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Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

	

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012. évi

XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani

Trócsányi László

igazságügyi miniszter úrnak ,

„Hogyan alakítják át az igazságügyi rendszert? ”

címmel . Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert kérdéseim

vonatkozásában a Kormány tagjai közül Miniszter Úr illetékes a válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Úr !

2018 . május 14-én tartott meghallgatása során több olyan kérdés is elhangzott, amelyre a

rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem, vagy nem teljes válasz érkezett .

Miniszter úr bejelentése szerint a bírósági szisztéma jelentős átalakítás el őtt áll . A Kormány

különbíróságokat hozna létre, amelyek hatásköröket vonnának el a jelenlegi bírósági rendszerb ő l .

Ezek a bíróságok döntenének az állami szervek, az MNB, a Közbeszerzési Döntőbizottság ,

a Médiatanács intézkedéseinek jogszerűségérő l, a közérdekű adatok kiadásáról szóló perekben ,

vagy épp a választási ügyekben .

Átalakulna a Kúria is amely akár be is olvadhat az Alkotmánybíróságba . Sajtóhírek szerint jelenle g

az sem kizárt, hogy minden olyan bírót nyugdíjba küldjenek, aki már 1990 el ő tt ítélkezett, ezzel a

bírósági kar körülbelül 20 százalékát nyugdíjaznák .

Arra kérem a tisztelt miniszter urat, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre :

1. Bármelyik fenti terv kidolgozás előtt van-e az Igazságügyi Minisztériumban ?
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2. Bármelyiket támogatni tudná-e a miniszter úr ?

3. Ha igen, melyeket és miért ?

Tisztelettel várom válaszát .

Budapest, 2018 . május 18 .

Dr. Tóth Bertalan
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ (MSZP)

Dr. Varga Lászl ó
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ (MSZP)
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