
T/18630/7. 

 
 Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 
 

k i e g é s z í t ő      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 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/18630/5. sz. ajánlással.) 
 
 
 
 
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/18630/6. számú kapcsolódó 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, valamint a T/18630/6. számú módosító javaslat 
elfogadásához – az Alkotmány 50. § (5) bekezdése alapján – a jelenlévő országgyűlési 
képviselők 2/3-ának „igen” szavazata szükséges. 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
Bsz.: a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 
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1.  Dr. Fodor Gábor képviselő – kapcsolódva a T/18630/4. számú módosító 
indítványához (T/18630/5. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában a Bsz. 6. §-
át a következő (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:  
 
 "3. § (1) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban: Bsz.) 6. §-ának jelenlegi szövege az (1) bekezdés jelölést kapja, egyben a § a 
következő új (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(2) A központi költségvetés bírósági fejezete nyújt fedezetet a Magyar Köztársaság 
által elismert joghatósággal rendelkező, nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv 
által a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme miatt a bíróságok tevékenységével 
összefüggésben megállapított kártérítésre.” 
 
 (2) A Bsz. 39. §-ának r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel 
egyidejűleg a jelenlegi r) pont megjelölése s) pontra változik: 
 
[Az OIT] 
 
„r) a bíróságok jogszabályoknak megfelelő, hatékony működése érdekében a Bíróságok 
fejezet e célra felhasználható keretein belül gondoskodik a szükséges bírói és igazságügyi 
alkalmazotti létszám kialakításáról,”" 
 

Az Alkotmányügyi biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/18630/6/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
 
 

2.  Dr. Fodor Gábor képviselő – kapcsolódva a T/18630/4. számú módosító 
indítványához (T/18630/5. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 50. § (2) bekezdését új 
c) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 "4. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 50. §-
ának (2) bekezdése a következő b)-c pontokk[t]al egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi 
b) pont megjelölése [c)] d) pontra változik: 
 
[Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, soron kívül értékelni kell a bíró tevékenységét, ha] 
 
„b) a bíróság elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény 63/A. § (1) 
bekezdése alapján elrendeli, 
 
c) a bíró olyan határozat meghozatalában vett részt, amellyel kapcsolatban a Magyar 
Köztársaság által elismert joghatósággal rendelkező, nemzetközi szerződéssel létrehozott 
emberi jogi szerv megállapította a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét,”" 
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Indokolás: Lásd a T/18630/6/2. számú módosító javaslat 
indokolását.  

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

II. 
 
 
 A T/18630/5. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője utólag az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
2. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
Budapest, 2006. február 1. 
 
 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 
 
 
 

 


