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A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi
bizottsága az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyűlés
. . . ./2005. (. . . .) OGY határozata

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003 . évi LXXX. törvény, valamint a közvetítői
tevékenységről szóló 2002 . évi LV. törvény végrehajtásához szükséges kormányzati

intézkedésekről

1 . § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

1. Tekintse át a jogi segítségnyújtás, valamint a közvetítői tevékenység terén eddig
szerzett tapasztalatokat, és kezdje meg a szükséges jogszabály-módosítások - többek
között a Polgári Perrendtartásról szóló törvény módosításának - előkészítését,

2. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a jogi segítségnyújtás és a közvetítői
tevékenység minél szélesebb körben történő társadalmi megismertetése érdekében,

3. 2005 . december 31-ig számoljon be az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának az 1 . és 2 . pontban meghatározott feladatok teljesítéséről .

Bizottsági önálló indítvány

2. § Ez a határozat a közzététele napj án lép hatályba .
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INDOKOLÁS
rt

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság „ellenőrző" albizottsága (a továbbiakban :
albizottság) a Házszabály 29. § (3) bekezdésében meghatározott feladatának eleget téve -
2004 . november 9-ei és 2004. december 15-ei ülésein - megtárgyalta a pártfogó felügyelői
tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatokat, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003 . évi LXXX .
törvény, a közvetítői tevékenységről szóló 2002 . évi U. törvény végrehajtását, megvizsgálta
azok társadalmi, gazdasági hatásait. Az albizottság ülésén meghallgatta az Igazságügyi
Minisztérium képviselőit, a Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos
Hivatalának elnökét, az Országos Mediációs Egyesület elnökét, valamint a Budapesti és a
Somogy Megyei Ügyvédi Kamra képviselőit . A meghallgatások alapján az albizottság a
következő jelentést nyújtotta be az Alkotmány- és igazságügyi bizottságnak, mely jelentés az
országgyűlési határozati javaslat indokolása :

Az albizottság ülésén az Igazságügyi Minisztérium képviselői elmondták, hogy a jogi
segítségnyújtás intézményének megalkotásával a Kormány célja az volt, hogy létrejöjjön a
szociálisan rászorulók számára egy olyan jogintézmény, amelynek keretében a hátrányos
helyzetű állampolgárok szakszerű jogi tanácsadást és eljárási jogi képviseletet kaphatnak
jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során . A kialakított támogatási rendszer a pozitív
diszkrimináció eszközeivel járul hozzá az egyenlőtlen esélyek mérsékléséhez, oly módon,
hogy az állam - a rászorultságtól függően átvállalja, vagy megelőlegezi a fél számára a jogi
segítő díját .

A 2003 . évi LXXX. törvény (Jstv .) megalkotásával Európai Uniós csatlakozásunkkal
keletkező kötelezettségünknek is eleget tettünk, amely azt jelenti, hogy a határon átnyúló
jogvitákban támogatást nyújtunk az uniós polgároknak rászorultság alapján a
jogérvényesítéshez, illetve a Magyarországon lakó és tartózkodási hellyel rendelkező
személyek számára segítséget nyújtunk ahhoz, hogy más állam bíróságai előtti eljárásokban
eredményesen kérhessenek jogi segítséget .

A Jsty. által szabályozott jogi segítségnyújtás két ütemben valósult meg :
Elsőként, 2004 . április 1 -j 601 a peren kívüli ügyekben kaphatnak tanácsot, illetve
készíttethetnek okiratot a rászorulók . A törvény további fejezeteinek 2006. január 1-jei
hatálybalépése után azonban peres ügyekben is az á11am által létrehozott új szervezet
biztosítja majd a jogi képviseletet, illetve dönt a különböző költségkedvezmények kérdésében .

A törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi végrehajtási rendeletek kerültek
megalkotásra, illetve módosításra :

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Országos Hivataláról szóló 254/2003. (XII. 24.) Korm. Rendelet
A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII.
19.) IM rendelet
A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 10/2004. (111.
30.) IM rendelet
A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004 . (III . 30.) IM rendelet
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A határon átnyúló jogvitákkal kapcsolatos 2003/8/EK irányelven alapuló
1131/2002. (XII. 1 .) Korm. határozat

Az igazságügyi reform első ütemeként megalakult Igazságügyi Minisztérium Pártfogó
Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
2004. január 1-jétől két szakmai terület irányításáért, működtetéséért felel ; a 2003 . július 1-
jétől megreformált pártfogó felügyelői szolgálatért, illetve a 2004 . január 1-jén alakult jogi
segítségnyújtó szolgálatért. A pártfogó felügyelői és a jogi segítségnyújtási szakterületek
egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, mindkét szervezeti egységet a Hivatal
főigazgatója irányítja.

A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező
központi költségvetési szerv, költségvetése az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében
önálló címként szerepel . A Hivatal a feladatait a központi és területi szervezeti egységei útján
látja el . A Hivatal területi szervezeti egységeiként működnek a megyei (fővárosi) hivatalok,
amelyek működésének fedezetét a Hivatal költségvetése tartalmazza . A megyei hivatalok
2004. március 1 . napjától 3 fővel (osztályvezető, tisztviselő, adminisztrátor) működnek . A
Fővárosi hivatal létszáma 5 fő . A Szolgálat teljes létszáma 70 fő .
A vezetők személyi kiválasztásánál elsőrendű szempont volt, hogy lehetőleg rendelkezzenek
hatósági gyakorlattal, ebből adódóan a vezetők nagy része korábban közigazgatás,
szabálysértés, gyámügyi területen dolgozott, vagy ügyvédként praktizált. A felsőfokú
végzettséghez kötött érdemi ügyintézői tevékenységet ellátó jelentkezők jogi egyetemi vagy
államigazgatási főiskolai végzettséggel, valamint felhasználói szintű számítógépes
ismeretekkel rendelkeznek, illetve többen közülük beszélnek idegen nyelvet .

A jogi segítségnyújtás önálló intézményrendszerének területi szervei (megyei és
fővárosi hivatal) jelenleg kettős funkciót látnak el :
Elsődleges feladatuk szerinti hatósági jogkörben eljárva közigazgatási határozattal elbírálják a
szociálisan rászorulók jogi segítségnyújtás iránti kérelmeit. A jogi szolgáltatást (tanácsadás,
iratszerkesztés), a névjegyzékben szereplő jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, jogi segítői
szervezetek) nyújtják .
Alapfeladatukon túlmenően, ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb
megítélésű ügyekben - a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen - jogi
tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára .

A jogi segítségnyújtás eredményes működésének nélkülözhetetlen feltétele volt, hogy
a hivatalhoz forduló ügyfelek megfelelő számú és szakképzettségű jogi segítői körből
választhassák ki a szolgáltatást nyújtó jogi segítőt. Ennek érdekében került összeállításra a
jogi segítői névjegyzék, melynek feltöltése a Magyar Ügyvédi Kamara, a Közjegyzői Kamara,
különböző társadalmi, jogvédő szervezetek szakembereiből, illetve jogi oktatást folytató
egyetemekről történt meg . A szerződött jogi segítők száma 337 fő, döntő többségük az
ügyvédi karból került ki (306 fő) . Az országon belüli eloszlás sajnos nem egyenletes,
legnagyobb számban a Fővárosban, illetve Somogy megyében jelentkeztek be a
névjegyzékbe. A névjegyzékben való eligazodást segíti a kiépítésre került informatika
rendszer, mely biztosítja a területi hivatalok számára az államigazgatási eljárás általános
szabályaiban rögzítettnél rövidebb (azonnali, illetve 15 napos) eljárási határidők betartását .
2004. ősz folyamán a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges formanyomtatványok és az
azok kitöltéséhez szükséges útmutatók is elkészültek.
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Összegzésképpen elmondható, hogy a jogi segítségnyújtó szolgálat a törvényben
előírt időpontban megkezdte működését és - .az elmúlt közel egy év tapasztalatait figyelembe
véve - dinamikusan növekvő ügyfélszám mellett folytatja tevékenységét. Április 1-től
október 31-ig a hivatalok 11 .212 ügyfelet fogadtak . A várakozásoknak megfelelően az
ügyfelek leggyakrabban a mindennapi megélhetésüket közvetlenül érintő kérdésekben
fordultak a szolgálathoz . Így különösen a lakhatással kapcsolatos problémák, munkajogi,
illetve családjogi ügyek miatt keresték meg a hivatalokat. Jellemzőek még a
társadalombiztosítási nyugellátással, baleseti ellátással kapcsolatos esetek, valamint a fizetési
kötelezettség elmulasztásából adódó jogkövetkezmények miatti jogi problémák .
A növekvő ügyfélforgalom és a leggyakrabban előforduló ügykategóriák alátámasztják és
bizonyítják a törvény létrehozásának szükségességét, és prognosztizálják a törvény - 2006.
január 1-jén hatályba lépő - peres eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek létjogosultságát . Az
erre való jogszabályi, infrastruktúrális, költségvetési felkészülés, illetve a feladatbővüléssel
összefüggő létszámfejlesztés - a minisztérium tájékoztatása szerint - jelenleg is folyamatban
van.

Az albizottság ülésén megjelent ügyvédi kamarák képviselői üdvözölték a jogi
segítségnyújtás intézményének bevezetését . Jelenleg azonban gyakorlati tapasztalatokról - az
eltelt idő rövidsége miatt - még nem tudnak beszámolni . Terveik szerint, egy év elteltével
készítenek egy olyan felmérést, melyben összesíteni fogják az ügyvédek oldalán felmerült
észrevételeket. Véleményük szerint az már most látszik, hogy az eljárás igénybe vétele, a
kedvezmény kérése egy túlbürokratizált folyamat, a formanyomtatvány kitöltése túlságosan
bonyolult, főleg ha azt az ügyfélkört tekintjük, akik igénybe kívánják venni a költségmentes
perlés lehetőségét. Megemlítették, hogy pillanatnyilag az a helyzet, hogy a jogi segítői díj
alacsonyabb, mint a pártfogó ügyvédé. (A jogi segítői díjazás összegét az Országgyűlés -
képviselő által benyújtott módosító javaslatot elfogadva - a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben a korábbi 2000 forint/óradíj helyett
2500 forint/óradíjra emelte fel .)

A Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatalának másik
feladata a pártfogó felügyelői szolgálat működtetése . A Hivatalnál integráltan kerül sor a
felnőtt és a fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatok teljesítésére,
megőrizve az elkövetők életkori sajátosságainak megfelelő gyakorlatot, elősegítve a speciális
szakmai követelmények érvényesülését .

Az Igazságügyi Minisztérium képviselőjének tájékoztat ása szerint, a Hivatalnál 2004 .
december 31-én 188 fő fiatalkorúakkal 150 fő felnőtt korúakkal foglalkozik, tevékenységüket
a területi hivatalokban 20 igazgató irányítja. Megyénként 3-4 fő látja el az adminisztratív
feladatokat. A reformmal összefiggésben végrehajtott létszámfejlesztés következtében
jelenleg 496 fó a dolgozók teljes létszáma, melynek köszönhetően az egy főre jutó ügyszám is
csökkent. Egy felnőtt korúakkal foglalkozó felügyelő átlagosan 130, míg a fiatalkorúakkal
foglalkozó felügyelő 50 ügyet lát el, ám ez még mindig meghaladja a szakmailag
maximálisan elfogadható mértéket . Az Igazságügyi Minisztérium képviselői elmondták, hogy
az átfogó büntetőpolitikai reform indoka többek között az volt, hogy a pártfogó felügyelők
országosan egységes célok és szakmai elvárások alapján, megfelelő képzettséggel
dolgozzanak, ezáltal emelkedjen a gyakorlati munka színvonala, a büntetőjogi
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jogkövetkezmények végrehajtásának hatékonysága, csökkenjen a bűnismétlés veszélye,
fokozódjon az elkövető társadalmi reintegrációjának esélye .

Az átalakult pártfogó felügyelői szervezet és a pártfogói munka szerves része a kettős
nyomtávú büntetőpolitikának, amely eltérő eszközrendszert kíván érvényesíteni a
társadalomra kiemelkedő veszélyt jelentő súlyos, illetve a kisebb súlyú bűncselekmények
elkövetésében megnyilvánuló bűnözéssel szemben . Ez utóbbiak esetében a büntető
igazságszolgáltatás rendszeréből elterelő eszközöket, illetve a szabadságvesztés kiváltására
alkalmas, alternatív szankciókat alkalmaznak . A pártfogó felügyelettel megerősített alternatív
szankciók alkalmazása hosszútávon lehetővé teszi a börtönnépesség csökkenését .

A pártfogó felügyelő hagyományos feladatai mellett a 17/2003 . (VI. 24.) IM rendelet a
következő pártfogói tevékenységeket nevesíti : a pártfogó felügyelői vélemény,
környezettanulmány készítése, közérdekű munka, az utógondozás végrehajtásában való
közreműködés .

A jogszabály kötelezően előírta, hogy négy helyszínen kísérleti programként ki kell alakítani
a pártfogó felügyelői/közösségi foglalkoztatók rendszerét, mely a Hivatal szervezetén belül
elhelyezkedő, egésznapon programokat nyújtó, csoportfoglalkozásokat szervező
részintézményként működne. Elsősorban azoknak a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló
személyeknek a segítésére kínálnak speciális programokat, akiknek bűnismétlési kockázatát
képzettségi hiányosságaik, személyiségproblémáik vagy szenvedélybetegségük fokozza. E
téren a minisztérium képviselője beszámolt arról, hogy az Országos Bűnmegelőzési Bizottság
pályázatán nyert pénzből Budapesten 2005 . január 1-jén beindult a foglalkoztató, Miskolcon
és Pécsett folyamatban van a foglalkoztató kialakítása. 2007-2013 között további 5
foglalkoztató kialakítását tervezik.

Az Európai Unió Tanácsa 2001-es kerethatározatában kötelezővé tette a tagállamok számára a
büntetőügyekben való közvetítés elősegítését, megteremtve ezzel annak lehetőségét, hogy a
sértett és az elkövető között létrejött megállapodás eredményét a büntetőeljárásban
figyelembe lehessen venni . A minisztérium képviselői tájékoztatták az albizottságot arról,
hogy az uniós kötelezettség teljesítéséhez szükséges kodifikációs munka jelenleg is
folyamatban van, s ezzel - reményeik szerint - a pártfogó felügyelői szolgálatnak
meghatározó szerepe lesz a közvetítői eljárásban .

Ősszefoglalóan szólva a pártfogói reform társadalmi hatásairól, elmondható, hogy
összefogottabb, létszámában erősebb szervezet végzi a pártfogói munkát, ez ahhoz az
ítélkezési gyakorlathoz vezetett, hogy évente körülbelül ezerrel növekedett a közérdekű-
munka büntetés kiszabása. Növekedett továbbá az olyan alternatív szankciók alkalmazása,
mint a próbára bocsátás, a felfüggesztett szabadságvesztés . Az utógondozás területén is nagy
változások tapasztalhatók, hiszen a pártfogók heti vagy havi rendszerességgel megjelennek
minden megyei előzetes házban, és a nagy letöltő büntetésvégrehajtási-intézetekbe is bejárnak
a börtönpártfogók. Az elmúlt évben - bár a közvetlen összefüggést nehéz kimutatni - közel 2
ezerrel csökkent a börtönnépesség száma, a bűnismétlés is kisebb a pártfogó felügyelet alatt
á11ók körében, ez azonban már konkrét statisztika adatokkal alátámasztható .
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Lemaradás van azonban a pártfogó felügyelői szállás - mely a javítóintézetből szabadult
fiatalkorúak, illetve a bv . intézetből szabadult elítéltek ideiglenes elhelyezését szolgálná -,
valamint a közösségi foglalkoztatók kialakításának finanszírozása terén .

A kőzvetítői tevékenységgel kapcsolatban az Igazságügyi Minisztérium képviselői
elmondták, hogy a polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének szabályozása elsősorban
azért került az elmúlt időszakban előtérbe, mert - az előzetes elvárások szerint - az az érdekelt
felek konfliktusainak megoldására gyorsabb és olcsóbb megoldással szolgálhat, mint a
bírósági út igénybevétele . Másik fontos eleme lehet még a bíróságok tehermentesítése,
ugyanakkor ho7.7ájárulhat a hazai konfliktuskezelő kultúra kialakításához és
megszilárdításához is .

Ezen céloktól vezérelve, az Országgyűlés megalkotta a - 2003. március 17-én hatályba lépett
- 2002. évi LV törvényt, mellyel a magyar jogrendszerbe egy - majdnem - teljesen új
jogintézmény került bevezetésre . A szabályozás lényege, hogy a külföldön mediációs
eljárásként ismert, permegelőző egyeztető fórum működésére vonatkozó alapvető
rendelkezések meghatározásával biztosítsa a természetes személyek és más személyek
személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését,
amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza . A közvetítői eljárást a felek
együttes kérelme alapján az általuk kiválasztott közvetítőhöz eljuttatott felkéréssel
kezdeményezhetik.

A törvény a közvetítői eljárásban létrejött megállapodáshoz hatósági kényszert
(végrehajthatóságot) nem kapcsol, ezért az eljárásban részt vevő felek vitás ügyükkel a
bírósághoz fordulhatnak, ha a közvetítői eljárás eredménytelenül zárult vagy a közvetítői
eljárásban létrejött megállapodásban foglaltak alapján a teljesítésre kötelezettséget vállaló fél
nem tesz eleget a vállalt kötelezettségnek .

Közvetítői tevékenységet az Igazságügyi Minisztérium által vezetett névjegyzékben
szereplő közvetítő végezhet . A törvény lehetővé tette, hogy mind természetes, mind jogi
személyek kérhessék felvételüket a névjegyzékbe . A minisztérium képviselői - 2003-as
adatokkal szolgálva - elmondták, hogy a névjegyzékbe 592 természetes és 171 jogi személy
került regisztrálásra, jelenleg a névjegyzékben 843 természetes, 295 jogi személy szerepel,
ebből kb . 370 fó jogi végzettséggel rendelkezik, a többiek közgazdász, pedagógus, orvos
végzettségűek . 2003-ban (meg kell jegyezni, hogy ez a közvetítői tevékenység szempontjából
féléves időtartamúnak minősül) 400 ügyben folytattak le közvetítői eljárást, ebből346 esetben
eredményesen.

Már 2000-ben - 80 fővel - megalakult az Országos Mediációs Egyesület, melynek jelenleg
közel 400 tagja van. Alapvető célja, hogy összefogja azokat az intézményeket, személyeket,
akik közvetítéssel foglalkoznak, s számukra megfelelő érdekképviseletet, érdekvédelmet
biztosítson. Az Egyesület elnöke kiemelt feladatnak tekinti a mediátorok folyamatos
oktatását, képzését, melynek keretében szerződést kötöttek a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemmel két éves posztgraduális képzés beindítására, melyhez nagy reményeket fűznek .
Megjegyezte, hogy a közvetítők képzésére, továbbképzésére vonatkozó paragrafusok a
parlamenti vita során kerültek ki a törvényjavaslatból . Mind a minisztérium, mind a szakma
képviselői fontosnak tartanák a közvetítői képzés beindítását . Az egyesület elnöke kiemelte,
hogy a legtöbb közvetítői eljárás - szemben a törvényben biztosított 40 napos határidővel - 8
napon belül lezárul .



Budapest, 2005 . április 18 .

A Budapesti Ügyvédi Kamara képviselője tájékoztattaa az albizottságot arról, hogy 2003 .
május 22-én megalakult az ügyvéd mediátorok szakmai kollégiuma, amely egy konzultációs
szakmai szervezet, a kamara anyagi támogatásával működik . Szakmai feladatának tekinti,
hogy konzultációs, ismeretterjesztő előadásokkal, beszélgetésekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy
ez a jogintézmény minél ismertebbé váljon. A törvény hatályba lépése óta - 2004. nyaráig -
11 eljárást kezdeményeztek ügyvéd mediátor előtt, ebből 10 volt eredményes .

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke elmondta, hogy náluk a közvetítői tevékenység
nem indult még be. A Kamara képviselői értetlenségüknek adtak hangot a Polgári
Perrendtartásról szóló törvény azon módosításával kapcsolatban, mely a keresetlevél kötelező
tartalmi elemeként tünteti fel a közvetítői tevékenység megtörténtére való utalást, még abban
az esetben is, amikor a törvény kizárja a mediálás lehetőségét. Erre való hivatkozással az
utóbbi időben számos keresetlevél került elutasításra a bíróságok részéről .

út t/4
Dr. Vastagh Pál

elnök
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