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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
meghívott tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Czunyiné Bertalan Judit helyettesíti 
Vitányi Istvánt, Bajkai István helyettesíti Becsó Károlyt, Demeter Zoltán pedig Vigh 
László képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Mielőtt a napirendet elfogadjuk, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 
házelnök úrtól engedélyt kaptunk arra, hogy a plenáris ülés időtartama alatt 
ülésezhessünk.  

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. (Dr. Kovács Zoltán megérkezik 
az ülésre.) Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi javaslattal 
kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

A határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a 
megküldött napirendi javaslat elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett a napirendet elfogadta.  

a) Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről szóló B/7481. számú 
beszámoló 
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 1/a és 1/b napirendi pontunk: az ügyészség 2018. évi 
tevékenységéről szóló B/7481. számon benyújtott beszámoló kijelölt bizottságként 
történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) bekezdése alapján, valamint a 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtásáról való döntés a 84. § (2) 
bekezdése alapján. 

Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön dr. Polt Péter legfőbb ügyész urat, dr. 
Belovics Ervin és Lajtár István legfőbbügyész-helyettes urakat, s ezúton is gratulálunk 
legfőbb ügyész úrnak a hétfői újraválasztásához. 

Ügyrendi javaslat és döntés időkeretes tárgyalásról 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az alábbi javaslatot kívánom tenni. Tekintettel a bizottságban korábban 
kialakult gyakorlatra, a határozati házszabály 114. § (3) bekezdése alapján kétolvasatos, 
időkeretes tárgyalásra teszek javaslatot oly módon, hogy a bizottságunkban tagsággal 
rendelkező képviselőcsoportok számára frakciónként összesen 8 perc álljon 
rendelkezésre a kérdések feltevésére és a vélemények megfogalmazására, míg a 
független képviselő bizottsági tagunk számára erre összesen 4 perc álljon 
rendelkezésre. Amennyiben a bizottságunkban tagsággal nem rendelkező LMP- vagy 
Párbeszéd-frakció vezetője fel kívánna szólalni, úgy részükre az előbb jelzett 
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kérdésfeltevésre és észrevételre összesen 4 perc álljon rendelkezésre. Munkatársaim 
fogják az időt mérni. 

Megnyitom kifejezetten az ügyrendi javaslat vitáját, melynek keretében 
frakciónként egy-egy percben egy felszólalásra van lehetőség. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az ügyrendi vitát lezárom. 

Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az általam 
előterjesztett tárgyalási menetrendre tett ügyrendi javaslatomat. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Kettő. És tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 2 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet elfogadta.  

Ismét köszöntöm Polt Péter legfőbb ügyész urat, és egyben megadom a szót, 
hogy beszámolóját szóban ismertesse, illetve kiegészítse. Legfőbb ügyész úr, öné a szó. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Polt Péter szóbeli kiegészítése 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntöm a jelen lévő bizottsági tagokat, vendégeket. Köszönöm a lehetőséget, hogy 
ismételten itt lehetek, és az ügyészségre és a legfőbb ügyészre vonatkozó alaptörvényi, 
illetve sarkalatos törvényi előírások szerint előadhatom a 2018. évről szóló legfőbb 
ügyészi beszámolót.  

Ahogy arra elnök úr is utalt, a beszámoló írásos változatát elektronikus és 
papíralapú formában már benyújtottam, és az B/7481. szám alatt regisztrálásra került 
a parlamentben. Az írásbeli beszámoló kitér minden olyan kérdésre, ami 2018-ban a 
magyarországi ügyészség életében történt, annak munkájára, struktúrájára, 
szervezetére, személyi állományára, gazdasági körülményeire és az elért 
eredményekre. Ezért engedjék meg, hogy mostani szóbeli kiegészítésem során csak 
néhány sarkalatos pontot emeljek ki, és természetesen ezt követően állok 
rendelkezésre, ha bármilyen egyéb kérdés felmerül. 

Az Alaptörvény szerint Magyarország ügyészsége a magyar állam tekintetében a 
büntetőjogi igény kizárólagos érvényesítője, és ellát más, törvény által hatáskörébe 
utalt feladatokat. Ezt a tevékenységet folytatta 2018-ban is.  

Milyen körülmények között kellett ezt tennie, illetve mik azok az eredmények, 
amelyeket elértünk? Szeretném azt előrebocsátani, hogy 2018-ban egy rendkívül 
jelentős változás történt a háttérjogszabályoknál, hiszen 2018. július 1-jén hatályba 
lépett az új büntetőeljárási törvény, amely sok tekintetben modernizálta, 
megváltoztatta az eljárást, és ezekhez a körülményekhez kellett az év második felétől 
kezdve alkalmazkodnia az ügyészi szervezetnek is. Szeretném jelezni, ahogy ez az 
írásbeli beszámolóban is megtalálható, hogy ez az alkalmazkodás sikeresen 
megtörtént, zökkenőmentes volt az átállás a régi büntetőeljárási szabályokról az új 
szabályokra, és az új szabályok használata július 1-jétől kezdve valamennyi 
büntetőeljárásban megtörtént.  

Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a statisztikai adatok tekintetében 
nehezebbé vált az összehasonlítás a korábbi évekhez képest, hiszen a büntetőeljárási 
törvény új jogintézményeket hozott a büntetőeljárásokban, részben régieket eltörölt, és 
egyébként is hatásaiban más következményekre vezetett, mint a korábbi 
büntetőeljárási törvény. Ennek ellenére a fő számokban, úgy gondolom, hogy az 
összehasonlítás mindenképpen megtehető és nem félrevezető, tehát a statisztikát úgy 
alakította ki az ügyészi szervezet, hogy ez a statisztika hűen tükrözi a 2018-ban 
elvégzett munkát.  

Még egy nagyon fontos körülményre szeretném felhívni a figyelmüket, ez pedig 
az, hogy az ügyészség életében a jogszabályi változások következményeként is 2018-
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ban rendkívül jelentős szerepet játszott az elektronikus ügyintézés. Ez bizonyos 
tekintetben nehézségeket okozott; úgy érzem, hogy ezeken a nehézségeken is úrrá lett 
az ügyészi szervezet, és ma már a XXI. század követelményeinek megfelelően az e-
ügyintézés folyamatossá vált az ügyészi szervezetnél is. 

Ezt előrebocsátva engedjék meg, hogy néhány számadatot ismertessek, és 
ezekhez megjegyzéseket fűzzek. 

Az első a 2018-ban regisztrált bűncselekmények száma. Örömmel mondhatom, 
hogy 2018-ban folytatódott az a tendencia, amely egyre kevesebb bűncselekményt 
regisztrált a statisztikákban. Ez annyit jelent, hogy 2018-ban 199 830 bűncselekmény 
vált ismertté, ez az elmúlt harminc évnek a legalacsonyabb száma, és mivel az előbbiek 
szerint ez egy tendenciát jelez, ezért optimistán tekinthetünk a jövőbe. Ez egyébként 
2017-hez képest is egy jelentős csökkenés, 12 százalékkal kevesebb bűncselekményt 
regisztráltak. Én úgy gondolom, hogy ez mutatja, hogy Magyarországon a közbiztonság 
helyzete szilárd, a bűnözés visszaszorulóban van, majdnem valamennyi területen, a 
hatóságok urai a helyzetnek, és törvényi kötelezettségeiket megfelelően teljesítik, s 
ebben a sorban az ügyészség is, úgy gondolom, kitűnő teljesítményt nyújtott.  

A bűncselekmények számával párhuzamosan csökkent a bűnelkövetők száma is, 
és ez szintén egy rendkívül fontos mutatója a bűnözési helyzetnek.  

Szeretnék kitérni egy-két bűncselekmény-kategóriára is, amelyek az országok 
bűnözési helyzetét igen erőteljesen befolyásolják. Örvendetes az, hogy a szándékos 
emberölések száma tovább csökkent; úgy gondolom, ez a közbiztonság helyzetét is 
alapvetően befolyásolja. Ugyanakkor a vagyon elleni bűncselekmények száma is 
nagyarányú csökkenést mutat. Ehhez tudni kell azt, hogy a vagyon elleni 
bűncselekmények teszik ki az összbűnözésben a legnagyobb hányadot, tehát az ilyen 
jellegű csökkenés jelentős mértékben kihat az összbűnözés volumenére is.  

Vannak olyan bűncselekmény-kategóriák, ahol az általános csökkenés nem 
jelentkezik, vagy éppen ellenkező tendenciák figyelhetők meg. Ezek közül egy 
kategóriát a közérdeklődés folytán is szeretnék kiemelni: ez a korrupciós 
bűncselekmények kategóriája. (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.) Szeretném azt 
hangsúlyozni, hogy a közvélekedéssel ellentétben a büntetőjogban és a büntetőjogot 
alkalmazó hatóságok gyakorlatában a korrupciós bűnözés eltér a közfelfogástól; itt 
kifejezetten azokról a bűncselekményekről van szó, amelyeket a büntető törvénykönyv 
a korrupciós bűncselekmények közé helyez. Másként mi ezt nem is tudjuk felfogni, 
hiszen nekünk szigorúan a törvény kereteihez kell igazodnunk.  

A tavalyi évben, tehát 2018-ban 2046 korrupciós bűncselekmény vált ismertté, 
ellentétben a 2017-es adattal, amely 1123 volt. Ha ezt 100 százaléknak vesszük, a 2018-
as adat 182 százalék, tehát 82 százalékkal több bűncselekményt regisztráltak. 
Természetesen vizsgáltuk azt, hogy mi ennek az oka. Elsősorban arra kell felhívni a 
figyelmet, hogy 2015 óta emelkedő tendenciát mutat a korrupciós bűncselekmények 
száma, 2015-ben 761 ilyet regisztráltak. Itt viszont a mi kutatásaink - és ez részben a 
gyakorlati adatok felmérése és aktavizsgálat, részben viszont a Legfőbb Ügyészséghez 
kapcsolódó Országos Kriminológiai Intézet tudományos vizsgálata, amire utalok - azt 
mutatják, hogy nem az az oka a korrupciós bűncselekmények száma emelkedésének, 
amit esetleg elsőre feltételeznénk, tehát nem a korrupciós helyzet változott negatív 
irányban, hiszen tudni kell azt, hogy rendkívül magas a korrupciós bűncselekmények 
tekintetében a látencia, hanem a felderítési adatok javultak, méghozzá jelentős 
mértékben javultak. Tehát ez a szám nem azt mutatja - és ezt szeretném hangsúlyozni 
-, hogy Magyarország korruptabb állammá vált, hanem azt mutatja, hogy a bűnüldöző 
hatóságok, köztük az ügyészség eredményesebben dolgozik, mint ahogy azt tette a 
korábbi években. Egyébként ennek sok tényezője van: tényezője a jogszabályváltozás, 
az előbb említett büntetőeljárási törvény változása is; az ügyészség tekintetében 
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tényezője az, hogy új kereteket kapott 2018-ban az ügyészségi nyomozás. A Központi 
Nyomozó Főügyészség és annak regionális ügyészségei vették át az ügyészségi 
nyomozás teljes terhét; ez egy koncentráltabb és egy magasabb szakmai színvonalú 
munkát jelentett. Egyébként 10 százalékkal meg lett növelve a Központi Nyomozó 
Főügyészség létszáma is, ami a jobb és gyorsabb ügyfeldolgozást eredményezte. 
Jelentkezett annak a kedvező hatása is, hogy a leplezett eszközök tekintetében a Be. 
ugyancsak egy komoly változást ír elő; leplezett eszközök, amelyek alapvető feltételei a 
korrupciós cselekmények felderítésének, jobban használhatók 2018. július 1-jével.  

Az ügyészi munkában az ügyészségi nyomozás mellett, amelyről most szót 
ejtettem a Központi Nyomozó Főügyészség tevékenysége kapcsán, nagyon jelentős 
részt jelent a bíróság előtti tevékenység is. Azt tudom mondani, hogy az új 
büntetőeljárási törvénynek köszönhetően ez is jelentős mértékben átalakult, 
folytatódott és megerősödött az a tendencia, hogy ha lehetséges, akkor minél 
hatékonyabban, gyorsabban és az anyagi igazságnak megfelelően fejezzük be az 
ügyeket. Ez a törekvés a bíróságok előtti tevékenység tekintetében úgy realizálódik, 
hogy ha lehetséges, akkor minél kevesebb elhúzódó, hosszú tárgyalásra kerüljön sor. 
Ennek megfelelően egyre többet és egyre hatékonyabban alkalmazzuk a gyorsító 
intézkedéseket.  

2018-ban az egyik leghatékonyabb eszköz a bíróság elé állítás volt, ez az összes 
vádemelésnek több mint 19 százalékát tette ki. A másik nagyon hatékony eszköz a 
büntetővégzésre irányuló indítvány - vagy ismertebb nevén a büntetőparancs -, ez a 
régi „tárgyalás mellőzése” jogintézmény; a tavalyi év első félévében még ez volt, utána 
pedig már büntetővégzésre módosult, ez az összes vádemelés 44,1 százalékát tette ki. 
És megjelent az az eszköz, amely újdonság, bár vannak előzményei a magyar jogban is, 
de mégis újdonság, és már 2018-ban éreztette a hatását: az egyezség, amely szintén a 
hagyományos vádemelést, illetve a hagyományos tárgyalást váltotta ki. 2018 második 
felében ez még csak 37 ügyet érintett, azonban a tendenciája rendkívüli emelkedést 
mutat. S ez annyit jelent, hogy összesen hagyományos vádemeléssel az ügyeknek csak 
a 36,6 százalékában kellett élni, tehát a büntető perrendtartás szavaival élve 
főtárgyalásra ennyi esetben kerülhetett sor, és ez önmagában mutatja, hogy rendkívüli 
módon lerövidültek a korábbiakhoz képest az eljárások.  

Szeretném azt mondani, hogy az egyezség, úgy tűnik, beváltja a hozzáfűzött 
reményeket. Viszont fölhívom a figyelmet arra, hogy ez nem az amerikai típusú 
vádalku, nem érinti az anyagi igazság kiderítését, hiszen két dologban nem lehet 
megegyezni, és erre az ügyészség a törvényesség keretein belül rendkívüli módon 
vigyázott: nem lehet a tényállásban egyezkedni, és nem lehet a minősítésben 
egyezkedni. Ennyiben mindenképpen eltér az amerikai vádalkutól, és ez alapvető 
eltérés. 

Minden évben felmerül, azt gondoltuk tavaly, és én, azt hiszem, ezt el is 
mondtam itt az Igazságügyi bizottság előtt és a parlamenti plenáris ülésen is, hogy 
utoljára beszélhetünk olyan váderedményességről, mint amiről 2018-ban 
beszámoltam a 2017. évet illetően. Hiszen akkor tudtuk már, hogy új büntetőeljárási 
törvény lép hatályba, és azt gondoltuk, hogy ez jelentős mértékben érinti majd a 
váderedményességet is, és egy új bázisévnek kell tekinteni a 2018. évet. Ez az 
elgondolás azonban nem nyert igazolást, a váderedményesség a korábbi évekhez képest 
is emelkedett, és folytatta azt a tendenciát, amely már évek óta jellemzi az ügyészséget. 
2018-ban 98,11 százalék volt a váderedményesség; ilyen is, azt gondolom, a harminc év 
alatt nem fordult elő.  

Természetesen kategóriánként azért eltérő a váderedményesség. Szeretném azt 
mondani, hogy bizonyos bűncselekményeknél nem vagyunk teljesen elégedettek a 
váderedményességgel. Szeretnék visszatérni az előbb említett korrupciós 
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bűncselekményekre: ott 2018-ban a váderedményességünk 87,7 százalék volt. Ez 
egyébként egy nagyon magas szám, csak a 98 százalékhoz képest alacsony. Szeretnénk 
ezen tovább javítani, és erre az esélyeink meg is vannak az előbb említett okoknál fogva, 
amelyeket korábban részleteztem.  

Van egy másik kategória, amelyet viszont folyamatosan vizsgálunk és 
folyamatosan dolgozunk ennek a javításán: ez a hűtlen kezeléssel érintett 
bűncselekmények kategóriája. Ott a váderedményesség 79,3 százalék volt 2018-ban. 
Szeretném mondani, hogy ez bizonyos tekintetben azért elégedettséggel töltött el 
bennünket, tudniillik 2016-ban ez a szám még csak 48,6 százalék volt, onnan 
tornásztuk fel 79,3 százalékra. Itt megint a bizonyítási nehézségekre kell utalnom. Itt 
is végeztünk vizsgálatokat, komoly vizsgálatokat, hogy mi az oka az általánostól való 
eltérésnek. A bizonyítási nehézségeken belül meg kell említeni a leplezett eszközök 
alkalmazását, itt ugyanis az derült ki, hogy nagyon sok esetben a bírósági szak alatt 
kizártak olyan bizonyítékokat, amelyek leplezett eszközök útján jutottak a hatóságok 
tudomására, és eredetileg még a nyomozási bíró engedélyezte azok felhasználását, 
azonban a tárgyalás során a tárgyaló bíró más álláspontra jutott, és kizárta a 
bizonyítékokat, ennélfogva aztán bizonyítás hiányában nem sikerült az ügyet sikerre 
vinni.  

A közérdekvédelmi ügyszakra áttérve két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy 
jelentősen átalakult a közérdekvédelmi ügyszak tevékenysége, ügydöntőből ügyjelző 
lett inkább, és bizonyos kategóriákban - a büntetőjogon kívüli kategóriákban - inkább 
figyelemfelhívó és a törvényesség betartására figyelmeztető szervezet lettünk. Ez 
egyébként egy sikeres útnak tűnik, kevesebbet kell bírósághoz fordulnunk 
törvénysértések esetében. 

A másik dolog pedig, hogy két ügykategóriára külön figyelmet fordítottunk 
2018-ban is, az egyik a megbízhatósági vizsgálatok kategóriája. Erre azért volt szükség, 
mert ez jelentős mértékben összefügg a hivatali korrupcióval, a megbízhatósági 
vizsgálatokat azonban nem a büntető ügyszak, hanem a büntetőn kívüli ügyszak 
engedélyezi és vizsgálja felül. Én úgy gondolom, a törvényessége a megbízhatósági 
vizsgálatoknak jelentős mértékben javult, és ez a büntetőn kívüli, tehát a 
közérdekvédelmi munkának tudható be, és egyben eredményesnek is tekinthető, 
hiszen több jelzést tudott adni a büntető ügyszak felé hivatali korrupciós 
bűncselekmény elkövetésének a gyanúja miatt.  

A másik pedig ebben a büntetés-végrehajtás felügyelete. A büntetés-végrehajtás 
felügyeletének kötelezettsége évről évre nagyobb ügyszámot és bonyolultabb ügyeket 
jelent. Ez azért is egy lényeges terület, mert a magyar büntetés-végrehajtást nemcsak 
Magyarországon belül, hanem Magyarországon kívül is vizsgálják, többek között az 
Emberi Jogok Európai Bírósága. Szeretnénk azt elérni, hogy minden rajtunk múló 
feltétel javuljon, és minél kevesebb ügyben történjen elmarasztalás. Természetesen 
vannak objektív feltételek, amelyek nem a jogalkalmazó hatóságokon és a 
törvényességet felügyelő hatóságokon múlnak. A legtöbb, döntően a legtöbb 
elmarasztalás büntetés-végrehajtási ügyekben a cellák nem megfelelő mérete miatt 
történt az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Ez nyilvánvalóan egy komplex, de más 
irányú állami feladatot jelent.  

Még egy dolgot szeretnék végezetül elmondani, hogy a magyar ügyészség 
összhangban és teljes együttműködésben van az Európai Unió más ügyészségeivel, 
illetve az Unión kívüli államok ügyészségeivel is, megbecsült tagja ezeknek a 
közösségeknek. A magyar ügyészség az Európai Unió legfontosabb, illetve egyetlen 
ügyészi szervének, a Eurojustnak a kiemelkedően teljesítő tagja, az egyik legtöbb közös 
ügyet kezdeményező ország vagyunk, nagyon sok közös nyomozócsoportban veszünk 
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részt, és teljesítményünk évről évre javul a Eurojustban. Ezt a Eurojust elnöke is 
folyamatosan elismeri, illetve tükröződik ez a Eurojust statisztikáiban. 

Összefoglalóul azt mondhatom, hogy 2018-ban a változások ellenére 
Magyarország ügyészsége kiválóan teljesített, törvényes kötelezettségeinek eleget tett. 
Nem tudom azt mondani - és ez a szóbeli kiegészítésből is talán kiderült -, hogy 
nincsenek javítandó területek, azonban úgy gondolom, az út feltétlenül helyes, és 
méltán büszkék lehetünk a 2018-as elvégzett munkára. Ezért a munkatársaimnak 
köszönetet mondok ezen a helyen is. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, legfőbb ügyész úr. Köszönjük, hogy beszámolóját 

szóban is ismertette, illetőleg azt kiegészítette. Úgy gondolom, frakciók fölött átívelően 
is megköszönhetem az önök munkáját, és megköszönhetem azt, hogy hozzájárultak 
ahhoz, hogy Magyarországon szilárd a közbiztonság helyzete. Köszönjük még egyszer. 

S akkor az elfogadatott tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői 
kérdések következnek. Kérdezem képviselőtársaimat. (Jelzésre:) Igen, alelnök úr, 
Gyüre Csabáé először a szó. 

Kérdések 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Jelenlévők, Legfőbb Ügyész Úr, Helyettesek, Képviselőtársaim! 
Hallottuk a beszámolót, hallottuk, hogy javulnak az eredmények. Azt is hallottuk a 
legfőbb ügyésztől, hogy a korrupciós helyzet is javulóban van, ugyan közel duplájára, 
nyolcvanvalahány százalékkal növekedett a korrupciós bűncselekmények száma 
Magyarországon, de - hogy idézzem legfőbb ügyész urat: - nem a korrupciós helyzet 
romlott, hanem a felderítés eredményesebb, aminek én nagyon örülök, hogyha így van.  

De ezzel kapcsolatban azt szeretném megjegyezni, arra szeretném itt felhívni a 
figyelmet és azt szeretném megkérdezni a legfőbb ügyész úrtól, hogy az elmúlt években, 
és itt különös tekintettel arra az időszakra, amikor legfőbb ügyész úr már hivatalban 
volt az előző ciklusban, Magyarország korrupciós megítélése hihetetlen mértékben 
romlott az egész világban. Ez azt jelenti, hogy a korrupciós világranglistán 180 
országból a 64. helyre kerültünk, ami, mondhatnánk, hogy egy erős középmezőny, de 
azt gondolom, nem lehetünk erre egyáltalán büszkék. Különösen nem, ha arra 
gondolunk, hogy a térségünkben milyen a korrupciós helyzet, és azt látjuk, hogy a 
visegrádi országokban például ugyanezen időtartamban, az elmúlt nyolc-tíz évet 
vizsgálva, jelentősen javult a korrupciós helyzet, jelentősen előreléptek a visegrádi 
országok a korrupciós világranglistán, azaz olyan tekintetben léptek előrébb, hogy 
javult náluk jelentősen a helyzet, míg az Európai Unióban pedig a sereghajtók közé 
tartozunk, hiszen csak Görögország és Bulgária az, amely jelen pillanatban a 
korrupciós ranglistán az Európai Unióban mögöttünk van. Ha ezeket megnézzük, 
akkor azt látjuk, hogy lehet, hogy van javuló közbiztonság, lehet, hogy vannak jobb 
mutatók, de azt látjuk, hogy Magyarországon a korrupció sajnos virágzik, és én azt 
gondolnám, hogy az ügyészségnek ebben nagyon fontos szerepe kellene hogy legyen, 
hogy a korrupciót visszaszorítsuk.  

Képviselőtársaim rengeteg feljelentést tettek az elmúlt kilenc évben, és ezek 
rendre elutasításra kerültek. Persze mindig megkapjuk a választ, hogy jobban kellett 
volna megfogalmazni, konkrétabb bizonyítékokat kellett volna hozni. Azt is látni kell, 
hogy az országgyűlési képviselők nem rendelkeznek nyomozati jogkörrel, tehát mi 
felhívjuk a figyelmet ezekre az eseményekre.  

De mit látunk Magyarországon? Azt látjuk, hogy közpénzből mesésen 
gazdagodnak egyesek; azt látjuk és azt halljuk, hogy többszörösen túlárazott nyertes 
pályázatok vannak; hogy bizonyos szervezetek nyernek a közbeszerzési eljárásokon, 
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haveri cégek választódnak ki ezeken; politikai szereplők, gazdasági vezetők 
összefonódásáról hallunk mindenütt; átláthatatlan tulajdonosi háttérről a közpénzek 
elköltésénél, offshore cégek részvételéről, akiken keresztül mosódnak át ezek a 
közpénzek; baráti sportklubok támogatásáról, taós pénzek átláthatatlan elköltéséről. 
És ha ezt látjuk, akkor az jut az ember eszébe, hogy felülről vezérelt és rendszerszintű 
korrupcióról beszélhetünk Magyarországon. 

Én azt gondolom, legfőbb ügyész úrnak elég hosszú idő állt rendelkezésére az 
elmúlt időszakban, hogy ebben előrelépést tegyen, de azt láttuk, hogy nem történt 
semmiféle előrelépés, sőt az elmúlt években is folyamatosan szakadt le Magyarország 
ezen a területen. És azok a korrupciós bűncselekmények, amelyekről legfőbb ügyész úr 
is beszélt, ezek zömében vámosok, egyszerűbb kisemberek piti ügyei, nem pedig azok, 
amelyek érdeklik Magyarország közvéleményét. Nem láttunk olyanokat, hogy 
gazdasági vezetők, politikai magas szintű emberek kerülnek az önök látóterébe, és nem 
látjuk azt, hogy ezen a téren bármiféle előrelépés is lenne. Azt látjuk, hogy 
folyamatosan és minden következmény nélkül vehetnek részt a politika egyes 
szintjének szereplői a közpénzek nem átlátható elosztásában, és adott esetben a 
bűncselekmény gyanúja is felmerül.  

Én azt szeretném, ha e tekintetben nagyon nagyot nőne a nyomozó szervek 
tevékenysége Magyarországon, és jelentősen növekedne az eredménye, hogy ezeket 
feltárják. Az emberek helyi szinten látják ezeknek a lecsapódását és megvalósulását, és 
bizony nem jó egy olyan országban élni, ahol megszokottá válik a korrupció, a 
rendszerszintű korrupció, és már gyakorlatilag hozzá is szoknak a gazdasági élet 
szereplői is. Én azt kérdezném legfőbb ügyész úrtól, hogy e tekintetben lát-e előrelépési 
lehetőséget, hogy Magyarországon ez a helyzet javuljon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Arató Gergely képviselőtársunknak, alelnök 

úr felszólalásának azt a részét, hogy Magyarországon rendszerszintű korrupció lenne, 
vissza kell utasítanom, mert éppen a Fidesz-KDNP-kormány volt az és utána az 
ügyészség, amely megszüntette a Magyarországon korábban uralkodó rendszerszintű 
korrupciót.  

A második dolog, amire felhívnám a figyelmet, hogy nem általánosan van az 
ügyészség munkájának a tárgyalása, hanem jelen pillanatban az ügyészség 2018. évi 
tevékenysége a napirendi pontunk, erről tárgyalunk. 

S harmadrészben pedig a közbeszerzések vonatkozásában: ha bárki úgy 
gondolja, bármelyik pályázó, hogy méltatlanság érte a közbeszerzési eljárás során, 
akkor a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz tud fordulni jogorvoslatért, sőt, ha ott 
számára esetleg nem megfelelő döntés születik, akkor a független magyar bírósághoz 
is tud fordulni jogorvoslatért. 

Arató Gergely képviselőtársunké a szó. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Hadd kezdjem avval, hogy méltatlannak tartom elnök 

úrnak azt a mai ülésen újonnan felvett szokását, hogy pártálláspontot képvisel 
bizottsági álláspontként. Immár harmadik alkalommal teszi meg azt, hogy visszaélve a 
levezető elnöki szereppel, nem semlegesen vezeti az ülést, hanem a saját pártjának vagy 
pártszövetségének álláspontját képviseli. Szerintem van módja elnök úrnak is 
képviselőként is hozzászólni, de ez nem az ülésvezetésnek a része. 

Másodsorban, őszintén szólva, gondolkoztam, hogy érdemes-e kérdést föltenni, 
mert biztos vagyok benne, hogy ahogy írásban és szóban más alkalmakkor, ez 
alkalommal sem fogok érdemi választ kapni, de mégiscsak megpróbálom, hogy három 
ügyre fölhívjam a figyelmet. 
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Az első kérdés a 2018-as választással kapcsolatos széles körű csalásokra, aláírás-
másolásokra, fiktív bejelentésekre és az ennek kapcsán kezdett büntetőügyek - hogy 
kell ezt nagyon óvatosan fogalmazni? - rendkívül alacsony eredményességére 
vonatkozik. Tudom, hogy ezekben az ügyekben az új Be. szerint döntő részben nem az 
ügyészség nyomozott, de nyomozatfelügyeleti és egyéb jogkörében nyilván rálátása van 
legfőbb ügyész úrnak, hogy miért nem sikerült megállapítani például abban az esetben, 
amikor egyébként a rendőrség is bebizonyította, hogy aláírás-másolás történt, ebben 
az esetben nem tudta az elkövetőket megtalálni. Miért nem volt eredményes ebben az 
esetben a nyomozás? 

A második ügy, ami szintén egy „miért nem volt eredményes a nyomozás?”-ra 
vonatkozó kérdés, az az Elios-ügyre vonatkozik. Ez is a 2018. évhez kötődik szorosan. 
Korábbi kérdésemre azt a választ kaptam, hogy itt a rendőrség zárta le a nyomozást; ez 
igaz, mert az új Be. szerint a rendőrség volt az, amely bűncselekmény hiányában ezt a 
nyomozást lezárta. Csak éppen a nyomozást az ügyészség kezdte el, és szeretném 
megtudni azt, hogy volt-e olyan vizsgálat és levontak-e valamilyen következtetést 
abból, hogy félévnyi ügyészségi nyomozás alatt, januártól júniusig miért nem sikerült 
érdemi tényeket feltárni ebben az ügyben, egy olyan ügyben, amelyben egyébként 
nemcsak az uniós hatóságok állapították meg a visszaélés gyanúját, de tulajdonképpen 
implicit módon a magyar kormány is beismerte azt, hogy ez a pályázat szabálytalan 
volt, hiszen nem uniós pénzből, hanem hazai forrásból, magyar adófizetők pénzéből 
fizette ki az erre elköltött összegeket. 

Végül a harmadik kérdésem arra vonatkozik, hogy bocsánatot kértek-e attól az 
ügyésztől - ha jól emlékszem, talán Papp Balázsnak hívják -, akit három Facebook-
poszt miatt hurcoltak meg, távolítottak el az állásából, és akivel szemben első fokon 
már elvesztették a munkaügyi pert. Nem tudom, mentek-e ebben az ügyben 
másodfokra. Nem éreznék-e erkölcsileg helyesebbnek, ha inkább bocsánatot kérnének, 
és reparálnák ezt a sérelmet? Teljesen nyilvánvalóan semmilyen jogi alapja nem volt 
ennek az ügynek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. S mielőtt Bajkai István képviselőtársamnak adnám meg a 

szót, Arató Gergely képviselőtársunk ülésvezetési kifogást fogalmazott meg. Ugye, ez 
az országgyűlési törvény 49. § (1) bekezdésébe ütközik: figyelmeztetés, felszólítás, 
szómegvonás jogkövetkezménye lehet. De úgy gondolom, én nem szeretnék ezzel élni, 
csak tájékoztatom képviselőtársamat. 

Bajkai István képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr, 

tisztelt Bizottsági Tagok, tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, minden tisztelt Megjelent! Először 
is szeretném magam is a gratulációmat kifejezni a legfőbb ügyész úr ismételt 
megválasztásához, és kifejezni azt az elismerésemet, amit a bűn felderítése, a bűn 
üldözése, az egyes felügyeleti cselekmények kapcsán az ügyészség tett, és mindazért, 
amit egyértelműen meg lehet állapítani Magyarországon, hogy ma Magyarország 
biztonságos, békében élő ország, amit sok más, részben egyébként európai ország is 
irigyel mindazért az életért, amelyet mi itt élni tudunk ebben az országban. 
Hasonlóképpen azt is szeretném megköszönni, amit az ügyészi szervezet fejlesztése és 
tényleg európai értelemben vett magas szintű kialakítása érdekében végzett a legfőbb 
ügyész úr és munkatársai. Azt gondolom, ez is példaértékű, hasonlóképpen az európai, 
illetve nemzetközi igazságügyi együttműködés keretében végzett kiemelkedő munkája, 
amelyet minden eddigi ellentétes véleménnyel esetleg az ellenzék meg szeretett volna 
fogalmazni. Minden európai ország részéről elismerést nyert, amellyel Magyarország 
jogi kapcsolatban áll. 
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Pusztán csak jelezni szeretném, de ez nem a kérdésemnek a része, csak röviden, 
nem tudom megállni, hogy reagáljak, amit részben dr. Gyüre Csaba bizottsági tagunk 
elmondott, amire egyébként kitért legfőbb ügyész úr is a bevezetésében és az 
előadásában. Nevezetesen azt, hogy amit általában a közvélemény korrupciós típusú 
bűncselekménynek vagy korrupciónak hív - inkább így fogalmaznék -, az nem 
feltétlenül ugyanaz, mint amit a büntetőjog szabályoz. Tehát amit az ügyészi 
szervezetnek, az igazságügyi szerveknek üldöznie kell, azt gondolom, abban rendkívül 
hatásos és rendkívül eredményes munkát végzett. Másodsorban részben elnök úr is 
kitért arra, hogy egyébként amelyekre éppen a tisztelt képviselő úr a nyilatkozatában 
kitért, ezek a típusú megítélések, például a közbeszerzések területén, közpénzek 
ügyében történő, általuk sejtett visszaélések a legnagyobb nyilvánosság előtt folynak; a 
korrupciós bűncselekményeknek meg, ahogy ezt mi az egyetemen tanultuk, általában 
alapvető jellemzője a rejtettség, a titkosság, és egyáltalán az, ami nem a nyilvánosság 
előtt történik. Pont a közpénzek elköltése az, ami részben az átláthatósági, részben 
pedig a törvényességi előírások folytán a legszélesebb nyilvánosság előtt ismert, és 
messzemenő, széles jogorvoslati rendszer áll rendelkezésre az egyes érintettek előtt. 
Csak úgy gondolom, hogy a tisztánlátás kedvéért ezt rögzíteni szükséges. 

Egy kérdést szeretnék föltenni a tisztelt legfőbb ügyész úrnak, részben kitért erre 
az előadásában, nevezetesen arra, hogy az új büntetőeljárási törvény, a 2017. évi XC. 
törvény bevezetése, hatálybalépése hogyan érintette az ügyészség munkáját, hogyan 
ítéli ezt meg a legfőbb ügyész úr, esetleg az egyes eljárási cselekményekre milyen 
hatással bír. Nyilvánvalóan mindannyiunk számára mint jogkereső állampolgár 
számára fontos, hogy egy új jogszabály új lehetőségeket biztosít a jogalkalmazó szervek 
részére, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatait szeretném megkérdezni a legfőbb ügyész 
úrnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Legfőbb 

Ügyész Úr, tisztelt Képviselőtársaim! Nem szeretném nagyon hosszan folytatni azt a 
kérdést, azt a szóváltást, ami tulajdonképpen elnök úr és ellenzéki képviselőtársaim 
között kialakult, ezért csak megállapítást tennék, nem többet. Nagyon sokféle 
bizottságnak voltam tagja, vagyok is másiknak itt az Országgyűlésben. Azt gondolom, 
pártállástól függetlenül, tehát van olyan kormánypárti bizottsági elnök is, aki 
könnyedén megtalálja a módját politikai álláspont megfogalmazásának adott esetben 
bizottsági ülésen. Szerintem itt az elnöklés átadása is egy lehetőség. Én ezt csak 
megállapítom, egy javaslat. Azt gondolom, van ennek elegáns módja. Egyáltalán nem 
arra utalt szerintem Arató képviselő úr, hogy elnök úr ne fogalmazhatna meg 
véleményt. Az nem mindegy, hogy mikor; nyilván ha vita közben ez folyamatos, az némi 
problémát jelent. Ennyit csak megállapításképpen. És ennek kapcsán természetesen itt 
van több alelnök is a bizottsági ülésen, azt gondolom, van lehetőség ülésvezetési 
technikai kérdésekben lépni. De ezt tegyük zárójelbe. 

Az egyik megállapításom egyébként éppen elnök úrnak egy véleményével 
kapcsolatos, ami néhány mondatban volt összefoglalva a legfőbb ügyész beszámolója 
után rögtön. Nagyjából tartalmilag arról szólt, hogy a közbiztonság helyzete mennyire 
szilárd ma Magyarországon, és ez mennyiben köszönhető az ügyészségnek. Én azt 
szeretném, és ez itt most nem pártpolitikai kérdés, ha azért ezzel az illúzióval úgy 
elkezdenénk megpróbálni leszámolni. Az ország egyes részein, egyes területein nagyon 
komoly gondok vannak a közbiztonsággal. Én egy olyan megyéből jövök, ahol nagyon 
sok olyan cselekmény, bűncselekmény történik, amely tulajdonképpen el sem jut a 
hatóságok látókörébe, hogy a magyar emberek egy része úgy van vele, hogy már nem is 
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nagyon érdemes adott esetben feljelentést tenni. Most ezt mondhatnánk persze, hogy 
ez inkább rendőrség kérdése, vagy a Be. szerint itt nyilván másfelé kellene 
kutakodnom, de mivel elnök úr ezt a sommás megállapítást tette, azért ezt hadd tegyem 
az asztalra, és hadd hozzak egy kérdést egy olyan városban élő országgyűlési 
képviselőként, amelynek a területén ott van Lyukó, amelynek kapcsán azért, azt 
gondolom, nem volt túl erős az a megfogalmazás néhány éve, hogy onnan gyakorlatilag 
az állam levonult. Az a konkrét kérdésem, hogy mit gondol, mekkora a száma azoknak 
a látens bűncselekményeknek, foglalkoznak-e ezzel, amelyek el sem jutnak a hatóságok 
látókörébe, adott esetben az önök látókörébe, amiben már bejelentést sem tesznek az 
állampolgárok. Én azt gondolom, hogy különösen az ilyen nehéz, problémás 
területeken nap mint nap történnek olyan bűncselekmények, amiben nem indul 
semmiféle eljárás. Ezzel mi a helyzet? Foglalkoznak-e önök ezzel a kérdéssel?  

A második kérdésem, hogy hány esetben utasította el az ügyészség a feljelentést 
- akkor a 2018. évben, hiszen erről szólt a beszámoló -, merthogy nem történt 
bűncselekmény. Tehát hány ilyen eset fordult elő? Lehet, hogy én nem voltam elég 
figyelmes, de nem találtam meg a beszámolóban, és ez nem hangzott el kérdésként 
képviselőtársaim részéről sem.  

S még egy harmadik, hogy a 2018. évet érintően hány olyan alkalom volt, amikor 
az OLAF ajánlással élt a magyar ügyészség irányában bűncselekmény gyanúja miatt, 
de az ügyészség nem látott bűncselekményt. Itt nyilván érdekes lenne a személyi 
érintettségeket megnézni, illetve azokat a köröket, amelyeket az OLAF megszólított, 
illetve az anyagaiban láthatók. Tehát konkrétan hány ilyen alkalom volt, amikor 
ajánlással élt az OLAF, de semmiféle bűncselekményt nem látott az ügyészség?  

Azt gondolom, első körben ennyi. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük a kérdéseket. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még 

kérdést feltenni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A kérdések körét lezárom, 
és megadom a szót legfőbb ügyész úrnak, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. 
Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Dr. Polt Péter válaszai 

DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a 
bizottság tagjainak a kérdéseket. Azt gondolom, többségében érdekes és fontos 
problémák azok, amelyek a kérdések kapcsán felmerülhetnek. 

Gyüre Csaba képviselő úr azt mondta, hogy ha javulnak is a bűnfelderítési 
adatok a korrupciós cselekmények tekintetében, akkor miként lehetséges az, hogy 
különböző nemzetközi statisztikákban Magyarország nem azt a helyet foglalja el, amit 
ezek az adatok indokolnának. Ezzel a kérdéssel már sokan foglalkoztak, és bizonyos 
tekintetben én is kitértem a szóbeli kiegészítésben rá. Nem ugyanarról beszélünk. 
Amikor mi korrupcióról beszélünk, mi a korrupciós bűncselekményekről, az ellene 
folytatott küzdelemről, az ottani elkövetőkről, felderítésükről, megbüntetésükről 
beszélünk. Ezek a statisztikák, amelyeket ön is megemlített, nem erről szólnak. 
Alapvetően a korrupcióval foglalkozó statisztikák a korrupciós érzetet mérik egy adott 
országban.  

Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy ebben az évben egy kiváló kutatási 
eredmény jelent meg, amelyet az Állami Számvevőszék készített. Ez egy tudományos 
igényű kutatás, és nagyon szépen végigvezeti az olvasót az erről szóló tanulmány azon, 
hogy vajon milyen téves benyomásokat keltenek ezek a korrupciós rangsorok. Ha tehát 
abból indulunk ki, ami ennek az ülésnek is a tárgya, hogy hogyan állunk a korrupciós 
bűncselekményekkel, akkor azt tudom mondani, hogy ha egy ilyen listát készít valaki, 
akkor Magyarország nagyon előkelő helyen állna a lista elején.  
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Az is probléma, hogy bizonyos fogalmakat teljesen másként használunk, hogy 
mi is a korrupciós bűncselekményen belül az adott fogalomnak az értelmezése és a 
jelenség közötti összefüggés. Hogy egy példát mondjak erre, tehát ne ilyen elméleti 
szintű legyen a felvetésem, ilyen például a hálapénz kérdése, ami elhelyezhető, ha 
akarjuk, ha ezt az értelmezést fogadjuk el, a korrupciós bűncselekményeken belül, és 
elhelyezhető kívül is. No, ez például hogyan jelenik vajon meg egy korrupciós listában, 
kérdezem én, hogyha erről valaki egy kutatást akar készíteni? Itt tehát metodológiai 
problémák is vannak elsősorban; ezekbe én nem akarok belemenni, nem is az én 
asztalom. Azonban azt tudom mondani, hogy a bűncselekményeket illetően az egy 
világos kép, amit a mi statisztikáink mutatnak: több a felderítés, több az elítélés is. Még 
azért az általános szintet nem érte el a váderedményesség. És én úgy gondolom, az is 
egy beszédes dolog, hogy 2018-ban a statisztika szerint a hivatali korrupciós 
bűncselekmények tekintetében történt egy nagyobb arányú emelkedés. Ugye, itt a 
korrupciós bűncselekményeket két részre osztjuk: a hivatali és a gazdasági korrupciós 
bűncselekmények. Ezek közül a hivatali korrupciós bűncselekményeket nyomozza 
egyébként az ügyészség. Picit, nem azt akarom mondani, hogy ennyivel jobban nyomoz 
az ügyészség, és ezért van itt több, mert a gazdasági korrupciós bűncselekményt 
nehezebb egyébként nyomozni, ezt el kell ismerni.  

Viszont azt látni kell, hogy míg 2017-ben 496 ilyen hivatali korrupciós 
bűncselekményt regisztráltunk, addig 2018-ban már 635-öt, és én azt gondolom, ez 
azoknak a lépéseknek az eredménye - és ezzel az utolsó kérdésére is válaszolni 
szeretnék -, amelyeket megtettünk az eredményesség és a hatékonyság érdekében. 
2018-ban egy külön legfőbb ügyészi utasítás született erre nézve - szívesen megküldöm 
majd képviselő úrnak -, amely a nyomozás új elemeit tartalmazza. S egyre szorosabb a 
nemzetközi együttműködésünk is e tekintetben, nemcsak az OLAF-fal, nemcsak a 
Eurojusttal, hanem más szervekkel is.  

S még egy dolog, amire kitért képviselő úr, és erre is hadd reagáljak: említette a 
közbeszerzéseket, pályázatokat, az itt tapasztalható szabálytalanságokat. Az egyik az, 
hogy ezek nem kapcsolhatók feltétlenül össze bűncselekményekkel. Itt egy kicsit az a 
helyzet, ami mindig felmerül az OLAF-fal kapcsolatban is, hogy ha az OLAF 
szabálytalanságot talál, akkor az bűncselekmény. Ez nincs így. Ez tényszerűen nincs 
így. Az OLAF adminisztratív kérdéseket vizsgál, és adminisztratív szabálytalanságokat 
talál. Ő maximum addig jut el, és ez valamennyi jelentésében benne van - és én is 
többször kitértem rá, csak ugye ezt sokszor kell hangsúlyozni, mert az látszik, hogy nem 
megy át a közvéleményen; még itt sem megy át, pedig itt is többször elmondtam már -
, hogy nincsenek eszközei arra, felhatalmazása sincs arra, hogy bűncselekményeket 
vizsgáljon e tekintetben. Ő azt mondhatja, hogy az adminisztratív szabálytalanságokból 
azt látja - és ez is van a jelentésekben, ahogy utaltam rá -, hogy fölmerül bűncselekmény 
gyanúja. Ennyi, és idáig jön: az adminisztratív szabálytalanságot megállapítja, a 
továbbiakat pedig a nyomozó hatóságokra bízza. És ez is a helyes, mert így van a 
szabályozási keret kialakítva. Tehát szó nincs arról, hogy az adminisztratív 
szabálytalanság önmagában bűncselekményt is jelentene. Mert akkor a kettő 
megkülönböztetése is szükségtelen lenne, akkor egy kalapban lehetne mindent 
vizsgálni, de ez nemcsak az OLAF által vizsgált ügyekre, hanem mindenre vonatkozna. 
Tehát ez az egyik megjegyzésem ezzel kapcsolatban. A másik pedig az, hogy 
természetesen ezeknek is megvannak a szankcióik, csak ezek nem büntetőszankciók, 
ezek más szankciók, és nem az ügyészség hivatott arra, hatásköre sincs rá, hogy ezeket 
alkalmazza. 

Kik a gyanúsítottak, terheltek, elítéltek? Föl szokott merülni ez a kérdés, és itt is 
van egy tévedés. És higgye el nekem, képviselő úr, én elég sokat találkozom külföldi 
partnereimmel, és ugyanaz a véleményük ezzel kapcsolatban, legyen az nyugat-európai 
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uniós legfőbb ügyész vagy vezető beosztású ügyész vagy közép- vagy kelet-európai vagy 
akár Európán kívüli. Itt fogalmi zavarok vannak. Megjelenik a politikusoknál ez az 
úgynevezett magas szintű korrupció, és akkor a szemünkre hányják, hogy hát nincs 
magas szintű korrupciós ügy vagy ilyennel való foglalkozás. Önmagában a felvetés is 
értelmetlen a szakemberek számára. Nekünk az a korrupció, ami a törvényben le van 
írva. És ott nincs ilyen; nincs ilyen megkülönböztetés, minősített eset sincs, hogy 
magas szintű korrupciós ügy. Szó nincs erről! Most akkor határoljuk be, hogy hol 
kezdődik vagy hol végződik ez: állami szervnél osztályvezetőnél, főosztályvezetőnél, 
esetleg elnöknél vagy államtitkárnál, helyettes államtitkárnál? Nincs ilyen. Tehát ügy 
van, és az ügyeknek szereplői vannak. És azt tudom mondani, egyébként foglalkozunk 
a hivatali korrupcióval, közvetlen és nyomozások tekintetében - nyilván gazdasági 
korrupcióval is, ott valószínűleg ez a kérdés kevésbé merül fel -, hogy vezető beosztású 
hivatalnokok nagyon gyakran szerepelnek a gyanúsítottak, vádlottak között, magas 
beosztású vezető hivatalnokok. Hát, aztán el lehet dönteni, hogy ez most elég magas-e 
vagy nem, vagy a magas csak a miniszternél kezdődik. Ezt nem tudom megmondani.  

Mindenesetre ez a felvetés így értelmetlen: csak korrupció van, nincs magas 
szintű, nincs kisember által elkövetett - korrupció van, és mindegyik ellen fel kell lépni. 
Ez a törvényes álláspont.  

Arató képviselő úr a 2018-as választási ügyeket említette. Itt azt kell hogy 
mondjam, helyesen utalt arra, hogy ezekben az ügyekben már többnyire az új 
büntetőeljárási törvény alkalmazására került sor, vagyis a törvény kettéosztja a 
nyomozás szakaszát felderítési szakra és vizsgálati szakra, és a felderítési szakot 
önállóan végzi a nyomozó hatóság, az ügyészségtől függetlenül. A kettő között az 
elválasztási pont a gyanúsítás megtörténte, onnantól kezdve vizsgálati szakba jut az 
ügy, és onnantól kezdve érvényesül az ügyésznek az irányító szerepe. Addig azonban 
nem. És ebben benne van az ügy megszüntetése is: saját hatáskörében a nyomozó 
hatóság megszüntetheti az ügyet, az ügyész közreműködése nélkül is. Természetesen 
ennek van felülvizsgálati lehetősége. Meg kell hogy mondjam, nem élnek mindig ezzel 
a lehetőséggel. Az ügyész viszonylag gyakran rendel el ilyenkor újranyomozást, gyakran 
jóváhagyja ezt, ez azonban nem érinti azt, hogy az eljárást önállóan végzi és az ügyész 
felügyelete nélkül. Tehát nincs már az, ami volt, hogy a nyomozás az ügyész felügyelete 
alatt zajlik. Nem zajlik az ügyész felügyelete alatt; az ügyész bizonyos pontokon belép, 
belelát az ügyekbe, de önálló az eljárás és önálló a felelősség is, ezt szeretném mondani. 
Mi vállaljuk mindazt a felelősséget, ami a törvény szerint a mienk. 

Egyébként a 2018-as választási ügyekkel kapcsolatban, valóban, képviselő úr is 
és mások is igen sok írásbeli kérdéssel, illetve azonnali kérdéssel fordultak hozzám. 
Minden esetben - és ebben vitatkoznék képviselő úrral - megadtuk az erre vonatkozó 
választ. Tehát itt válasz nélkül egyetlen kérdés sem maradt. 

Konkrét 2018-as ügyet említett képviselő úr, az Elios-ügyet. Ezt az ügyet is már 
több ízben körbejártuk. Ez is rendőrségi ügy volt. Hozzáteszem, és ezt mindig el szokták 
felejteni: ez az ügy több részletben lett vizsgálva. Méghozzá az első szakasza ennek az 
ügynek az OLAF közreműködése nélkül történt, tehát feljelentések alapján a magyar 
hatóságok, az OLAF jelzése nélkül, elrendeltek nyomozást, lefolytattak egy igen széles 
körű bizonyítást, és egyszerűen megszüntették az ügyet.  Utána jelentkezett az OLAF, 
amely párhuzamosan vizsgálta ezt az ügyet a magyar hatóságokkal, és ugyanazt az 
ajánlást megtette, amit más ügyekben is meg szokott tenni, hogy adminisztratív 
szabálytalanságokat talált, bűncselekmény gyanúját találta, ezért a nyomozás 
elrendelését javasolja, ahogy ők írják: igazságügyi intézkedés megtételét. Szeretném azt 
hangsúlyozni - és ezt is elmondtam már többször -, hogy az OLAF-fal kapcsolatban az 
ügyészség és az én személyes álláspontom is, mivel az én személyes postám az OLAF, 
és itt a döntést én hozom meg, ez a döntés minden esetben az, hogy az OLAF jelzésére 
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el kell rendelni a nyomozást. És mindig elrendeljük a nyomozást. És ez itt is így történt, 
annak ellenére, hogy volt már egy befejezett nyomozás. Tehát lehetett volna azt 
mondani, hogy bocsánat, ezt az ügyet vizsgáltuk már, és erre jutottunk. Nem ez történt: 
megnéztük még egyszer, megnéztük az OLAF által beszerzett bizonyítékokat. És akkor 
hadd mondjam ebben a körben, hogy az az érdekes helyzet állott elő, hogy az OLAF 
azokat a bizonyítékokat küldte vissza, amelyeket egyébként a nyomozás feltárt, és aztán 
nyilvánosságra hozott. Tehát, hogy úgy mondjam, abból az adathalmazból táplálkozott, 
amit egyébként a magyar hatóságok felderítettek, egyebek iránt. De az ügyészség 
elrendelte a nyomozást, megcsinálta a nyomozó hatóság, és ez lett az eredménye. S még 
egyszer nagyon hangsúlyoznám, hogy ez egy büntetőeljárás volt, a büntető anyagi jog 
kérdéseit vizsgálva, a büntetőeljárási jog szabályai szerint lefolytatva, és így jutott arra 
az eredményre, amire jutott.  

Ön egy személyi kérdést hozott fel; nem ide való, de azért megválaszolom. Az az 
ügy, amely bírósági szakban van, még nem ért véget, fellebbezés alatt van. És egyébként 
rosszul informált, képviselő úr, mert a bíróság nem azt állapította meg, hogy nem 
történt ilyen, ami miatt a fegyelmi döntés megszületett, hanem azt állapította meg - 
szerinte, az első fok szerint -, hogy a szankció nem volt arányos az elkövetettekkel. 
Tehát azt megállapította, hogy a fegyelemsértés megtörtént, és azért, azt gondolom, ez 
nem mindegy. Azon valóban lehet vitatkozni, hogy most ennek megfelelő volt-e a 
szankció vagy nem. Úgyhogy javasolom ezt tüzetesebben megvizsgálni. 

Bajkai képviselő úr kérdésére a válasz. Azt örömmel hallottam, hogy látják a 
parlamentben is, hogy nagyon sokat fejlődött az ügyészi szervezet, infrastrukturálisan, 
eszközeiben, és hadd tegyem hozzá: tudásban is, és ez elengedhetetlen a XXI. század 
kihívásainál. Erre törekszünk a továbbiakban is, és örülünk, ha a parlament támogat 
minket, anélkül nem is mennénk semmire természetesen. 

Nagyon fontos kérdés az új Be. hatása az ügyészségi munkára. Ezt hosszasan 
lehet elemezni. Két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban.  Egy jó hírként hoztam 
itt is elő, hogy ismét csökkent a bűncselekmények, a regisztrált bűncselekmények 
száma. Ugyanakkor viszont, ezt nem mondtam, és akkor ennek a kérdésnek a kapcsán 
elmondhatom, hogy nőtt az ügyészség büntetőügy-forgalma ezzel összefüggésben, és 
ez az új Be.-nek tulajdonítható. Tudniillik az új Be. az ügyészségre nagyobb terhet 
rakott, amikor modernebb, gyorsabb, hatékonyabb eljárásokat szabályozott a 
törvényben. Mire gondolok? Arra gondolok például, amit el is mondtam, és ebből egyre 
több van, hogy nem kell főtárgyalást tartani a bíróságnak, a bíróság tulajdonképpen 
már csak egy ellenőrző szerepet kell hogy gyakoroljon - ezt meg is teszi, és ez nagyon 
helyes, hiszen így ellenőrzi az ügyészségnek is a munkáját -, viszont az ügyészség elvégzi 
a nagy munkát, mert megállapítja a tényállást, a minősítést, a lehetséges szankciót, és 
így bocsátja a bíróság elé az ügyet. Ugye, ez történik az egyezségnél is, és ez történik a 
mértékes indítványnál is, amikor előkészítő ülésen tud a bíróság dönteni az ügy 
befejezéséről. És ez van. Tehát az ügyészség munkaterhe nagyban megnőtt; a 
törvényessége biztosított, hiszen a bíróság felügyeli, viszont a felelősségünk sokkal 
nagyobb. Tehát én azt gondolom, hogy az új Be. egy szélesebb jogkört, de nagyobb 
felelősséget és több terhet rakott az ügyészségre. Ezt ellátja az ügyészség, és azt 
gondolom, hogy sikeresen látja el, és jó úton vagyunk. 

Varga László képviselő úr a közbiztonságról beszélt. Én azt gondolom, hogy mi 
azokból a mutatókból következtethetünk, amelyek rendelkezésre állnak, márpedig 
ezek nem hagyhatók figyelmen kívül. Tehát amikor én azt mondom, hogy kevesebb a 
regisztrált bűncselekmény és kevesebb - és ennek talán még nagyobb jelentősége van - 
a regisztrált elkövető, akkor ebből logikusan következik, hogy a közrend szilárdabb, a 
közbiztonság nagyobb. És ha megnézzük a szerkezetét a bűnözésnek, akkor ebből is az 
következik. Ön nyilvánvalóan az úgynevezett utcai bűncselekményekre, a street crime-
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okra utal; ezek egyébként, amelyek a leginkább befolyásolják a közbiztonságérzetet. Én 
azt tudom mondani, hogy ha megnézzük a bűnözés szerkezetét, az idetartozó erőszakos 
bűncselekményeket, akkor azt látjuk, hogy ezeknek az erőszakos bűncselekményeknek 
az abszolút száma és az aránya is csökkent. Tehát ebből logikus következtetést lehet 
levonni arra, hogy nagyobb a közbiztonság, nagyobb a közrend.  

Természetesen egyes esetekben ennek az ellenkezője látszhat, én ezzel nem 
vitatkozom. Én az általános jelenségről beszélek és a trendről. S ezzel összefüggésben 
kell megjegyeznem azt, amit képviselő úr kérdezett, hogy vajon itt a látencia nem túl 
magas-e. Pont ezeknél a bűncselekményeknél, én azt gondolom, hogy nem olyan magas 
a látencia, a street crime-oknál a látencia nem magas. Egy emberölésnél, egy rablásnál, 
egy testi sértésnél, garázdaságnál, ezek annyira szem előtt lévő bűncselekmények, hogy 
ellentétben a ma már többször hivatkozott korrupciós bűncselekményekkel, a látencia 
alacsonyabb. Látenciakutatások egyébként mind a mai napig vannak. Korinek 
professzor úrnak van egy alapműve erről, és ezt követően egyébként a Kriminológiai 
Intézet is az elmúlt években is folytatott látenciakutatásokat. Én azt gondolom, ezek 
alátámasztják azt, amit én mondtam. 

Tehát még egyszer: kirívó esetek lehetnek, kirívó helyszínek lehetnek, én ezt 
elismerem. Ezek persze alapvetően rendőri kérdések; amiről én beszéltem, ezek más 
kérdések voltak. De a közbiztonság, a közrend szerintem szilárd, és évről évre jobb 
Magyarországon.  

Kérdezte a feljelentések elutasítását képviselő úr. Itt különbséget kell tennünk. 
Az előbbiekben is említettem a nyomozás két szakaszát, és azt, hogy a nyomozó 
hatóságok az általuk kezelt ügyeknél önállóan döntenek erről. Más a helyzet, hogy ha 
ügyészségi nyomozati hatáskörbe tartozik az ügy, vagy pedig az ügyészség valamilyen 
oknál fogva maga dönt. Ezt pontosan meg lehet mondani, a benyújtott beszámoló 26. 
oldalán található, hogy az ügyészségen tett feljelentések esetében 2018-ban 2681 
elutasító döntés született, míg 7242 esetben elrendelték a nyomozást, 2232 esetben 
feljelentéskiegészítést rendeltek el, a többi esetben pedig valamilyen más intézkedést 
tettek. Én azt gondolom, hogy ez megfelel az általános trendnek és a 2018-as 
ügyszámnak is. 

2018-ban - és akkor az utolsó kérdésére tudok rátérni képviselő úrnak - az OLAF 
négy ajánlást tett, és megint előfordult az az eset, amire utaltam már a korábbiakban. 
Mondtam azt, hogy az a gyakorlat, és ez lesz a jövőben is a gyakorlat, hogy minden 
esetben elrendeljük a nyomozást. Hát, ezzel most ellentétes tendenciáról tudok 
beszámolni, mert ebből a négyből egy esetben rendeltük el a nyomozást, de ennek 
természetesen oka van. Ugyanúgy, mint ahogy sok más esetben is, a másik három 
esetben már folyamatban van vagy volt nyomozás, és az OLAF ajánlását a 
mellékletekkel együtt csatoltuk a nyomozás irataihoz, és a nyomozó hatóság figyelmét 
felhívtuk az OLAF megállapításaira. Tehát gyakorlatilag mind a négy esetben 
folyamatban van vagy folyamatban volt a nyomozás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Legfőbb ügyész úr, köszönjük szépen a kérdésekre adott válaszát. 

Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 

Vélemények 

ARATÓ GERGELY (DK): Először azt gondoltam, szóba hozom, hogy talán 
elegánsabb lett volna, ha ezt a beszámolót a legfőbb ügyész újraválasztása előtt tartjuk 
meg, de biztos vagyok benne, hogy fideszes képviselőtársaimnak nem okozott csalódást 
a mai meghallgatás sem, hiszen legfőbb ügyész úr minden szempontból megfelelt 
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azoknak az elvárásoknak, akár a közbiztonság kérdésében, akár a korrupció 
kérdésében, amelyeket a kormányzati propaganda is megfogalmaz. Így semmilyen 
zavar nem keletkezett az erőben és a nemzeti együttlopás rendszerében.  

Amit szóba szeretnék hozni… 
 
ELNÖK: Képviselőtársam, az Igazságügyi bizottság ülésén vagyunk! Köszönöm 

szépen. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Igen, én is azt gondolom, ezért is hoztam szóba az 

igazság kérdését.  
Három ügyben szeretnék nagyon röviden reagálni. Az első dolog ezek közül arra 

vonatkozik, csak azért, mert egy ember becsületéről beszélünk, és ott mégsem 
engedhető meg a pontatlanság, hogy ennek a bizonyos fegyelmileg kirúgott ügyésznek 
az ügyében három esetből kettőben azt állapította meg a bíróság, hogy nem történt 
fegyelmi szabálysértés, mert az adott Facebook-bejegyzés a szólásszabadság körébe 
tartozott - ez nem egy nagyon jó arány, azt gondolom -, egy esetben állapította meg a 
fegyelmi szabálytalanságot, és ebben az esetben is eltúlzottnak találta a büntetést. Azért 
ez nem mindegy, azért ez nem megengedhető szerintem, az én álláspontom szerint. 

Az Elios-ügy egy állatorvosi ló, mert amit itt legfőbb ügyész úr elmondott, annak 
alapján is teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar hatóságok ugyanazon tények alapján 
dolgoztak, mint amelyekkel az OLAF, hiszen az OLAF is a magyar hatóságok adataiból 
dolgozott. Én azt sosem vontam kétségbe, hogy dolgoznak még az ügyészségben 
szakemberek is, csak éppen azt az irányítást mutatja, hogy ugyanezeknek a tényeknek 
az alapján a magyar hatóság nem állapított meg bűncselekményt, az OLAF 
megállapított szabálytalanságot. Majd utána, amikor már kínos volt a dolog és 
nemzetközileg vállalhatatlan, akkor néhány hónapot elnyomozgattak, majd ismét 
megállapították, hogy az ügyészségnek korábban igaza volt, bűncselekmény nem 
történt. Ön is elmondta itt: hát, az OLAF megállapítja azt, hogy szabálytalanság történt. 
A magyar adófizetők kifizetik egyébként ilyenkor a büntetés vagy a 
támogatásmegvonás összegét, de egyébként nincs itt semmi látnivaló.  

Ha az ügyészség esetleg utánamenne ezeknek az ügyeknek - persze nyilván ez 
önöktől nem várható -, akkor esetleg az is kiderülne, hogy mit jelent a magas szintű 
korrupció, amiről ezek szerint önök nem is hallottak, nem is tudnak, nem is létezik 
ilyen. Mert azért abban mélyen egyetértünk, hogy minden korrupciós ügyet üldözni 
kell, az azonban mégiscsak furcsa, hogy Magyarország egy olyan sajátos ország, ahol 
ezek a korrupciós ügyek csak alsó szinten történnek, felső szinten nem.  

Ennek következtében természetesen a beszámolót nem tudom támogatni, 
elfogadni.  

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottsági Tagok, tisztelt Elnök Úr! Igyekszem mindig a téma mellett maradni, még 
akkor is, ha a tisztelt ellenzéki képviselők mindig kitekintést tesznek, és különböző 
politikai típusú megfogalmazásokat tesznek egyébként szakmai kérdésben, és a 
parlamenti képviselőséggel együtt járó szabad véleménynyilvánítás jogát meglehetősen 
tágan értelmezik. Ami nem baj, hiszen jogosultság, csak éppen adott esetben a témától 
elvezet, és ilyen szempontból hatékonytalanná teszi - nem szép magyar kifejezés -, 
inkább nem hatékony a munkánk. De ez önöket valószínűleg nem zavarja. 

Egy vagy két dolgot szeretnék ismételten véleményként megfogalmazni, 
legfőképpen azzal kapcsolatban, amit Arató képviselő úr mondott. Először is szeretném 
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visszautasítani ezt a kifejezést, amit úgy fogalmazott meg - valószínűleg humorosnak 
tartotta -, hogy „együttlopás”. Először is ezt szeretném visszautasítani mindannyiunk 
nevében, a magam nevében mindenképpen. S miután itt ülnek a bizottsági ülésen az 
ügyészség legmagasabb képviselői, nem tudom, ezt kire értette vagy hogyan értette 
képviselő úr - nem baj, ha pontosan fogalmaz -, de szeretném ezt a nevükben is 
visszautasítani.  

Másodsorban, amit ismét szóba hozott, az OLAF kontra ügyészség: legfőbb 
ügyész úr kifejtette azt, hogy egyrészről más a vizsgálat rendszere, más a módszertana, 
más az eszközrendszere, sőt más a felelőssége is. Úgyhogy ezért ezt nem szabad 
összekeverni, bár a képviselő úr ezt megint általánosságban fogalmazta meg, és 
általánosságokkal szemben nagyon nehéz részletszabályokat felsorolni. De ha csak egy 
dolgot végiggondol, ezt szíves figyelmébe ajánlom, tudniillik az OLAF úgymond 
megállapítása, amit ő megállapításnak gondol - most tekintsük el attól, hogy ennek 
van-e esetleg politikai háttér-motivációja vagy nincs, tekintsünk el ettől -, tudniillik 
míg azzal szemben nincs jogorvoslati rendszer, sőt a bizonyítási rendszere sem olyan 
szabályozott, mint például a magyar ügyészség vagy a magyar büntetőtörvények 
vonatkozásában, addig egy ügyészi döntéssel kapcsolatban vagy egy nyomozási eljárás 
során született döntésekkel kapcsolatban van jogorvoslati rendszer és van felelősségi 
rendszer is. Ha másról nem beszélnék, erre az összehasonlításra az OLAF kontra 
magyar ügyészség kapcsán mindenképpen szeretném a szíves figyelmét fölhívni. 
Legfőbb ügyész úr egyébként részletesen kitért a vizsgálat különbözőségére.  

Szeretnék még egy megjegyzést tenni, bár magát az ügyet illetően a munkaügyi 
jogi per vonatkozásában nincsenek részletes információim, szerintem, ahogy ön is 
elmondta, önnek sincsenek. Csak szeretném jelezni, hogy az a bocsánatkérés kategória 
azért nem megfelelő, mert személyiségi jogi perekben lehet ilyen típusú kérelmet 
előterjeszteni, hogy valakinek a személyiségi joga sérelmet szenvedett, és emiatt ilyen 
típusú nyilatkozatot kér a sérelmet okozó féltől, itt viszont erről nincs szó, tehát 
munkaügyi perben nem lenne célszerű személyiségi jogi eszközöket fölsorolni. Nem is 
értem az erkölcsi megfelelőségét. Nyilvánvalóan a bíróság elvégezte a munkáját, ez is a 
jogorvoslati rendszerünk és az igazságszolgáltatási rendszerünk és a jogállamiságunk 
fokmérője. Mindenkinek egyébként lehet személyes véleménye a tekintetben, hogy az 
illető ügyésznek a nyilatkozatai, amelyek megjelentek, kit hogyan érintettek, és 
egyáltalán megfelelőek vagy egyáltalán elfogadhatóak-e egy ügyész részéről. De 
egyébként ebben az ügyben folyt eljárás, és ez is, azt gondolom, a jogállamiság 
tiszteletét jelenti, ha elfogadjuk a hatóságok döntését. Többet annál nem kérünk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, kíván-e még a 

vélemények körében valaki véleményt megfogalmazni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. A véleménykört és az egész vitát lezárom. 

Kérdezem legfőbb ügyész urat, kíván-e reagálni az elhangzott véleményekre.  
 
DR. POLT PÉTER legfőbb ügyész: Köszönöm szépen, nem. 

Határozathozatal a beszámoló elfogadásáról 

ELNÖK: Nem, köszönöm szépen. Akkor most a határozathozatal következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e az ügyészség 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) 
Három; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 
3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a beszámoló elfogadását 
támogatja. 
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Most az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. A 
bizottság önálló indítványának tervezetét munkatársaim kiosztják. Kérem, olvassák át, 
addig rövid szünetet rendelek el. (Rövid szünet.) Köszönöm szépen, hogy áttekintették. 

Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Arató 
Gergely képviselő úr, nem? (Arató Gergely: Elmondtam a véleményemet.) Jó. Akkor 
jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal a határozati javaslat benyújtásáról 

Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
határozati javaslat benyújtását annak kiosztott szövege szerint. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Három; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy a határozati javaslatot az ülésen kiosztott tartalommal terjeszti a 
tisztelt Ház elé.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm legfőbb ügyész úrnak és 
helyetteseinek a részvételét.  

Technikai szünetet rendelek el addig, ameddig a Kúria elnöke megérkezik. 
Eredetileg 12 órára hívtuk, de amíg olvasták az anyagot, fölhívtam a Kúria titkárságát, 
hogy lassan végére ér az előző napirendi pontunk, tehát elindult a Kúria elnöke, és 
rövidesen várható, hogy megérkezik. (Dr. Polt Péter és munkatársai távoznak az 
ülésről.)  

(Szünet: 11.25-től 11.35-ig) 

a) „A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi 
tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében” címmel benyújtott, B/6665. számú 
beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
b) „A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi 
tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében” címmel benyújtott beszámoló 
elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

ELNÖK: (Dr. Darák Péter, dr. Szecskó József és dr. Bánáti János megérkezik 
az ülésre.) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Soron következik 2. napirendi pontunk, 
pontosan 2/a és 2/b napirendi pontjaink: „A Kúria elnökének országgyűlési 
beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az 
önkormányzati normakontroll körében” címmel B/6665. számon benyújtott 
beszámoló kijelölt bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) 
bekezdése alapján, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról való döntés a 84. § (2) bekezdése alapján.  

Nagy tisztelettel köszöntöm ülésünkön Darák Pétert, a Kúria elnökét, a kormány 
képviseletében Szecskó József urat, az Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkárát, továbbá Bánáti János urat, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. 

Ügyrendi javaslat és döntés időkeretes tárgyalásról 

Mielőtt elkezdenénk a napirendi pont megvitatását, a tárgyalás menetével 
kapcsolatban az előbbi napirendi pontban megfogalmazottakhoz hasonló javaslatot 
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kívánok tenni. A határozati házszabály 114. § (3) bekezdése alapján kétolvasatos, 
időkeretes tárgyalásra teszek javaslatot oly módon, hogy a bizottságunkban tagsággal 
rendelkező képviselőcsoportok számára frakciónként összesen 8-8 perc álljon 
rendelkezésre a kérdések feltevésére és a vélemények megfogalmazására, míg a 
független képviselő bizottsági tagunk számára erre összesen 4 perc álljon 
rendelkezésre. Amennyiben a bizottságunkban tagsággal nem rendelkező LMP- vagy 
Párbeszéd-frakció vezetője fel kívánna szólalni, úgy részükre az előbb jelzett 
felszólalásokra összesen 4-4 perc álljon rendelkezésre. Munkatársaim fogják az időt 
mérni. 

Megnyitom kifejezetten az ügyrendi javaslat vitáját, melynek keretében 
frakciónként egy-egy percben egy-egy felszólalásra van lehetőség. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az ügyrendi vitát lezárom. 

Most a szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja az 
általam előterjesztett tárgyalási menetrendre tett ügyrendi javaslatomat. Aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Kilenc. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet 
elfogadta. 

Ismét köszöntöm Darák Péter elnök urat, és egyben megadom a szót, hogy 
beszámolóját szóban is ismertesse. Elnök úr, öné a szó. Tessék parancsolni! 

Dr. Darák Péter szóbeli kiegészítése 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 
Köszönöm a meghívást és az érdeklődést. Tulajdonképpen a hetedik év lezárásához 
érkezünk az elnökké választásom óta. Ez talán okot ad arra, hogy egy nagyobb távlatba 
helyezzem a Kúria működését, és néhány alapvető kérdést újra feltegyek hét év után. 
(Dr. Gyüre Csaba a szünetben való távozása után visszatér a terembe.)  

Az egyik alapvető kérdésem az, hogy milyen helyzetben és milyen elvárásokkal 
működik a Kúria a mai magyar társadalomban. A rendszerváltás a jogalkotás 
szempontjából a normativitás, az átláthatóság és a kiszámíthatóság követelményét 
fogalmazta meg, ami gyakorlati eljárásokban, a jogalkotási folyamat nyilvánosságában, 
az alkotmányossági kontroll megteremtésében, az Alkotmánybíróság eljárásában és a 
közigazgatás jog alá rendelésében valósult meg. Ez utóbbihoz kapcsolódik az 
igazságszolgáltatási rendszer is akkor, amikor a közigazgatási bíráskodás útján ezt a jog 
alá rendelést segíti elvégezni. (Dr. Kónya István megérkezik az ülésre.) Emellett 
azonban nagyon komoly konfliktusfeloldó és -megoldó szerepe is van az 
igazságszolgáltatásnak, gondolok itt a büntetőhatalom érvényesítésére és a polgári 
joggyakorlatra.  

Milyen követelményeket fogalmazhatunk meg ezen társadalmi funkció és 
elvárás teljesítése körében a bíróságokkal szemben? Egyrészt, hogy teremtse meg a 
bíróság a közbizalmat a működése iránt; hogy biztosítson szakértelmet az ügyek 
elbírálásához; és mindezeket korszerű és kényelmes eljárásban biztosítsa.  

Mivel foglalkozik ezen elvárások mellett a Kúria? Miben érhető tetten a 
tevékenysége? Havonta több mint harminc döntést publikálunk a Kúriai döntések 
című folyóiratban, amelyek a jogegységesítés feladatát hivatottak elvégezni. Ezt azért 
hangsúlyozom, mert szeretnék újra rámutatni arra, hogy a jogalkotónak köszönhetően 
a Kúria a jogegységi eszközök széles eszköztárával rendelkezik. A jogegységi 
határozatok önmagukban nem mérik a Kúria teljesítményét, idetartoznak a 
joggyakorlat-elemző csoportok, a kiválasztott elvi határozatok és döntések és a 
publikált egyes döntések is. A Kúria által folytatott gyakorlatra ráépülnek az 
ítélőtáblák, amikor a saját határozataik közül választják ki a mértékadó döntéseket, és 
ráépülnek azok a szakmai szemléletű folyóiratok, amelyek szintén szelektálnak, 
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válogatnak a felsőbb bíróságok döntéseiből. A Kúria tehát sokszínű tevékenységet 
végez, és e sokszínű tevékenység rövid bemutatását szeretném az éves beszámolóm 
szóbeli kiegészítésében elvégezni.  

A 2018. évben azért szembesültünk különleges helyzettel, mert ebben az évben 
léptek hatályba azok a nagy eljárásjogi kódexek, amelyeket a korábbi igazságügyi 
miniszter úr fogadtatott el a parlamenttel, javasolta elfogadni a parlament számára. 
Ezen eljárásjogi reform azt a feladatot rótta a Kúriára, hogy végre kialakítsa azt a 
módszertanát, amellyel kiválasztja a jogrendszer működése, az ítélkezési gyakorlat 
egysége szempontjából jelentős ügyeket, tehát a befogadási eljárást, amelyet a 
törvényhozó az eljárási kódexekbe belefoglalt, ezt tartalommal töltse ki. Ez volt tehát 
az egyik legfontosabb feladata 2018. évben a Kúriának. Emellett az eljárási jogi reform 
azt a feladatot is a Kúriára rótta, hogy az új eljárásjogi kódexek első értelmezési 
kérdéseit eldöntse; ezt koordinációs, konzultatív testületek felállításával igyekezett 
elvégezni. 

A szakmai célkitűzéseink között meg kell említeni a joggyakorlat-elemzés 2018. 
évi témáit. Ebben az évben a magánélet védelmét, a büntetéskiszabási gyakorlat 
vizsgálatát, a perújítást a büntetőeljárásban, migrációval összefüggő közigazgatási 
bírói gyakorlatot, a földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlatát, illetve a 
pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelésének gyakorlatát tűztük ki célul. Ezek a 
vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak, várhatóan a jövő év elején kollégiumi 
határozattal zárulnak.  

Két elrendelt vizsgálat lezárult, mindkettő az állampolgárok széles körét érinti. 
Az egyik a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások kérdése volt, a másik 
pedig a munkáltatói kártérítési felelősség összegszerűségének kérdései. Ezek, miután 
az állampolgárok nagy része áll munkaviszonyban, sokukra kiható megállapításokat 
tartalmaznak majd. 

A Kúria jogegységi aktusainak felülvizsgálatát rendszeressé tettük, tehát 
egyfajta dereguláció a Kúria iránymutató döntései vonatkozásában is érvényesül. 
Ennek egyik példája az, hogy a nyomozati bíró határozata elleni fellebbezés 
lehetőségével összefüggésben a Kúria egy korábbi jogegységi határozatát a módosított 
törvényi szabályokra tekintetében hatályon kívül helyezte. Ez mutatja azt a figyelmet, 
amelyet a Kúria a jogalkotás irányában mutat.  

Az új polgári perrendtartás alkalmazása során felmerülő jogértelmezési 
kérdések közül 2018-ban a Kúria végül is elfogadott egy többségi véleményt a jogsértő 
bizonyítékok felhasználási tilalmával összefüggésben és a jogsértő szerzésmód 
értelmezését illetően, reagálva ezzel a törvényhozónak arra a szándékára, hogy az új 
polgári perrendtartásban a jogsértően beszerzett bizonyítékok felhasználásának 
lehetőségét részletesen szabályozta.  

Az új polgári törvénykönyvvel összefüggésben tovább működött az új Ptk. 
tanácsadó testület, amely ebben az évben a közös tulajdon megszüntetéséről és a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség témakörében fogadott el 
állásfoglalásokat. De olyan kérdésekben is megnyilvánult, hogy például hatályát veszti-
e a közjegyzőnél letett végrendelet visszavétele folytán a végrendelet, illetve hogy a 
bérleti-lakásbérleti szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések eltérést engedő 
vagy kógens normák-e. Az ezekkel kapcsolatos állásfoglalásokat a Kúria honlapján 
mind meg lehet találni. 

A Kúria által felállított és összehívott úgynevezett jogegységi csoportok tovább 
működtek ebben az évben, és a szerződésátruházás, különös tekintettel a 
mezőgazdasági földhaszonbérletre, szabályait tekintette át, illetve a sérelemdíj új 
szabályaival foglalkozott.  
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A Kúria tulajdonképpen megoldotta egy konzultatív testület felállításával a civil 
szervezetek nyilvántartásával kapcsolatban évről évre visszatérő problémákat, és 
korrigálta a bírói gyakorlatot, például amikor a nem megfelelő alapszabály miatt 
elrendelt hiánypótlás feltételeiről állásfoglalást fogadott el. Az állampolgárok számára 
kedvezően, a bírókat korlátozó módon lépett fel, amikor azt mondta, hogy hiánypótlást 
csak egyszer lehet elrendelni, de abban a hiánypótlásban minden fellelt hibát fel kell 
említeni.  

A devizakölcsön-szerződésekkel kapcsolatos jogértelmezési problémák 
feltárásával is foglalkozott egy konzultatív testület. Ezzel kapcsolatban épp a 
közelmúltban tett közzé közleményt a Kúria, és a konzultatív testület néhány napja 
tartott ülése ezt az előzetes állásfoglalást megerősítette.  

2018-ban két alkalommal ülésezett a Kúria teljes ülése, ezek során tanácselnöki 
beszámolókra került sor, amelynek során a Kúria egyes szaktanácsai tájékoztatták a 
bírói plénumot a joggyakorlat fejlődéséről.  

Fontos szerepet tölt be a Kúria életében a kollégiumvezetők országos értekezlete 
mint fórum. Ezzel összefüggésben 2018-ban a büntetőkollégium-vezetők több jelentős 
új eljárásjogi intézmény értelmezésével foglalkoztak, például az előkészítő ülés 
kérdéskörével; azzal, hogy hogyan kell eljárni akkor, amikor több vádlott szerepel egy 
büntetőügyben, és az egyik teljes feltáró beismerő vallomást tesz, hogyan alakul a többi 
vádlott helyzete ebben a helyzetben. A másik a védők kirendelésének megváltozott 
szabályozására reagált, amikor a Kúria a kirendelés delegálásával, átadásával szemben 
foglalt állást; illetve konkrét jogszabály-változtatási javaslatokat tett, amely az 
Igazságügyi Minisztériumban előkészítés alatt áll és folyamatban van. 

A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium hangsúlyosan foglalkozott ebben az 
évben a földforgalmi perekkel, tekintettel arra, hogy a jogalkotó bizonyos nemzeti 
érdekek képviselete érdekében egy meglehetősen bonyolult rendszert alkotott meg az 
elővásárlási jogokkal összefüggésben, és ennek értelmezését a Kúria ebben az évben 
több tekintetben elvégezte.  

Ugyancsak foglalkozott a Kúria ebben az évben az országgyűlésiképviselő-
választással kapcsolatos bírósági felülvizsgálati ügyek tapasztalatainak a 
megosztásával, különös tekintettel arra is, hogy a választási bíráskodás új 
konstrukciója szerint a hatáskörök megoszlanak a Kúria és az ítélőtáblák között.  

A Polgári Kollégium praktikus ügyekkel foglalkozott: jegyző által indított 
birtokvédelmi ügyek gyakorlatát vizsgálta, illetve iratmintákat rendszeresített az új 
polgári perrendtartáshoz kapcsolódóan, illetve a közérdekű adatok kiadásával 
kapcsolatos problematikus helyzeteket elemezte.  

A jogegységi tanácsok közül 2018. évben a büntető jogegységi tanács volt a 
legaktívabb, jó néhány jogegységi határozatot fogadott el, amelyek közül már utaltam 
arra a jogegységi döntésre, amely egyfajta deregulációt végzett a nyomozati bíró 
döntésével összefüggésben. De fontos a törvényes vád kritériumainak meghatározása 
abban az esetben, amikor nem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíróság mellett működő ügyész emelte a vádat, illetve ennek a kérdésnek a katonai 
büntetőeljárásban való értelmezése is. Ugyancsak fontos volt az ügyész hatáskörének 
tisztázása a házi őrizet részleges feloldásával összefüggésben, valamint a 
csődbűncselekmény sértettjének meghatározása. 

A polgári jogegységi tanács szintén egy eljárási kérdésben foglalt állást a 
személyes illetékmentességben részesült fél végrehajtási eljárásban felmerülő, le nem 
rótt illetékek viselése vonatkozásában.  

A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium jogegységi határozatot nem, ellenben 
három nagyon részletes és tartalmas kollégiumi véleményt fogalmazott meg. Az egyik 
a munkáltató kárfelelősségéről, a másik a földforgalmi ügyekről, a harmadik pedig a 
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munkáltatói kárfelelősség összegszerűségéről szól, jó néhány pontban sorolva azokat a 
vitás kérdéseket, amelyben a Kúriának irányt kellett mutatnia.  

A joggyakorlat-elemző csoportok munkáját az utóbbi években az jellemzi, hogy 
a tárgyévben nem tudják lezárni a vizsgálatok egy részét, azok a következő év elejére 
áthúzódnak, leginkább a kollégiumok ülésének a megtartása vonatkozásában, amelyek 
határozattal döntenek a joggyakorlat-elemző csoporti jelentések elfogadásáról. De van 
olyan nagyon komplex joggyakorlat-elemzésünk, amelyik még a vizsgálat fázisában van 
most is: ilyen az országos büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata, amellyel, úgy tűnik, 
hogy nagy fába vágta a Kúria a fejszéjét, de amely jelentős eredményekkel kecsegtet a 
tekintetben, hogy sikerüljön elhárítani a területileg eltérő büntetéskiszabás 
problematikáját. (Dr. Varga László a szünetben való távozása után visszatér a 
terembe.) 

A joggyakorlat-elemzések is gyakran járnak azzal az eredménnyel, hogy a Kúria 
elemzőcsoportja jogalkotásra tesz javaslatot. Az utóbbi időben több tekintetben is 
sikerre vezettek ezek a javaslatok. Ilyen például az a hiányosságként észlelt probléma, 
hogy a versenytilalmi megállapodás kötelező írásba foglalását a törvény nem írja elő, 
pedig a tanulmányi szerződésekre ilyen kötelező írásbeli formát tartalmaz a törvény. A 
Kúria javasolta, hogy ezt a hiányosságot pótolja a jogalkotó; legjobb tudomásunk 
szerint ez a változtatás folyamatban van, a törvénymódosítási javaslat elindult az útján. 

A polgári joggyakorlat-elemzésben jó néhány alapvető kérdést kellett tisztázni a 
közérdekű adatok kiadásával összefüggésben. Ilyen tipikus problémaként észleltük azt, 
hogy az adatigénylő nem tudja kellő pontossággal meghatározni az igényelt adatok 
körét; hogy az adatkezelők az adatigénylés indokát kérik az adatigénylőtől; illetve 
hogyan kell eljárni a döntés-előkészítésre történő hivatkozás esetében - ezekben a 
kérdésekben a Kúria elemzőcsoportja véleményt alkotott.  

Ennyit röviden a jogegység biztosítása érdekében 2018-ban tett kúriai 
intézkedésekről, és engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam az írásban egyébként 
részletesen előterjesztett önkormányzati tanácsi működés 2018. évi tapasztalatait.  

Az látszik, hogy az önkormányzati rendeletek vizsgálata folyamatosan, szinte 
állandó nagyságrendben történik a Kúrián az utóbbi években. 2018-ban 42 ügy 
érkezett a Kúriára. Egyre nagyobb az aránya a bírói kezdeményezéseknek, tehát amikor 
a bírók más perekben olyan önkormányzati rendeletekkel szembesülnek, amelyek 
magasabb szintű jogszabályba ütköznek; ilyen 29 bírói kezdeményezés történt 2018-
ban. Változatlanul magas, 12 a kormányhivatali kezdeményezések száma, és az 
alapvető jogok biztosának is irányult indítványa önkormányzati normakontrollra. Jól 
jellemzi az intézmény súlyát, hogy az alapvető jogok biztosa által kezdeményezett 
ügyben az önkormányzat a kezdeményezést követően a biztos által kifejtett 
véleménynek megfelelően önként módosította a rendeletet, tehát nem került sor 
érdemi határozathozatalra a Kúria részéről.  

A 42 ügyből egyébként 35 érdemi döntés született, és ezek között nagyon magas 
és egyre magasabb arányú a helyiadó-ügyekkel foglalkozó normakontroll; ez jelentősen 
növekedett az előző évekhez viszonyítva. Csökkent viszont a közösségi együttélés 
szabályozásával, illetve a közterület-használattal, valamint a helyi építési szabályzattal 
összefüggő jogszabálysértés megállapítására irányuló indítványok száma. Elsősorban 
a vagyoni típusú helyi adók vetnek fel problémát a Kúria joggyakorlatában, és ennek 
megfelelően a Kúriának reagálnia kellett a helyi adókról szóló törvény 2017. január 1-
jétől hatályos 7. § g) pontja újradefiniált szabályára, amely az adó arányossága 
vonatkozásában tartalmaz új szabályt. A szabályozás lényege az, hogy nem az egyes 
adóalanyokat terhelő helyi adó arányosságát vizsgálhatja jogszabálysértés 
szempontjából a Kúria, hanem az adóalanyok széles körét érintő arányosság lett a 
törvényi szempont. Ezzel összefüggésben a Kúria több döntést hozott, amelyben 
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értelmezte az adóalanyok szélesebb köréhez igazodó mérce értelmezési tartományát. 
Ebben a tárgyban tehát több döntés született, és több ügyben vizsgálta a Kúria, hogy 
vajon mennyiben normatív a helyiadó-rendelet előírása, illetve mennyiben terjed ki 
nevesítetten felismerhető adóalanyokra a szabály. 

Ugyanez a szempont érvényesült az adómentességek vonatkozásában, illetve egy 
településiadó-ügyben azzal szembesült a Kúria, hogy az adószabályok funkciójával, 
társadalmi szerepével ellentétes szabályozási célra kívánta használni az önkormányzat 
a helyi adót, amikor elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait próbálták más magatartásra, 
gondosabb magatartásra bírni adószabály meghozatalával. Ezt nyilvánvalóan 
jogszabálysértőnek találta a Kúria.  

Visszatérő, és úgy tűnik, talán most már véglegesen tisztába tett kérdésnek 
bizonyult az, hogy a közterület-használat vonatkozásában hol húzódik a közjog és a 
magánjog határa, az önkormányzati szabályozási hatáskör vonatkozásában 
tulajdonosként vagy hatóságként jár-e el az önkormányzat. A Kúria határozottan arra 
tette le a voksát, hogy ez a jog nem a tulajdonosi minőségből származik, az 
önkormányzatok közhatalmi szervként járnak el, ennek megfelelően ezeket a hatósági 
döntéseiket közigazgatási bíróság elé lehet vinni.  

Egy olyan esettel is szembesült a Kúria, amikor egy bizonyos vallásgyakorlás 
nyilvánvaló megnyilvánulásának a korlátozására irányulóan született önkormányzati 
rendelet. Erre vonatkozóan alkotmányos jogba ütközést állapított meg. 

Változatlanul előfordultak olyan ügyek, amikor zárszámadási, költségvetési 
rendeletet nem tudott elfogadni az adott önkormányzat. Ezek a legtöbb esetben 
visszavezethetőek a képviselő-testületek működésképtelenségére, tehát 
tulajdonképpen csak egy felszíni jelenség ezeknek a rendeleteknek az elfogadási 
problematikája.  

Tágabb lehetőséget adott a jogalkotó eljárásjogi változást követően az általános, 
illetve az egyedi alkalmazási tilalom kimondására ilyen normakontrollügyekben. 
Ezekkel a Kúriai önkormányzati tanácsa élt is.  

2018-ban tűztem ki a 2019. évi joggyakorlat-elemzés témáit. Szeretném jelezni, 
hogy a jogkereső közönség, illetve az ügyvédi kar jelzése alapján megvizsgáltuk 2019. 
évben - és ez a vizsgálat folyamatban van - a keresetlevél visszautasítására vezető 
okokat, illetve a munkaviszonyban érvényesülő érvénytelenség jogintézményét.  

A beszámolóm nagyon sok elvi bírósági határozatot tartalmaz, amelyek közül 
kiemelném a jogos védelem új szabályának aprópénzre váltását és a bírói gyakorlat 
irányának módosítását elvégző kúriai alapvető döntések konkrét ügyekben való 
megjelenését, az elővásárlási joggal kapcsolatos problémák tisztázását a földforgalmi 
törvénnyel összefüggésben; illetve a korábban nagy ijedelmet kiváltó vezetői 
tisztségviselői felelősség vonatkozásában tisztázó döntéseket hozott a Kúria, amelyek, 
azt hiszem, a közvéleményt teljes egészében megnyugtatták. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy a bevezetőmben említettem, a 
bírósági szervezettel és a Kúriával szemben is elsődleges elvárásnak tekintem a 
közbizalom megteremtését, a szakértelem biztosítását és az ügyfelek számára 
kényelmes és korszerű eljárás megvalósítását. Ahogy azt Deák Ferenc annak idején 
megfogalmazta: „a bírói hatalom törvényszerűen, gyorsan és pontosan szolgáltassa ki 
az igazságot” - ehhez tartjuk magunkat. Köszönöm a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr, köszönjük, hogy 2018. évi beszámolóját 

szóban is ismertette, illetve azt kiegészítette.  
Az elfogadott tárgyalási rendnek megfelelően most a képviselői kérdések 

következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a körben. 
(Jelzésre:) Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
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Kérdések 

ARATÓ GERGELY (DK): Egy nagyon rövid kérdést engedjen meg, elnök úr, ez 
a következőre vonatkozik. Itt egy korábbi meghallgatáson elhangzott az, hogy az 
alkotmányjogi panasz intézményével az Alkotmánybíróság kvázi negyedik fokká lépett 
elő; ez nyilván afféle zsurnalizmus. De a lényeget tekintve szeretném kérdezni, hogy a 
Kúria jogegységi gyakorlatát hogyan érinti az, hogy az alkotmányjogi panaszokkal az 
Alkotmánybíróság bizonyos konkrét ügyekben is egyre nagyobb és több szerepet vállal. 
Veszélyezteti-e ez a Kúriának az ilyen típusú tevékenységét vagy egyáltalán a jogállami 
elvek érvényesülését, vagy ez egy fölösleges aggodalom? Most is van egy konkrét ügy, 
amiben tüntetnek, és nyilván talán ez nem a legjobb mód egy jogvita eldöntésére, de 
jelzi azt, hogy van társadalmi érzékenység ebben az ügyben. (Dr. Darák Péter: 
Köszönöm szépen a kérdést.)  

 
ELNÖK: Köszönjük. Czunyiné dr. Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Köszönjük szépen elnök úrnak a szóbeli kiegészítést. Néhány, 
inkább gyakorlati jellegű kérdésem volna. 

A beszámoló írott anyagában sok információt kaptunk mind a joggyakorlat-
elemző csoportok munkáját érintően, mind pedig a jogegységi tanácsok munkáját 
illetően. Néhány apróbb kérdésem lenne.  

A jogegységi tanácsok által meghozott határozatok, illetve az azokban foglaltak 
mennyiben segítik elő az egységes jogalkalmazás biztosítását, például a törvényes vád 
esetében?  

A közigazgatási peres eljárásokban a befogadáshoz mint új jogintézményhez 
milyen mértékkel és hatékonysággal tudtak alkalmazkodni a hazai bírói fórumok? 

A joggyakorlat-elemző csoportok tekintetében egy picit részletesebb lenne a 
kérdésem, hiszen az igazságügyi albizottság egyébként az ügyvédi kamarát is 
meghallgatta az új anyagi jogi és eljárásjogi kódexek alkalmazásával kapcsolatban, és 
látjuk azt, hogy az eltelt idő ugyan már években mérhető, de mégiscsak az egységes 
jogalkalmazás tekintetében rövid ideje vannak hatályban. A beszámoló is - nem térnék 
ki rá részletesen - több problémaelemzést tartalmaz, a joggyakorlat-elemző csoportok 
problémafeltárásából fakadóan eddig is tett a Kúria intézkedéseket, illetve javaslatokat. 
A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy még jobban és még inkább segítve az egységes és 
az állampolgárok számára a bizalmat erősítő, a bírósági munkában és az 
igazságszolgáltatásban is fontos bizalmat erősítendő intézkedéseket, amelyek 
segíthetik a későbbiekben a Kúria részéről ezeknek a kódexeknek az érvényesítését, mit 
lát, elnök úr, milyen lépések szükségesek még ahhoz, akár a közigazgatási ügyek 
tekintetében - néhány önkormányzati esetre utalt -, akár a Ptk.-val kapcsolatban, és 
teljesen más logikával, akár csak a peres részét nézzük, akkor sok kérdés merült fel. 
Vannak-e tervben olyan gyakorlati intézkedések, amelyek a Kúria döntéseiből 
fakadóan az igazságszolgáltatás rendszerének a hatékonyságát és az alsó bírói fórumok 
eredményesebb munkáját tudják segíteni? Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen a részletes beszámolót. Az írásban 



28 

előterjesztett anyag is rendkívül átfogó képet ad a 2018. évről is, és azt gondolom, 
messzemenőkig bemutatja ezt a tevékenységet, amelyet a Kúria végez. 

Két kérdést ha megenged, elnök úr. Az egyik tulajdonképpen a jövő ifjúságára 
vonatkozik, és általában, amit mi fontosnak tartunk, a képzés vonatkozásában hogyan 
értékeli elnök úr a Kúria által korábban elkezdett gyakornoki program sikerét, 
eredményeit? A másik kérdésem pedig az, hogy bár erre is kitért tulajdonképpen elnök 
úr, illetve az írásbeli anyagban is található erre leírás, hogyan gondolja vagy hogyan 
tervezi a jövőt abban a vonatkozásban, hogy a jogalkotó által megalkotott vagy meg 
nem alkotott jogszabályokra való javaslattételt vagy ilyeneknek a kezdeményezését ön 
hogyan látja személy szerint. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! Ami a kérdéseimből maradt, egy egészen más területét érinti a 
munkájuknak. Hadd kérdezzem meg, mi volt az oka, hogy a választási ügyekben eljáró 
bírói tanácsok összetételét megváltoztatták.  

És részben ebből is fakad egy második kérdésem, ami, elismerem, kicsit keskeny 
mezsgye, de azért rákérdeznék. Elfogadható-e ön szerint, hogy a választópolgári 
minőség és az ilyen minőségben való kifogásbenyújtás nem alapozza meg a bírósági 
eljáráshoz való jogot, annak ellenére, hogy a választási eljárásról szóló törvény csak 
érintettséget követel meg? Tulajdonképpen a Kúria ezáltal azt állítja, hogy a 
választópolgárok adott szituációban nem érintettek egy-egy választások kapcsán 
történő visszaélésben vagy csalásban. Tudom, hogy ez egy vékony mező, mert az 
érintettek köre ezzel az értelmezéssel, amit én tettem az asztalra, nagyon széles volna. 
Ugyanakkor azt gondolom, számtalan olyan ügyben született kifogás, amikor 
önmagában az érintettség nem megfelelő, a Kúria szerinti nem megfelelő igazolása az 
érdemi vizsgálatot sem tette lehetővé. Egyértelmű tehát a kérdés: a választópolgári 
minőség miért nem alapozza meg önök szerint az érintettséget? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Ön is beszélt arról a beszámolójában, hogy a Kúria 
jogalkotásra is tesz javaslatot időnként, és most is említett elnök úr egy példát ezzel 
kapcsolatban. S ha már itt van Bánáti elnök úr is, aki az országos ügyvédi kamara 
elnöke, őt is meghallgattuk korábban egy albizottsági ülésen itt az Igazságügyi 
bizottságban, ő arról beszélt akkor, illetve az is volt a célja, erre kértük föl, hogy 
számoljon be, hogy az ügyvédi kamara hogyan éli meg az új polgári perrendtartást, 
milyen problémákat látnak, mik azok, amik fölmerülnek. És gondolom, teljesen más 
szemszögből, de most már önök is kezdik látni ezeket a problémákat, amelyek vannak. 
S mondom a kérdésemet: ezzel kapcsolatban tervezik-e, hogy jogalkotásban módosító 
javaslatokat tesznek? Mert elég sok probléma merült fel itt a jogalkalmazás terén az új 
polgári perrendtartással kapcsolatban, és nyilván önök azok, akik a legjobban, a 
legkevésbé elfogultan, legkevésbé saját szemszögből tudnak javaslatokat tenni a 
módosításokra. Terveznek-e ilyet a közeljövőben? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki még kérdést 

feltenni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A kérdések körét lezárom, és 
megadom a szót elnök úrnak, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Tessék 
parancsolni! 



29 

Dr. Darák Péter válaszai 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő 
Urak! Nagyon köszönöm a kérdéseket. Mindegyik kérdés arról tanúskodik, hogy 
figyelemmel kísérik a Kúria tevékenységét, és vizsgálják, hogy mennyiben teljesíti az 
alkotmányos követelményeket. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és igyekszem 
megfelelő tartalmi választ adni a kérdéseikre és a felvetéseikre. 

Egész Közép-Európában fájdalmas folyamat a valódi alkotmányjogi panasz 
bevezetését követően az Alkotmánybíróság és a rendes felsőbíróság, rendes legfelsőbb 
bíróság viszonyának az alakulása; a környező országokban még fájdalmasabb, mint 
Magyarországon. Ennek az az oka, hogy tulajdonképpen a Kúria azzal szembesült, hogy 
bizonyos döntéseit nem véglegesen, utolsó szinten hozza meg, hanem ugyan csak 
alkotmányossági szempontból, de bizonyos döntései újra felülvizsgálat alá kerülnek. 
Azon szakirodalmi vita zajlik, hogy ezt a viszonyrendszert hogyan lehet leírni. Én azt a 
leírást tartom helyesnek, hogy egyes ügyek megítélését illetően egy további 
alkotmányos szempontú jogorvoslati fórum került a rendszerbe. Ez azonban csak 
statisztikai alapon nézve sem jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróság bármilyen 
szempontból fölérendelt intézménye lenne a Kúriának és a rendes bíróságoknak, 
hiszen az ügyek 99 százaléka a rendes bíróságokon zárul, és csak nagyon kis számban 
kerülnek az Alkotmánybíróság által érdemi elbírálásra, és az odakerülő ügyeknek is 
csak egy viszonylag kis hányada vezet bírósági ítélet megsemmisítéséhez. Azonban ezt 
követően is a Kúria dolga a polgári eljárás alá eső ügyekben az ügyek végső lezárása, 
illetve büntetőügyben is a megsemmisített döntést követően a büntetőbíróság hozza 
meg a végleges döntést.  

Azonban egy nagyon fontos szempontot a valódi alkotmányjogi panasz beemel 
a magyar igazságszolgáltatási rendszerbe, nevezetesen az alkotmányos szempontok 
hangsúlyosabb figyelembevételét. Ez egy legitim és fontos cél, és ennek megfelelően 
igyekszik az igazságszolgáltatási szervezet kezelni ezt a különleges helyzetet, aminek, 
azt hiszem, a magyar gyakorlata kiemelkedő, és példaként szolgál a környező országok 
számára. Erre egy bizonyítékként említem azt a négykötetes sorozatot, amelyet az 
Alkotmánybírósággal közösen kiírt és lefolytatott kutatási projekt eredményeként 
jelentettünk meg körülbelül fél éve, és amely vizsgálja 2012-től a valódi alkotmányjogi 
panasz kialakuló gyakorlatát. Ez a közös tudományos kutatás lehetőséget teremt arra, 
hogy elvont szinten definiáljuk azokat a problémákat, amelyek a két szervezet 
esetlegesen eltérő nézetéből, felfogásából erednek, és ezekre találjunk megfelelő, 
tudományos megalapozottságú, közös megoldásokat.  

Én azt hiszem, ezen túlmenően a joggyakorlat kialakítása továbbra is a rendes 
bíróságok feladata, hiszen az alkotmánybírók nem szakbírók. Ahogy ezt a német példa 
is mutatja, egy egészen éles határ húzódik a szakbírói kompetencia és az alkotmányos 
szempontok érvényesítése között. Ezt a határvonalat a magyar rendszerben is fent kell 
tartani.  

Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszony kérdését illetően, én azt hiszem, a 
magunk eszközeivel igyekszünk vizsgálni azt, hogy a jogegységi eszköztárunk 
mennyiben érvényesül, mennyiben megy át a bírói gyakorlatba. Ezt természetesen 
igazából egy hatásvizsgálat lenne hivatott vagy lenne alkalmas pontosan, tudományos 
bizonyossággal megállapítani. Mi ezekben inkább a megérzéseinkre és a konkrét alsóbb 
bírósági szakmai vezetők visszajelzéseire hagyatkozunk, például a büntetőkollégium-
vezetők országos értekezletén, ahol ezeknek a jogegységi eszközöknek az 
érvényesülésére folyamatosan rákérdezünk, és a visszajelzéseket értékeljük.  

Nyilvánvalóan minden lehetséges eszközt megpróbálunk felhasználni annak 
érdekében, hogy az új jogalkotási produktumok gyakorlati érvényesülését 
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zökkenőmentessé tegyük. Így tettük ezt az új polgári perrendtartás vonatkozásában is, 
ahol a legtöbb problémafelvetés mögött álló kereset-visszautasítás intézményét 
joggyakorlat-elemzés keretében, Orosz Árpád tanácselnök úr vezetésével vizsgálja a 
Kúria. Ez a vizsgálat, úgy tudom, a közeljövőben már lezárul. S miután a joggyakorlat-
elemző csoportnak tagja a többi hivatásrend képviselője is, a Legfőbb Ügyészség 
képviselője, illetve az ügyvédi kamara képviselője is, közvetlen információnk van arra 
vonatkozóan, hogy hol szorít a cipő, hol vannak igazi problémák, nyilvánvalóan ezt 
követően lehet eldönteni azt, hogy mely problémák orvosolhatók jogértelmezési úton, 
és melyek azok, amelyek jogalkotást igényelnek.  

Az új Pp.-vel összefüggésben egyébként most már szinte, azt kell mondjam, túl 
sok fórum foglalkozik a vitás kérdésekkel. Hiszen működik egy bizottság az Igazságügyi 
Minisztériumban, Wopera Zsuzsa vezetésével; működik egy testület az igazgatási 
kérdéseket szem előtt tartva és vizsgálva az Országos Bírósági Hivatalban; és 
foglalkozik ezzel a kérdéssel a Kúrián egy konzultációs testület és egy joggyakorlat-
elemző csoport is. Lassan már ott tartunk, hogy a sok bába között elvész a gyerek. Én 
azt hiszem, és ebben éppen igazságügyi miniszter asszonnyal konzultáltunk a 
közelmúltban, hogy a Kúria joggyakorlat-elemzése az, ami a legautentikusabb 
problémafelvető, -megállapító és -megoldó fórum. Ennek a jelentését bevárjuk, és ezt 
követően lendülnek munkába a további bizottságok, akár az OBH-ban az igazgatási 
feladatokat, akár az Igazságügyi Minisztériumban a lehetséges jogalkotást illetően.  

Bajkai István képviselő úr kérdésére: a gyakornoki program változatlanul 
népszerűségnek örvend. Körülbelül egy tucat jelentkező érkezik a fiatal tudósok, az 
egyetemek, doktori iskolák részéről minden évben a Kúriához. Mindannyiuknak 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Kúria egy-egy tanácsa mellé beosztva, a kutatási 
területüknek megfelelő gyakorlati tanulmányokat folytassanak, és ennek 
eredményeként, úgy látom, hogy sokkal gazdagabb és alaposabb tudományos 
dolgozatok születnek a doktori értekezésekben is, ami mind a joggyakorlat, mind a 
jogelmélet érdekét is szolgálja.  

A jogszabály-változtatásra történő javaslattétel kötelező tartalmi eleme a 
joggyakorlat-elemző csoportok záró jelentésének, ennek megfelelően mindig tartalmaz 
ilyen záradékot a joggyakorlat-elemző csoport véleménye. S ezzel összefüggésben ezt 
épp a legutóbbi két napban végeztem el az egyes szakértőink megkérdezésével, hogy 
milyen foganatja van ezeknek a javaslatoknak. Úgy látom, hogy a javaslatok nagy részét 
megfontolja a jogalkotó, és jogszabály-változtatásra tesz indítványt. Ezt nagyon 
fontosnak tartom. 

Az új Ptk. érvényesülésével összefüggésben folyamatosan és nagyon sikeresen 
dolgozik, és talán, ez egy szubjektív megítélés, de a Kúria legsikeresebb testületének az 
új Ptk. tanácsadó testületet tartom, amelyet Menyhárd Attila professzor úr vezet, és 
amelyben az ügyvédi kamara is képviselteti magát Kovács Kázmérral, illetve a 
társhivatásrendek is. Gyakorlatilag havonta fogadnak el újabb véleményeket nagyon 
kényes és izgalmas kérdésekben. Épp a napokban is ülésezett a testület, és Menyhárd 
Attila professzor úr már járt nálam a legújabb állásfoglalások tervezetét bemutatni. 
Tehát úgy gondolom, hogy az új Ptk. jó kezekben van. S talán a polgári törvénykönyv 
jó példa arra, hogy a joggyakorlatban felmerülő kérdések egy jelentős része 
jogértelmezés útján megoldható. Menyhárd Attila professzor éppen említette nekem, 
hogy 2015-ben, amikor volt egy első hulláma az új Ptk. gyakorlati érvényesülése 
vizsgálatának az Igazságügyi Minisztériumban, akkor egy bizottságot hoztak létre, hogy 
módosítsák a Ptk.-t: 40 kérdést dobott fel a joggyakorlat, amiben szerintük jogalkotást 
kellett volna elvégezni. Ez a bizottság, amelyben szintén részt vettek egyetemi tanárok 
is, de joggyakorlat is, arra jutott, hogy a 40 felvetett kérdésből 38 jogértelmezéssel 
megoldható. Tehát sikerült elkerülni egy újabb jogalkotási hullámot az új Ptk.-val 
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kapcsolatban, csak azért, mert megvizsgálták, hogy vajon jogértelmezés útján ezek a 
kérdések teljesíthetők-e vagy nem.  

Én azt hiszem, az új Ptk.-val összefüggésben ezt a szemléletet fent kell tartani, 
és a jogbiztonság szempontjából nagyon fontos, hogy két-három évente ilyen alapvető 
törvényeket ne módosítsunk, anyagi kódexeket főleg.  

Varga László képviselő úr kérdésére: én nem tudok arról, hogy a választási ügyek 
elosztása változott volna. Azért nem tudok közvetlen információval szolgálni az ön által 
felvetett kérdésekről, mert a Kúria elnöke hagyományosan kimarad a választási 
ítélkezésből, éppen azért, hogy egy közjogi személy ne gyakoroljon döntő befolyást a 
választási tanácsok eljárására. És a legjobb tudomásom szerint a választási ügyek 
kiosztása változatlanul, automatikus módon és a közigazgatási tanácsok 
mindegyikének a részvételével zajlik. Ha személyzeti probléma van, hosszabb időre 
kiesik egy bíró vagy nyugdíjba vonul egy tanácsban, akkor a csonka tanácsok 
kimaradnak ebből az elosztásból. Ez valóban egy új ügyelosztási logika, de ennek az az 
értelme, hogy ne bolygassunk meg ítélkezési tanácsokat azért, hogy egy korábbi 
tanácsba be kell ugrani valakinek, és utána a saját tanácsában pedig többször vesz részt 
a választási ítélkezésben. Erről be tudok számolni. Minden további kérdésről, tehát az 
érintettség kezelése a választójogi panaszok vonatkozásában olyan tartalmi kérdés, 
amire jelenleg ebben a szóbeli beszámoló formájában nem tudok kitérni, de ígérem, 
hogy a képviselő úr kérdésére írásban választ fogok adni erre a felvetésre. (Dr. Varga 
László: Köszönöm.) 

Gyüre Csaba képviselő úr kérdésére, hogy az új Pp.-vel kapcsolatban tervezünk-
e intézkedést: ahogy jeleztem, három testület is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Biztos 
vagyok abban, hogy ebben a kérdésben előrelépés történik, hiszen az ügyvédi kamara 
nagyon határozott álláspontot fejt ki. Az ügyvédi kamara elnökhelyettese személy 
szerint vesz részt ezekben az egyeztetésekben, és több törvénymódosítási javaslatot 
tett. Azt gondolom, hogy ezeknek a kezelését oly módon érdemes elvégezni, hogy 
megnézzük, ezek közül melyek azok, amelyek jogértelmezéssel, illetve a Kúria 
iránymutatásával megoldhatók lesznek, s melyek azok, amelyek valóban 
törvénymódosítást igényelnek. 

Köszönöm szépen a kérdéseket.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr, hogy a feltett kérdésekre tényleg kimerítő 

válaszokat adott.  
Most megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni a 

vélemények körében. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vélemények körét 
és a vita egészét lezárom. Kérdezem elnök urat, kíván-e még valamit mondani. 

 
DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnöke: Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és 

kérem és köszönöm a bizottság tagjainak támogatását az egész igazságszolgáltatás 
működését illetően és külön és kiemelten a Kúria működését illetően. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal a beszámoló elfogadásáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a határozathozatal következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, támogatják-e a Kúria elnöke által benyújtott beszámoló 
elfogadását. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Tizenegy. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag, 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy 
döntött, hogy a beszámoló elfogadását támogatja. 

Most az országgyűlési határozati javaslat benyújtásáról kell döntenünk. A 
bizottság önálló indítványának tervezetét munkatársaim most kiosztják önöknek. Egy 
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perc technikai szünetet rendelek el, míg átolvassák. (Rövid szünet.) Köszönöm, úgy 
látom, hogy mindenki átolvasta. 

Megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal a határozati javaslat benyújtásáról 

Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
határozati javaslat benyújtását annak kiosztott szövege szerint. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Tizenegy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 11 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a határozati 
javaslatot az ülésen kiosztott tartalommal terjeszti a tisztelt Ház elé.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a mai napon tárgyalt két beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat plenáris tárgyalásán a bizottságot 
előterjesztőként személyesen kívánom képviselni. Van-e ezzel kapcsolatban 
észrevételük? (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot is 
lezárom.  

Köszönöm szépen Darák Péter elnök úrnak és Kónya István elnökhelyettes 
úrnak és nem utolsósorban a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének, Bánáti János úrnak 
a részvételét a mai ülésünkön. Egy perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. 
- Dr. Darák Péter, dr. Kónya István, dr. Szecskó József és dr. Bánáti János távozik az 
ülésről.)  

Egyebek 

Rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, az egyebekre. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy bizottságunk a jövő héten, november 12-én 10 órakor, a 
megszokott időpontban ülést tart. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e bármilyen további javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, a bizottság mai ülését berekesztem. Nagyon köszönöm 
jelenlétüket, és további szép napot kívánok mindenkinek. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


