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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 :

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Dr. Varga László (MSZP) országgyűlési képviselő ,,Támogatja-e az igazságügyi rendsze r

átalakítását? " című, K/173. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018. június „ "

Kövér László elnök úr részére

Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelettel:

dr. Gulyás Gergely

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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Dr. Varga László országgyűlési képviselő részére

Magyar Szocialista-Párt képvisel őcsoportja

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglalta k

alapján hozzám intézett, „Támogatja-e az igazságügyi rendszer átalakítását? " című, K/173.

számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Az Alaptörvény 25. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon a bíróságo k
igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el, az Alaptörvény 26 . § (1) bekezdése pedi g
ezzel összefüggésben garantálja, hogy a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vanna k

alárendelve, illetve ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók . A magam részéről

ebből az alábbi követelményrendszert olvasom ki: olyan bírósági rendszerre van

szüksége Magyarországnak, amely az igazságszolgáltatási tevékenységet miné l
magasabb színvonalon látja el, s amely erre tekintettel garantálja a bírói függetlenséget .
Továbbá az is kiolvasható, hogy ennek peremfeltételeit, tehát a bírósági rendszert és a
bíróságok által alkalmazott jogszabályi kereteket, a törvényhozó hatalomnak kel l

meghatároznia .

A bíróságokkal összefügg ő alkotmányos érték nem a változatlanság, hanem a maga s
színvonalú igazságszolgáltatási tevékenység és ahhoz kapcsolódó függetlenség . Ebbő l

következően az igazságügyi rendszerrel kapcsolatban minden olyan változás t

támogatok, amely a bírói függetlenség megőrzése mellett a bírósági rendszer működését

javítja . Trócsányi László miniszter úr személye pedig garancia arra, hogy ez a kett ős

megközelítési mód mindig érvényre fog jutni .

Engedje meg továbbá, hogy a bíróságok függetlenségre vonatkozó aggodalmára utalv a

egyértelművé tegyem, hogy a bírói függetlenség elvét éppen a hatalmát megszilárdító

kommunista pártállam tiporta sárba 1949-ben azzal, hogy a „szocialista állami és

társadalmi berendezkedés kialakításáért” folytatott „dics őséges harc” keretében

megszüntette az 1896-ban létrehozott önálló magyar közigazgatási bíráskodást . Ennyi

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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idő múltán, 2018-ban sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az önálló közigazgatás i
bíráskodás intézményének ismételt életre hívásával egy régi történelmi adósságunka t
törleszthetnénk. Ennek támogatására ezúton is kérem Önt !

Budapest, 2018 . június

	

Tisztelettel :

dr. Gulyás Gergely

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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