
T/18630/5. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/18630. számú 

törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés!  
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, valamint az Emberi jogi, 
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a 
bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló, T/18630. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/18630/4. számú módosító javaslatot. 
 
 A törvényjavaslat 3. §-ában a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi 
LXVI. törvény módosításának, valamint 4. §-ában a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 1997. évi LXVII. törvény módosításának elfogadásához – az Alkotmány 50. § (5) 
bekezdése alapján – a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának „igen” szavazata 
szükséges. 
 
Az Emberi jogi bizottság a módosító javaslatot a 2006. január 30-ai (hétfő) ülésén tárgyalja. 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
Pp.: a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
Be.: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Pp. 114/A. 
§-ának a következő módosítását javasolja:  
 
 „(2) A Pp. az alábbi alcímmel, valamint 114/A. és 114/B. §-sal egészül ki:  
 

„Kifogás az eljárás elhúzódása miatt 
 
 114/A. § (1) A fél, a beavatkozó, valamint az eljárásban részt vevő ügyész az ügyben 
eljáró bíróságnak a (2) bekezdésben meghatározott mulasztása miatt ugyanezen bíróságnál 
írásban kifogást nyújthat be, kérve a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságtól a 
mulasztás tényének megállapítását, valamint – megfelelő határidő tűzésével – a mulasztó 
bíróságnak a (2) bekezdés a) [és c)] pontjában foglalt esetben az elmulasztott eljárási 
cselekmény elvégzésére vagy határozat meghozatalára, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt 
esetben pedig az adott ügyben leghatékonyabb intézkedés foganatosítására történő utasítását.  
 
 (2) Kifogás akkor terjeszthető elő, ha  
 
 a) a törvény a bíróság részére az eljárás lefolytatására, eljárási cselekmény elvégzésére 
vagy valamely határozat meghozatalára határidőt állapított meg, azonban az eredménytelenül 
eltelt,  
 
 b) a bíróság az ügyész, az eljárásban részt vevő személy, a megkeresett szerv vagy 
személy részére az eljárási cselekmény elvégzésére határidőt tűzött ki, amely eredménytelenül 
eltelt, és a bíróság a mulasztóval szemben nem alkalmazta a törvény által lehetővé tett 
intézkedéseket[, 
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 c) a bíróság elmulasztotta a perek ésszerű időn belül történő befejezésére 
irányuló kötelezettségét azáltal, hogy az ügyben a bíróság utolsó érdemi intézkedése óta 
eltelt az az ésszerű időtartam, amely elegendő volt arra, hogy a bíróság az eljárási 
cselekményt elvégezze, vagy annak elvégzéséről rendelkezzen, azonban a bíróság ezt 
nem tette meg].”” 
 

Indokolás: Lásd a T/18630/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

2.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében a Pp. 114/B. 
§-a (5) bekezdésének elhagyását javasolja:  
 
 /(2) A Pp. az alábbi alcímmel, valamint 114/A. és 114/B. §-sal egészül ki:/ 
 

/„Kifogás az eljárás elhúzódása miatt/ 
 
 „(5) [Ha a kifogás előterjesztője ugyanabban a perben ismételten alaptalan 
kifogást nyújt be, őt a kifogást elbíráló bíróság elutasító határozatában pénzbírsággal 
(120. §) sújthatja.  
 
 (6)] A kifogás elintézésére a végzés elleni fellebbezés felterjesztésére és elbírálására 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”  
 

Indokolás: Lásd a T/18630/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

3.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának – a Be. 262/A-262/B. §-ait 
érintően -  elhagyását javasolja:  
 
 „2. § [A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény a következő alcímmel, 
valamint 262/A. és 262/B. §-sal egészül ki: 
 

„Kifogás az eljárás elhúzódása miatt 
 
262/A. § (1) A vádlott, a védő és a magánfél a bíróság (2) bekezdésben meghatározott 
mulasztása miatt az ügyben eljáró bíróságnál írásban kifogást terjeszthet elő, kérve a 
mulasztás tényének megállapítását, valamint – megfelelő határidő tűzésével – a mulasztó 
bíróságnak a (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az elmulasztott eljárási 
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cselekmény elvégzésére vagy határozat meghozatalára, a (2) bekezdés b) pontjában 
foglalt esetben pedig a megfelelő intézkedés megválasztására történő utasítását.  
 
 (2) Kifogás akkor terjeszthető elő, ha  
 
 a) a törvény a bíróság részére az eljárási cselekmény elvégzésére vagy valamely 
határozat meghozatalára határidőt állapított meg, azonban az eredménytelenül eltelt,  
 
 b) a bíróság az ügyész, az eljárásban részt vevő személy, a megkeresett szerv vagy 
személy, a tanú vagy a szakértő részére az eljárási cselekmény elvégzésére határidőt 
tűzött ki, amely eredménytelenül eltelt, és a bíróság a mulasztóval szemben nem 
alkalmazta a törvény által lehetővé tett intézkedéseket.  
 
 (3) Nincs helye kifogás előterjesztésének bizonyítási cselekmény elrendelése, 
valamint olyan határozat ellen, amellyel szemben külön jogorvoslatnak van helye.  
 
 (4) A kifogást annak benyújtója mindaddig visszavonhatja, amíg a bíróság azt 
érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.  
 
 262/B. § (1) Az ügyben eljáró bíróság a kifogást – a (2) bekezdés esetét kivéve – 
nyolc napon belül közvetlenül felterjeszti a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező 
bírósághoz. A felterjesztésben számot ad arról, hogy a hiányolt eljárási cselekmény 
elvégzése vagy határozat meghozatala – megítélése szerint – milyen okból nem volt 
lehetséges.  
 
 (2) Ha az ügyben eljáró bíróság a kifogást alaposnak tartja, a kifogásnak a 
bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül meghozza, illetőleg elrendeli a 
kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedést. A 
bíróság a kifogás elintézéséről a kifogás előterjesztőjét értesíti.  
 
 (3) A helyi bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást a megyei bíróság 
három hivatásos bíróból álló tanácsa, a megyei bíróság mulasztásával szemben 
benyújtott kifogást az ítélőtábla, az ítélőtábla mulasztásával szemben benyújtott kifogást 
a Legfelsőbb Bíróság, a Legfelsőbb Bíróság mulasztásával szemben  benyújtott kifogást 
a Legfelsőbb Bíróság másik tanácsa az iratok felterjesztésétől számított tizenöt napon 
belül tanácsülésen bírálja el.  
 
 (4) Ha a kifogást elbíráló bíróság a kifogásban foglaltaknak helyt ad, a mulasztó 
bíróságot határidő tűzésével a 262/A. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetekben 
az ügy továbbviteléhez szükséges intézkedés megtételére, a 262/A. § (2) bekezdésének b) 
pontjában foglalt esetben pedig a megfelelő intézkedés megválasztására hívja fel. A 
felhívásban – a 262/A. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetet kivéve – a kifogást 
elbíráló bíróság az eljáró bíróságot meghatározott eljárási cselekmény lefolytatására 
nem utasíthatja. A kifogás alaptalansága esetén azt indokolt határozattal elutasítja. A 
határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  
 
 (5) A kifogás elintézésére a végzés elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”]”  
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Indokolás: Lásd a T/18630/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja  
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
Budapest, 2006. január 26. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi  
 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 


