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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . §
(1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek az
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10593 . számú
törvényjavaslathoz – a T/10593/2 . számú módosító javaslathoz kapcsolódva – az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

„1 • §

[A] Hatályát veszti apolgári perrendtartásról szóló 1952. évi III . törvény 47 . §-a,[ helyébe a
következő rendelkezés lép :

„47. § Az eljáró bíróság kijelölésére a 45-46 . §-ban foglaltak mellett az Alaptörvény 27 .
cikk (4) bekezdése alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló törvény
rendelkezései szerint is sor kerülhet . E kijelölésre a külön törvényekben szabályozott
nemperes eljárásokban csak akkor kerülhet sor, ha a külön törvény így rendelkezik ."]”

2. A törvényjavaslat 2 . §-a a következők szerint módosul :

„2 • §

[A] Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 20/A. §-a_[ helyébe a
következő rendelkezés lép:
„20/A . § Az eljáró bíróság kijelölésére a 20 . §-ban foglaltak mellett az Alaptörvény 27.
cikk (4) bekezdése alapján, a bíróságok szervezetér ől és igazgatásról szóló törvény
rendelkezései szerint is sor kerülhet ."]”



3. A törvényjavaslat 14 . §-a a következők szerint módosul :

„14 . §

(1) [A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény (a
továbbiakban : Bszi .) V. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép :

„V. Fejezet

Az eljáró bíróság kijelölése az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása é s
a bíróságok kiegyensúlyozott ügyterhelése érdekébe n

17. Az eljáró bíróság kijelölés e

62. § (1) Az OBH elnöke az ügyek elbírálására az illetékes bíróság helyett kivételese n
más, azonos hatáskörű bíróságot jelölhet ki, ha a bíróságra az adott id őszakban érkezet t
ügyek meghatározott csoportjának elbírálása – a bíróság rendkívüli és aránytalan
munkaterhe miatt – ésszerű időn belül másként nem biztosítható és a kijelölés nem jár a
kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazására vonatkozó indítványt az ítél őtábla elnöke, a
törvényszék elnöke, továbbá a legfőbb ügyész teheti meg az OBH elnökénél. Az OBH
elnöke az indítványnak akkor adhat helyt, ha az indítvány benyújtását megel őző naptári
félév utolsó napján (december 31 ., illetve június 30 .) az indítvány szerinti bíróságon az
érintett ügyszakban a munkateher meghaladja az országos átlagot .

(3) Az indítványban meg kell indokolni, hogy a bíróságra érkez ő ügyek meghatározott
csoportja ésszerű időn belül való elbírálása miért nem biztosítható, továbbá fel kel l
sorolni azokat az ügyforgalmi, személyzeti és egyéb adatokat, amelyek a bírósá g
rendkívüli és aránytalan munkaterhét igazolják.

(4) Ha az OBH elnöke a (2) bekezdés szerinti indítványnak helyt ad, az OB T
egyetértésével meghozott határozatában (a továbbiakban : kijelölő határozat) –
meghatározott id őszakra, de legfeljebb egy évre – kijelöli azon bíróságot vag y
bíróságokat, amelyek az indítvánnyal érintett bíróság helyett eljárnak . A kijelölésse l
érintett bíróság elnökének véleményét be kell szerezni . Az OBH elnöke kizárólag olyan
bíróságot jelölhet ki, amelyen az indítvány benyújtását megel őző naptári félév utolsó
napján (december 31., illetve június 30.) az érintett ügyszakban a munkateher a z
országos átlagot nem érte el . Az OBH elnöke kijelölő határozatában azt az id őszakot,
amelyre az eljáró bíróságot kijelöli, úgy határozza meg, hogy annak kezdő időpontja ne
legyen korábbi, mint a határozat meghozatalát követő 90. nap. Az OBT a kijelölő
határozattal kapcsolatos egyetértési jogát az annak meghozatalát követ ő ülésén
gyakorolja .

(5) Az OBH elnöke a kijelölő határozatot az indítvány érkezését ől számított 8 napon
belül hozza meg. Határozatában az OBH elnöke megállapítja a (6) és (7) bekezdésbe n
meghatározott ügyek közül azon ügyek csoportját vagy csoportjait, amelyekben má s
bíróság jár el, és meghatározza azon kijelölt bíróságot vagy bíróságokat, amelyek az
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érintett ügyeket elbírálják. Ha az OBH elnöke határozatában több bíróságot jelöl ki ,
meghatározza, hogy mely id őszakra mely bíróságot jelöli ki .

(6) Polgári ügyben az eljáró bíróság kijelölésére kerülhet so r
a) azon követelések érvényesítése iránt indított perekben, amelyekben a pertárgy érték e
meghaladja a 400 millió forintot,
b) azokban a megállapításra irányuló perekben, amelyek esetében a pertárgy értéke – h a
marasztalás kérhet ő lenne – meghaladná a 400 millió forintot, illetv e
c) a kormányzati ellenőrzési szerv álta l
ca) a kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzései során feltárt, a kormányzati ellenőrzés i
szerv által ellen őrzött, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetés i
szervet és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű nemzeti vagyonba
tartozó, állami tulajdonban álló, valamint az állam többségi befolyása alatt lév ő
gazdasági társaságot megillető , az ellenőrzés tárgyával kapcsolatos polgári jogviszonybó l
fakadó jog, követelés, egyéb polgári jogi igény érvényesítése iránti, valamint a
költségvetési támogatás visszafizetése érdekében a jogosult nevében és helyett indítot t
perekben,
cb) a hatáskörében eljárva megismert szerz ődés vagy a szerződés egyes rendelkezése i
semmisségének megállapítása iránt – a közvetlen jogi érdek fennállásának igazolás a
nélkül – a saját nevében indított perekben .

(7) Az eljáró bíróság kijelölésére a következ ő büntetőügyekben kerülhet sor, ha a terhel t
előzetes letartóztatását elrendelték :

a) hivatali bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978. évi IV. törvény (a
továbbiakban : Btk.) XV. fejezet IV. cím] ,
b) közélet tisztasága elleni bűncselekmények [Btk. 250. § (2) bekezdés a) pont, és (3)
bekezdés, 255/B. § és 256. §], ha annak elkövetésével
ba) helyi önkormányzat képviselő-testületének tagja, polgármestere, alpolgármestere,
képviselő-testülete hivatalának vezető beosztású dolgozója, országgyűlési képviselő ,
állami vezető , gyanúsítható megalapozottan, illetve elkövet őként kizárólag az e pontba n
felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a b űncselekményt e személye k
vonatkozásában követik el,
bb) központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek terület i
szerveinek vezető beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan, illetve elkövetőként
kizárólag az e pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a
bűncselekményt e személyek vonatkozásában követik el ,
c) nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett b űncselekmények (Btk. XV. Fejezet
VIII. Cím) ,
d) bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), illetve
e) bűnszervezetben (Btk . 137. § 8. pont) elkövetett bármely bűncselekmény.

(8) Az OBH elnöke – az OBT egyetértésének megadását követ ően – haladéktalanul
gondoskodik a kijelölő határozatnak a központi honlapon való közzétételér ől, továbbá a
kijelöléssel érintett bíróságok, valamint – ha a kijelölés büntet őügyet érint – a legfőbb
ügyész értesítéséről .

(9) Ha a bírósághoz a kijelölő határozatban megadott id őszakban a határozat szerint i
ügycsoportba tartozó ügy érkezik, az ügy iratait a bíróság haladéktalanul megküldi a
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kijelölő határozatban kijelölt bírósághoz. A megküldésről szóló átiratot a központi
honlapon közzé kell tenni .

18. Jogorvoslato k

63. § (1) A kijelölő határozattal szemben az, aki jogi érdekét valószín űsíti – a
határozatnak a központi honlapon való közzétételétől számított 30 napon belül –
fellebbezéssel élhet. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs . A
fellebbezést az OBH elnökénél írásban kell benyújtani. Fellebbezés benyújtása esetén az
OBH elnöke gondoskodik az érintett bíróságok, valamint – ha a kijelölés büntet őügyet
érint – a legfőbb ügyész errő l való értesítésérő l .

(2) A fellebbezést a Kúria 15 napon belül, nemperes eljárásban bírálja el. A fellebbezés
elkésettsége esetén a Kúria a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja . A Kúria a
kijelölő határozatot annyiban vizsgálja felül, hogy az OBH elnöke az anna k
meghozatalára irányadó jogszabályokat megsértette-e .

(3) Ha a Kúria a felülvizsgálat során azt állapítja meg, hogy a kijelöl ő határozat e
törvénynek az eljáró bíróság kijelölésére vonatkozó szabályainak megfelel, a kijelöl ő
határozatot helyben hagyja. Ha a kijelöl ő határozat e törvénynek az eljáró bíróság
kijelölésére vonatkozó szabályainak nem felel meg, a Kúria a határozatot hatályon kívü l
helyezi . A kijelölő határozatot a Kúria nem változtathatja meg .

(4) A Kúria határozatát az OBH elnökén keresztül kézbesíti a fellebbezés
benyújtójának, egyúttal gondoskodik a határozatnak a központi honlapon való
közzétételérő l. Az OBH elnöke a Kúria határozatáról haladéktalanul értesíti az érintet t
bíróságokat, valamint – ha a kijelölés büntet őügyet érint – a legfőbb ügyészt. A Kúria
határozatának a fellebbezés benyújtója részére történ ő kézbesítése, illetve a kézbesíté s
sikertelen volta az eljáró bíróság kijelölését nem érinti .

64. § (1) A 62. § (9) bekezdése szerinti átirattal szemben az érintett peres fél annak a
központi honlapon való közzétételétől számított 8 napon belül panasszal élhet . A
határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs . A panaszt a Kúriánál
írásban kell benyújtani, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt .

(2) Az érintett peres fél által az (1) bekezdésben foglaltak szerint benyújtott panaszt a
Kúria 8 napon belül, nemperes eljárásban bírálja el. A panasz elkésettsége esetén a
Kúria azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja . A Kúria az átirat szerinti iratmegküldés t
annyiban vizsgálja felül, hogy az a kijelölő határozatnak megfelel-e .

(3) Ha a Kúria azt állapítja meg, hogy az átirat szerinti megküldés a kijelöl ő
határozatnak megfelel, a panaszt elutasítja. Ha az átirat szerinti megküldés nem felel
meg a kijelölő határozatnak, a Kúria rendelkezik az iratoknak a kijelöl ő határoza t
szerinti bírósághoz való megküldése iránt.

(4) A Kúria határozatát kézbesíti a feleknek és az érintett bíróságoknak, egyútta l
gondoskodik a határozatnak a központi honlapon való közzétételér ő l. A Kúria
határozatának a felek részére történ ő kézbesítése, illetve a kézbesítés sikertelen volta a
kijelölt bíróság intézkedési kötelezettségeit nem érinti."
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(2)] A Bszi . 66 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„66. § Az OBH elnökét az Országgyűlés a határozatlan időre kinevezett és legalább 5 éve s
bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák közül választja az Alaptörvény 25 . cikk (6)
bekezdésében foglaltak szerint. Az OBH elnöke nem választható újra . ”

([3]2) A Bszi . 70 . (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az OBH elnökének megbízatása megszűnik :

a) a megbízatási időtartam leteltével ,
b) a bírói szolgálati viszonya megszűnésével ,
c) lemondással ,
d) az összeférhetetlenség kimondásával ,
e) felmentéssel, vagy
fi a tisztségtő l való megfosztással .

(2) Az OBH elnöke megbízatásának megszűnését az (1) bekezdés a)-c) pontja esetében az
Országgyűlés elnöke állapítja meg . Az (1) bekezdés d)-) pontja esetében a megbízatá s
megszűnésének kérdésében az Országgyűlés határoz. A megbízatás megszűnésének
kimondásához a képviselők kétharmadának szavazata szükséges . ”

([4]3) A Bszi . 117 . (1) bekezdés s) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(A Kúria elnöke)

„s) kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabályok Alaptörvénnyel val ó
összhangjának felülvizsgálatát, valamint a kihirdetéstől számított 30 napon belül az
Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, a z
Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények megtartásának vizsgálatát, ”

([5]4) A Bszi. 117. (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki :

(A Kúria elnöke)

„t) ellátja azokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, az OBH elnökének szabályzat a
vagy az OBH elnökének határozata a hatáskörébe utal .”

4. A törvényjavaslat 15 . §-a elmarad, egyidejűleg a törvényjavaslat további szerkezet i
egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó merev hivatkozásainak
megjelölése megfelelően változik :

[15 . §

A Bszi. 62 . § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Az eljáró bíróság kijelölésére a következő büntetőügyekben kerülhet sor, ha a
terhelt előzetes letartóztatását elrendelték :
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a) hivatali bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvr ől szóló 2012 . évi C. törvény (a
továbbiakban : Btk.) XXVIII. Fejezet] ,
b) korrupciós bűncselekmények [Btk . 294. § (2) és (3) bekezdés, 297. § és 299-300 . §], ha
annak elkövetésével
ba) helyi önkormányzat képvisel ő-testületének tagja, polgármestere, alpolgármestere,
képviselő-testülete hivatalának vezet ő beosztású dolgozója, országgyűlési képviselő ,
nemzetiségi szószóló, állami vezető gyanúsítható megalapozottan, illetve elkövetőként
kizárólag az e pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a
bűncselekményt e személyek vonatkozásában követik el ,
bb) központi költségvetési szerv, a központi államigazgatási szerv, illetve ezek terület i
szerveinek vezető beosztású dolgozója gyanúsítható megalapozottan, illetve elkövet őként
kizárólag az e pontban felsorolt személyek valamelyike jöhet szóba, vagy a
bűncselekményt e személyek vonatkozásában követik el ,
c) külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel
kapcsolatban elkövetett vesztegetés [Btk . 290. § (4) bekezdés], külföldi gazdálkod ó
szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személy által elkövetett
vesztegetés elfogadása [Btk. 291. § (4) bekezdés], külföldi hivatalos személy működésével
kapcsolatban elkövetett hivatali vesztegetés [Btk. 293. § (3) bekezdés], külföldi hivatalo s
személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása [Btk. 294. § (4) bekezdés] ,
külföldi gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végz ő személlyel
kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (2) bekezdés], külföldi hivatalo s
személlyel kapcsolatban elkövetett befolyás vásárlása [Btk. 298. § (3) bekezdés], külföldi
hivatalos személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés [Btk . 299. § (3)
bekezdés] ,
d) bűnszervezetben részvétel (Btk. 321 . §), illetve
e) bűnszervezetben (Btk. 459. § 1 . pont) elkövetett bármely bűncselekmény."]

5. A törvényjavaslat 16 . §-a a következők szerint módosul :

„16 . §

A Bszi .

a) 67. § (2) bekezdésében a „b)—i) pontjában” szövegrész helyébe a „b)J) pontjában” szöveg ,
b) [103. (2a) bekezdés b) pontjában a „meghatározza az eljáró bíróság kijelöléséné l
figyelembe veendő elveket az OBH elnökének azon jogköre” szövegrész helyébe a z
„egyetértési jogot gyakorol az OBH elnökének azon határozata” szöveg ,
c) ] 166 . (2) bekezdés d) pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az
egyesület” szöveg,
[d]c) 175 . §-ában a „25 . cikk (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „25 . cikk (8) bekezdése”
szöveg

lép . "

6. A törvényjavaslat 17 . §-a a következők szerint módosul :

„17 . §

Hatályát veszti a Bszi .

6



a) V. Fejezetet
69. § (2) bekezdésében az „– az elnöki tisztség érintése nélkül –” szövegrész ,

[b]J 75 . § (1) és (2) bekezdésében az „– és bírói szolgálati viszonya korábban nem sz űnt meg
–” szövegrész,
[c]cl) 76 . § (4) bekezdés b) pontja[pontjában az „az OBT által meghatározott elve k
figyelembevételével” szövegrész] ,
[d]g) 77 . § (3) bekezdésében, valamint 117 . § (2) bekezdésében az „a bíróságok hivatalos
honlapján és” szövegrész,.
j9 103 . & (2a) bekezdésének b) pontja."

7. A törvényjavaslat 27 . §-a a következők szerint módosul :

„27 . §

[(1)] Ez a törvény [– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –] a kihirdetését követő
hónap első napján lép hatályba .

[(2) A 15. § 2013. július 1-jén lép hatályba.]”
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Indokolá s

1-6 . A módosító javaslat az eljáró bíróság kijelölésére vonatkozó előírásokat kívánja hatályon
kívül helyezni ; ennek megfelelően javaslatot tesz a bíróságok szervezetér ő l és igazgatásáról
szóló 2011 . évi CLXI. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény és a polgári
perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény törvényjavaslatban szereplő rendelkezéseinek
módosítására .

7. Az eljáró bíróság kijelölésére vonatkozó el ő írások hatályon kívül helyezésére tekintettel a
törvényjavaslat 15 . §-a elhagyásra kerül, ezért a módosító javaslat módosítja a törvényjavasla t
hatályba lépésről szóló rendelkezéseit.

Budapest, 2013 . június 11 .

Dr. Répássy Róbert
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