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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és a 
meghívottakat. 

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: 
Vitányi István alelnök úr helyettesíti Czunyiné Bertalan Judit képviselőtársunkat, Vigh 
László képviselőtársunk helyettesíti Demeter Zoltán képviselőtársunkat. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Most soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. Nunkovics 
Tibor, Jobbik, képviselő kezdeményezte, hogy az általa is jegyzett H/7296. számú, a 
külföldről érkező szennyvíziszap hazánkban történő lerakásának körülményeit feltáró 
vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat a 4. napirendi pont helyett 
utolsó napirendi pontként kerüljön ma megtárgyalásra az „egyebek” napirendi pontot 
megelőzően. A magam részéről nem ellenzem képviselő úr javaslatát, így a napirendi 
javaslatot ezzel a módosítással fogom a tisztelt bizottság elé terjeszteni.  

Z. Kárpát Dániel, Jobbik, képviselő úr kezdeményezte továbbá, hogy „A bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról a kilakoltatási moratórium 
meghosszabbítása érdekében” címmel T/7701. számon benyújtott törvényjavaslatának 
tárgysorozatba vételére a mai napon ne kerüljön sor. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi javaslattal 
kapcsolatban további észrevétele, javaslata. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
Amennyiben nincs, akkor most határozathozatal következik.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a napirendi javaslat elfogadását az 
előbbi módosításokkal együtt. Aki igen? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosított 
napirendet a bizottság elfogadta. 

a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. I. félévi 
beszámolója  
(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján)  
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi B/7208. számú 
beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
c) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója 
elfogadásáról szóló H/… számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, pontosabban az 1/a, 1/b és 1/c napirendi 
pontunk megvitatása: a) az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. I. félévi 
beszámolójának megtárgyalása a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 
évi CLXI. törvény 76. § (8) bekezdés c) pontja alapján); b) „Az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója” címmel B/7208. számon benyújtott 
beszámoló kijelölt bizottságként történő megvitatása a határozati házszabály 83. § (1) 
bekezdése alapján; valamint c) az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi 
beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslat benyújtásáról való döntés a HHSZ 
84. § (2) bekezdése alapján. Az I. félévi beszámolót képviselőtársaim a meghívó 
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kiküldésével kézhez kapták, az éves beszámoló példányait pedig munkatársaim 
kiosztották önöknek. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény 78. § (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel arról tájékoztatott, hogy a mai bizottsági 
ülésünkön akadályoztatása miatt nem tud részt venni, ezért a beszámolók bizottsági 
tárgyalásán az OBH képviseletével dr. Répássy Árpád elnökhelyettes urat bízta meg, 
akit ezúton is nagy tisztelettel köszöntök. Az ülésünkön megjelent még, így őt is nagy 
tisztelettel köszöntöm, dr. Vajas Sándor, az OBH elnökhelyettese, és Hajnal Éva, a 
Kaposvári Törvényszék elnöke is. Szintén nagy tisztelettel köszöntöm az ülésünkön a 
kormány képviseletében megjelent Szecskó József helyettes államtitkár urat, az 
Igazságügyi Minisztérium részéről. (Dr. Keresztes László Lóránt megérkezik az 
ülésre.)  

Ügyrendi javaslat és határozathozatal időkeretes tárgyalásról 

Mielőtt elkezdjük a napirendi pont megvitatását, ügyrendi javaslatot teszek a 
tárgyalás menetével kapcsolatban. Javaslom, hogy a bizottság a két beszámolót 
együttes vita keretében tárgyalja meg, azzal, hogy a bizottságban korábban kialakult 
gyakorlatra figyelemmel a határozati házszabály 114. § (3) bekezdése alapján az 
együttes vitát kétolvasatos, időkeretes tárgyalás keretében folytassa le, oly módon, 
hogy a bizottságunkban tagsággal rendelkező képviselőcsoportok számára 
frakciónként összesen 8 perc álljon rendelkezésre a két beszámolót érintő 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 - tisztelettel köszöntöm az LMP frakcióvezetőjét; látom, itt van 
körünkben -, úgy részükre az előbb jelzett felszólalásokra összesen 4 perc álljon 
rendelkezésre. 

Megnyitom az ügyrendi javaslat vitáját, frakciónként egyszer egyperces 
felszólalásra van lehetőség. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok, az ügyrendi vitát lezárom. 

Most a szavazás következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja az 
általam előterjesztett tárgyalási menetrendre tett ügyrendi javaslatot. Aki egyetért 
ezzel? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem? (Szavazás.) Kettő. És tartózkodás? (Szavazás.) 
Nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen és 2 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a tárgyalási rendet elfogadta. 

Ismét köszöntöm Répássy Árpád elnökhelyettes urat, és megadom a szót, hogy 
a beszámolókat szóban is ismertethesse, ha kívánja, illetve kiegészíthesse. 
Parancsoljon! Öné a szó. (Dr. Varga László megérkezik az ülésre.)  

Dr. Répássy Árpád szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY ÁRPÁD elnökhelyettes (OBH): Köszönöm a szót mindenekelőtt. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én a mai nap folyamán a magyar bírósági 
szervezet 2018. I. félévi, illetve teljes 2018. évi, tavalyi teljesítményéről, a sikereinkről, 
az eredményeinkről, illetve sok minden más egyébről fogok majd részletesebb 
tájékoztatót adni. De még mielőtt ezt megteszem, azt feltétlenül szeretném elmondani, 
hogy amikor a felkészülést végeztem a mai napra, és áttekintettem az adatainkat, 
áttekintettem a bíróságok tavalyi teljesítményét, akkor azt láttam, hogy a 11 ezer 
kollégám - 8 ezer igazságügyi alkalmazott, közel 3 ezer bíró - az Alaptörvényben 
meghatározottak szerint és annak szellemében végezte a munkáját tavaly is, és ezt 
igyekszem majd bemutatni itt az elkövetkezendő, viszonylag rövid időben. Ennek az 
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elején, ennek a magjában az a megállapításom áll, hogy a szervezetünk nap mint nap 
az ügyfelekért dolgozik, a tevékenységünk fókuszában továbbra is az évi több millió 
jogkereső állampolgár van, akik az ügyeikkel hozzánk fordulnak.  

Kicsit vázlatosan a tájékoztatómat úgy foglalom össze, hogy a bíróságok 2018-
ban egyrészt kimagasló ügyforgalmi mutatókkal rendelkeztek; engedjék meg, hogy 
erről majd egy kicsit részletesebben be tudjak számolni. Rendkívül rangos a helyünk 
az európai igazságügyi eredménytáblán; a XXI. századi digitális innovációinkkal 
gyakorlatilag Európa élvonalában vagyunk, az elektronikus ügyintézéssel, a „Digitális 
bíróság” projekttel, a távmeghallgatással és a beszédfelismerő szoftverrel kapcsolatos 
adatokat is el fogom majd röviden mondani. Amennyire én látom, az ügyfél-
elégedettségünk is egyre fokozódik, országos programjainkkal támogatjuk fő 
tevékenységünket, az ítélkezést; a bíróságtörténeti és hagyományápolással 
továbbfejlesztjük a jó bíró, jó magyar bíró ethoszát; és családbarát intézkedéseink sorát 
is sikerült a tavalyi évben jelentősen gyarapítani.  

Mindenekelőtt nézzük a magas színvonalú, időszerű ítélkezési adatokat; ez az 
Alaptörvény szerinti legfontosabb tevékenységünk, az igazságszolgáltatás. Ennek 
azonban statisztikailag igenis vannak olyan mérőszámai, amelyek alapvetően 
megmutatják a bírósági teljesítményt.  

Nekem, hosszadalmas igazgatási tapasztalatom folytán, van egy olyan saját, ha 
úgy tetszik, vesszőparipám, hogy a bírósági szervezetnek mindig több ügyet kell 
befejezni, mint amennyi érkezik egy adott időszakban. Azon egyszerű oknál fogva, mert 
talán erről az összefüggésről kevesebb szó szokott esni: a hátrálék csökkentése azért 
nagyon lényeges a bíróságokon, mert a hátrálék növekedése mindig időszerűségi 
problémákat okoz, az időszerűtlenség melegágya mindig a hátrálék. S ezért volt nagyon 
fontos a tavalyi évnek az a teljesítménye, hogy 1 248 680 ügyünk érkezett, ehhez képest 
55 ezerrel több ügyet fejeztünk be, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy kivétel 
nélkül minden ügyszakban és minden ítélkezési szinten tudtuk ezt a teljesítményt 
hozni, azaz a befejezéseink száma minden ítélkezési szinten meghaladta az érkezések 
számát. Ennek megfelelően az ügyhátrálékunk jelentősen mérséklődött, 75 ezer körüli 
ügyszámra csökkent. Ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy egy év alatt, nem egészen, de 
közel az egynegyedét a hátráléknak sikerült ledolgozni a bíróságon tavaly. A két éven 
túli ügyeink száma is egyébként évről évre csökken. A 2012. évi állapotokhoz képest 
már 40 százalékkal csökkent 2018 végére a régi ügyeink száma.  

Nagyon fontos az egy éven belüli befejezés az időszerűségi mutatók miatt. 86,5 
százaléka az ügyeknek egy éven belül befejeződött 2018-ban. A civilisztikai ügyszak volt 
a legjobban teljesítő ügyszak egyébként e tekintetben, mert a civilisztikai peres ügyek 
több mint 90 százaléka - kereken 91 százaléka - egy éven belül befejeződött az összes 
törvényszéken, és volt öt olyan törvényszék, ahol ez már a 95 százalékot is meghaladja, 
például a Kaposvári Törvényszéken is ez volt a helyzet. A másodfokra kerülő 
civilisztikai ügyek csaknem száz százaléka egy éven belül befejeződik; hasonló 
mutatókkal dolgozik egyébként a büntető ügyszak is, ez 97,5 százalék volt tavaly.  

Az ítélkezés megalapozottsága kapcsán sokféle statisztikai adat létezik. Én most 
inkább nem is ezekkel szeretnék foglalkozni, hanem azzal a körülménnyel, ami a 
leginkább mutatja az ügyfél-elégedettséget, és ez elsősorban a civilisztikai ügyszakban 
volt jellemző tavaly: az elsőfokos jogerőre emelkedés. Tehát amikor az ítélet 
megszületik, akkor azt azért mi, vezetők nagyon nagy figyelemmel szoktuk kísérni, 
hogy milyen arányban történik meg ennek a tudomásul vétele, mert ez egyfajta ügyfél-
elégedettségi indikátort is képez. 91 százalékos volt ez a mutatónk a civilisztikai 
ügyszakban tavaly, 10 ítéletből 9-et elfogadtak az ügyfelek, nem fellebbezték meg. 
Másodfokon ez a szám 99 százalék; ez elsősorban azért van, mert a büntetőeljárási 
törvény lehetővé teszi bizonyos esetekben a harmadfokot is. 
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Mit jelentett ez vagy hová vezetett ez bennünket az európai összehasonlításban? 
Teljesen objektív adatokkal igazolhatóan a magyar igazságszolgáltatás tavaly is Európa 
élvonalában volt, az Európai Bizottságnak az igazságügyi eredménytábláján a tavalyi 
évben is az első harmadban foglaltunk helyet a nemzeti igazságszolgáltatások 
versenyében. A 28 tagállam közül hazánkban volt a második legalacsonyabb a 
közigazgatási peresügy-hátrálék, ötödik helyezést értünk el az elsőfokú civilisztikai 
ügyek és általában egyébként a közigazgatási ügyek időtartamát illetőleg, és amire 
különösen büszkék vagyunk, hogy első helyezettek vagyunk az elektronikus 
ügyintézésben Európában és a bírósági közvetítés lehetőségének a biztosítása 
tekintetében is. (Dr. Vitányi István kimegy a teremből.)  

A hatékony, időszerű és a minőségi ítélkezés alapvető feltétele, hogy 
kiegyensúlyozott és arányos legyen a munkateher a bíróságokon. Elnök asszony erre 
mindig nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt években. S mint ahogy az egyébként a 
beszámolónak emlékezetem szerint a 24. oldalán szerepel, az egy bíróra jutó 
ügyhátrálék a 2012. évhez képest országos átlagban 50 százalékkal csökkent, feleannyi 
ügyhátráléka van egy bírónak ma Magyarországon, mint 2012-ben volt. A Fővárosi 
Törvényszéken is és a BKT-n, a Budapest Környéki Törvényszéken is 39 százalék körül 
van ez az arány, tehát ott is nagyon jelentősen csökkent az ügyhátrálék. (Dr. Vigh 
László megérkezik az ülésre.) 

Az ítélkezés mellett természetesen számos olyan tevékenységet is végzünk, ami 
nem közvetlenül magát a tárgyalótermi tevékenységet jelenti, hanem azt kiegészíti, 
illetve különböző módon támogatja; ezek fókuszában mindig az ügyfelek állnak, illetve 
az ügyfelek érdeke áll. Én három területet szeretnék kiemelni, amelyben 2018-ban 
nagyon szép eredményeket ért el a magyar bírósági szervezet. Ezek a területek: az 
eljárási kódexre való felkészülés, illetve az új eljárási kódexeknek a 2018-as 
alkalmazása, annak a megkezdése; a XXI. századi digitális innovációk; illetve 2018-ban 
kezdtük meg az ügyfélközponti rendszerünk létrehozását, illetve szintén a tavalyi évben 
alakítottuk ki az ügyfélsegítő rendszerünket is.  

Az nyilvánvaló, ebben a teremben mindenki által tudott, hogy 2018. január 1-
jén hatályba lépett az új Pp., illetve a közigazgatási perrendtartás, majd július 1-jén az 
új büntetőeljárási törvény. Az szinte példa nélküli, hogy ilyen jelentős mértékű 
átalakuláson essen keresztül a magyar kódexrendszer, amelyek ráadásul mind a 
bíróságok által közvetlenül alkalmazandó jogszabályok, így teljesen nyilvánvalóan a 
bírói kar számára óriási kihívást jelentett, egy olyan kihívást, amilyen az ezt megelőző 
évtizedekben biztos, hogy nem volt, de a társhatóságaink, a társhivatásrendek számára 
is nagy kihívás volt, és magától értetődik, hogy leginkább az ügyfelek is megérezték 
azért ennek a hatásait. 2017 - mint arról egyébként elnök asszony korábban be is 
számolt - a felkészülés éve volt. Ebben az időszakban a jogszabályokat, a tervezeteket 
sokat véleményeztük, az egyébként már meglévő képzési rendszerünket olyan 
elemekkel egészítettük ki, mint a CooSpace e-learning platformunk, ami egy oktatási 
tananyagrendszer tulajdonképpen, és amelynek csak a tavalyi évben volt több mint 
8600 látogatója, több mint 4500 órán keresztül használták a bírókollégáink csak ezt az 
oktatási rendszert. (Dr. Kovács Zoltán kimegy a teremből.)  

Az új eljárási kódexek hatályosulását támogató munkacsoportokat is 
létrehoztunk - Pp., Kp., illetve büntetőeljárási törvény -, illetve az E-PER 
kapcsolattartói hálózatunk is ekkor kezdte meg működését, és megkezdtük - minden 
jel arra mutat, hogy eredményesen - az ügyfelek felkészítését is az átállásra. A 
tájékoztatásuk megtörtént, hírek, interjúk, különböző tájékoztató kiadványok, 
kisfilmek formájában; ahol csak lehetett, igyekeztünk az ügyfelekhez eljuttatni az új 
információkat. Mindezeknek az intézkedéseknek az együttes hatása az volt, hogy a 
2018. évben, azt mondhatjuk, hogy viszonylag zökkenőmentesen ment az új kódexekre 
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való átállás. Ezt néhány számmal is próbálom érzékeltetni. (Dr. Keresztes László 
Lóránt kimegy a teremből.) 101 ezer, az új Pp. hatálya alá tartozó ügy érkezett a 
bíróságra tavaly. Ezek 50 százaléka az érkezés évében már befejeződött. A 
visszautasítások aránya mindösszesen 14 százalék volt, de ezeket is igyekeztünk 
oktatási anyagokkal mérsékelni. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
kezdeményezésére történt az, hogy például keresetlevél visszautasítása esetén a 10 
százalékos mérsékelt illetékfizetési kötelezettség már nem áll fenn, azt eltörölte az 
Országgyűlés. Most a kötelező keresetlevél-nyomtatványok egyszerűsítésével 
kapcsolatos kérdés is felmerült. Csak épp a tavalyi évet mondom, amikor is 28 oldalas 
volt a keresetlevél-nyomtatvány, ebből az OBH elnökének a javaslatára lett a ma már 
alkalmazott 8-9 oldalas nyomtatvány. (Dr. Kovács Zoltán és dr. Vitányi István 
visszatér a terembe.) Az intézkedések hatására a 2018 első felében érezhető érkezés-
visszaesés a második félévben már megszűnt. Az új Pp. hatálya alá tartozó ügyek a 
második félévben 57 ezres számot tettek ki, ez 30 százalékos növekedés volt az első 
félévhez képest. Megtanulták a társhatóságaink, az ügyfelek is, hogy hogyan kell 
alkalmazni az új Pp.-t, és a 2018. év második felében már sokkal intenzívebb lett a 
pörlekedési hajlandóság. 

A XXI. századi digitális innovációinkról is biztos, hogy az internetes 
honlapunkon is sok mindent lehetett olvasni. Az elektronikus ügyintézés 
természetesen egyszerűbb, gyorsabb kapcsolattartást tesz lehetővé a bírósággal, az 
ügyfelek és a bíróság között értelemszerűen. 2016. július 1-jétől ez már civilisztikai 
eljárásokban lehetővé vált, de 2018. január 1-jén jött el az az időpont, amikor 
valamennyi bírósági eljárásban most már van rá lehetőség. Nyilvánvaló, hogy ez 
egyrészt adminisztratívteher-csökkentéssel jár, másrészt csökkenti az ügyintézésre 
fordított nemcsak bírósági, hanem ügyfélidőt is, és lehetővé teszi, hogy az ügyfelek 
gyorsan és hatékonyan intézhessék a bírósági ügyeket. 2018-ban a civilisztikai 
perekben az ügyek 51 százaléka már ilyen formában, ilyen módon, elektronikusan 
indult.  

A „Digitális bíróság” projektünk szintén 2018-ban indult. Ezzel a jövőt céloztuk 
alapvetően, az eredmények idén realizálódnak. Három pilléren áll: bírósági 
határozatok közzétételének és anonimizálásának a fejlesztése az egyik eredmény, 
amelyet elérünk, sőt már elértük; a bírósági eljárások iratainak elektronizálása, ez az a 
bizonyos e-akta, amiről sok szót ejtünk; és a bírósági periratok elektronikus 
betekintésének a biztosítása, ez a bizonyos tértől, időtől független hozzáférési 
lehetőség. Valamint a bírósági szakrendszereknek a közhiteles nyilvántartásokkal való 
összeköttetésének a megteremtése; ez is tulajdonképpen már sok közhiteles 
nyilvántartással már megtörtént, illetve küszöbön áll.  

A VIA VIDEO projektünk is a 2018. évben kezdődött meg. Tavaly 72 
távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermet alakítottunk ki országszerte, ez idén 
természetesen számossal fog bővülni. Szeptembertől kezdődött meg az elsőnek az 
üzembe helyezése, egyébként az egri Törvényházban. Négy hónap alatt volt összesen 
300 távmeghallgatás, amelyet alkalmazunk. Nagyon újszerű, nagyon érdekes 
innováció. A bírók nagyon gyorsan megtanulták az alkalmazását; kétségtelen, oktatási 
anyagok is készülnek, és személyközi kontaktusban is vagyunk az azt alkalmazó 
kollégákkal. Nagyon szép eredményeket hoz egyébként ügyfél-elégedettségben is és a 
bírósági munka hatékonyságában is. A hatásai az ügyfelek számára, hogy a bíróság 
székhelyétől távol lakó tanú például a lakóhelyéhez a legközelebb eső bíróságon tehet 
vallomást; az állampolgárok időt, költséget takarítanak meg, és az eljárásban való 
közreműködésük kényelmesebbé is válik. A bíróságok számára az eljárások 
időszerűségének a javulását hozza következményként, illetve eredményként, és 
garantálható a perben részt vevő személyek fokozottabb biztonsága is. Ez különösen a 
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büntetés-végrehajtási eljárásokban nagyon lényeges, hogy a büntetés-végrehajtási 
intézetekből nem kell elszállítani az egyes meghallgatásokra adott esetben az 
elítélteket; ugyanakkor a bíróság szempontjából is fontos a biztonság, merthogy a 
kollégáim rendszeresen büntetés-végrehajtási intézetekbe kénytelenek ellátogatni, de 
most már tulajdonképpen, azt mondhatom, ez is megszűnőfélben van. Biztosítja ez a 
rendszer a tárgyalások pontos és bármikor rendelkezésre álló dokumentálását is. Tehát 
mivel olyan tűpontos a rendszer, a hanganyag, képanyag nagyon pontos, ezért tökéletes 
dokumentációt biztosít arról az eljárási cselekményről, amiről készül. A 
beszédfelismerő és -leíró szoftvereink szintén egy hatékonyságot segítő 
eszközrendszert képeznek. A hangfelvételből ezek automatikusan írott szöveget 
készítenek. Tavaly 879 darab ilyen eszközt állítottunk munkába; nyilván ez is a fejlődés 
része, hogy majd idén is egyre több lesz. 

Az innovációs eszközbeszerzéseinkről most annyi talán elég lesz, hogy számos 
laptopot, táblagépet vásároltunk a bíráknak; ez is a távmunkát szolgálja, hogy ők is 
időtől, tértől függetlenül tudjanak dolgozni. 

A pertartam-kalkulátort is 2018-ban állítottuk munkába. Ennek a segítségével 
kiszámíthatják az ügyfelek, hogy melyik bíróságon körülbelül mennyi a várható 
pertartam. Ez azért nagyon lényeges, mert a vagylagos illetékességek esetén, én úgy 
tudom, az ügyvédek szokták is használni a vagylagos illetékességű ügyekben: ők a 
rövidebb pertartamot ígérő bíróságot szokták választani. 

Az sms-, illetve e-mail-értesítés az ügyekről: ez is egy újfajta innováció. Ez is az 
ügyfelek érdekét szolgálja, igen jelentős költség- és időmegtakarítást eredményez 
ügyféli oldalon, nem kell elmenni a kezelőirodára, nem kell elmenni a bíróságra. (Dr. 
Keresztes László Lóránt visszatér a terembe.)  

Az ügyfélközpontok kialakítása is tavaly kezdődött meg. Az egri Törvényház 
felújítása 3,5 milliárd forintból történt, ekkor fejeződött be. Itt az ügyfélközpontot én 
személyesen a megnyitón ki is próbáltam. Később aztán Szigetszentmiklóson épült még 
meg egy ilyen ügyfélközpont. Az a cél, hogy minden bíróságon legyen majd. Az talán 
kevesebb publicitást kapott, hogy ez nem egyszerűen egy megjelenésbeli elem, nem egy 
forma csak; az is, kétségtelen, tehát egységes megjelenést biztosít majd a bíróságoknak. 
De nemcsak erről van szó: ott egy ügyintézési tartalmat is kialakítottunk. Óriási 
segédanyag áll rendelkezésre az ott dolgozóknak - hatalmas felkészültséggel 
rendelkeznek egyébként -, valamennyi kezelőirodai funkció, valamennyi ügyszak egy 
helyen megtalálható. Tehát például ha az egri bíróságra valaki bemegy, de neki egy 
másik megyebeli bíróságon van ügye, ő azt ott meg tudja nézni Egerben. Tehát az egri 
lakos bemegy oda, és minden további nélkül bármilyen ügyben két kattintással meg 
tudja nézni, hogy mi van azzal az eljárással, amiben érdekelt. De nagyon széles körű, 
sok más egyéb felkészültséggel is rendelkeznek az ott dolgozók, nagyon széles körű 
tájékoztatásokat kapnak - mikor van elnöki fogadóóra, és így tovább; most nem akarom 
sorolni. De az a lényeg, hogy ott egy nagyon komoly tartalmat is sikerült létrehoznunk, 
és amikor egy új ügyfélközpont megépül, akkor oda azt a humán erőforrást is adjuk, 
azt a felkészültséget pedig biztosítjuk, ami már például Egerben is van.  

Az ügyfélsegítő egy kis tartalmi változást is jelentett. Ez volt régen a panasznap, 
ezt alakítottuk át. Nemcsak az elnevezése változott, hanem az új Pp. hozza ennek az 
újfajta intézménynek a szükségességét. Szélesebb körű a tájékoztatási lehetősége a 
bíróságnak, mint korábban volt, és ezt igyekszünk kihasználni, megint csak az ügyfelek 
érdekének a támogatása érdekében. 

A szervezet társadalmi felelősségvállalása kapcsán nem akarom végigmondani 
az országos programjainkban elért eredményeket, de a 2018. évet összefoglalóan úgy 
tudnám jellemezni, hogy az egyes országos programjaink, mint a „Nyitott bíróság”, a 
gyermekközpontú igazságszolgáltatás, a tanúgondozás és az áldozatvédelem, valamint 
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a bírósági közvetítés bizonyos körökben össze lett kapcsolva. Legeslegelsősorban itt 
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az áldozatsegítés irányába mozdulnak el egyre 
inkább ezek a programok. Ez összefüggésben van a gyermekbarát 
igazságszolgáltatással és a „Nyitott bíróság” programmal. Nagyon sok ezer 
középiskoláshoz jutnak el a bírókollégáim, akik egyrészt erősítik a jogtudatosságot, 
másrészt pedig segítenek megelőzni, hogy áldozattá váljanak azok a sérülékenyebb 
vagy ilyen jellegű veszélyeknek jobban kitett csoportok, akikhez így, ezeken a 
programokon keresztül el tudunk jutni. (Vigh László kimegy a teremből.) Ez az a 
programrendszer tulajdonképpen, amit ma már nem tudunk beskatulyázni egyik 
említett programba sem, hanem ez egy összefoglaló olyan program, amelyben arra 
figyelünk, hogy milyen igények vannak, tehát a fiatalok visszajelzéseire nagyon 
figyelnek a bírókollégák, és igyekeznek a mi olyan tapasztalatainkat megosztani velük, 
hogy ne váljanak áldozattá. Elég, ha csak az internet használatát említem: a kérdések 
döntő többsége, amit a bírókollégák kapnak, ezzel van manapság összefüggésben. Nem 
lehet természetesen statisztikailag megmutatni és kimutatni, hogy milyen haszna van 
társadalmilag ezeknek a programoknak, de abban biztos vagyok, hogy van. S hogy 
mennyire erős az igény az ilyen jellegű bírósági tevékenységre is, most még 
áldozatsegítő központ momentán nem sok van az országban, de például Miskolcon van, 
és annak idején én még, nem is olyan régen, miskolci elnökként az áldozatsegítő 
központ vezetőivel tartottunk közösen, illetve az egyik bírókollégám előadást, és bizony 
nagyon értő fülekkel találkoztunk. Ezek azok az irányok, amelyekben fogjuk még 
továbbfejleszteni a programot. 

Röviden tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani. Még zárásképpen, 
nem szorosan a beszámolóhoz illeszkedő témát szeretnék érinteni, és ez a bírói 
illetmény. Merthogy azt most igyekeztem bemutatni, és reményeim szerint ez talán 
sikerült is, hogy a magyar bírósági szervezet Európa élvonalában van. Az illetményünk 
azonban annak nagyon a végén van, és ebben tulajdonképpen a 11 ezer kollégámnak, 
ha úgy tetszik, a kérését tolmácsolom, és abban reménykedem, hogy ebben azért 
rövidesen változás lesz, és azt a nagyszerű munkát, amit az ügyfelek érdekében a bíró 
és igazságügyi alkalmazott kollégáim végeznek, a mostanitól azért valamennyivel 
jobban el fogja ismerni a jogalkotó. (Vigh László visszatér a terembe.) Alapvető 
szándékunk volt egyébként annak az Országos Bírósági Hivatalban kidolgozott 
illetménykoncepciónak a megalkotásával, hogy a jelenlegi illetményrendszernek az 
anomáliáit is kiküszöböljük. Az idősebb kollégák, fiatalabb kollégák elismertsége is 
meglegyen, erősítsük a fiatalabb kollégáinkban azt a késztetést, hogy a bíróságra 
jöjjenek dolgozni, illetve szeretnénk, ha a különböző szintek közötti mozgást is 
elősegítené majd az esetleges új illetményrendszer, mert ebben is vannak még bizonyos 
hiátusok. 

Nagyjából ennyit szerettem volna magamtól elmondani. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Répássy Árpád elnökhelyettes 

úr beszámolójának az elején megérkezett Varga László képviselőtársunk, aki, ha jól 
értettem, helyettesíteni fogja Arató Gergely képviselőtársunkat. (Dr. Varga László 
bólint.) Akkor ezt a helyettesítést bejelentem. Köszönöm szépen. 

Az elfogadott tárgyalási rendünknek megfelelően most a képviselői kérdések 
következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a körben. 
(Jelzésre:) Bajkai István képviselő úré a szó. Tessék parancsolni, képviselő úr! 
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Kérdések 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnökhelyettes Urak! Tisztelt Kollégák! Mindenekelőtt 
szeretném a Fidesz-KDNP-frakció nevében megköszönni mindazt az erőfeszítést, 
munkát és nem utolsósorban eredményt, amelyet az Országos Bírósági Hivatal elért. 
Szeretném megköszönni azt a 2018. I. félévére vonatkozó beszámolót is, amely 
szerintem rendkívül részletes, mély tartalmú és valóságot pontosan bemutató, igazi - 
ha szabad ezt a kifejezést használnom, azt hiszem, jogászok között igen - jogászi 
pontosságú, bírói pontosságú képet nyújt számunkra az Országos Bírósági Hivatal 
eredményeiről. 

Ahogy azt tisztelt elnökhelyettes úr is kifejtette, a magyar igazságügyi 
rendszerünk, bírói szervezetrendszerünk Európa élvonalába tartozik. Ez azt jelzi, hogy 
az Országos Bírósági Hivatal munkatársai, vezetése rendkívüli módon gondot fordított 
arra, hogy a bírósági szervezetrendszer valóban a XXI. század követelményeinek 
megfelelő infrastruktúrával, szellemi, anyagi, digitális, szakmai, s a többi 
infrastruktúrával rendelkezzen a hatékony bírói munka elvégzése érdekében. Szóval, 
mindezekért, azt gondolom, a köszönetnyilvánításunkat és elismerésünket tudjuk 
kifejezni. 

S ha szabad még egy rövid megjegyzést tenni az időkereten belül, ahogy azt a 
tisztelt elnökhelyettes úr is kifejtette, a civilisztikai ügyszakokra 90 százalék fölötti első 
fokon lezárt ügyeknek a ténye azt jelzi, amire az ügyfél-elégedettség kifejezést használta 
az elnökhelyettes úr, én pedig, nyilván hasonló fogalom, nagyon közel áll egymáshoz, 
de mégiscsak azt jelenti, hogy az ügyfelek egy olyan igazságot kaptak - tudom, hogy 
nem használja a polgári perrendtartás az igazságnak ezt a típusú kifejezését, de 
mégiscsak az igazsághoz jutottak, mert úgy gondolták, hogy azzal az ítélettel szemben 
nem kell vagy nem szükséges fellebbezni -, hogy elfogadják a bíró döntését, számukra 
ő ott igazságot szolgáltatott. Úgyhogy ez is önmagában nemcsak az ügyfél-
elégedettséget, hanem a magas szakmai színvonalat is jelzi a bírói kar tagjai részéről. 
Köszönjük ezt is. 

Egy rövid kérdést ha megenged, tisztelt elnökhelyettes úr, ez tulajdonképpen a 
beszámolóból megismerhető, de a véleményére lennék kíváncsi. Nevezetesen arra, 
hogy az Unió előzetes döntéshozatali eljárásában megszületett ítéletek kapcsán, ez 
nyilván kihatással lesz a magyar bírói ítélkezési gyakorlatra és a nemzeti jog, hazai 
joggyakorlat fejlődésére egyaránt, ennek a ténynek a tükrében hogyan látja 
elnökhelyettes úr a fejlődés irányait vagy a joggyakorlat változásának esetleges főbb 
szempontjait, illetve tud-e esetleg változásról vagy változási irányokról egy kis 
betekintést adni a számunkra a közeljövő vonatkozásában. Köszönöm szépen a szót. 

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

elnök úr. Tisztelt Elnökhelyettes Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Én is szeretnék 
köszönetet mondani a bírói testületnek a 2018. évi munkájáért, tényleg példamutató, 
amit letettek az asztalra, és minden bírósági dolgozónak is ezen keresztül. A 
kérdéseimet szeretném elnökhelyettes úr felé megfogalmazni. 

Elnökhelyettes úr is jelezte a beszámolójában azt, hogy nagyon fontosnak tartja, 
hogy a hátralék minél előbb le legyen dolgozva, minél nagyobb mennyiségben legyen 
ledolgozva, és hogy mindig több legyen a befejezett ügyek száma, mint az új, érkező 
ügyeké, és így lehet ezt ledolgozni. Ezzel teljes mértékben egyetértek, de ezzel 
kapcsolatban szeretném azt a kérdést megfogalmazni, hogy ha folyamatosan ezt 
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sulykoljuk a bírákba, és ez irányba működik minden tendencia, akkor nem fog-e ez 
valamilyen szinten a minőség rovására menni. Tehát nem tapasztalt-e ilyenfajta 
változást a kérdéses évben? Ez lenne az első kérdésem. 

A második kérdésem: elnökhelyettes úr is jelezte az elektronikus ügyintézéssel 
kapcsolatosan, hogy milyen pozitív elmozdulás van a bíróságokon, és gyakorlatilag már 
minden ügyterületen lehet elektronikus ügyintézéssel beadni az ügyeket. Ezzel 
kapcsolatosan számos jelzés érkezett hozzám, hogy az elektronikus ügyintézéssel a 
bíróságon belül azért vannak folyamatosan problémák. Ebben volt-e újabb változás, 
javulás ebben az időszakban? Remélem, hogy volt. 

Illetve az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozna, azt is említette itt 
elnökhelyettes úr, hogy az új Pp. alkalmazása most már folyamatos volt 2018-ban, és 
már meglehetős gyakorlat is van ezzel kapcsolatban a bírósági berkeken belül. 
Érzékeltek-e magával az új jogszabállyal kapcsolatosan problémákat, több problémát, 
illetve erre vonatkozóan van-e olyanfajta indíttatás, hogy a kormányzat felé módosító 
javaslatokat tegyenek jogszabály-módosítással kapcsolatban? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván 

még felszólalni ebben a körben. (Jelzésre:) Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék 
parancsolni, alelnök úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A legutóbbi beszámoló meghallgatásakor az egyik probléma az volt, hogy 
miért későn érkezik a beszámoló a bizottság elé. Most ezen is változtatott a beterjesztő, 
hiszen az első félévi anyag már áprilisban megérkezett, tehát ez sem lehet kifogás ilyen 
szempontból. Ezt köszönjük szépen, mert azt már mindenki tanulmányozhatta jóval 
korábban is. Úgyhogy köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még 

felszólalni ebben a körben. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A kérdések körét 
lezárom. Megadom a szót elnökhelyettes úrnak, hogy válaszoljon az elhangzott 
kérdésekre. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Dr. Répássy Árpád válaszai 

DR. RÉPÁSSY ÁRPÁD elnökhelyettes (OBH): A kérdezők sorrendjében 
szeretnék válaszolni. 

Bajkai képviselő úr kérdezte, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásról mi a 
véleményem. Az előzetes döntéshozatali eljárásban kétségtelenül felmerülhetnek és 
merültek is fel olyan kérdések, amelyek nem feltétlenül voltak odavalók, ez kétségtelen. 
De én alapvetően arra koncentrálok, hogy a szakmailag értékelhető kérdések 
kerüljenek majd az EU előzetes döntéshozatali eljárásába. Tehát az összehasonlítójog- 
és a nemzetijog-fejlesztés eszköze lehet ez az intézmény, és a hivatal biztos, hogy arra 
fog koncentrálni, és arra koncentrál most is, hogy ezt a jogintézményt a bíráink ilyen 
eszközként használják. Az kétségtelen, és én ezt már bemutattam, hogy az Európai 
Uniónak az élén jár a magyar igazságszolgáltatás. Olyan nagy változásokat, olyan nagy 
fölfordulást, én úgy gondolom, nem szükséges ennek a jogintézménynek a kapcsán sem 
tenni. 

Gyüre Csaba képviselő úr kérdéseire válaszolok. Nem megy-e a minőség 
rovására az a sok befejezés, vagy az a kényszer talán, amit a bírók éreznek, hogy be kell 
fejezniük az ügyeiket? Nagyon örülök a kérdésnek, mert ez egy sok évtizedes nagy 
kérdés a bíróságon, amit mi, bírák mindig ugyanúgy válaszolunk meg: a minőségnek 
soha semmi nem mehet a rovására. Tehát minden bírónak, aki a talárt magára ölti, 
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annak megtanítjuk, hogy a legeslegelső a minőség. A minőség alatt persze nagyon sok 
mindent lehet érteni, ennek nagyon sokféle - csúnya idegen kifejezéssel élve - 
indikátora van. De a lényeg az, hogy az az ítélet legyen megalapozott, legyen jogszerű a 
döntés. Ez a legfontosabb. Kétségtelen, időszerűnek is kell lenni, mert akkor lesz 
megfelelő az az ítélet. De én úgy gondolom, hogy ebben azért a bírói kar nagyon felnőtt 
hozzáállást tanúsít évről évre, vagy inkább úgy mondom, napról napra. Én még 
igazgatási vezetőként mindig oda szoktam tenni, hogy de be kell fejezni azért az 
ügyeket, és igen, jogszerűen kell befejezni az ügyeket, megalapozottan kell befejezni, 
mert ezeknek a követelményeknek az igazságszolgáltatással összhangban kell 
érvényesülniük, mert csak így lesz az ügyfelek elégedettsége az az eredmény, amit 
egyébként nekünk hoznunk kell.  

A második kérdés az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban esetleg 
visszajelzett problémákat érintette. Ha kis konkrétumokat hallanék, akkor többet 
tudnék erről mondani. Az elektronikus ügyintézés és a bírósági munka természetesen 
bizonyos értelemben véve egy különös házasság, hiszen mi mindig egy papíralapú 
aktákból dolgozó emberek voltunk, valamelyest még vagyunk is, de azt meg kell érteni, 
hogy aki nem tud fejlődni ezeken a területeken, az nagyon le fog maradni, a bíróság 
sem maradhat le. Ráadásul ezek kivétel nélkül olyan eszközök, amelyekre - engedjék 
meg, hogy most egy kicsit személyesebb hangvételt üssek meg - a saját konkrét 
példáimban a saját bírókollégáim reagáltak. A kezdeti idegenkedést valóban felváltotta 
az alkalmasságnak az öröme, tehát az, hogy meg tudtam tanulni, tudom csinálni, és jó 
az eszköz, hasznos az eszköz, jobban tudok dolgozni vele, mint nélküle. Ezek tehát 
egyfajta gyerekbetegségek, ide akarok kilyukadni. A fejlődés természetesen 
megállíthatatlan; erre a vonatra fel kell szállni a bírósági szervezetnek, és mi 
felszálltunk, a XXI. században van a magyar bírósági szervezet. Úgyhogy ebben a 
kérdésben sem látjuk azt, hogy nagyon alapvető, nagy teendőink lennének, de azt is 
kell tudni, hogy javarészt ezeknek a teendőknek az elvégzésére informatikusok 
hivatottak, és az informatika néha vezeti vagy próbálja vezetni a kezünket. Folyamatos 
kölcsönhatásban van egymással ez a két különböző tényező, megállás nélküli, 
mindennapos feladatokat ad nekünk, bírósági vezetőknek, és a szakmai vezetőknek is 
adja a feladatokat, mert az informatikai rendszerek sosem vezethetnek - erre is nagyon 
nagy hangsúlyt szoktunk fektetni -, nem eredményezhetnek jogszabálysértő 
állapotokat. Mert az informatika persze mondja, hogy mit hogyan kellene csinálni, csak 
nekünk, jogászoknak tudnunk kell, hogy azt nem lehet úgy. És ezért mondom azt, hogy 
ez egy mindennapos folyamat, mindennapos munka. Természetesen lehetségesek 
gyerekbetegségei, mint minden új számítógépnek, amelyet otthon beállítunk, és az sem 
mindig működik tökéletesen, de ezeket azért nem érezzük, nem jönnek vissza olyan 
nagyon nagy fennakadások, amelyek az ügyfelek érdekét alapvetően és hátrányosan 
érintenék.  

Az új Pp. - számos tapasztalatunk van már az új Pp.-vel kapcsolatban. Hogy 
vannak-e problémák, én azt gondolom, hogy ez inkább olyan szakmai kérdés, amit 
majd az ezzel foglalatoskodó munkacsoportban fogunk egyébként valóban akár a 
kormányzat, illetve a jogalkotó elé is tárni, de azért az Igazságügyi Minisztériumon 
keresztül képzeljük el értelemszerűen, a vele való együttműködésben. Ez a 
munkacsoport egyébként már felállt, létrejött, és fogjuk majd mondani a 
tapasztalatainkat. Én nem nevezném ezeket problémának. Az 1911. évi I. törvény 
hatálybalépésére négy év volt még annak idején. Egész egyszerűen azt el kell fogadni, 
hogy ilyen felkészülési időkkel ma már nem lehet dolgozni. A világ rettenetesen 
felgyorsult, a társadalmi viszonyok, a gazdasági viszonyok, az emberek életviszonyai 
egész egyszerűen nem teszik lehetővé ezt a lassúságot. Gyorsan kell a jogszabályokat 
véleményezni, gyorsan kell őket alkalmazni, és erre rugalmasan kell tudni a bírósági 
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szervezetnek reagálnia. Alkalmazkodnunk kell a jogalkotói döntésekhez, és úgy tűnik, 
hogy ez jól is megy a bírói szervezetnek ma már. Tehát fogjuk jelezni a 
tapasztalatainkat; hangsúlyozom, nem problémának nevezném őket.  

Talán ennyi kérdés volt, úgy emlékszem. Kovács Zoltán képviselő úr nem tett fel 
kérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Elnökhelyettes úr, köszönjük szépen a kérdésekre adott válaszait. 

Megnyitom a vélemények körét. Kérdezem, ki kíván véleményt megfogalmazni. 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni, képviselő asszony! Varga-Damm Andrea képviselő 
asszonyé a szó. 

Vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm 
tisztelettel elnökhelyettes urakat, törvényszéki elnök asszonyt. 

A legnagyobb segítséget a polgárok nyújtották a bírósági szervezetnek azzal, 
hogy jóval kevesebb ügy érkezett 2015-től a bíróságokra. A 2015-ös 1 477 679 ügyhöz 
képest 15,4 százalékkal kevesebb érkezett 2018-ban, úgyhogy az ügyhátralékok 
ledolgozására azért a perlési hajlandóság csökkenése igencsak hatással volt, ezt nem 
lehet elvitatni.  

Szeretném elmondani, hogy én addig nem fogadom el egyetlen OBH-elnök 
beszámolóját sem, amíg létezik olyan Magyarországon, hogy a hatásköri és illetékességi 
szabályokhoz képest áthelyezik ügyek tárgyalását másik bíróságokra, aminek rendre 
politikai színezete van. Tehát amíg egyáltalán ennek az intézménye fennáll, addig én 
biztosan nem fogom elfogadni, mert úgy gondolom, hogy némileg befolyásolt az, hogy 
mely bírák bíráljanak el ügyeket. 

A kimutatott statisztikai adatok között az szerepel, hogy egy éven belül az adott 
szinten 86 százaléknyi perbefejezés van, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy per, 
amelyik két fokon folyik, akár két évig is eltarthat - merthogy ez egyébként ezt jelenti -
, és nem nagyon láttam a statisztikai adatok között a maradék 14 százalékról, tehát hogy 
ez a maradék 14 százalék átlagosan mennyi idő alatt fejeződik be.  

Az üdvözítő, hogy 40 százalékkal csökkent a két éven túli ügyek száma, de azért 
azt is meg kell említenünk, hogy az összes ügycsomagban, ami a statisztikai adatokban 
szerepel, benne vannak a cégügyek, a végrehajtási ügyek, a bv-ügyek, a szabálysértési 
és egyéb nemperes ügyek, amelyeknél csoda lenne, ha akár egy évig is eltartana az adott 
egy fokon, hiszen az ügyek jellege általában egy kérelem, egy válasz, és nagyon ritka a 
fellebbezés.  

Nagyon fontos az persze, hogy statisztikailag jó számok legyenek, de számomra 
két nagyon fontos dolog van. Az egyik az igazságos, megalapozott ítélet, a másik pedig, 
ami még fontosabb, és amiről nagyon ritkán beszélünk az ilyen beszámolók során, ez 
pedig az, hogy a polgárok kikkel találkoznak. A tárgyalások hangulata, a bírák 
viselkedése, annak érzékeltetése még délután három órakor is, hogy a bíró nem fáradt, 
és érdekli ez az ügy. Elmondom önnek, hogy pont a joggyakorlatom fenntartása 
érdekében hetente egy napot valamely bíróság tárgyalótermeiben töltök hallgatóként. 
Nem azért, hogy országgyűlési képviselőként figyeljem, hanem egyszerűen azért, mert 
három darab új eljárási törvény van azóta, hogy nekem be kellett fejeznem a munkát, 
és szeretném a gyakorlatomat fönntartani ez alatt a négy év alatt is, és emiatt tényleg 
szúrópróbaszerűen járok a tárgyalótermekbe. (Dr. Keresztes László Lóránt kimegy a 
teremből.) Azt azért hadd mondjam, és nagyon kérem, hogy erre a jövőben jobban 
figyeljenek, akár szúrópróbaszerű látogatásokkal: bírák rendre érzékeltetik azt, hogy 
elegük van, fáradtak. Amikor szélvészként megérkezik a bíró öt perccel később, lerakja 
a bírói pulpitusra a hatalmas táskáját, kiveszi belőle a másfél literes ásványvizes üveget, 
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az végig ott van a tárgyaláson - és ott ül bent az ügyfél, aki azt hiszi, hogy ez a normális. 
Hangsúlyozom, nem mindennapos, de egyre gyakoribb. A stílusa a bírának, hogy 
amikor bejön a tárgyalóterembe az ügyfél, azt kell érezze, hogy annak a bírónak az 
életében most, abban a pillanatban a legfontosabb feladat, hogy neki igazságos ítéletet 
adjon - tehát az ügyfélérzet! A statisztikai számok nagyon fontosak, nagyon jók, mert 
egy rendszert működtetnek. De ez az elégedettség számomra sokkal fontosabb, és 
kérem, hogy erre a jövőben nagyon komoly figyelmet szenteljenek. Különösen azért, 
mert mi támogatjuk a béremelkedést, tehát ez nem kérdéses, csak ehhez az is kell, hogy 
a társadalom érezze azt, hogy ő a fontos ebben. 

Tudom, hogy kevés az időm, de hadd mondjam el a következőt. Ugye, azt látjuk 
a vezetői kinevezések vonatkozásában, hogy 89 volt, ebből 20 lett eredménytelen. Úgy 
érzem, hogy a 22 százalék sok. Jogászok jelentkeznek az állásokra, és ők aztán tudják, 
hogy mik a szabályok, hogy ez egy eredményes pályázat legyen. Szakmai közösségben 
adja be a pályázatát, nem egy idegen területre. Tehát számomra ez a 22 százalékos 
eredménytelenné, érvénytelenné nyilvánítás túl sok, és azt kérem, hogy ha ön lesz a 
következő elnöke az OBH-nak, akkor erre nagyon figyeljen oda, mert az egész bírósági 
rendszerben a bírák közérzetét igen befolyásoló volt ez a probléma. 

Még egyet hadd mondjak el. Két héttel ezelőtt olyan tárgyaláson voltam, ahol - 
most figyeljenek! - a hetedik perfelvételi tárgyalás volt. Hetedik! Gondolom, mindenki 
számára ismert az új perszerkezet; azért alapvetően az volt a cél, hogy egy legyen, és ez 
a hetedik. Egyszerűen azért, mert rengeteg olyan ügytípus van, amiben ezt a Pp.-t 
egyszerűen teljesen szabályosan nem lehet alkalmazni. Olyan speciális életviszonyokat 
visznek oda, olyan kérelemrendszereket, különösen például a házassági 
vagyonközösségben, amit egyszerűen lehetetlen nemhogy egy, még kettő perfelvételi 
tárgyaláson is eldönteni, hogy akkor mehet-e tovább. Én csak azért mondtam el ezt, 
mert ez egy rendszerszintű probléma, nagy valószínűséggel a bírák nem panaszkodnak, 
mert igyekeznek helytállni, de nem biztos, hogy ez hozzásegít.  

Ami még, látom, hogy igen komoly probléma, ez pedig… (Az elnök a pohár 
megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezt még hadd… Adsz át időt? (Dr. Varga 
László jelzésére:) Átad időt. (Derültség.) Ez nagyon fontos, ez pedig a bírók szolgálati 
viszonyának megszűnése. Ugye, nyolcan mentek el úgy, hogy… 

 
ELNÖK: Bocsánat, akkor bejelentette Varga László képviselő úr, az MSZP 

részéről, hogy 3 percet átad a Jobbik részére. (Dr. Varga László: Igen.) Köszönöm. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Igen, köszönöm, de ez fontos. Ugye, a 

bírói felső korhatárt nyolcan érték el, és 44-en éltek a negyvenéves nyugdíjba vonulás 
lehetőségével, akik - sokakat személyesen ismerek - számomra óriási veszteség, hogy 
abbahagyták a bírói munkát. Nem akarom név szerint mondani, csak Budapesten 
gyakorlatilag a legjobb családjogi bírók, a legjobb vagyonjogi bírók, akik elmondták, 
hogy úgy érzik, a rendszer már nem az ő lelküknek megfelelő, pedig a szaktudásuk, a 
tekintélyük, a gyorsaságuk, a mindenük megvolt. Meg kell mondjam, ez az ügyvédkar 
számára rendkívül nagy bánatot okozott, kifejezett veszteséget okozott, és nap mint 
nap emlegetik még mindig őket, hogy bezzeg akkor, amikor ő itt, meg ahogy ezt ő 
csinálta… Én azt remélem, hogy ez nem lesz így a jövőben, de szerintem a bírósági 
rendszernek magának kell úgy működnie, hogy támogassa azokat a bírákat, akik 
elmehetnének negyvenéves szolgálati idő után - ugye, a nőkről beszélek -, de ne 
menjenek el. Szóval, ez egy óriási törés volt. Én azt remélem, hogy ez a tendencia nem 
folytatódik. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki 
hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Varga László képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Csak nagyon röviden, 

költői jelleggel megjegyzem itt az elején, hogy milyen érdekes forgatókönyveket diktál 
az élet: nem is olyan régen választották meg önök, tehát a kormánytöbbség Handó 
Tündét alkotmánybírának, és a legutóbbi bizottsági ülésen meghallgattuk Polt Pétert, 
úgy, hogy egyébként az előtt pedig őt nevezték ki újabb kilenc évre legfőbb ügyésznek. 
(Dr. Keresztes László Lóránt visszatér a terembe.) Mennyivel érdekesebb, 
dinamikusabb bizottsági üléseket lehetett volna ebben a két témában tartani, ha 
mondjuk, két hete tartjuk ezt a két meghallgatást. (Dr. Varga-Damm Andrea nevet.) 
Ezt csak úgy megjegyzem a mai közállapotokra. Nyilván nagyobb sajtóérdeklődés és a 
nyilvánosság részéről is komolyabb érdeklődés lett volna talán a bizottsági ülésünk 
kapcsán. 

Tisztelt Elnökhelyettes Urak! Most különösen Répássy elnökhelyettes úrhoz 
szólnék, aki földim is, és nyilvánvalóan sok sikert kívánok a munkájához; ugye, nemrég 
történt meg az ő kinevezése, a beszámoló időtartama után több mint egy évvel, tehát 
ebből kifolyólag túl sok mindent direkt neki címezni nem tud az ember. Tisztességgel 
elmondta a gondolatait, a számokat. Én azt gondolom, amiket Varga-Damm Andrea 
elmondott, azok megfontolandók és életközeli tapasztalatok, amelyeket talán később a 
munkájába be tud építeni. Ugye, itt Varga-Damm Andrea már megelőlegezett egy 
posztot önnek. Én azt gondolom, nagyon kemény munkája lesz abban, akárhogy is 
alakul ez, hogy ennek a posztnak a renoméját, megbecsültségét helyreállítsa. Handó 
Tünde munkája azért okkal-joggal volt a célkeresztjében a kritikáknak. Azt azonban én 
is meg tudom erősíteni, hogy a 2018. I. félévi beszámolót, amely az ő munkájához 
kötődik ilyen módon, nyilvánvalóan nem áll módomban támogatni. Ez nem önnek szól, 
nyilván érti ezt, hiszen ön tulajdonképpen egy kötelezettségnek tett eleget. Azt azonban 
jónak tartottam volna, ha elnök asszony még meglátogatja a bizottságunkat, még az 
alkotmánybírói menekülőpályája előtt.  

Sok sikert kívánok tehát ehhez a munkához, a bírói testületnek, a kollégáknak 
nyilván nagy tisztelet és köszönet a munkájukért. S természetesen a bérrendezést, hadd 
mondjam el én is, a frakciónk is támogatja hosszú évek óta. Egyébként Bárándy Gergely 
az előző ciklusban is számtalanszor fölvetette ezt a kérdést, tehát ez egy olyan ügy, 
amely, azt hiszem, nem várathat magára. Ebben van feladata az Országgyűlésnek, ezt 
hadd tegyem az asztalra, és ebben a frakcióm nyitottságát is hadd hangsúlyozzam újra 
önök előtt. 

Még egyszer tehát: a szavazási magatartásom nem a konkrét helyzetnek szól, 
hanem az elmúlt évek nagyon szomorú tapasztalatainak. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még felszólalni. (Jelzésre:) 

Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az elhangzott beszámoló 

a Varga László képviselőtársunk által elmondottakat cáfolja. Tehát azoknak az 
eredményeknek a tükrében, amelyekről itt mind a beszámolóban írásban is 
olvashattunk, illetve az elhangzott szóbeli kiegészítés is tartalmazza, azt gondolom, 
Handó Tünde munkáját ilyen módon leértékelni szerintem nem tisztességes.  

Nyilván van egy politikai szembenállás az ellenzék és a politikai pártok között, 
de azt mondani, hogy az Alkotmánybíróság egy menekülőpálya… Szerintem ma a bírói 
csúcs az, hogy valaki kúriai bíró lesz, a Kúria elnöke vagy alkotmánybíró. Az nem egy 
menekülőpálya, szeretném elmondani. És Handó Tünde ezt a bírói tevékenységével, a 
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szakmai publikációival és egyebekkel érdemelte ki, tehát ez nem egy menekülőpálya. 
Jó néhány jogász összetenné a kezét, ha lehetne alkotmánybíró, akik közül egyébként 
jó néhányan meg is érdemelnék. Ő nincs jelen, nem tudja megvédeni magát; gondolom, 
Répássy Árpád e vonatkozásában mond majd néhány szót, de a magam részéről és a 
Fidesz-KDNP-frakció részéről távollétében is azt gondolom, hogy az eredményeit és a 
tisztességét nem gondolnám, hogy meg lehetne kérdőjelezni ebben az ügyben.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Látom, Varga László képviselőtársunk jelentkezett. 

Nem szeretném, hogy vitát nyissunk Handó Tündéről; nyilvánvaló, hogy a Fidesz-
KDNP pozitívan értékeli a személyiségét (Dr. Varga László: Nincs meglepetés.), és 
pozitívan értékeli azt, amit az elmúlt években OBH-elnökként tett. Az ellenzék ezt nem 
így értékeli, ezzel ellentétesen értékeli. Elnök asszonyt többször meghallgattuk itt a 
bizottság előtt is, plenáris ülésen is, ezzel kapcsolatban mindenki ki tudta fejteni a 
véleményét.  

Ezek után megadom a szót Varga László képviselőtársunknak. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, bár a kenyerem javát elvette 

tulajdonképpen elnök úr. Én csak azt erősíteném meg, hogy nyilván nem a tisztséget 
minősítettem ezzel, nyilván nem a bírói testületet vagy a bírósági szervezetet. Én azt 
gondolom, ez a politikai konfliktus - amelyet ő tett ezzé szerintem, de ezzel én le is 
zárom - ismert, ami miatt ő ezt a másik tisztséget ambicionálhatta, és ami miatt önök 
oda kinevezték. Most annak a reményemnek adtam hangot, hogy ezeket a felhőket 
sikerül majd eloszlatni a reménybeli és leendő elnöknek, mert szerintem nem 
szerencsés, hogy ilyen kritika érhette ezt a tisztséget, szerintünk alappal, önök szerint 
alaptalanul. De nagyon sok mindent kell majd tisztázni, például az OBT-vel való 
viszonyt, és sorolhatnám. Ebben kell sokat dolgozni, csak ennek adnék nagyon 
kulturáltan még egyszer hangot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Úgy láttam, hogy Bajkai István képviselőtársunk jelentkezett. Tessék 

parancsolni! Öné a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nem szeretnék 

ismétlésekbe bocsátkozni, de azt gondolom, az OBH által rendelkezésünkre bocsátott 
beszámoló önmagáért beszél. Az Országos Bírósági Hivatal munkája és eredményei - 
és elnökhelyettes úr is kitért az előadásában erre - XXI. századi magaslatba emelték a 
bírósági szervezetrendszert, európai mércével mérve is rendkívül magas színvonalú a 
bíráskodás, a bírósági háttérintézmény és infrastruktúra. Ez önmagáért beszél, ezt nem 
kell tovább magyarázni.  

Hasonlóképpen, azt gondolom, nem kell magyarázni azt sem, hogy jó néhány 
fejlett európai országnak a bírói vagy bírósági rendszere büszke lehetne arra, ha ilyen 
eredményeket tudna elérni. Köztük vannak még olyan országok is, amelyek nálunk 
jobb anyagi feltételekkel rendelkeznek. Ezt csak azért mondom, hogy mindent ennek a 
fényében kell nézni. Az, hogy az Országos Bírósági Hivatal egyébként magas szintű 
eredményeket ér el, egyébként meg az Országos Bírósági Hivatal elnökével szemben 
különböző megfogalmazásokat tesznek a balliberális oldal képviselői - bocsánat, a 
Jobbikot is odasorolom; azt hiszem, oda kell sorolnom (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Mindjárt szót kérek! - Derültség.) -, de annak ellenére azt kell hogy mondjam… 
(Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Hölgyeim és uraim, képviselőtársunknál van a szó! 
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DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Tehát azt kell hogy mondjam, hogy az ilyen 

típusú különválasztás minimum szakmaiatlan, egyszerre eredményes és egyszerre nem 
eredményes.  

Az ügyáthelyezéssel kapcsolatban tett megjegyzés kapcsán pedig csak szeretném 
megjegyezni, hogy az a vonatkozó jogszabályi rendszernek a része. Tehát a képviselő 
asszony olyasmit kifogásol, ami egy elfogadott és létező jogszabályhely. Amíg ez a létező 
jogszabályhely van (Dr. Varga-Damm Andrea közbeszól.), én tiszteletben tartom a 
döntését, hogy addig nem fogja elfogadni egyetlen OBH-elnöknek sem a munkáját (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Az biztos!), mert egy jogszabályunk így szól. Tisztelve 
egyébként az alkotmányosságot, a jogrendszert, ez egy érdekes megközelítés. (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Jó.)  

Az, hogy az ügyvédi társadalom, az ügyvédi kar nevében, ha jól hallottam, 
képviselő asszony tett felszólalást; nyilván elsősorban az ügyvédi kart képviselő 
személyek jogosultak ilyet megtenni. Bár én hosszú ideig voltam - talán hosszabb ideig, 
mint a kolléganő - ügyvéd, mégsem tennék az ügyvédi kar nevében olyan megjegyzést, 
hogy mit tapasztalunk a bírósági tárgyalóteremben. Én azt mondanám, hogy mindig 
lehetnek - és ha ilyen van, akkor meg kell tenni ezzel szemben a szükséges 
intézkedéseket (Dr. Varga-Damm Andrea: Erről beszéltem.) - esetleg olyan 
jelenségek, amelyeket a képviselő asszony kifogásolt, én ilyennel a viszonylag hosszú 
ügyvédi pályafutásom során nem találkoztam. (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Szerencséje.) De hasonlóképpen egy ügyből, vagy esetleg, ha ez egyáltalán valós, nem 
lehet sem a bíróság egészére, sem a bírósági szervezetrendszerre semmifajta 
következtetést levonni. Tehát ilyen nincs. Mint ahogy az ügyelhúzódásokból sem lehet, 
mert mondjuk, Olaszországban is van 41 éve tartó peres eljárás, de ebből mi nem 
vonjuk le, hogy az olasz jogrendszer milyen.  

Úgyhogy csak szeretném még egyszer a tisztelt képviselőtársaim figyelmét 
fölhívni, hogy amikor a 2018. évi beszámolóról beszélünk, akkor szeretném, ha a 
tények mellett maradnánk, és nem szubjektív, kiragadott, összefüggéseiben nehezen 
értelmezhető példák sorozatánál, mert ez erre nem alkalmas. Köszönöm szépen. De 
majd elnökhelyettes úr meg fogja válaszolni a kérdést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, a vélemények 

körében kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A 
véleménykört és a vita egészét lezárom. 

Kérdezem elnökhelyettes urat, kíván-e reagálni a vélemények körében 
elhangzottakra. 

 
DR. RÉPÁSSY ÁRPÁD elnökhelyettes (OBH): Igen, szeretnék. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Dr. Répássy Árpád reflexiói 

DR. RÉPÁSSY ÁRPÁD elnökhelyettes (OBH): Varga-Damm Andrea képviselő 
asszony felvetéseire röviden szeretnék válaszolni. Az érkezés egy adottság, ezt a bíróság 
nem tudja befolyásolni. De azok a tendenciák, amelyek az említett jelentős 
érkezéscsökkenésben jelentkeztek, egyre kevésbé jellemzőek. És én ezt tudom most 
erre a felvetésre mondani. A bírói kar nem tehet arról, hogy mennyi ügy érkezik hozzá, 
de arra, bármennyi is érkezzen, több, kevesebb, mindig az előbb általam említett 
szemüvegen keresztül vizsgálva a kérdést, reagál. 
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Az áthelyezések kérdése: nincsenek ügyáthelyezések a bíróságon. Kirendelések 
vannak a bíróságon, ezt a jogszabály lehetővé teszi. Áthelyezni nem helyezünk át ügyet. 
Áttételek vannak a bíróságon, mert az eljárásjogok megteremtik ennek a lehetőségét, 
de az teljesen más, de ügyáthelyezéssel nem találkozunk.  

A két éven túli ügyekkel kapcsolatos felvetés, hogy nagyon sok olyan ügyszak 
van, ahol fogalmilag kizárt, hogy régi ügy keletkezzék, tehát hogy elhúzódjanak nagyon 
az ügyek - volt egy ilyen felvetése is a képviselő asszonynak -, cégügyek, felszámolás, és 
így tovább. Természetesen ezekben az ügyszakokban nem keletkeznek minősített 
pertartamú ügyek - a két éven túli ügyeket nevezzük annak -, de ez nem változtat azon 
a lényegen, hogy van egy érkezésösszesség, van egy hátrálékösszesség, és annak 
bizonyos százalékaiban számolunk. Egyre kevésbé mindenható egyébként ez a 
százalékos arány, a darabszám az, amire a leginkább a bírósági igazgatásban most már 
koncentrálunk, mert az esetleges folyamatban maradt ügyek, tehát a 
hátrálékcsökkenés nagyon fals, rossz következtetésekre engedő tények 
megállapításához vezethet. Tehát a százalékot már nem annyira tekintjük mérvadónak, 
hanem a darabszámra koncentrálunk, azt kell mindig csökkenteni, csökkenteni a két 
éven túli ügyeket, és ezt meg is tesszük.  

A tárgyalótermi megjelenés kapcsán, hogy egy bíró hogyan jelenik meg egy 
tárgyalóteremben. Nagyon sokféle innovációnk van, és nem akarom most ennek a 
katalógusát itt teljeskörűen feltárni, hogy igenis tudni illik, hogy mi illik; különböző 
ilyen jellegű képzéseket tartunk folyamatosan, figyeljen oda a bíró ezekre a 
megjelenésbeli körülményekre. Mert valóban, azt tudnia kell a bírónak, de a bírók 
döntő többsége egyébként tudja is pontosan, hogy abban a pillanatban, ahogy ő kilép 
otthonról - én ezt szoktam mondani a fiatal kollégáimnak -, a boltban úgy vásárolják a 
kenyeret, mintha három ügyfél nézné őket. És a bírósági vezetők is foglalkoznak a 
kollégákkal, megvan ez a fajta párbeszéd, megvan hozzá a szándék és a törekvés, és én 
úgy gondolom, egy-két fecske biztos, hogy nyarat nem csinál. 2900 bírónk van, több 
mint 8 ezer igazságügyi alkalmazott, és a bírók sem automaták, nem gépek, ők is 
emberek; lehet rossz napja, lehet, hogy éppen azért tette ki a vizet, mert… De 
kétségtelen, hogy van rá igazgatási és van rá vezetői figyelem és folyamatos kontroll. 
Amiről beszélt, hogy szúrópróbaszerű ellenőrzés, ez nem kérdés: folyamatosan 
ellenőrizzük a bíráinkat. Ez nem egy vegzáció, de azért ellenőrizzük. Azokat a 
körülményeket - és egyébként ezt is elnök asszony volt, aki egyre inkább bevitte a 
szervezeti kultúránkba -, hogy igenis ezeket a megjelenésbeli körülményeket is figyelni 
kell, igen, pontosan kell megkezdeni a tárgyalást, mert az alapján ítélnek meg 
bennünket, sok más egyéb mellett.  

Ami a pályázatok eredményességét, eredménytelenségét illeti, bírónak lenni, 
pláne bírósági vezetőnek lenni évről évre egyre nehezebb és egyre felelősségteljesebb 
feladat volt és az ma is. Azért legvégső soron az az állampolgárok érdeke, hogy a 
legalkalmasabb emberek kerüljenek pulpitusra és a bírósági vezetői székekbe. És a 
jogszabály lehetőséget teremt eredménytelenné nyilvánítani pályázatot. Sokkal 
könnyebb mindig mindenkinek igent mondani vezetőként, mint néha egy-egy nemet 
is. Az lenne a legegyszerűbb dolog: aki pályázik, azt akkor rögtön mindenkit nevezzünk 
ki. Szó nem lehet erről! Én értem, hogy ez okozhat bizonyos feszültségeket, de azt én 
megfelelő kommunikációval gondolnám és gondolom megmutatni a világnak. Nyilván 
itt azért szóba jön az is, hogy korlátozottak a lehetőségek, hiszen pályázókról, 
emberekről, személyiségi jogokról beszélünk, zárt kommunikációs lehetőségeink 
vannak értelemszerűen. De én abban bizakodom, hogy el tudja fogadni a 
nagyközönség, el tudja fogadni a közélet, hogy a kinevezőkben megvan az az erő, 
tapasztalat, rátermettség, hogy ki tudják válogatni azokat az embereket, jó kézzel, jó 
szemmel, akik a legalkalmasabbak egy-egy komolyabb vezetői tisztségre. Mert azt is el 
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szoktam mondani a kollégáknak: nagyon vigyázzanak, amikor vezetőnek pályáznak, 
mert minden bíróság olyan, amilyen az elnöke, egy idő után hatást gyakorol rá az a 
személyiség. És bizony ezért nagyon fontos, hogy amikor kiválasztjuk a pályázók közül 
az alkalmasakat, akkor tudjuk, hogy aki oda fog kerülni, nemsokára olyan lesz az a 
bíróság, olyan lesz az a tárgyalótermi megjelenés. És ezért azt nem lehet mondani, hogy 
mindig minden pályázó alkalmas, ilyen tökéletes világban sosem fogunk élni. 

A perfelvételi tárgyalásokkal kapcsolatosan: hetedik perfelvételi tárgyalás. 
Elmondtam az új Pp. hatályosulásával és az azzal kapcsolatos tapasztalatokkal 
összefüggő véleményemet. Fokozott figyelemmel kísérjük ezeket a jelenségeket, de 
eddig is reagáltunk a kedvezőtlen tendenciákra, a jogalkotó pedig mindig partner volt 
a jelzéseinkre. Nincs okom kételkedni abban, hogy ez a jövőben is így lesz, és az ilyen 
jelenségeket biztos, hogy meg fogjuk szüntetni. De vannak az új jogszabálynak még 
változtatásra szoruló elemei; ezt meg fogjuk tudni majd közösen határozni, hogy 
melyek ezek, és a helyes irányba tudjuk terelni az új jogszabályt. 

Nagy szolgálati idővel rendelkező bírókollégák megtartása. A mi szervezeti 
kultúránk alapvetően a „mester és tanítványa”. Tehát a mi szervezeti kultúránk erről 
szól. Az idősebb kollégák meg kell hogy tanítsák például ezekre a tárgyalótermi 
magatartásokra - igen, nem teszem ki a vizet az asztalra, és így tovább -, ez nem csak a 
bírósági elnöknek a dolga, hanem a mesternek és a tanítványának. Tehát ezeknek 
nagyon komoly szervezeti kulturális és egyébként intézményes gyakorlata van a 
bíróságon, a fogalmazói rendszer, az instruktori rendszer, a kezdőbíró-instruálási 
rendszerünk. A bírósági titkárokkal már egészen másképp foglalkozunk, mint akár tíz 
évvel ezelőtt. Én sok-sok évvel ezelőtt, amikor bírósági titkár voltam, éveken keresztül 
soha egyetlen tárgyalóterembe nem jutottam be. Ma már ez elképzelhetetlen. A 
bírósági titkárokat már az ítélkezésre készítjük fel, és nemcsak arra használjuk őket, 
hogy a nemperes ügyekben levegyék a terhet a bírók válláról. Arra is, természetesen, 
mert abból is tanulják a szakmát, de közben egészen más mentalitással építjük fel az új 
bírógenerációkat, mint ahogyan azt korábban tettük. Ezek a dolgok is egy ilyen 
érzékeny szöveti rendszerben összefüggenek egymással. És ezért, valóban, nem 
támogatjuk, hogy a nagy tapasztalattal rendelkező, nagy szakmai tekintélynek örvendő 
kollégák elmenjenek, de minden véget ér egyszer. És értem, hogy a hölgyeknél két 
időpontban is történhet ez az „egyszer”; mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
az arra alkalmas kollégák maradjanak. De ez egy egyszemélyi döntés mindig. Aki ezt 
eldöntötte, onnantól kezdve már nincs az a vezetői ráhatás, ami ezen változtatni tudna. 
De természetesen erre is figyelünk. Én első kézből most ezt a csúnya kifejezést tudom 
mondani, mert én még bírósági elnökként folyamatosan figyeltem ezekre a kollégákra, 
és tudom, hogy az elnök kollégáim is ezt teszik. Ezek óriási nóvummal rendelkező, 
hatalmas tapasztalatú, nagyon értékes tudással rendelkező emberek. Szó sincs arról, 
hogy ne tennénk meg mindent a távozásuk érdekében. (Sic!) De egy élete van a bírónak 
is, és neki pedig ha az a döntése, az egészség az elsődleges, akkor természetesen azt kell 
támogatni, azt a személyes, egyéni emberi döntést kell támogatnia a bírósági elnöknek. 

Azt hiszem, képviselő asszonynak az összes felvetését megválaszoltam. (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Köszönöm, igen.) Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnökhelyettes úr. Gondolom, itt most egy 

nyelvbotlás volt, és azt akarta mondani, hogy ne tennének meg mindent a maradásuk 
érdekében. (Dr. Répássy Árpád: Igen, igen, bocsánatot kérek.) Igen. Köszönjük 
szépen. 

 
DR. RÉPÁSSY ÁRPÁD elnökhelyettes (OBH): Volt még egy felvetés, amire még 

nem válaszoltam. 
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ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. RÉPÁSSY ÁRPÁD elnökhelyettes (OBH): A képviselő úr felvetése az elnök 

asszony szerepét illetően. Elnök asszony átvezette a XXI. századba a bíróságot. Azért 
ezt tudnunk kell. Én még úgy lettem bírósági elnök, még az országos bírósági hivatali 
rendszert megelőzően, úgyhogy nekem van összehasonlítási alapom, hogy milyen volt 
elnöknek lenni akkor, és milyen lett később, amikor az Országos Bírósági Hivatal 
felállt. Azt is látni kell, hogy ez egy teljesen újszerű dolog volt, teljesen önálló 
felelősséggel kellett mindent kiépítenie elnök asszonynak. A létező legnagyobb 
igazságtalanság lenne a részemről, ha én a legnagyobb köszönet hangján most nem 
mondanám azt neki, hogy mindent köszönünk, mindent köszönök, amit a bírósági 
szervezetért tett. Éjt nappallá téve gyakorlatilag, felépítette az Országos Bírósági 
Hivatalt, felépített egy eredményorientált, ügyfélorientált, viszonylag gyorsan, a 
méreteinkhez képest viszonylag gyorsan, rugalmasan reagáló, nagyon hatékony 
államhatalmi szervezetet. És szerintem neki ezért jár a köszönet. Nagyon-nagyon nehéz 
dolga volt, és ezt a dolgát, én úgy érzem, kiválóan teljesítette. Köszönöm, ennyit 
szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnökhelyettes úr. Most a határozathozatal 

következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a bizottságnak a két beszámolóról 
külön-külön kell határoznia. 

Határozathozatal a 2018. I. félévi beszámoló elfogadásáról 

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének 2018. évi I. félévi beszámolóját. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki 
nem? (Szavazás.) Négy. S aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a 
beszámolót elfogadta. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a határozat az Igazságügyi bizottság 
honlapján meg fog jelenni. A bizottság döntésével a 2018. I. félévi beszámoló vitája 
lezárult. 

Határozathozatal 2018. évi beszámoló elfogadásáról 

Most rátérünk a 2018. évi teljes éves beszámolóról történő szavazásra. 
Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2018. 
évi beszámolójának az elfogadását. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) 
Négy. S aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
8 igen, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a beszámoló 
elfogadását támogatja. 

Végezetül a 2018. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
benyújtásáról kell döntenünk. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
önálló indítványának tervezetét munkatársaim kiosztották önöknek. Egy perc 
technikai szünetet rendelek el, míg mindenki át tudja tekinteni. (Jelzésre:) Mehet, 
hölgyeim és uraim? (Nincs ellenvetés.) Köszönöm szépen. 

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, ki támogatja a határozati javaslat 
benyújtását annak kiosztott szövege szerint. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
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(Szavazás.) Négy. S aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 8 igen, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 
határozati javaslatot az ülésen kiosztott szöveggel terjeszti a tisztelt Ház elé. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottságot előterjesztőként a 
határozati javaslat plenáris tárgyalásán személyesen kívánom képviselni. Kérdezem 
képviselőtársaimat, van-e ezzel kapcsolatban észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendi pontot lezárom. 

Köszönöm elnökhelyettes urak és munkatársaik, elnök asszony részvételét, 
továbbá Szecskó József államtitkár úr részvételét is az ülésünkön. Egy perc technikai 
szünetet rendelek el. (Dr. Répássy Árpád, dr. Vajas Sándor, dr. Hajnal Éva, dr. 
Szecskó József és munkatársaik távoznak az ülésről. - Rövid szünet. - Dr. Völner Pál 
és dr. Gyimesi Tamás Ferenc megérkezik az ülésre.)  

A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/7844. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a törvényszéki végrehajtással 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/7844. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Nagy tisztelettel 
köszöntöm az előterjesztő képviseletében Völner Pál államtitkár urat és Gyimesi Tamás 
Ferenc helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a 
javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván e vonatkozásban hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát 
lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tizenhárom. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a bizottság úgy döntött, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. 

Bár az előterjesztéshez módosító javaslatok nem érkeztek, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 19 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság valamennyi tagja a tegnapi nap 
során megkapott. Munkatársaim kiosztották önöknek a javaslat új változatát, amely a 
nyelvhelyességi táblázat 3. pontját érinti, egyebekben változatlan.  

Elsőként kérdezem a kormány álláspontját a kiosztott bizottsági 
módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
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DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elmúlt 
másfél évben folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy bizottsági módosítókkal - 
terminológiák, szövegpontosítások, hibák javítása s a többi - kell hogy foglalkozzunk, 
mielőtt a jogszabályt a parlament elfogadja. Most csak 19 van, volt 82 is. Azt szeretném 
most már sokadszorra megkérdezni, hogy miután ezek a gyakorlatok már az elmúlt 
másfél évben kialakíthatták a minisztériumban azt, hogy amit a bizottsági módosítók 
tartalmaznak terminus technicusokat, szóhasználatokat, fogalmazásbéli 
változtatásokat, ezek rendre visszatérően ugyanazok a jellegű módosítások - meg 
tudom mutatni, fél évvel ezelőtt ugyanígy az „illetőleg” szó helyett más, ugyanígy a 
„megfelelően”-t veszik ki -, azt szeretném kérdezni, nem lehetne-e, hogy ott egy 
munkacsoport létrejöjjön, hogy ezeket a változtatásokat kigyűjtsék jellegek szerint, és 
utána, amikor az új törvényjavaslatok bejönnek, ezeket már ezek ismeretében vagy 
ezekkel a módosításokkal nyújtsa be a tárca. Most tényleg, ez számomra, már bocsánat, 
de elfogadhatatlan! Ezek nem újdonságok, amik itt a 19 pontban le vannak írva. 
Ugyanilyen típusú módosító javaslatok, mert ugye, ezek szóhasználatok, hibák, 
nyelvhelyességi szempontok, megtennék-e, hogy esetleg a jövőben ezen a gyakorlaton 
változtatnak, vagy azokkal a munkatársakkal - mert gondolom, nem a bizottság tagjai 
csinálták ezt, vélhetően van itt a Házban munkatárs vagy munkatársak, akik ezt végzik 
-, hogy azokkal, mielőtt benyújtanak egy javaslatot, nem tennék meg, hogy egyeztetik? 
Nagyon sok időt, nagyon sok papírt, nagyon sok figyelmet von el lényeges kérdésekről, 
úgyhogy tegyék már meg, hogy a jövőre nézve ebben valami változás lesz! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni a 

vitához. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nem, a vitát lezárom.  
Most a szavazás következik. Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a 

kiosztott módosítójavaslat-tervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró módosító 
javaslata is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Tizenhárom. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Tizenhárom. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 13 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta és a részletes vitát lezáró 
bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is lezárom. Köszönjük államtitkár úr és helyettes államtitkár úr 
részvételét. Fél perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Völner Pál és 
dr. Gyimesi Tamás Ferenc távoznak az ülésről.) Köszönöm szépen, folytatjuk. 

Állatkínzásért elítélt személyek adatbázisának létrehozásáról szóló 
H/6659. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a 3. napirendi pontunk: az Állatkínzásért elítélt személyek 
adatbázisának létrehozásáról szóló, H/6659. számon Stummer János, Jobbik, 
képviselő által benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 
Stummer képviselőtársunk nincs itt; ő egyedüli benyújtó. Meg kell jegyeznünk, hogy az 
előterjesztő kérésére a 2019. október 29-i ülésünk napirendjéről a tárgyalást a bizottság 
levette, és így tettük erre az ülésre.  
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A bizottsági vita következik, ennek nincs akadálya. Kérdezem a bizottság tagjait, 
ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Stummer János képviselőtársam elnézést kér, de 
nagyon fontos ügyben kellett vidékre utaznia, nem tud itt lenni, és rajtam keresztül is 
elnézést kér emiatt. Köszöni a múltkori pozitív hozzáállást, hogy át lett helyezve a mai 
napra, de sajnost most sem tudott megjelenni.  

Néhány gondolatot én mondanék el ezzel kapcsolatban, és kérem mindenkinek 
a támogatását. Azt gondolom, hogy ez a törvénymódosító javaslat nem politikai kérdés, 
hanem mindenki, aki jó érzésű, és valóban védi az állatokat, és szeretné, ha még 
pozitívabb lenne a Magyarországon élő állatok helyzete, kérem, az támogassa ezt a 
javaslatot. Ez a javaslat elsősorban arra irányul, hogy legyen egyfajta adattár, amelyben 
a korábbi állatkínzók neve szerepel. Hogy miért van erre szükség? Azért, mert látjuk 
azt, hogy azoknak az állattartóknak, akikkel kapcsolatban bűncselekmény elkövetése 
már felmerül, és ez bizonyítást is nyer, azt tapasztaljuk, hogy ezeknek újra vannak 
állataik, akár lovakat tartanak, akár másfajta állatokat, vagy legyen szó akár csak 
kutyákról, macskákról. Nagyon gyakran előfordulhat, hogy pontosan azért követnek el 
bűncselekményt, mert az állatok iránti szeretet, tisztelet nem úgy van meg bennük, 
mint egy átlagemberben, és ezért is fordult elő a bűncselekmény. A jelenlegi javaslat 
legfontosabb célja újabb bűncselekmények megelőzése, mégpedig azzal, hogy így 
legyen egy bizonyos ellenőrzés, hogy ezek az állattartók nem szegik-e meg a jövőben 
azokat a szabályokat, amelyek az állatokra vonatkoznak.  

Itt elsősorban valóban a bűnmegelőzés lenne a cél. Azt gondolom, ez 
mindenkinek fontos, hogy Magyarországon ez is megvalósuljon, ezért kérem 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni. (Jelzésre:) Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Itt tulajdonképpen egy adatbázis létrehozásáról van szó. Az Igazságügyi 
Minisztérium szakmai álláspontja, azt gondolom, mindenki előtt ismert, hogy ilyen 
típusú adatbázis, amely a büntetőjogi normákkal áll összhangban, létezik, tehát ilyen 
van.  Ezt csak azért mondom, mert a büntetőjogi szabályaink, illetve az egyes 
igazságügyi és büntetőeljárásban közreműködő szerveknek az adatai vagy 
adatszolgáltatása, nyilvántartása egyrészt összhangban áll az Alaptörvényünkkel, 
alkotmányunkkal, másrészt pedig valóban segíti adott esetben a későbbi 
bűnfelderítéseket, javítja ezek arányát. Ez tehát egy létező intézmény ma. 

Amellett, hogy szerintem szakmailag nem kellőképpen pontos a javaslat, azt is 
fontos megjegyezni, ami egyébként szintén nem az én gondolatom, hanem az 
Igazságügyi Minisztérium állásfoglalásában ez is olvasható, hogy önmagában az, hogy 
valaki állatokkal szemben bűncselekményt követett el, és arra emlékeztetni szeretnék, 
hogy a 2013-as büntetőjogi kódexünk módosításában éppen a Fidesz-KDNP volt az, aki 
kezdeményezte, hogy akár az állatkínzással, akár az orvhalászattal, orvvadászattal 
szemben legyen tényállás, ez azt jelenti, hogy elkötelezettek vagyunk az állatvédelem 
területén. Ez nem kérdés. Azonban most is, bár ez nem szerepel a javaslatban, ha valaki 
egy ilyen büntetőnormát megsértett, a büntetőjogi szabályok szerint van lehetőség a 
büntetőeljárás rendszerén belül olyan intézkedések megtételére, amelyek 
alkotmányosak, és adott esetben a későbbi bűnelkövetést megakadályozzák azzal, hogy 
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a figyelemmel követést szolgálják, pártfogói felügyelet, s a többi, s a többi, utólagos 
ellenőrzés. Ezek most is adottak. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy vannak olyan 
alkotmányos szabályok, például a rendelkezési jog szabadsága vagy a szerzés 
szabadsága, tehát hogy ha valaki ilyen bűncselekményt követett el, hogyan lehetne 
megtenni, hogy megvan az alkotmányos alapja, de egyébként később ne vásárolhasson, 
mondjuk, állatot. Ez tehát fontos alkotmányos kérdéseket vetne föl. 

Azt gondolom tehát, hogy ha ebben az ügyben valaki jogfejlesztésen 
gondolkozik, akkor részben az alkotmánnyal összhangban, az Alaptörvényünkkel 
összhangban kell megfogalmaznia, részben pedig adott esetben lehet gondolkozni a 
jogszabály szigorításán, amivel kapcsolatban, nyilván mindenki tudja, mi magunk is 
gondolkodunk bizonyos jogszabályoknak a szigorításán, és azt gondolom, hogy 
egyébként a mostani szabályrendszer is Európa élvonalához tartozik. Tehát a mostani, 
állatkínzásos bűncselekményeknek a felderítésére a szigorított büntetési normák 
meghatározásával, azt gondolom, sokat léptünk előre már 2013-ban. Ha jogfejlesztésen 
gondolkodunk, akkor szerintem elsősorban az alkotmányos összefüggéseket kell 
végiggondolni. Köszönöm szépen. 

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

elnök úr, csak két gondolat, nagyon röviden. Valóban létezik a bűnelkövetők 
nyilvántartása, csak más az, hogy ki fér ahhoz hozzá, és más az, hogy ki férne hozzá 
ezekhez az adatokhoz. Itt nyilván arról van szó, hogy akár egy önkormányzati szinten 
lehessen ellenőrizni azokat a személyeket, akiknél ilyen jellegű problémák merültek föl, 
míg nyilván a bűnelkövetők nyilvántartásához pedig nem fog hozzáférni egy helyi 
önkormányzat.  

Itt pedig az Alaptörvényt szerintem nem kellene belekeverni ebbe a problémába, 
hiszen mi nem akarjuk korlátozni az állattartását, nem azt akarjuk, hogy ez korlátozva 
legyen, tehát nem polgári jogokat akarunk korlátozni ezzel, csupán azt szeretnénk, 
hogy a nyilvántartással, illetve egy utókövetéssel megelőzzünk további 
bűncselekményeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Keresztes László Lóránt frakcióvezető úr tanácskozási joggal 

körünkben van, és úgy látom, szeretne hozzászólni. Tessék parancsolni! Öné a szó. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni, 
szavazati joggal itt nem rendelkezem, ugyanakkor látható, hogy a bizottság mai 
ülésének napirendjén két állatvédelemmel kapcsolatos ellenzéki javaslat is szerepel, és 
nem olyan régen a plenáris ülésen is folyhatott egy rövid vita tárgysorozatba vétel 
kapcsán az állatvédelem kérdésében. Szerintem az teljesen egyértelmű lehet 
mindannyiunk számára, hogy ez ma Magyarországon egy megoldatlan kérdés, egy nem 
megfelelően szabályozott, megoldatlan kérdés; olyan kérdés, ami a sajnos egyre 
gyakrabban napvilágot látott, döbbenetes állatkínzásos esetek miatt óriási társadalmi 
figyelem középpontjában van. A társadalom elvárja, hogy a jogalkotók ebben a 
kérdésben lépéseket tegyenek, hatékony lépéseket. 

S azon a bizonyos plenáris vitán elhangzott az, hogy a magyar állatvédelmi jog 
az egyik legszigorúbb Európában, de sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy ez sem elég. 
Én annak örülök, hogy Bajkai képviselő úr jelezte, hogy van a kormányzat részéről is 
egy ilyen szándék. De én azt gondolom, a szándék megfogalmazása mellett minél 
gyorsabban hatékony lépéseket kell tennie. És lehet vitatkozni az egyes ellenzéki 
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javaslatoknak a részleteiről, hogy jó vagy nem jó, esetleg lehet-e módosításokkal 
olyanná tenni, hogy az elfogadhatóvá váljon, de mindenképpen indokolt ezeket a 
vitákat kivinni a plenáris ülésre. És amit Bajkai képviselő úr elmondott, szerintem már 
az is, ha plenáris ülésen hangzana el, és talán egy kis figyelmet kapna a sajtóban, már 
egy apró lépés az állatvédelem ügyében. 

Részletesebben pedig a mi javaslatunkat nyilván az adott napirendi pontnál 
fogom ismertetni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga-Damm Andrea képviselőtársunk jelentkezett. Öné a 

szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Az elmúlt pár évben 

előfordult rendkívül nagy közfelháborodást jelentő állatkínzó ügyek kapcsán én az 
egyik hétvégén elkezdtem visszanézni ezeket az eseményeket, ezeknek a jellegét. És azt 
kell mondjam, arra a megállapításra jutottam, hogy nagy eséllyel azért az állatok 
szenvedték el a bántalmazást, mert nem volt az állatkínzó mellett ember, akit így 
kínozna. Ma azt érzékeljük, hogy a társadalom bizonyos rétegei olyan iszonyatosan 
frusztráltak, hogy azokkal szemben fejezik ki a frusztráltságból eredő dühüket vagy 
fájdalmukat vagy a problémáik másra terelését, aki a közelükben van, s leggyakrabban 
állat van a közelükben, ember nincs. Rendkívül nagy száma van például azoknak az 
embereknek az ilyen állatkínzást elkövetők közül, aki egyedül él. Tehát ez a probléma 
önmagában nem arról szól, hogy ember állatot kínoz, hanem ez egy sokkal magasabb 
rendű probléma, a társadalmunk frusztráltságának egyik leképeződése. És szegény 
állatok, akik ki vannak szolgáltatva, hiszen nem választják általában a gazdájukat, azok 
szenvedik el ezeket a bántalmazásokat, ember helyett, nagy eséllyel.  

Úgyhogy én örülök Bajkai képviselőtársunk megjegyzésének, hogy a kormányzat 
gondolkodik valamifajta újabb válaszon vagy akár a büntető törvénykönyv 
módosításán, akár valamifajta megelőzésén a vonatkozásban, hogy ezek az emberek ne 
tarthassanak a jövőben állatot, én elvárnám egyébként - bár most egy konkrét 
javaslatról van szó -, hogy a büntetések mellett lehessen olyan intézkedés a büntető 
törvénykönyvben, hogy egy ilyen állatkínzót örök időkre eltiltani attól, hogy állatot 
kaphasson. Bár gyakorlatilag ha megtalál egy kóbor állatot, azt befogadja, és nem 
tudjuk ellenőrizni. Tehát hangsúlyozom, nem könnyű ezt ellenőrizni, de abban a 
pillanatban, hogy ezt mégis megteszi egy jogerős intézkedés után, az már újra egy 
bűncselekmény elkövetését eredményezi, úgyhogy hátha a visszatartó erőt ezzel is ki 
tudjuk alakítani. 

Én magam azért támogatok minden ilyenfajta kezdeményezést, bármennyire is 
esetleg nem annyira illeszthető a jogrendszerbe, mert legalább beszélünk róla, és ha 
már beszélünk róla, akkor már egyszer csak, mégiscsak ül sok okos ember ebben a 
parlamenti épületben, hátha ki tudunk találni valamilyen olyan rendszert, amivel 
rávesszük az állatkínzókat, hogy tartózkodjanak ettől, mert lehet, hogy nem ember, 
hanem állat, de mégis a jogkövetkezmény legalább van olyan súlyos, minthogyha egy 
embert kínzott volna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, hogy elmondta álláspontját. Bajkai István képviselőtársunk 

jelentkezett. Öné a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, csak röviden. Tehát még 

egyszer szeretném aláhúzni, hogy nem kérdés - legalábbis remélem, hogy nem 
kérdőjelezik meg -, mi magunk is szeretnénk azt, hogy az állatvédelem ennél magasabb 
szinten, minél jobb eljárás- és anyagi jogi jogszabályok között valósuljon meg 



30 

Magyarországon. Ha Európa másik részétől adott esetben negatív értelemben eltérően 
állnak hozzá Magyarországon az állatvédelemhez, az állatok kérdéséhez, és nem 
elégségesek vagy nem elég szigorúak a szabályok vagy ez nem teljes körű, vagy vannak 
helyek, ahol még szigorítani kell, vagy újabb eljárási normákat kell bevezetni, azt 
gondolom, legalábbis a részemről, biztosan maximális nyitottság van ebben az ügyben. 
Azt gondolom, ahogy a Fidelitas is kezdeményezi az állatvédelmi törvényi 
szabályoknak egy szigorúbb módosítását, mi magunk is, azt gondolom, érdekeltek 
vagyunk abban, hogy ez megvalósuljon.  

Az azonban, ami ebben a javaslatban szerepel, bár az nem teljesen követhető 
abból a szempontból, és még egyszer mondom, alaptörvényi ütközés is fölmerülhet, 
legalábbis belső normarendszerünknek az összhangja, hogy egyébként a büntető 
nyilvántartás kik számára nyilvános. A javaslatban szerepel önkormányzat, ha jól 
olvastam, helyi önkormányzatok, jegyzők, kormányhivatalok vezetői; tehát viszonylag 
széles kör fér hozzá egy büntetésekkel kapcsolatos adatnyilvántartáshoz, adatbázishoz. 
Ez egy viszonylag széles kör, és miután egyszer úgy fogalmaz a javaslat, hogy „a 
hatóságok” teszik a dolgukat, gondolom, ez egymás között, akár mint jogászok között 
is így meglehetősen széles kör, hogy ki, melyik hatóság, milyen módon, milyen 
felelősségi körrel, hogyan, nemcsak az adatokhoz való hozzáférést, hanem magát az 
ellenőrzési kérdést is meglehetősen tágan határozza ez meg. 

Én magam a saját személyemben tudok nyilatkozni, én egészen biztosan nyitott 
vagyok minden jó megfogalmazásra. Ez a mostani szabályozási javaslat szerintem nem 
kellően átgondolt, részben alkotmányossági, részben pedig az adatbázisok 
nyilvánossága vagy zártsága vonatkozásában. De ahogy ezt igyekeztem jelezni, ebben a 
körben, remélem, el tudunk érni olyan változásokat, illetve olyan változtatásokat 
tudunk előterjeszteni - mások is megtehetik ezeket a javaslatokat -, amelyek az 
állatvédelemnek egy magasabb szintjét valósítják meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Kérdezem, kíván-e még valaki 

felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az elfogadott napirendünknek megfelelően a H/7996. számú határozati javaslat 
tárgyalására az „egyebek” napirendi pont előtt, utolsó napirendi pontként kerül sor. Így 
tehát soron következik… (Dr. Varga-Damm Andrea: De közben megérkezett az 
előterjesztő. - Közbeszólások.) Napirend-módosítási javaslat van, vagy mehetünk a 
megállapodás szerint? (Nunkovics Tibor: Mehet az egyebek előtt.) Az egyebek előtt, jó. 
Igen, az elején így fogadtuk el, köszönjük szépen. 

A polgármesterek összeférhetetlenségének megállapításáról szóló 
T/7453. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így tehát soron következik negyedik napirendi pontként az eredeti meghívóban 
ötödikként szereplő napirendi pontunk: a polgármesterek összeférhetetlenségének 
megállapításáról szóló, T/7453. számon Lukács László György, Jobbik, képviselő által 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Az előterjesztő 
képviselő előzetesen jelezte, hogy másik bizottsági ülésen való részvétele miatt a mai 



31 

ülésünkön nem tud részt venni, de nem kérte a tárgyalás elhalasztását. Az előterjesztő 
távolléte a tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság eljárásának nem akadálya.  

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.  

Egyes törvényeknek a közszolgálati tisztviselők pártpolitikai 
tevékenységének hatékonyabb korlátozásához szükséges 
módosításáról szóló T/7553. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik ötödik - az eredetileg hatodikként jelzett - napirendi pontunk: 
az egyes törvényeknek a közszolgálati tisztviselők pártpolitikai tevékenységének 
hatékonyabb korlátozásához szükséges módosításáról szóló, T/7553. számon Ungár 
Péter, LMP, képviselő által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való 
döntés. Ungár Péter képviselőtársunk nincs jelen, ő a kizárólagos előterjesztő. Mint 
ahogy az előző napirendi pontban is jeleztem, az előterjesztő távolléte a kijelölt 
bizottság eljárását nem akadályozza. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, megadom a 
szót frakcióvezető úrnak. Tessék parancsolni! Öné a szó. 

Hozzászólás 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nyilván nem vagyok előterjesztő, nagyon röviden szólnék hozzá, mert ez egy 
viszonylag rövid törvényjavaslat, és én úgy gondolom, eléggé kimerítő az indoklás is. 

Arról szól ez a javaslat, hogy a közhivatalnokok - így pongyolán megfogalmazva, 
tehát a közszolgálati tisztviselők, kormánytisztviselők - esetében szigorítaná az ilyen 
összeférhetetlenségi szabályokat, tehát kiterjesztené arra, hogy párt nevében vagy 
érdekében nem vállalhatnak közszereplést, még kampányok alatt sem. A javaslat 
lényege a pártpolitika-mentes közszolgálat hatékonyabb érvényesítése. Azt gondolom, 
a politikai szándék világos, így mindenki az előterjesztés ismeretében már döntést fog 
tudni hozni arról, hogy a tárgysorozatba vételt támogatja-e. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében 
szükséges módosításáról szóló T/7611. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik hatodik - eredetileg hetedikként jelzett - napirendi pontunk: 
az egyes törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében szükséges 
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módosításáról szóló, T/7611. számon Schmuck Erzsébet, LMP, és képviselőtársai által 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Schmuck Erzsébet 
képviselő asszonyt nem látom, viszont frakcióvezető úr az LMP képviseletében itt van, 
és ön is előterjesztő, öné a szó. Tessék parancsolni! 

Dr. Keresztes László Lóránt szóbeli kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Akkor némileg folytatva az imént abbahagyott 
gondolatmenetet, ez egy viszonylag összetettebb törvényjavaslat, tehát nem 
kifejezetten csak az állatkínzás kérdésével foglalkozik, nemcsak arra vonatkozóan 
fogalmaz meg szigorításokat, hanem általánosabban az állatvédelem ügyét próbálja 
kezelni. Hogy ez mennyire indokolt, hogy adott esetben egy ilyen jogszabály bekerüljön 
a plenáris ülés elé, azt gondolom, azt az elmúlt évek eseményei is aláhúzzák. Nem olyan 
régen, a múlt héten a plenáris ülés vitájában egy tárgysorozatba vétel kapcsán 
Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony kilencedik alkalommal terjesztett elő egy 
javaslatot az állatkínzás elleni hatékonyabb védelem kapcsán, és ismét nem támogatta 
ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét a kormánypárti többség. És 
párhuzamosan nem látjuk, hogy az a szándék megjelenne a jogalkotás szintjén, amit 
Bajkai képviselő úr is elmondott.  

Azt gondolom vagy azt gondoljuk frakciótársaimmal, hogy itt a lehetőség, hogy 
egy ilyen, viszonylag átfogó javaslat bekerülhessen a plenáris ülésre, folytathassunk 
róla bizottsági szinten is vitát. És én azt gondolom, hogy ha a szándékok ebben a 
kérdésben egybeesnek, akkor közösen meg tudunk fogalmazni vagy meg tudnak 
fogalmazni az egyes frakciók olyan javaslatokat, amelyek által talán mindenki számára 
elfogadható lenne ez a javaslat. Jelzem, hogy ez egyrészt az állatkínzás kapcsán 
szigorításokat tartalmaz, de más olyan pontosításokat, kiegészítéseket is, ami 
általánosságban az állatvédelem hatékonysága szempontjából rendkívül fontos. De 
foglalkozik éppen a méhek hatékonyabb védelmével is, az állatvédelmi díj kérdésével, 
a kóbor állatok befogásának az ügyével; tehát rengeteg olyan problémás területtel, amit 
szakmai szervezetek jeleztek felénk. 

Túl jó tapasztalataink nincsenek. Nagyon sok konzultációt folytattunk 
különböző állatvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, és ezt követően megpróbáltuk 
azokat a köröket is lefutni, az illetékes minisztériumoknál konzultációt 
kezdeményeztünk, de ennek nem lett konkrét cselekvés a vége.  

Tehát kérem képviselőtársaimat, ha egyetértenek azzal, hogy joggal várja el 
tőlünk a magyar társadalom, hogy ezt a kérdést megfelelően szabályozzuk, akkor 
támogassák a javaslat tárgysorozatba vételét. Mi nyitottak vagyunk részletes vitát 
folytatni róla, és nyitottak vagyunk jobbító módosító javaslatok befogadására. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük, frakcióvezető úr, hogy kifejtette előterjesztői álláspontját. 

Most kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Bajkai István 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Ebben a törvényjavaslatban, ahogy ez most elhangzott egyébként a 
szóbeli előterjesztésben is, maga az állatvédelem fokozott megvalósításának a célja van, 
amivel én magam is, és azt gondolom, mindannyian itt ebben a teremben egyetértünk 
és egyetérthetünk. Arról van szó, hogy amikor adott esetben nemcsak részletszabályok 
vagy egyes ágazati szabályok módosításáról van szó, hanem büntetőjogi normákról is, 
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ami, lássuk be őszintén, azért nagyon fontos kódexünk a magyar jogrendszerben, akkor 
fokozott óvatossággal és fokozott körültekintéssel kell eljárnunk, hogy hogyan 
illeszkedik az arányosság elvéhez például az egyes büntetések kiszabása. Vagy ha egy 
bizonyos fogalmat használunk - csak példaképpen mondom, nem szeretném az egész 
tervezetet ilyen szempontból kritika alá vonni, miután az idő kevés is hozzá -, például 
ha azt mondjuk, hogy különös szenvedést okoz az állatnak, egytől öt évig terjedő 
szakasz, 244. §-át módosítaná a mostani büntető törvénykönyvnek, akkor meg kell 
tudnunk határozni azt, amit egy büntető bíró is értelmez, hogy ezt hogyan kell 
értelmezni. Vagy az arányosság követelményein belül hogyan lehet az, hogy mondjuk, 
egy gerinces állat elpusztítása egyenértékű lenne egy erős felindulásból elkövetett 
emberöléssel. Tehát hogyan lehet ezt ehhez mérni, hogyan lehet az emberi élethez 
mérni, az emberi egészséghez mérni, az arra kiszabott büntetési tétellel egyenrangúvá 
tenni? Végig lehet gondolni, ezen hosszas vitát lehet folytatni, részben filozófiai 
tartalmút is, csak példaképpen jegyzem meg; vagy ez a büntetési tétel, a 244. § 
hasonlóan egyenértékű lenne, mondjuk, a fiatalkorú öngyilkosságra bírásának az 
esetével. Vagy hasonlóképpen az állatnak okozott szenvedés súlyosabb büntetéssel 
járna, mint az ember elleni testi sértésnek a legsúlyosabb esete. Tehát én azt gondolom, 
amikor megfogalmazódik egy szándék, még egyszer mondom, az állatvédelem 
magasabb szintre emelése, szerintem ez egy nemes szándék, támogatandó szándék, 
akkor ezt érdemes például a büntetőjogi normákkal és az arányosság követelményével 
is összhangban hozni.  

Korábban már elmondtam, hogy magunk is gondolkodunk az állatvédelem 
fokozottabb, tehát még erősebb jogi védelmében. Részben már elmondtam, részben 
belső harmonizációs feladatokat kell végezni, részben, ha a Btk.-ról van szó, azzal és 
más jogszabályokkal a belső harmonizációt is meg kell teremteni, úgyszintén a 
fogalomtisztaságot, és összhangba kell hozni az emberi élet védelmével kapcsolatos 
szabályokkal is. Tehát az arányosság, azt gondolom, fontos követelmény.  

Szerintem most ez a törvényjavaslat, amelyet magunk előtt látunk, ezeknek a 
követelményeknek egyszerűen nem tesz eleget. A szándékot, a pozitív szándékot 
azonban a magam részéről, ha szabad ezt mondani, bár nem tartanak rá igényt, 
mindenképpen értékelem, és azt gondolom, hogy ebben a jövőben majd lesz előrelépés. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselőtársunk hozzászólását. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem 
látok. Kérdezem frakcióvezető urat mint előterjesztőt. (Jelzésre:) Nem kíván szólni, 
köszönöm szépen. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; tartózkodás pedig nem 
volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás 
nélkül a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

A külföldről érkező szennyvíziszap hazánkban történő lerakásának 
körülményeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/7296. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik elfogadott napirendünknek megfelelően hetedik - eredetileg 
negyedikként jelzett - napirendi pontunk: a külföldről érkező szennyvíziszap 
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hazánkban történő lerakásának körülményeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról 
szóló, H/7296. számon Nunkovics Tibor, Jobbik, képviselő úr és képviselőtársai által 
benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés.  

Tisztelettel köszöntjük képviselő urat mint előterjesztőt, és megadom a szót, 
hogy indokolja javaslatát. Tessék parancsolni!  

Nunkovics Tibor szóbeli kiegészítése 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszöntöm képviselőtársaimat, és köszönöm, hogy engedélyezték a napirend 
módosítását; nekem is a saját bizottságomban jelen kellett lennem egy fontos döntés 
kapcsán. 

A javaslatról igazából szerintem mindannyian hallottunk, a szennyvíziszap 
esetéről, illetve a külföldi szennyvíziszap több ezer tonnaszámra történő 
Magyarországra szállításáról. Ez nyár elején elég nagy botrányt kavart, főleg 
Székesfehérváron, ahova csak idén több ezer tonnát szállítottak ebből az anyagból. És 
akkor Semjén Zsolt, egyébként pont Varga-Damm Andrea képviselőtársam 
felszólalására reagálva, elmondta, hogy felül fogják majd vizsgálni az ezzel kapcsolatos 
jogszabályokat, hogy miként történhetett ez meg, illetve hogy szabályosan történik-e a 
Magyarországra szállítás. Majd később Gulyás Gergely miniszter úr is az egyik 
Kormányinfón azt mondta, hogy szennyvíziszapstop lesz a külföldi szennyvíziszap 
számára, megszüntetik annak a behozatalát. Szeptember 1-jén ez meg is történt, 
szeptember 1-jétől kezdődően legalábbis Székesfehérváron. Majd az elmúlt héten 
viszont folytatódott, ugyanis megjelentek Székesfehérváron újra az „A” jelzésű 
kamionok, horvát rendszámú kamionok, ami arra utal, hogy újra elkezdték hordani a 
szennyvíziszapot Székesfehérvárra. Nekem volt egy napirend utáni felszólalásom, ahol 
elmondtam az ezzel kapcsolatos aggályaimat, egyrészről, hogy még a mai napig nem 
tudjuk, hogy ennek az anyagnak milyen hatása van a talajra vagy akár az ivóvízbázisra, 
hiszen vannak olyan területek, például Pápa mellett, ahol egy ivóvízbázistól nem 
messze történik a lerakás. Egyes állítások szerint ez az anyag használható 
talajrekultivációra bizonyos eljárásoknak köszönhetően, más vélemények szerint - és 
ezek vannak sajnos többségben - ez az anyag abszolút nem alkalmas erre. Kanadában 
például be is tiltották ezt a fajta újrahasznosítását a szennyvíziszapnak, de nyugat-
európai országokban sem használják, sőt azokban az országokban sem, nyilván, 
ahonnan ideszállítják, például Olaszországban, Szlovéniában vagy éppen 
Horvátországban. Hiszen ha valahol vannak lyukak, amelyeket be kellene tömködni, 
azok pont a balkáni szomszédainknál vannak, tehát ha ott nem tudják erre használni 
vagy ott nem elfogadott ez az eljárás, akkor azt gondolom, ezt Magyarországon is felül 
kellene vizsgálni.  

Ez a vizsgálóbizottság pontosan azért jönne létre, hogy megtudjuk, igazából 
milyen hatásai vannak ennek az anyagnak a talajra, a termőföldre, hiszen egyes 
vélemények szerint még akár termőföldként is használható, tehát mezőgazdaságba is 
bevonható az a terület, amelyet ezzel az anyaggal kezelnek. Én ezt erős fenntartásokkal 
kezelem, de hát nem vagyok szakember, és szerintem ideje lenne akkor, hogy ezt egy 
szakembergárda állapítsa meg vagy szakemberekkel kibővített vizsgálóbizottság. Ezért 
szeretném, ha ez a vizsgálóbizottság megalakulna. Kérem a képviselőtársaim 
támogatását, hogy egyértelmű választ tudjunk adni. Én azt gondolom, ez a Fidesz 
számára, illetve a kormánypártok számára is egy előrelépés lenne, és az emberek felé 
azt tudnák mondani, hogy ők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázzák 
ezt a történetet. 
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ELNÖK: Köszönjük, hogy képviselő úr kifejtette előterjesztői álláspontját. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Bajkai István 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Bizonyára mindenki emlékszik itt a teremben, 
hogy mi magunk is kértük a kormányt még a nyár folyamán, hogy a szennyvíziszap 
behozatalának a jogszabályi helyzetét, a körülményeit vizsgálja meg, hiszen mindenki 
tudhatta a híradásokból, és tudhattuk ebből, hogy baloldali körök jelentős profitot 
tudtak ebből szerezni. Hogy csak egy nevet mondjak: a Bajnai-Gyurcsány-korszak 
„elismert” - idézőjelben használom ezt a kifejezést - vagy hírhedt tanácsadója, Winkler 
Gyula, aki a leginkább aktív volt ezen az üzleti területen. Tehát nyilván mi magunk is 
szeretnénk, hogy ezt föltárjuk. 

Két kérdést jogi szempontból nézzünk csak meg! Ha jogszerű eljárás keretében 
történt a behozatal, akkor a jogszabályok felülvizsgálata az egyik üdvös cél vagy az egyik 
irány, amit a kormány tud elsősorban megtenni, illetve utána a törvényhozás. Ha 
jogszerűtlen volt, akkor pedig szintén a kormány, illetve az eljáró szervek, hatóságok, 
kormányhivatalok, esetleg büntetőhatóságok feladata föltárni, hogy milyen 
jogszabálysértés történt, mert mindenképpen az intézkedés lehetősége elsősorban a 
kormányzaton van.  

Mi magunk is természetesen egyetértünk azzal, hogy Magyarország ne legyen, 
ha szabad ezt a kifejezést használni, egy szeméttelep vagy lerakóhely, tehát magával a 
céllal, azt gondolom, mindannyian egyetértünk. Még akkor is, ha az uniós 
szabályokkal, az áruk, emberek, szolgáltatások szabad áramlásának irányelvével, 
illetve jogszabályi szintű szabályozásával adott esetben meg is kell küzdeni, tehát az 
uniós szabályokat is ilyen esetben figyelembe kell venni, és megnézni, egyáltalán 
milyen jogi lehetőségek kínálkoznak. Most talán mindannyian vagy jó néhányan, akik 
esetleg nem találkoztak volna ezzel, majdnem harmincéves jogi pályafutásom alapján 
tudnék még ennél kacifántosabb eseteket is mondani, hogy az áruk, szolgáltatások, 
emberek szabad áramlásának milyen negatív következményei lehetnek 
Magyarországra nézve, de jelen esetben azt gondolom, hogy elsődlegesen a kormány 
feladata az, hogy megnézze a módosítás jogi lehetőségeit, ott pedig, ahol 
jogszabálysértés történt, annak feltárását és a jogkövetkezmények alkalmazását és 
levonását.  

Egyébként azt gondolom, ez is elhangzott már és ismert mindannyiunk számára, 
hogy az illetékes minisztérium a jogszabály módosításán dolgozik, tehát ez 
folyamatban van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselőtársunk gondolatait. Kérdezem, ki kíván 

még hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm 

képviselőtársamnak a kezdeményezést, jó sokan alá is írtuk ezt, hogy a 
vizsgálóbizottság megalakulhasson.  

Én más aspektusból szeretném ezt a kérdést felvetni. Itt külföldről, más 
országból szállítottak iszonyú mennyiségű szennyvíziszapot letelepíteni különböző 
városaink külső területein. Ha ez az anyag annyira hasznos a talajszerkezet javítása 
érdekében, akkor a nagy kérdés, hogy ahol ezek keletkeznek, az az ország, amely 
egyébként nem kevésbé fejlett technológiai adottságait illetően, mint hazánk, miért is 
nem a saját maga talajszerkezet-javítására fordította ezeket, különösen úgy, hogy 
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abban az országban, Horvátországban az irdatlan nagy hegységrendszer miatt aránylag 
kevés az a termőföld, amelyet hasznosítani tudnak. Tehát ha valahol, akkor pont náluk 
lehetett volna, ha ez az anyag vagy ezek az anyagok nem szennyezik a talajt, 
hasznosítani.  

Azt gondolom, az volt az azóta is egyetlen őszinte kormánypárti reakció, amikor 
Cser-Palkovics András az első alkalommal, amikor kérdezték tőle, hogy mit szól ehhez, 
és őszinte viszonválasza volt az, hogy először is szeretné megtudni, hogy hogyan 
lehetséges ez, hogyan történhet ilyen, hogy egy polgármester erről nem tud. Ez volt az 
első és egyetlen igazi őszinte reakció. Azóta csak mismásolás van, és megpróbálja a 
kormányzat azt érzékeltetni, mintha ez már elmúlt volna - szerintem nem múlt el. 
Egyszerűen vélhetően a nemzetközi politika szintjén valaki tett egy ígéretet ezeknek az 
országoknak a vezetői felé, hogy bizonyos más előnyök érdekében Magyarország még 
ezt az áldozatot is meghozza. Nem hozza meg Magyarország ezt az áldozatot! Én azt 
szeretném, hogy a bizottság megalakulása után arról kezdjünk el tárgyalni, hogy 
hogyan viszik el a már letelepített szennyvíziszapot; nemhogy ne jöjjön több, hanem 
hogy szépen ki és mikor viszi el.  

Hazánk nem szeméttelep, és a magyar polgár legalább olyan egészséges 
környezetet érdemel, mint bármely ország polgára a világon. Úgyhogy nagy tisztelettel 
azért szóltam hozzá, hogy azt kérjem a kormánypárti képviselőktől, semmiféle 
kockázata nincs annak, hogy egy ilyen bizottság megalakuljon, hiszen ők úgyis 
többségben lesznek ebben a bizottságban, ha ott nem a témát, nem a téma velejét 
tárgyalnánk, vagy nem az érdemi megoldás irányában zajlana a tárgyalás, hanem valaki 
csak szimplán politikai performanszt akar ebből alakítani, akkor ezt önök úgyis meg 
tudják akadályozni. Úgyhogy én azért kérem, hogy ez a bizottság felállhasson, mert az 
elmúlt években, ha a vörösiszap-katasztrófára lehetett bizottságot fölállítani, méghozzá 
ellenzéki elnökkel, és az a bizottság nagyon-nagyon minőségi munkát végzett, és 
közmegegyezéses jelentést tudott letenni, hát, azért ez a probléma ma közelít annak a 
katasztrófának a következményeihez, mert sokkal nagyobb területen, sokkal szélesebb 
volumenben, megállíthatatlanul és átláthatatlanul érkeznek ezek az anyagok. Úgyhogy 
kérem szépen kormánypárti képviselőtársaimat, hogy emelkedjenek felül az 
elvárásokon, hadd legyen egy ilyen bizottság, és tárják fel, hogy ebben a 
problémakörben mi történt és mi a megoldandó feladat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Varga László képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, csak egészen röviden 

folytatnám ott, ahol Varga-Damm Andrea abbahagyta, és kicsit válaszolnék Bajkai 
képviselőtársamnak is. Én azt tudom mondani, hogy ha jogszabálysértés történt, 
egyébként bármilyen ügyben, de ha a konkrét ügyben különösen történt ilyen, akkor 
annak természetesen következményei kell hogy legyenek, és egyébként ennek 
semmiféle pártpolitikai aspektusa nem kell hogy legyen. Azt gondolom, egy olyan 
volumenű ügyről van szó, amelyet tisztázni kell. És itt hadd mondjak csak annyit némi 
kritikaként, hogy egyébként itt a „megnézzük”, „a kormány megvizsgálja”, meg az ilyen 
típusú mondatoknak szerintem nincs helye, mert itt, ahogy el is hangzott az 
előterjesztő részéről, itt azért lassan féléves ügyről van szó, lassan közelít a fél évhez az 
az időpont, amikor ez napvilágra került. Szerintem megnyugtató válaszokat 
szeretnének az ott élők, az érintettek, és egy ilyen vizsgálóbizottság lehetőség arra, hogy 
tényleg komoly szakmai munkát az asztalra téve, megnyugtató válaszok szülessenek. 
Szerintem ez az önök érdeke is, ezt szeretném mondani. 

Ha a konkrét előterjesztéssel gondjuk van - egyébként én is jegyzem ezt az 
előterjesztést, hadd mondjam el, nagyon sokan aláírtuk ezt az előterjesztést ellenzéki 
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képviselőtársaimmal -, tehát ha bármi gond van a szöveggel, szerintem van lehetőség 
ezen ilyen értelemben alakítani. Most a tárgysorozatba vételről tudunk dönteni, úgy 
gondolom, úgyhogy lepjenek meg végre minket azzal, hogy ellenzéki 
kezdeményezésekről támogatólag formálnak véleményt itt a bizottság ülésén. Igazán 
formabontó lenne, és az emberek érdekét szolgálná. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még hozzászólni. (Jelzésre:) 

Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Csak kvázi 

ismétlésként és kicsit válaszadás jelleggel, még egyszer szeretném világossá tenni: 
önmagában az a meggyőződésünk és az a véleményünk, hogy egyébként azt, hogy 
Magyarország, ahogy már az előbb elmondtam, akár szennyvíziszapnak, akár más 
szemétnek a lerakóhelyévé váljon úgy általában Európa más részének vagy más 
világrészeknek, azt a magam részéről sem tartanám jónak, és el is ítélem. Tehát 
szeretném, hogy ezt megakadályozzák, és védjük a magyar termőföldet, védjük az 
egészségünket, gyermekeink jövőjét - higgyék el, ezzel mindannyian egyetértünk, nincs 
véleménykülönbség. 

Ugyanakkor ne vegyük el a kormánytól azt a lehetőséget, hogy ha 
jogszabálysértés van vagy jogszabály-módosítást tart szükségesnek - mert azt 
gondoljuk, erről már kifejtettük a véleményünket, hogy ebben az ügyben ilyen 
módosításra, ilyen feladat elvégzésére kérjük a kormányt -, akkor ezt végezze el. Tehát 
ne vegyük el a kormánytól sem, ha bűnről van szó, a bűnüldözést, ha más 
jogszabálysértés van, e jogszabálysértés levonásának a következményét. Ő a kormány, 
ezért felel; ha pedig jogszabály-módosításról van szó, akkor nézze meg annak a 
lehetőségét, hogy még egyszer mondom, uniós jogi környezetbe ágyazva hogyan 
tudunk olyan nemzeti normát létrehozni, amely megakadályozza külföldi 
szennyvíziszapnak a Magyarországra hozatalát, és összhangban van egyébként egyéb 
nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal is. Ez részben egy jogi munka, részben pedig 
jogalkalmazói munka, és ez a kormány feladata szerintem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Úgy látom, hogy Becsó Károly képviselőtársunk 

jelentkezett. Tessék parancsolni! Öné a szó. 
 
DR. BECSÓ KÁROLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Gondolom, képviselő úr mint előterjesztő körültekintően járt el, amikor ezt a 
vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat benyújtotta többekkel 
egyetemben. Azt szeretném tisztelettel kérdezni a képviselő úrtól, említette volt 
Székesfehérvár esetét, hogy ott történt szennyvíziszap-lerakás. Szeretnék érdeklődni: 
megkereste képviselő úr vagy itt valamelyik előterjesztő az ottani kormányhivatalt, 
hogy van-e eljárás folyamatban vagy bárminemű vizsgálat folyamatban? Ez lenne a 
rövid kérdésem. 

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Nincs vizsgálat folyamatban. (Dr. 

Kovács Zoltán: De van.) Ha van, akkor kérünk róla tájékoztatást. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, még mindig Becsó Károly képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BECSÓ KÁROLY (Fidesz): Megkeresték a kormányhivatalt vagy bármelyik 

hatóságot, mielőtt benyújtották ezt a javaslatot? Ez lenne az egyszerű kérdésem. 
Köszönöm. 
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NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: A kormányt kerestük meg. 
 
DR. BECSÓ KÁROLY (Fidesz): Jó, köszönöm. 
 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az én ismereteim szerint 

a kormányhivatalok növény- és talajvédelmi hatósága, a bányakapitányság - nevezzük 
így, mindenki tudja, összevont osztályok vannak -, illetve a zöldhatóságok vizsgálták 
soron kívül, többször váratlan ellenőrzéssel is ezeket a beszállításokat, magukat az 
autókat is és magát a lerakást is. Hoztak döntéseket is ebben az ügyben. Tehát 
megvannak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek - erre utalt Bajkai 
István, kormány, kormányhivatal - a megfelelő felelősséggel, amelyek ebben eljárnak. 
Tehát várjuk meg ezeknek a végeredményét, hogy milyen döntések születtek - születtek 
egyébként részben már előzetes döntések -, és utána lehet bármilyen formában 
véleményt formálni erről. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké ismét a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Én azt szeretném kérni akkor 

kormánypárti képviselőtársaimtól, tegyék már meg azt, hogy tájékoztatnak minket 
arról, amiről most például Kovács Zoltán képviselőtársam beszélt. Mert ilyen 
virágnyelven mondta el a szavait, amiből fogalmunk nincs még mindig, hogy hol, 
milyen eljárás van, milyen megállapítások voltak, történt-e bármi intézkedés - mert 
akkor ezek szerint önök többet tudnak, mint mi.  

Ha másért nem, már csak azért is elvárható lenne a tájékoztatás így a 
bizottságon belül, merthogy mégiscsak egy népért dolgozunk, és nem az a lényeg, hogy 
ki melyik oldalon van, hanem az, hogy egy ilyen probléma ne terhelje a magyar 
társadalmat. Akkor világosítsanak fel minket, és ne ilyen sejtelmes érzékeltetések 
legyenek arra vonatkozóan, hogy valamifajta kormányhivatali eljárás folyamatban van, 
és annak vannak megállapításai - van-e jogkövetkezménye, történt-e valami? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még felszólalni. (Nincs ilyen 

jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.  
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 

(Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Nunkovics Tibor reflexiói 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Kovács képviselőtársamnak 
mondanék csak annyit, rácsatlakozva Varga-Damm Andreára, hogy jó lenne akkor, ha 
ezek nem ilyen belsőkörös levelezések lennének (Derültség a kormánypárti oldalon.), 
hanem esetleg az ellenzék, illetve a közvélemény is tudna erről vagy ezekről a 
vizsgálatokról, hogy egyáltalán folynak, ha eredménye lesz, akkor az eredményéről is. 
De ezek szerint ez egy igazán jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a vizsgálóbizottságnak lesz 
miről beszélnie majd. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Szavazás következik. Kérdezem a bizottságot, támogatják-e a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? 
(Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 5 igen és 
8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette 
tárgysorozatba.  

Köszönjük Nunkovics Tibor képviselő úr jelenlétét a bizottsági ülésünkön.  

Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy bizottságunk a soron következő ülését várhatóan 2019. 
november 26-án, kedden 10 órától tartja.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e egyebek között bárkinek bármilyen 
további javaslata, észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem. Mindenkinek köszönöm a megjelenését, és 
további szép napot kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


