helyzetet, tehát egy helytálló és támogatható mondat nem 
azt jelenti, hogy az egész szabályzat akkor most már innentől kezdve rendben van. Én 
csak arról próbálom önt meggyőzni, ezek szerint kevés sikerrel, hogy azért az a belső 
szervezet immunrendszerének valamifajta megnyilvánulása, hogy 
Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak. Azért a 
bírókra és a bírói szervezetrendszerre ez nem volt jellemző korábban! Azért nem 
nagyon lehetett olyat hallani, hogy bírák külföldre vagy belföldre - bocsánat a 
kifejezésért - szaladgáltak volna valamifajta igazságtétel vagy sérelem orvoslása 
érdekében. Én ezért gondolom, hogy ezt végig kellene alapvetően gondolni. Mert 
teljesen egyértelmű dolgokat felesleges leírni bármilyen szabályzatban; olyat meg 
nem szabad, amit törvényekben vagy sarkalatos törvényekben kellene egyébként 
szabályozni; és olyat sem, ahol egyébként más hatóságnak, szervezetnek, például az 
Alkotmányvédelmi Hivatalnak van dolga és hatásköre. 

Egy konkrét ügyre csak fölhívnám a figyelmét, mert a dolog természetéből 
adódóan nem várok, nem is várhatok választ, csak tájékoztatom - nagyon óvatosan 
fogalmazva -, hogy szóbeli információm alapján, tehát nem tudtam személyesen 
meggyőződni, de szóbeli információm alapján az első fokon emlékezetem szerint 125 
év szabadságvesztést kiszabó Budaházy-ügyben az elsőfokú ítélet írásba foglalása a 
mai napig nem történt meg. Hat hónapot vagy talán több mint hat hónapot késett - ha 
már itt az írásba foglalás, tárgyalási jegyzőkönyvek írásba foglalásának gyors vagy 
lassú volta merült fel. Ezt én rendkívül érdekesnek tartom, és ha már itt konkrét 
ügyekről beszélünk, akkor nagy tisztelettel arra kérem, hogy konkrétan, ahogy ideje 
engedi, nézzen utána, mert amennyiben ez az információ megalapozott, akkor itt 
azért súlyos problémák merülhetnek fel. Ezt még az sem indokolja, hogy az elsőfokú 
ítéletet meghozó bíró időközben nyugdíjba vonult, mert a nyugdíjba vonulás és az 
ítélet meghozatala alatt is bőven, többszörösen megsértette a szakmája szabályait 
azzal, hogy nem foglalta írásba. Úgyhogy majd erre vonatkozóan kérnék, ha ön 
igényli, akkor akár írásbeli kérdés formájában vagy bármilyen megkeresés 
formájában kérek egy tájékoztatást, hogy ez igaz-e ebben a formában; és ha igen, 
akkor ennek lesz-e valamilyen következménye, és mikor várható ennek az igen-igen 
súlyos büntetést kiszabó és komoly politikai vihart kavaró ügy elsőfokú ítéletének az 
írásba foglalása. Ebben nagy tisztelettel kérem, amennyiben van hatásköre, a 
közbenjárását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még hozzászólás. Teleki 

képviselőtársam! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egyetlen mondatom lenne 

tisztelt elnök asszonyhoz. Az a kérésem, hogy Bárándy Gergelyről mondott néhány 
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gondolatot: ha majd itt lesz, akkor tessék ezt megismételni a következő beszámolónál. 
Mert ő bizonyára meg tudja magát védeni, hogy abban az időszakban, amikor ő ott 
volt a tanácsban, akkor milyen munkát végeztek. Jelenleg, ugye, nincs itt, és nem 
tudja sem magát megvédeni, és én magam sem tudom, hogy valóban milyen munka 
folyt ott. Ezért kérném, hogy ezeket a mondatokat majd akkor is, amikor ő itt lesz, 
tessék elmondani, mert nagyon fontos lenne, hogy ő is tudjon reagálni ezekre.  

A szakmai kérdésemre pedig a választ elfogadom, és örülnék, ha valóban azok 
a pontok, amelyeket felsoroltam, realizálódnának, ami tehát azt jelenti, hogy főleg a 
bírák illetményemelése megtörténhetne. A kormánnyal való tárgyalást pedig én 
magam is fontosnak tartom, hogy történjen meg és eredményes legyen. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismételten kérdezem a bizottság tagjait. (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs több hozzászóló, a vitát lezárom. Megkérdezem elnök asszonyt, 
kíván-e az utóbb elhangzottakra reagálni.  

 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Igen, felszólítottak 

arra, hogy szóljak.  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 

Dr. Handó Tünde reflexiói 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Ami a digitális 
bíróság fejlesztését illeti, azon vagyunk, hogy minél több területen lépjünk előre, akár 
odáig menve, hogy a tárgyalások teljes anyagát kép- és hangrögzítés kísérje. Ezek a 
terveink, és már ebben is komoly előrelépések lesznek a 2017. évben.  

Az ügyelosztási rend a törvényszéki elnökök és ítélőtáblai elnökök felelőssége 
és jogköre. De természetesen a sztenderdizálással, ahogy már említettem, az 
integritási munkacsoport foglalkozik folyamatosan. Ennek az a lényege és célja, én 
úgy fogalmaznám meg, hogy garantálja a törvényes bíróhoz való jogot, belül pedig a 
bírók számára az egyenletes munkateher valósuljon meg a bírók között. 

Ami a korábbi kérdésekben még szerepelt, hadd térjek erre vissza: ez az 
integritási felelős kérdésköre. Számos jogszabály számos szervezetnek különféle 
felelősök kijelölését írja elő. Néhány példát mondok erre: van esélyegyenlőségi felelős 
mindenhol, van honvédelmi felelős a közigazgatási szerveknél, költségvetési 
intézményeknél, van informatikai biztonsági felelős; és pont ilyen az integritási 
felelős is, hogy egy külön jogszabály írja elő, hogy minden szervezetben kell ilyennek 
lennie. Ez gyakorlatilag egy technikai-technológiai személy, aki az adminisztrációt 
intézi az adott tárgykörhöz igazodóan. 

Ami a konkrét ügyet illeti: ebben az ügyben az ítélet írásba foglalásával 
kapcsolatos anomáliáról én magam is a sajtóból értesültem 2016 decemberében, és 
akkor rendeltem el egy rendszerszintű vizsgálatot és intézkedési tervet, nem a konkrét 
ügyhöz, hanem az abból eredő egyéb problémák észleléséhez kapcsolódóan a Fővárosi 
Törvényszéken. Ahogyan bizonyára értesültek róla, a büntetőkollégium-vezető, aki az 
OBH-elnök kinevezési jogkörébe tartozik, lemondott a tisztségéről.  

Természetesen mi is folytatunk vizsgálatokat a hozzánk érkező panaszügyek 
alapján, és azok lezárulta után lehetséges, hogy további személyi következményei is 
lesznek az ilyen mértékű rendszerhibáknak, hiszen a megaügyeket értelemszerűen 
minden törvényszéken eltérő munkaszervezési módszerekkel kellene feldolgozni, úgy, 
hogy a bíró számára a legoptimálisabb munkakörülményeket tudják biztosítani házon 
belül. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most pedig határozathozatal következik. A 
határozati javaslat az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi I. félévi 
beszámolójának elfogadásáról szól. Ez a határozat az Igazságügyi bizottság honlapján 
meg fog jelenni, itt lezárul ennek a beszámolónak a vitája. 

Kérdezem, ki ért egyet ezzel a határozati javaslattal. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki 
van ellene? (Szavazás.) Ez 3 nem. Megállapítom, hogy a bizottság a határozati 
javaslatot elfogadta. 

Köszönjük szépen elnök asszony és munkatársainak részvételét. Két perc 
technikai szünet következik. (Rövid szünet. - Dr. Handó Tünde és munkatársai 
távoznak az ülésről. - Teleki László és Kész Zoltán kimegy a teremből.)  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/15521. számú törvényjavaslat 

Folytatja a bizottság a munkáját. Rátérünk a 2. napirendi pontra, ebből is az a) 
pontra: az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, Szabó Szabolcs független képviselő önálló indítványa. 

A képviselő úr nincs itt, nem kért halasztást; ez nem akadálya annak, hogy 
lefolytassuk a vitát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki támogatja Szabó Szabolcs képviselő úr önálló indítványának 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 
nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

b) Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról szóló 
T/14422. számú törvényjavaslat 

Rátérünk a 2/b napirendi pontra: Magyarország Alaptörvényének hetedik 
módosításáról szóló törvényjavaslat, a Jobbik képviselőinek önálló indítványa. 
(Jelzésre:) Az előterjesztők nevében megadom a szót Apáti István 
képviselőtársamnak. Tessék parancsolni! 

Dr. Apáti István szóbeli kiegészítése 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Igazából nagyon sokszor érveltem már én magam is a javaslat tárgysorozatba vétele 
mellett. Most megpróbálom rövidebben összefoglalni a tárgysorozatba vétel mellett 
szóló érveket, bár szinte borítékolom a szavazás végeredményét - no de hátha! „A 
remény hal meg utoljára” alapon tekintsük át azt a kiindulópontot, azt a helyzetet, 
hogy azok a körülmények, amelyek az Alaptörvény ilyeténképpen való módosítását 
indokolják, a mai napig nem szűntek meg, sőt a kormányzati propagandából napi 
szinten azt látjuk, hogy az illegális bevándorlás továbbra is változatlanul és még 
vélhetően nagyon hosszú ideig komoly veszélyt jelent egész Európára is így 
Magyarországra is.  

Nagyon komoly vita alakult ki a Fidesz és a Jobbik között tavaly ősz folyamán, 
amely odáig vezetett, hogy nem állt módunkban olyan formában támogatni az 
alaptörvény-módosítást, mint ahogy azt Orbán Viktor szerette volna. Holott 
egyébként arról szól a történet, hogy igazából egy mondaton megy a civakodás; persze 
ez nem ennyire egyszerű, hiszen ez az egy mondat rendkívül lényeges. Ugyanis mi 
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kezdettől fogva azt mondtuk, függetlenül attól, hogy politikai haszonszerzéstől 
vezérelve a Fidesz kommunikátorai hogyan próbáltak minket hazaárulónak, meg 
minden egyébnek beállítani; szóval, arról szól ez a történet, hogy mi minden kiskaput 
és minden nagykaput be akarunk zárni az illegális bevándorlás előtt: sem idős, sem 
fiatal, sem gazdag, sem szegény migránst semmilyen jogcímen, sem kvóták által, sem 
pedig pénzbeli ellenszolgáltatás révén nem akarunk Magyarországon látni. Ettől 
határozottabb és egyértelműbb álláspontot egyetlenegy politikai párt sem foglalt el. 
Minket aztán bevándorláspártisággal, illetőleg azzal gyanúsítani, hogy egyenesen 
idecsalogatjuk a bevándorlókat és őket le akarjuk telepíteni, ezzel nem lehet vádolni! 
(Kész Zoltán visszatér a terembe.)  

Sőt, ez a mostani helyzet olyan, tisztelt képviselőtársaim, hogy ha igazán ki 
akarnak szúrni Magyarországgal Brüsszelben - és tudjuk, hogy vannak erre irányuló 
szándékok -, akkor az első körben 1294 fő idetelepítendő migránsnak megveszik a 
Rogán–Orbán letelepedési kötvényeket, és ha ennek az ellenértékét megfizetik, akkor 
gyakorlatilag ezek a migránsok, nem kötelező kvóta, hanem letelepedési kötvény 
révén az ország és az ország lakosainak nyakába sózhatók. Na, most ezt 
mindenképpen el kellene kerülni, és igazából, egyetlenegy mondat kivételével, 
ugyanaz a szöveg, mint ami az ötpárti tárgyalások folyamán kikristályosodott. Egy 
mondattal kerül kiegészítésre: „Ellenérték fejében sem lehet Magyarországon a 
letelepedés jogát és lehetőségét megvásárolni.” Ebben egyetlen olyan képviselő sem 
találhat kivetnivalót, aki valóban a nemzeti érdeket kívánja szolgálni, és hosszú távon 
meg akarja védeni Magyarországot az illegális bevándorlóktól. Hiszen értjük mi, 
persze nem értünk vele egyet, csak látjuk, értjük a mögötte húzódó korrupciós 
szándékokat, és azt, hogy a letelepedési kötvények révén 150 milliárd forintnyi olyan 
piszkos pénz kerül offshore hátterű cégekhez, ami soha nem látott mértékű profitot 
termel gyakorlatilag munka nélkül vagy rendkívül kevés érdemi munkával 
egyeseknek. És mi akkor sem értenénk ezzel egyet, ha ez az összeg egyébként a 
költségvetésben landolt volna, de ha még legalább az állami költségvetést 
gazdagítaná, akkor legalább azt a nagy pozitívumot el lehetne mondani, hogy anyagi 
szempontból előnye származott belőle az országnak és a költségvetésnek. Akkor sem 
értenénk vele egyet, mert a nemzetbiztonsági, a rendvédelmi kockázatoktól, az 
életveszélytől, a terrorcselekmények miatti veszélytől mindenképpen szeretnénk 
megóvni az országot, és ez sokkal fontosabb, mint a pénz. (Teleki László visszatér a 
terembe.) 

De ráadásul itt a két probléma egyszerre jelentkezik, ezért szeretném a helyzet 
súlyát érzékeltetni, hiszen sem a pénz nem vándorolt a költségvetésbe, hanem a 
pénzt, a hasznot privatizálták; míg a terrorveszélyt, meg minden egyéb, az illegális 
bevándorlással járó veszélyt pedig kollektivizáltak. Az elmúlt közel három évtized 
töretlen hagyományainak megfelelően a haszon ment egy nagyon szűk politikai-
gazdasági körhöz, a hátrányok, kárveszélyek, kockázatok pedig a társadalom nyakán 
maradtak.  

Most tehát ezért lenne fontos ennek a módosítási javaslatnak az elfogadása. 
Nem akarom feleslegesen túráztatni Vas Imre képviselő urat, illetve szeretném őt 
minden szempontból megkímélni, és ő is kíméljen meg minket azoktól a teljesen 
alaptalan és valótlan megjegyzéseitől, hogy minket lelkiismeret-furdalás, meg én nem 
tudom, mi vezérel. Lelkiismeret-furdalása ebben a kérdésben azoknak lehet, akik a 
letelepedésikötvény-bizniszt létrehozták, megszavazták, akik üzemeltették a 
rendszert. És egyáltalán nem nyugtat meg minket, hogy március 31-ével 
felfüggesztették - egyelőre, átmenetileg - a letelepedési kötvények forgalmazását. 
Egészen biztos, hogy ez a közelgő választásoknak szól, és nyilván a választás 
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végeredményétől függ, hogy ez az üzlet még egyszer aktiválódhat-e vagy végleg 
megszűnik.  

Éppen ezért nagyon nagy kíváncsisággal várom ennek a szavazásnak a 
végeredményét. De itt kritikának, ha úgy tetszik, sértődésnek, felháborodásnak csak a 
mi részünkről lehet helye, tisztelt képviselőtársaim. Mert nem mi vagyunk azok, akik 
nem akarjuk ezt napirendre venni, nem mi vagyunk azok, akik lesöpörjük - önök már 
sokadszor. Nekünk az egyszeri, a valóban a nemzet érdekében történő döntésünket 
önök folyamatosan kritizálták, és emiatt mi hazaárulók lehetünk; de hogy önök 
ikszedszer készülnek most lesöpörni az egészet, önök meg nem azok - ez az elképesztő 
kettős mérce! Értem, hogy felső utasítás, értem én, hogy lehet, hogy ha a szívükre 
tennék a kezüket, akkor még jó szívvel meg is szavaznák - mert egyébként, megint 
mondom, egy mondat kivételével ugyanaz, mint ami Orbán Viktornak is megfelelt, 
bár az az egy mondat nagyon lényeges, kifejezetten nagyon fontos. Mert az a helyzet, 
hogy mi történik akkor, hogyan tudnak akár a választók, akár a saját családtagjaik 
szemébe nézni, ha pontosan majd valamelyik letelepedési kötvényt megvásárló 
személy által szervezett terroristahálózat embere ne adj’ isten Magyarországon fog 
elkövetni bűncselekményt. Hiszen a szolgálatok nem tudják… Hadd mondjam már 
végig, Vigh képviselő úr! Elhiszem, megértem, hogy önnek nincsenek gondolatai, meg 
ön túl akar ezen lenni, meg kifőtt a bableves, de azért engedtessék meg nekem, hogy 
ellenzéki képviselőként hadd mondjam már el a véleményemet! Tudom, hogy önöket 
zavarja, önök szeretnének egy ellenzék nélküli világban létezni, ahol száz százalékban 
csak saját magukat kell meghallgatni meg egymást, de azért ezt a fajta 
arcátlanságot…! Én is éhes vagyok, ráadásul még beteg is, ráadásul még lázas is, 
mégis próbálom a munkámat a legjobb tudásom szerint… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, a tárgyról tessék beszélni! Nem is beszélve arról, hogy 

végigsértegette már a teljes frakciót, amikor önre szólnak, akkor pedig meg van 
sértődve, és majdnem a folyosóra hív bennünket. Tessék a tárgyról beszélni! 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Nem hívtam a folyosóra önöket, 

semmilyen agresszív kijelentést nem tettem. 
Mondják már meg nekem… - én csak tényeket mondtam! Elhiszem, hogy az 

igazság borzasztó fizikai fájdalmat okoz, de hát mi egyszer szavaztuk le, mi önök 
szerint hazaárulók voltunk; önök már vagy hatodszor-hetedszer-nyolcadszor, vagy ki 
tudja, hányszor szavazzák le, akkor önök hogyan minősítenék saját magukat? Akkor 
így kérdezem. 

A másik: mutassanak már nekem egy olyan törvényt, sarkalatos törvényt vagy 
egyszerű többséggel elfogadható törvényt, ahol rögzítve van, hogy adott javaslatot, 
jelen esetben alaptörvény-módosító javaslatot csak a miniszterelnök vagy a 
kormánypárt által meghatározott időpontban lehet elfogadni, vagy erről csak adott 
időpontban lehet szavazni! Semmifajta jogvesztő határidő nincs. A körülmények, a 
kiváltó okok ugyanúgy fennállnak. Tehát semmilyen észérv nincs arra, hogy ez a 
javaslat ne kerüljön be az Országgyűlés elé, és ez a javaslat ne legyen elfogadva.  

Az, hogy önök 20 milliárd forintból megcsinálták minden idők legdrágább 
népszavazását, ahelyett, hogy ingyen, bérmentve már eleve ezt a módosítást vettük 
volna előre, rengeteg pénzt és felesleges feszültséget megspórolva, az az önök 
felelőssége! De akkor nehogy már ránk mutogassanak, meg mi legyünk a felelősek, 
meg önök legyenek felháborodva, ha jogos kritikával illetjük önöket! A külvilágból 
úgysem nagyon kaptak már kritikát, mert nem nagyon van, aki meri önöket 
egyáltalán kritizálni; vagy aki meri, az majd meglátja, ez milyen következményekkel 
jár. Meg aki nem hiszi el az önök hazug kormánypropagandáját, aki nem hiszi el, 
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annak majd utánajárnak - mint a népmesében. Mitőlünk még ezeket a kritikákat meg 
fogják kapni.  

És arra várok választ, miután nyilvánvaló, hogy le fogják szavazni, hogy miért 
nem látják most is szükségesnek ugyanennek a módosításnak a véghez vitelét, mi 
változott november 8-a óta - erre legyenek szívesek érdemi válaszokat adni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imrének adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én értem, 
hogy önökben lelkiismeret-furdalás van (Dr. Apáti István felnevet.), hogy 2016 végén 
nem szavazták meg, legalább ketten ezt az alaptörvény-módosítást. Hiába tettek 
hozzá egy bekezdést, de a dolog érdemén ez egyébként egyáltalán nem változtat. Mert 
az, hogy most egy IM-rendeletben előírt néhány tízezer forintos díjat most be kell 
fizetni vagy nem kell befizetni, az nyilván nem Alaptörvénybe való.  

A dolog pedig egyébként ítélt dolog, ahogy az ítéleteknél szokták mondani, 
mert egyszer leszavazták, utána benyújtották; nyilvánvalóan nem kell nekünk 
asszisztálnunk a Jobbik lelkiismeret-furdalásához. Az egy más dolog, hogy azóta volt 
egy alkotmánybírósági döntés, amiről önök nem igazán vettek tudomást. (Dr. Apáti 
István: Ami nem erre vonatkozott.) Értem. Ha beadják nyolcszor, akkor nyolcszor el 
fogja az Igazságügyi bizottság, ha a plenáristól kérik, akkor meg a plenáris ülés 
bírálni. Értem én, hogy ön sajnos frusztrált, de arra kérem, hogy ezt ne vetítse ki az 
egész társadalomra, mert a társadalom nem ilyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vigh képviselő úr! 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): (Erősen rekedt hangon:) Csak azért szólok, mert 

megszólíttattam Apáti képviselő úr által. (Közbeszólások: Ő is beteg!) Szeretném 
megkérni, hogy ne sértegessük egymást. A múltkori ülés után is képviselőtársam 
odajött hozzám, és elnézést kért, hogy milyen szavakat használt az irányomban. 

Mindenkit, aki ide bejön ebbe a terembe, vérig sértenek. Mi nem sértjük 
önöket vérig; mi csak azt mondtuk el a múltkor is, hogy 3,3 millió ember véleményét 
nem vették figyelembe, és ez önökbe beleégett. Innentől fogva nincs változtatás. 
Miniszterelnök urat szeretném idézni: önök megbuktak, pótvizsga nincs.  

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még hozzászóló. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor a 

vitát lezárom, és megadom a szót Apáti képviselő úrnak. 

Dr. Apáti István reflexiói 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Hát, azért az 
egészen cinikus, Vigh képviselő úr, hogy miközben ön, úgy, hogy a szemembe se 
nézett, arccal Vitányi István felé fordult, és cinikusan, flegmán, „szavazzunk, 
szavazzunk!”, mintha itt sem lennék, mintegy levegőnek nézve engem, cinikus 
megjegyzéseket tesz, elég megalázó módon, de amikor én válaszolok, akkor meg 
betörik a fejem, akkor nem bírja elviselni! Nem fogom eltűrni! Lehet, hogy önök a 
saját szervezetrendszerükön meg választókerületeiken meg a párthierarchián belül 
meg vannak ahhoz szokva, hogy az önök alatt lévő személyek csendben kell hogy 
maradjanak, de mivelünk szemben ez nem működik! Tehát ha ön nem teszi azt a 
megalázó megjegyzést, levegőnek nézve engem, akkor nyilván nem szólítom meg önt. 
Ön kezdte, én folytattam. Nem hagyom magam, ennyire egyszerű a történet! 
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Másrészt, értem én ezt a mesét, bár lelkiismeret-furdalásra egyébként csak 
önöknek lenne oka, meg ezeket a nagyon szellemes dakota mondásokat lehet itt a 
végtelenségig puffogtatni. Csak az a helyzet - Vas képviselő úrnak mondom most 
elsősorban -, hogy az az alkotmánybírósági döntés nem oldotta meg ezt a problémát. 
Egyáltalán nem jelentett rá megoldást. Hiába emelte meg a miniszterelnök úr a 
kalapját, meg dobálgatta a levegőbe, kalapgyűrögetés meg kalapdobálgatás helyett 
Alaptörvényt kellene módosítani!  

Semmilyen olyan szabály nincs - ezt azért rögzítsük! -, amely kizárná, hogy 
erről a szövegről még egyszer lehetne szavazni. Semmi nem zárja ki! Az önök politikai 
érdeke és az önök kommunikációs érdekei meg kommunikációs irányvonalai zárják 
ezt ki, hiszen egyértelmű politikai vereségként élnék meg, hogyha ezt most így a 
Jobbik előterjesztésére kellene megszavazni. De az egészet bebizonyították, az 
egészről az bizonyosodott be… (Demeter Zoltán: Ott volt rá a lehetőség.) Elnézést! 
Hát hadd legyen már nekünk önálló álláspontunk! Tehát azért, hogy mi nem akarjuk 
azt a tésztát megenni, meg azt a levest, amit Orbán Viktor elkészített vagy megfőzött, 
hadd ne legyünk már hazaárulók, meg hadd ne kelljen nekünk megmagyarázni! Hát 
nem a Fidesz képviselői vagyunk, könyörgök! De egyébként kíváncsi lennék arra, 
hogy hányan vannak tisztában a most tárgyalt szöveggel; nagyon kíváncsi lennék, 
mert szerintem önök csak élből puffogtatnak olyan érveket, amelyeknek semmifajta 
valóságalapja nincs.  

Semmi nem változott november 8-a óta; ugyanúgy fennáll az a veszély, aminek 
az ország ki van téve. Csak az önök számára, legalábbis ez az alaptörvény-módosítás, 
ugyanolyan lejárt szavatosságú politikai termékké vált, mint a polgári Magyarország. 
Csak felelőtlenül tízmilliárdokat kidobtak az ablakon, és aztán ilyen módon semmi 
értékelhető végeredménye nem lesz ennek a történetnek. Pedig komoly veszélynek 
tesszük ki ezzel az országot, de innentől kezdve ez száz százalékban az önök 
felelőssége, és az önök lelkén szárad. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt határozatot hoznánk, azért a jegyzőkönyv 

kedvéért szabad legyen megjegyeznem azt, hogy Vigh László képviselő úr ott ült, és 
Apáti képviselő mint előterjesztő üresfejűnek és gondolathiányosnak nevezte; és 
akkor ha erre a válaszában Apáti képviselő úr nem sértegette volna Vigh képviselő 
urat, akkor nem szólt volna hozzá. Egy szót nem szólt! (Dr. Apáti István: Ő kezdte, 
hogy szavazzunk!) Ez sértés, hogy szavazzunk, nagy sértés volt, hogy szavazzunk. 
(Dr. Apáti István: Azt mondta, flegmán, mintha itt sem lennék, hogy szavazzunk! 
Szavazzunk, hülyegyerek; ez volt egyébként a kicsengése a történetnek. Ez volt a 
metakommunikációja.) Azt nem tudtam, hogy gondolatolvasó is Apáti képviselő úr, 
de most már ezt is gondolom, mert előre gondolja, hogy mit mond Vas Imre, azt 
mondja Vigh Lászlóra, hogy üresfejű, hogy nincsenek gondolatai… (Dr. Apáti István: 
Ne nézzük egymást hülyének! Van, akivel megcsinálhatjátok, van, akivel nem! - Dr. 
Vas Imre: Nem kell ilyen sértődöttnek lenni!) Jó, szavazzunk! 

Határozathozatal 

Ki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Vagy nem vett részt 
a szavazásban? (Teleki László jelzésére:) Nem vett részt a szavazásban. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Rátérünk az egyebekre. Ennek kapcsán a május 23-ai ülésünkön Teleki 
képviselő úr arról tájékoztatott bennünket, hogy szeretne a börtönviszonyok 
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kérdésében tájékozódni. E vonatkozásban van előttünk egy tervezet, amely 
feljogosítaná képviselőtársunkat, és megadná annak a kereteit, hogy milyen keretek 
között tájékozódjon a börtönviszonyokról. Erről kellene szavaznunk. Kérdezem 
képviselő urat, van-e hozzászólása. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én csak azt szeretném megkérdezni, nem 

ellenzem a határozat elfogadását, csak hogy mennyivel jelent többletet ez a határozat 
ahhoz képest, amit a képviselői jogállás egyébként is biztosít. (Jelzésre:) Semmivel. 
Akkor köszönöm szépen. Természetesen meg fogom szavazni, de szögezzük le, hogy a 
képviselői jogállásból következik, hogy ellátogathat a büntetés-végrehajtási 
intézetekbe. 

 
ELNÖK: Tessék, Teleki képviselő úr! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Nem jelent többletet, csak annyit jelent, hogy 

beszámolok a bizottságnak a végén. Egyébként bemehetek, és akkor nem számolok 
be, de én szeretnék beszámolni a bizottságnak.  

 
ELNÖK: Így van. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Jó pihenést a nyárra, Teleki úr, és jó 
munkát! 

Az ülés berekesztése 

Ismereteink szerint - hangsúlyozom: ismereteink szerint - még egy ülést 
tartunk a tavaszi ülésszak bezárása előtt, jövő hét szerdán, 11 órakor. A mai 
ismereteink szerint mondom ezt a dátumot.  

Köszönöm szépen a részvételt. A bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  

 

 

Dr. Vitányi István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


