
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

ÁLLAMTITKÁRA

Iromány száma: K/6885/1.

Benyújtás dátuma: 2019-07-31 16:17

Parlex azonosító: 14S1G4280001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Völner Pál, Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
Belső iktatószám: VII-PF/72/2/2019; VII-PF/73/2/2019 

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attila (MSZP)
országgyűlési  képviselő  "A Nagy  és  Trócsányi  Ügyvédi  Iroda  jelenleg  hány  folyamatban  levő
ügyben,  mikori  megbízással  és  mennyiért  képviseli  a  magyar  államot  Magyarországon,  illetve
külföldön?" című,  K/6885.  számú,  valamint  "Hány  hitelintézetet  képvisel  a  Nagy  és  Trócsányi
Ügyvédi  Iroda jelenleg  a devizaadósok  elleni  perekben?" című,  K/6886.  számú írásbeli  választ
igénylő kérdéseire adott válaszomat.

Budapest, 2019. július 31.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény 42.  §-ában  foglaltak  szerint  Varga  Judit
miniszterhez benyújtott, Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselő "A Nagy és Trócsányi
Ügyvédi Iroda jelenleg hány folyamatban levő ügyben, mikori megbízással és mennyiért képviseli a
magyar  államot  Magyarországon,  illetve  külföldön?" című,  K/6885.  számú,  valamint  "Hány
hitelintézetet képvisel a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda jelenleg a devizaadósok elleni perekben?"
című, K/6886. számú írásbeli kérdéseire – a miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

Ezúton tájékoztatom, hogy az Igazságügyi Minisztérium nem állt és jelenleg sem áll semmilyen
szerződéses jogviszonyban az említett ügyvédi irodával. Ugyanakkor arról, hogy a magyar állam
képviseletében eljár-e az ügyvédi iroda nem rendelkezünk információval tekintettel arra, hogy a
minisztérium csak azokban az esetekben jár el, ha jogszabály értelmében az állam képviseletére az
igazságügyért  felelős  miniszter  jogosult,  vagy  a  peres  vagy  nemperes  eljárásban  félként  az
igazságügyért felelős miniszternek kell részt vennie.

A második  kérdés  vonatkozásában  pedig  az  igazságügyi  miniszter  nem rendelkezik  és  nem is
rendelkezhet információval, hiszen a Ptk. alapján a szerződés általános szabályai szerint az ilyen
típusú  szerződés  a  felek  kölcsönös  és  egybehangzó  jognyilatkozata,  amelyből  kötelezettség
keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

Mint a Képviselő úr által feltett kérdésből is kitűnik az ilyen típusú szerződéseknél egyik fél sem a
minisztérium, ezért erről nem lehet információja.
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