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A

Romá niai Magyar J ogá szok Egye süle te által
2005. május 20-21 között szerve zett „Az
igazságügy reformja Romá niá ban és az
Európai Unióban” című konfe rencia újra lehe tősé get adott szá munkra arra, hogy felhívjuk a figyelmet a Magyar Köztársa ság Legfelsőbb Bírósá ga
elnöke jogállá sá nak sza bá lyozatlansá gá ra, illetve
arra, hogy az elmúlt években nem történt jogalkotói munka a problé má val ös sze függés ben. A konfe rencia témá já ba alulsza bá lyozott közjogi méltóság problé ma köre amiatt illeszke dik szerve sen,
mert – ellentétben az Üdvözlő beszé dekben
elhangzottakkal – e terüle ten a magyar jogalkotó
nem tud jó példá val szolgálni a román törvényhozó hata lomnak. Amit viszont a román parla mentnek szem előtt kell tarta nia, az éppen az, hogy
ilyen – alább bemuta tandó – jogalkotói megoldá soktól tartózkodni kell. Az egyes sza bá lyozatlan
terüle tek bemuta tá sa után de lege ferenda javas la tokat is megfogalmaztunk, ame lyekből talán
mindkét jogalkotó más-más módon, de okulhat.
Az alkotmá nyos jogálla mot álta lá ban azért éri
kritika, mert a jogalkotó szervek gya kran esnek
a jogi túlsza bá lyozás hibá já ba. Ezért szembe

ötlő, ám korántsem megnyugta tó kivé telként
említhetjük meg a Legfelsőbb Bíróság elnöké nek
(a továbbiakban: az LB elnöke) tisztsé gét, amelynek sza bá lyozá sa egyrészt hiányosnak, más részt eklektikusnak mondha tó. A köze li jövő
aktuá lis kérdé se in felül a távolabbi jövő is problé má kat vethet fel. A jelenle gi elnök megbíza tá sa
2008. júniusá ban jár le,1¾ a hatá lyos alkotmá nyi,
illetve törvé nyi sza bá lyozás ból pedig nem derül
ki egyértelműen, hogy az újonnan választott,
vagy újra vá lasztott LB elnök megbíza tá sa meddig tart majd. A sza bá lyozás tüze te sebb vizs gá la ta pedig további, kevés sé vagy egyálta lán nem
megvá la szolha tó kérdé sek sorát tárja fel.
A jogalkotó (és a sza kiroda lom) hallga tá sa
azért nem érthe tő és támogatha tó, mert a Legfelsőbb Bíróság elnöki tisztsé gét betöltő sze mély
a Magyar Köztársa ság jogrendsze ré ben rendkívül fontos sze re pet játszik. Az LB elnöke nemcsak neve sített alkotmányjogi stá tus szal rendelke ző közjogi méltóság,2¾ hanem a – bírósá gok
jogértelme zé si gya korla tá ra nagy befolyást gya korló, és bizonyos felfogá sok3¾ sze rint belső jogforrás nak minősülő – legfelsőbb bírói fórumnak

* PTE-ÁJ K, Alkotmányjogi Tanszék
** Az előadás a Magyar Közigazga tás 2002. 7-8. számá ban (460-470. o.) „Alulsza bá lyozott közjogi méltóság: a Legfelsőbb
Bíróság elnöke” címmel megje lent tanulmány bővített és átszerkesztett változa ta. S zerzők: Chronowski Nóra és Drinóc zi
Tímea.
1 Ld. 32/2002. (VI. 28.) OGY hatá rozat a Legfelsőbb Bíróság elnöké nek megvá lasztá sá ról. Az Országgyűlés a hatá rozatban
az LB jelenle gi elnökét az Alkotmány 48. § (1) bekezdé se, vala mint az 1972. évi IV. törvény 34. § (1) bekezdé se alapján
2002. június 26. napjá tól szá mítva hat évre bízta meg. Az újonnan megvá lasztott elnökök megbíza tá si ide jét az eddigi gya korlat sze rint még minden esetben tartalmazta az OGY hatá roza ta, ez azonban semmiképpen nem pótolja a törvé nyi sza bá lyozást.
2 Ld. 2000. évi XXXIX. törvényt a köztársa sá gi elnök, a miniszte relnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszte letdíjá ról és jutta tá sairól.
3 Ezt az állás pontot fogadja el Kukorelli István, S ólyom László, Holló András, Lábady Tamás, Ádám Antal. A szerzők műve it hivatkozza Tilk Péter – aki maga is hasonló állás pontot képvisel – ’A jogegysé gi hatá roza tok alkotmánybírósá gi felülvizs gá la tá nak lehe tősé ge iről’ c. tanulmá nyá ban. Magyar J og. 2001. 10. sz. 588. és köv. o.
4 Vö. Az Európai Unió Alkotmá nyá ról szóló S zerződés 355. cikké vel.
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az elnöke, továbbá a – többi hatalmi ágtól elkülönült igazságszolgálta tás szerve ze ti és igazga tá si függetlensé gét biztosító – Orszá gos Igazságszolgálta tá si Tanács nak az elnöke is. J elen
tanulmány tehát az LB elnöke jogállá sá ra vonatkozó sza bá lyozás átte kinté sét és kritikai jelle gű
érté ke lé sét köve tően kísérle tet tesz a proble ma tikus regulá ciók helyett alterna tív megoldás
megfogalma zá sá ra. Ezt nemcsak a jelenleg
hatá lyos – ám nem megfe le lő – sza bá lyozás és
az LB elnöké nek a magyar alkotmá nyos rendszerben elfoglalt helye indokolja, hanem a jogálla miság elve és az Európai Unióhoz való csatla ko zás is megkö ve te li. Nemzetkö zi bírói
tes tüle tek, így az Európai Közös sé gek Bírósá ga
tagjá vá ugya nis azok a sze mé lyek választha tók,
akik az adott tagállamban kielé gítik a legma ga sabb bírói tisztsé gekkel szemben támasztott
köve telmé nye ket.4¾ A magyar sza bá lyozás azonban jelenle gi álla potá ban eze ket a köve telmé nye ket – éppen a legfőbb bírói poszt tekinte té ben – nem álla pítja meg kellő egyértelműséggel.

A) Az LB elnöke jogállás ára
vonatkozó s zabályozás s al
s zemben felvethető problémák
I. A problémafelvetés alapja
Az LB elnöke jogállá sá val kapcsola tos problé mák megha tá rozá sá hoz kiindulás ként érde mes
néhány közjogi méltóság jogállá sá ra vonatkozó
sza bá lyozá si koncepciót röviden, ös sze ha sonlító szemlé lettel átte kinte ni. Az alkotmányjogi jogállás szempontjá ból ilyen jelle gű vizs gá lódás ba
bevonha tó a köztársa sá gi elnök, az országgyűlé si biztos, az Álla mi S zámve vőszék elnöke és a
legfőbb ügyész alkotmányjogi jogállá sá nak sza bá lyozá sa, mivel ezek mind a parla ment által
választott, kiemelke dő pozícióval rendelke ző
álla mi szervek.
A köztársa sá gi elnök ese té ben az Alkotmány
tartalmazza a megvá lasztás ra, a megbíza tás
megszűné sé re, a fele lős ségre és a helyette sí5
6
7

tés re vonatkozó sza bá lyokat, továbbá felsorolja
az államfő jogköreit, fela da tait.5¾ A jogállás minden ös sze te vőjé nek alaptörvé nyi részle te zé sét
indokolja a köztársa sá gi elnök államszerve ze ti
helye, semle ges hatalmi pozíciója.
Az állampolgá ri jogok országgyűlé si biztosa,
illetve a nemze ti és etnikai kisebbsé gei jogok
országgyűlé si biztosa tekinte té ben az Alkotmány csak a megvá lasztás egyes ele me it és az
intézmény alapve tő rendelte té sét tartalmazza.6¾
Az állampolgá ri jogok országgyűlé si biztosá ról
szóló 1993. évi LIX. törvény azonban részle tes
útmuta tást ad a tisztség betölté sé hez szüksé ges
pozitív és nega tív felté te le kről, a megbíza tás
időtarta má ról és megszűné si ese te iről, az ös sze férhe tetlensé gi sza bá lyokról és a biztosok
fela da tairól.¾7
Az Álla mi S zámve vőszék elnöké nek intézmé nye kapcsán az alkotmá nyozó a parla menti biztosoké hoz hasonló megoldást választott: a tisztség keletke zé sé re vonatko zó legfonto sabb
sza bá lyok az alaptörvényben találha tók, míg a
tisztség betölté sé hez szüksé ges köve telmé nyek, a kizáró okok és az ös sze férhe tetlenség, a
megbíza tás időtarta ma és megszűné si ese tei,
vala mint az elnök fela da tai és Országgyűlés sel
való kapcsola ta az Álla mi S zámve vőszé kről szóló 1989. évi XXXVIII. törvényben részle te sen
megha tá rozás ra kerültek.8¾
A legfőbb ügyész jogi helyze té re vonatkozó
sza bá lyokat átte kintve szintén az tapasztalha tó,
hogy az Alkotmányban és az ügyészségről szóló
1972. évi V. törvényben választ lehet kapni a
követke ző – jogállá sát megha tá rozó – alapve tő
kérdé sekre: a megbíza tás keletke zé sé nek módja, felté te le, időtarta ma, a megbíza tás megszűné se, a jogkörök és a fela da tok.9¾ A legfőbb ügyész
jogállá sá nak leglényege sebb pontjai – a megbíza tás keletke zé sé nek módja, a legfőbb ügyész
és az Országgyűlés kapcsola ta, illetve a legfőbb
ügyész főbb fela da tai, ame lyekből az ügyészségre vonatkozó alapelvek is következnek – az Alkotmányban találha tók. Ennek indoka a tisztség fon¾ ,
tos sá ga és az az alkotmá nyi sza bá lyozás is 10
amely sze rint az ügyészségre vonatkozó sza bá -

Alkotmány III. feje zet
Alkotmány 32/B. §
Ld. a törvény 1-15. §-ait. Garanciá lis jelentősé gű, hogy e törvény elfoga dá sá hoz a jelenlé vő országgyűlé si képvise lők kétharma dá nak sza va za ta szüksé ges.
8 Alkotmány 32/C. § (3) bekezdés, vala mint a minősített többséggel elfoga dott törvény 6-14. §
9 Alkotmány 52. §, 53. § (1) és (3) bekezdé sek, illetve a törvényből alapve tően az 5. §
10 Alkotmány 53. § (4) bekezdés
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lyokat (csupán egysze rű többsé get igénylő) törvény álla pítja meg.
Ös sze gezve a vizs gá lódás tapaszta la tait,
megálla pítha tó, hogy a bemuta tott fő közjogi
tisztségvise lők jogállá sá nak megha tá rozó ös sze te vőit vagy az Alkotmány, vagy minősített
többsé get igénylő törvény rögzíti megfe le lő részle tes séggel. Az LB elnök jogállá sa ese té ben az
alkotmá nyozó és a törvényhozó nem ezt a meg¾
oldást köve ti.11

II. Az LB elnökének jogállás ára
vonatkozó alapvető s zabályok (hiánya)
1. A jogállás szabályozatlansága
A jogállás megha tá rozá sa céljá ból alapve tően a
megbíza tás keletke zé sét, annak időtarta mát, a
jelölést kizáró okokat, a tisztség betölté sé nek
felté te leit, az újra vá lasztha tósá got, az ös sze férhe tetlensé gi okokat, a megszűné si módokat, a
fele lős ségre vonatkozó sza bá lyokat, továbbá a
megbíza tás sal ös sze függő jogköröket és fela da tokat – tehát a jogokat és a köte le zettsé ge ket –
szüksé ges megha tá rozni. Az LB elnöké nek jogállá sá ra vonatko zó rendelke zé sek felle lé se
megle he tősen nehézkes. A rele váns előírá sok
megta lá lá sá ra – első köze lítés ben – négy jogsza bály áll rendelke zés re: az Alkotmány, a bírósá gok
¾ a bírák jogállá szerve ze té ről és igazga tá sá ról,12
¾ illetve a köztársa sá sá ról és java dalma zá sá ról,13
gi elnök, a miniszte relnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb
Bíróság elnöke tiszte letdíjá ról és jutta tá sairól
¾ A jogsza bá lyok sem adnak azonszóló törvény.14
ban minden kérdés re választ, mert példá ul jelölést kizáró okok tekinte té ben annak elle né re
nincs sza bá lyozás, hogy a jelölt sze mé lyisé gé nek (párt)politiká tól való mentes sé ge, illetve a
hatalmi ágaktól való semle ges helyze te a parla mentá ris demokrá ciá ban alapve tő köve telmény
¾ Hasonló indokokból sze rencsétlen az a
lenne.15
helyzet is, hogy az LB elnöke fele lős sé gé nek
kere tei, a tisztsé gé vel való ös sze férhe tetlensé gi

okok, illetve az újra vá lasztha tóság kérdé sei sem
derülnek ki a hatá lyos jogsza bá lyi rendelke zé sekből.

2. A jogállás szabályozási szintjei
A hatá lyos sza bá lyozás alapján az Alkotmányban találha tók az LB elnöké nek választá sá ra
vonatkozó rendelke zé sek. A bírósá gokra és a
bírá kra vonatkozó részletsza bá lyok az Országgyűlés minősített többsé ge által elfoga dott törvé nyekben kerültek megha tá rozás ra.
Az LB elnö ke jogállá sá val kapcso latban
garanciális jelentősé gű annak megálla pítá sa,
hogy a jogállá sá nak mely részei legye nek alkotmá nyi, illetve törvé nyi sza bá lyozás tárgyai.
Eldöntendő az is, hogy a lényeges nek ítélt ele mek Alkotmányban való rögzíté se mellett az LB
elnöke jogállá sá ról külön törvény rendelkezzene, vagy ezek a Bsz.-ben, illetve a Bjt.-ben kerülje nek-e rögzítés re. A jövőbe ni sza bá lyozá si koncepciónak a jogállás sza bá lyozá si szintje ivel
ös sze függő kérdé sekre feltétle nül választ kell
adnia.

III. Az LB elnökének megbízatás a
1. Az LB elnökének megválasztása,
megbízatásának időtartama és a tisztség
betöltésének feltételei
a) A jogforrá si problé ma. Az Alkotmány 48. § (1)
bekezdé se hatá rozza meg az LB elnöke megbíza tá sá nak keletke zé sét. A Legfelsőbb Bíróság
elnökét a köztársa sá gi elnök javas la tá ra az
Országgyűlés választja, elnökhe lyette se it a Legfelsőbb Bíróság elnöké nek javas la tá ra a köztársa sá gi elnök neve zi ki. A Legfelsőbb Bíróság
elnöké nek megvá lasztá sá hoz az országgyűlé si
képvise lők kétharma dá nak sza va za ta szüksé ges. Az Alkotmány az LB elnöké ről a továbbiakban nem rendelke zik. A hiá nyos sá got viszont
nem is lehet kifogá solni, mivel az Alkotmány 50.
§ (5) bekezdé se sze rint a bírósá gok szerve ze té -

11 A problé mát szintén vizs gálja Kilé nyi Géza: A közjogi méltósá gokra irá nya dó megvá lasztá si előfelté te lek és kizáró okok.
In: Ius tum, ae quum, saluta re. Emlékkönyv Zlinszky J ános tiszte le té re. S zerk.: Varga Csa ba, Buda pest 1998. 180-185. o.
Az igazságszolgálta tá si reformmal kapcsolatban lásd Ádám Antal: Stra té giai alkotmányre form. In: Vilá gos ság, 1994. évi
12. szám 12. o.
12 1997. évi LXVI. törvény. Továbbiakban: Bsz.
13 1997. évi LXVII. törvény. Továbbiakban: Bjt.
14 2000. évi XXXIX. törvény
15 A bírói hata lom függetlensé gé nek jogálla mi köve telményrendsze ré hez lásd a 38/1993. (VI.11.) AB hatá roza tot. ABH 1993.
(256) 261-265. o.
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ről és igazga tá sá ról, továbbá a bírák jogállá sá ról
és java dalma zá sá ról szóló törvény elfoga dá sá hoz a jelenlé vő országgyűlé si képvise lők kétharma dá nak sza va za ta szüksé ges. E törvényalkotá si fela dat telje síté se ese tén az LB elnöké nek
jogállá sa megfe le lő részle tes séggel sza bá lyozha tó. A vázolt megoldás sal kapcsolatban mégis
felme rül két problé ma. Egyrészt nem biztos,
hogy sze rencsés adott alkotmányjogi státusznak
csupán egyetlen ele mét alkotmá nyi szintre
emelni, más részt az LB elnöké nek jogállá sa a
bírósá gokra és a bírá kra vonatkozó hatá lyos törvé nyekből sem derül ki egyértelműen és vilá gosan.
b) Az LB elnök választá si eljá rá sá nak sza bá lyozatlansá ga. Az LB elnöké vel kapcsola tos jogforrá si problé ma után indokolt átte kinte ni a megválasztásának eljá rá si sza bá lyait. Az Alkotmány
arról rendelke zik, hogy a köztársa sá gi elnököt
ille ti meg a jelölés joga, és az Országgyűlés –
¾ A Bsz. csak azt hatá ennek alapján – választ.16
rozza meg, hogy az LB elnöké nek tisztsé gé re
jelölt sze mélyről az OIT előze tes véle ményt nyil¾ E sza bá lyokból nem derül ki egyrészről,
vá nít.17
hogy az OIT a jelölé si/vá lasztá si eljá rás melyik
sza ka szá ban és mely szerv számá ra nyilvá nítja
véle mé nyét: arról a köztársa sá gi elnököt érte síti a
javas latté te le előtt, vagy az Országgyűlést a sza va zás előtt. Ebből követke zően – más részről – az
sem vilá gos, hogy az Országgyűlés megha tá rozott bizottsá ga meghallgatja-e a jelöltet és/vagy
az OIT által kije lölt OIT tagot, aki ös sze foglalja a
jelölt sze mé lyé re vonatkozó Orszá gos Igazságszolgálta tá si Tanács által kiala kított állás pontot,
vagy a bizottság elnöke csak az írás ban bea dott
OIT véle ményt ismerte ti. Az esetle ges országgyűlé si bizottság álta li meghallga tás sal kapcsolatban kételyként fogalmazha tó meg, hogy vajon
a bírósá gok függetlensé ge felett (is) őrködő LB
elnöki tisztségre jelölt sze mély rátermettsé ge
felől a bizottságba dele gált tagok tudnak-e elfogulatla nul és szakmai szempontok alapján dön-

te ni. Ezt az ellenve tést semle ge síti az a bevett
és jogsza bá lyokban rögzített gya korlat, amely
sze rint az alkotmá nyos tisztségre jelölte ket az
Országgyűlés ille té kes bizottsá ga álta lá ban
meghallgatja, kiala kítja véle mé nyét, ame lyet
közöl az – egyébként az állás fogla lás hoz nem
¾
kötött – Országgyűlés sel.18
Véle mé nyünk sze rint a „bevett gya korlat” –
még ha jogsza bá lyokon is ala pul – nem indokolja a felté tel nélküli köve tést. A bizottsá gi meghallga tás a véle ményképzé si folya mat szükségte len meghos szabbítá sa lenne, mivel az OIT
előze te sen már kiala kította a jelölttel kapcsola tos állás pontját, és éppen az OIT az a szerv,
amely erre az állás fogla lás ra az államszerve zetben elfoglalt helye és a tagjai sza kértelme miatt
leginkább kompe tens.
c) A megbíza tás időtarta má ra vonatkozó sza bá lyozá si hiá nyos sá gok. Az LB elnöke megbíza tá sá nak keletke zé se után indokolt lenne megha tá rozni azt a jogsza bá lyi rendelke zést, amely a
megbíza tá sá nak időtartamára és annak feltételeire vonatkozik. A felté te le kről termé sze te sen – az
időbe lisé get figye lembe véve – korábban kellett
volna szólni, de erre csak akkor lett volna lehe tőség, ha a jogalkotó e kérdés ben kife je zetten rendelke zett volna. Ezt azonban az Alkotmányban
nem teszi meg, a Bsz. rendelke zé se iből pedig
„kima radt” az egyértelmű megha tá rozás.
A megbíza tás időtarta mát megha tá rozó rendelke zés csak a Bsz. bírósá gi veze tőkre vonatkozó V. feje ze té ben találha tó. A Bsz. a veze tők
vonatkozá sá ban alapve tően nem tekinthe tő
elégte len sza bá lyozás nak, az LB elnöké nek jogállá sa felől köze lítve azonban néhány problé ma
megfogalmazha tó. A 69. § első monda tá nak első
fele az LB elnöké nek bírósá gi veze tői tisztsé gé ¾ azonban a 62 §-ban20
¾ – amelyre a 69.
re utal,19
¾ vis sza utal – a bírósá gi veze tők felsorolá sá § 21
ban az LB elnöke expres sis verbis nem sze re pel.
A 69. § (1) bekezdé se első fordula tá ból – megle he tősen tág értelme zés sel, és az LB elnöki tiszt-

16 Alkotmány 48. § (1) bekezdés
17 Bsz. 40. § (1) bekezdés
18 Az alkotmánybírák tekinte té ben az 1989. évi XXXII. törvény 8. § (1) bekezdé se; a S zámve vőszék elnöké vel kapcsolatban az 1989. évi XXXVIII. törvény 7. §-a; az országgyűlé si biztosokkal kapcsolatban az 1993. évi LIX. törvény 4. §-a. A
veze tő közjogi tisztsé gek betöltőinek megvá lasztá sá ról ld. továbbá a Házsza bály 132. §-t.
19 69. § (1) bekezdé se első fordula ta: Bírósá gi veze tői állást (62. §) csak bíró tölthet be, …Ezt fogadja el Fűrész Klá ra is a
Kukorelli István szerkesztette Alkotmánytan I. c. könyv bírósá gokról szóló feje ze té ben. Osiris Buda pest, 2002. 455. o.
20 Bírósá gi veze tő: a bíróság elnöke és elnökhe lyette se, a kollé giumve ze tő és a kollé giumve ze tő-he lyettes, a taná cselnök,
a csoportve ze tő és a csoportve ze tő-he lyettes.
21 69. § (1) Bírósá gi veze tői állást (62. §) csak bíró tölthet be, a bírósá gi veze tői kine ve zés – a (2) bekezdés ben megha tá rozott kivé tellel – 6 évre szól. A (2) bekezdés sze rint a taná cselnököt hatá rozatlan időre kell kine vezni.
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ség államszerve ze ti rendszerben megnyilvá nuló
kiemelke dő fontos sá gát szinte figyelmen kívül
hagyva – az LB elnök veze tői tisztsé ge leve zethe tő. A bírói állás nak a veze tői tisztséghez való
megköve te lé se indokolhatná azt, hogy az LB
elnöke csak bíró lehet. E logikát azonban felborítja a 69. § (1) bekezdé sé nek második tagmonda ta, amely kije lenti, hogy a bírósá gi veze tői
kine ve zés – a (2) bekezdés ben megha tá rozott
¾ – 6 évre szól, az LB elnökét viszont az
kivé tellel22
Országgyűlés választja, követke zés képpen rá
nem vonatkozik a bírósá gi veze tők megbíza tá sá ra leírt hat éves sza bály. E zavart végle ge sen a
71. § oldja fel, mivel bírósá gi veze tői állás betölté sé re vonatkozó sza bá lyok hatá lya alól kive szi az
¾ További – és az előbbivel ös sze fügLB elnökét.23
gő – kodifiká ciós fogya té kos sá got lehet felfe dezni
abban a sza bá lyozá si módban, amely a 62. §-ban
a bírósá gi veze tők közé sorolt LB elnökét a 69. §ban nem veszi ki a kine ve zés sel elnyert megbíza tá si forma alól. A kivé tel megfogalma zá sát csak a
már említett 71. § (1) bekezdé se végzi el. Ha
tehát – figye lembe véve azt, hogy az LB a magyar
bírósá gi rendszer része, követke zés képpen az
elnöke szükségsze rűen bírósá gi veze tő – az LB
¾ a követelnökét is bírósá gi veze tőnek tekintjük,24
ke ző kérdés re kell választ találni: az LB elnöke
jogállás nak ilyen ’eldugott’ sza bá lyozá sa e tisztség kiemelke dő jelentősé gé nek elég figyelmet
szentel-e. Nyilván nem.
A hatá lyos sza bá lyozás sal ellentétben az LB
elnöke megbíza tá sá nak időtarta mát az 1972. évi
IV. törvény 34. § (1) bekezdé se hatá rozta meg:
A Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársa sá gi
elnök javas la tá ra az Országgyűlés hat évre
¾ A korábbi regulá ció sem tartalma zott
választja.25
viszont rendelke zést az elnökké való jelölés
lehe tősé gé nek törvé nyi felté te lé ről.
A rendelke zé sekből megálla pítha tó, hogy az
LB elnöke tekinte té ben sem a megbíza tás időtartama, sem betölté sé nek feltétele nincs egyértelműen, vilá gosan megha tá rozva.

d) A megbíza tás felté te lé re vonatkozó sza bá lyozá si hiá nyos sá gok. A megbíza tás felté te lé vel
kapcsolatban megnyugtatóbb lenne az olyan
sza bá lyozás, amely kimondja, hogy az LB elnöké nek csak a bírónak is kine vezhe tő sze mély
¾ E felté tel az LB elnöké nek fela da választha tó.26
taira vonatkozó hatá lyos sza bá lyozá sok ös sze ve té sé ből sem derül ki minden kétsé get kizá róan. A közjogi méltósá gok java dalma zá sá ról
szóló törvény 26. § (1) bekezdé se az LB volt
elnökét hat havi illetmé nyé nek megfe le lő ös sze gű jutta tás ban része síti, ha a bírói tisztsé ge a
¾ A
70. éle té vé nek betölté se miatt szűnt meg.27
Bsz. 46. § (2) bekezdé se sze rint az OIT elnökét
az OIT bíró tagjai közül választott elnökhe lyettes
helyette síti. E sza bá lyok azt támasztják alá,
hogy az LB elnöké nek bírónak kell lennie.
A hatá lyos jogi sza bá lyozás ból követke ző,
megválaszolásra váró kérdé sek közé tartozik
egyrészt az, hogy az LB elnökét bírósá gi veze tőnek ki kell-e külön nevezni, vagy az az alkotmá nyos jogállá sá nak olyan integráns része,
amely a megvá lasztá sá nak tényé vel automa tikusan keletke zik. Másrészt kérdé ses az is, hogy
az LB elnöké nek bírónak kell-e lennie. A jelenle gi sza bá lyozás ból ugya nis minde gyik változat
leve zethe tő, és e helyzet kétsé get kizá róan nem
képez alkotmányjo gilag tisztá zott jogállás ra
vonatkozó sza bá lyozá si modellt, sőt felme rül a
jogálla miság sérelme is. Nyilvánva lóan értelmetlen az olyan megoldás, amely sze rint az LB
elnökét bírósá gi veze tőnek külön is ki kell nevezni, mivel ekkor a megvá lasztás aktusa után
külön kine ve zé si aktus ra is sort kell keríte ni. Az
sem tisztá zott, hogy e kine ve zés re ki lenne jogosult. Nyilvánva lóan egysze rűbb megoldást jelent
– és nem jár az aktusok megduplá zá sá val – az
a felfogás, hogy az LB elnöke a megvá lasztás sal egyidejűleg a jogállá sa minden ele mét elnye ri. Ez esetben azonban a Bsz. elemzett sza ka szai rá nem vonatkoznak, így az LB elnöké nek –
az expres sis verbis megfogalma zás hiá nya

22 E (2) bekezdés a taná cselnök hatá rozatlan időre törté nő kine ve zé sé ről szól.
23 A 71. § (1) bekezdé se sze rint a bírósá gi veze tői állást – a Legfelsőbb Bíróság elnöké nek kivé te lé vel – pályá zat útján kell
betölte ni, ha e törvény, vagy a bírák jogállá sá ról és java dalma zá sá ról szóló törvény elté rően nem rendelke zik.
24 Bsz. 62. §
25 S zerzőkben már-már felme rül az a gya nú, hogy a hatá lyos sza bá lyozás nál jogalkotói fele dé kenységgel állunk szemben,
hiszen a törvényhozó szándé ka nyilvánva lóan nem az volt, hogy a fent bemuta tott, bonyolult módon lehes sen következtetni a megbíza tás időtarta má ra.
26 Bár még ez a sza bály sem lenne tényle ges biztosíték arra nézve, hogy a parla ment valóban bírót választ meg az LB elnöké nek.
27 A 2000. évi XXXIX. törvény e tekintetben más okokat is megha tá roz. Vö. a 26. § (2) bekezdé sé vel.
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következté ben – nem derül ki a megbíza tá si ide je.
Az LB elnö ke jogállá sá nak fent említett
része le mei vonatko zá sá ban összefoglalóan
tehát nemcsak az álla pítha tó meg, hogy a
jogalkotó lényeges kérdé se ket nem sza bá lyozott, hanem az is, hogy a kodifiká ció során „elfe lejtett”bizonyos – még alkalmazha tó – rendelke zé se ket a korábbi sza bá lyozá sokból átvenni. Az
LB elnöké re vonatkozó hatá lyos jogsza bá lyi rendelke zé sekkel kapcsolatban pedig megjegyzendő, hogy kaotikus álla potok uralkodnak, ugya na zon törvény kere te in belül az eliga zo dás
nehézkes, és abból minimum két ellenté tes
értelme zé si lehe tősé get is ki lehet olvas ni.

2. Az LB elnöke megbízatásának
megszűnése
Tekintettel a megbíza tás keletke zé sé nek bizonyta lansá gaira, a megszűnés ese te inek sza bá lyozá sa kapcsán is szá mos kérdés merül fel.¾28 A
kiindulópont ez esetben is az, hogy az LB elnöké nek törté nő megvá lasztás felté te le-e a jelölt
bíróvá való kine vezhe tősé ge. Ha a bíróvá törté nő kinevezhetőség nem felté tel, akkor a bírósá gokra és a bírá kra vonatkozó jogsza bá lyok alapján soha nem szűnik meg az LB elnöké nek
megbíza tá sa. Ha viszont ez a jelölé si feltételek
közé tartozik, akkor – a jelenle gi sza bá lyozás
alapján az elté rő rendelke zé sek hiá nyá ban – a
megbíza tás megszűné sé re a bírói tisztség megszűné si ese te it kell alkalmazni. Ez több tekintetben is aggályos és további kérdé se ket vet fel.
Példa ként hozha tó fel, hogy az LB elnöké nek
megbíza tá sa megszűnik a bírói tisztség megszűné sé vel. A kérdés ezzel kapcsolatban csak
az, hogy az LB elnöké nek megbíza tá sa ezzel
automa tikusan szűnik-e meg, vagy ahhoz külön
aktus kell. Ez utóbbit indokolná az LB elnöké nek
az OIT-ben betöltött tisztsé ge.
A problé mák megvilá gítá sa érde ké ben érde mes bemutatni a bírói tisztség megszűné si ese te ¾ és ezek kapcsola tát az LB elnöki tisztséggel.
it29
a) Az LB elnöké re alkalmazha tatlan/értelmezhe tetlen megszűné si okok. Azt a sza bályt,
hogy a bíró a tisztsé gé ről bármikor lemondhat,
az LB elnöké re nehe zen lehetne alkalmazni,
mivel ez csak a bírói tisztségről való lemondást
jelenti, semmi köze ahhoz, hogy az LB elnöke
28 Néhá nyat ld. Fűrész: i.m. 455. o.
29 Bjt. 57. §
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példá ul az OIT elnöke is, illetve arról sem mond
semmit, hogy az LB elnöke e tisztsé gé ről monde le. Az LB elnöké nek tekinte té ben értelmezhetetlenek továbbá a követke ző megszűnési okok
is: a bíró hatá rozatlan ide jű kine ve zé sé re nem
tettek előterjesztést; a részé re fela jánlott új bírói
állást nem fogadja el; a bírói eskü leté te lé nek
elmulasztá sa. Ez utóbbi azért értelmezhe tetlen,
mert az LB elnöke már elvileg akkor is bíró volt,
amikor a tisztségre jelölték.
b) Az LB elnöké re alkalmazha tó, de aggá lyos
megszűné si okok. A bíróval szembe ni jogerős
sza badságvesztés vagy közérdekű munka kisza bá sa, illetve kényszergyógykezelésének elrende lé se ese tén is megszűnik a bírói tisztség. Ez a
megszűné si ok alkalmazható lenne az LB elnöké re is, mivel sehol más hol nincse nek megálla pítva
a fele lős sé gé re vonatkozó anya gi és eljá rá si sza bá lyok. Aggályosnak mondha tó ez azonban akkor,
ha elfogadjuk az LB elnöké nek államszerve zetben
elfoglalt kitünte tett helyét, és az ebből faka dó spe ciá lis fele lős sé gi konstrukció szüksé ges sé gé nek
lehe tősé gét. Ös szes sé gé ben tehát az LB elnöké re vonatkoztatva e megszűné si ok sem megfe le lő.
c) A megszűné si ok alkalmazha tósá ga nem
dönthe tő el. A jogerős fegyelmi bünte tés ként
bírói tisztégből való felmentés indítvá nyozá sa és
a szolgá la ti viszony jogelle nes megszünte té se
ese te inek az LB elnöké re való alkalma zá sa szintén aggá lyosak. A hatá lyos sza bá lyozás alapján
nem dönthe tő el, hogy az LB elnöke szolgá la ti
viszonyban áll-e. Ebből követke zően az is
homá lyos, hogy egyálta lán fegyelmi fele lős ségre
vonha tó-e. Ha fegyelmi fele lős ségre nem vonha tó, akkor nincs is értelme feltenni azt a kérdést,
hogy az eljá rást ki indítvá nyozza, vagy azt ki
folytatja le. Minde zek eldönté se termé sze te sen
olyan előze tes állás fogla lást igé nyel, amely
alapján pontosan megha tá rozha tó az LB elnöké nek államszerve zetben elfoglalt helye, más álla mi szervekkel való kapcsola ta. Ezek isme re té ben olyan véle mény is kiala kulhat, amely az LB
elnöké nek fele lős ségre voná sát a bírá kra vonatkozó sza bá lyokhoz képest elté rően kívánja
megolda ni. Az említett megszűné si okkal kapcsola tos másik problé ma az, hogy a felmentés itt
is – mint a lemondás nál – csak a bírói, és nem
az LB/OIT elnöki tisztségből való felmentés re
vonatkozik.
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d) Alkalmazha tó megszűné si okok. A 70. éle tév elé ré se mint megbíza tást megszünte tő oknak
az LB elnökre való alkalma zá sa többek közt a
2000. évi XXXIX. törvény 26. §-a miatt is indokoltnak tűnik. Hasonlóképpen használha tónak minősíthe tő a bírói tisztségnek az a megszűné si ese te
is, amikor a bíró elveszti magyar állampolgársá gát, vagy választójogát, mivel ezek nem elsődle ge sen a bírói tisztsé get, hanem az azt betöltő
sze mélyt érintik. A vagyonnyilatkozat-té te li köte le zettséggel kapcsola tos mulasztás mint megszűné si ok szintén alkalmazha tónak tűnik az LB
elnöke vonatkozá sá ban.
e) A bírói tisztség ese té ben is hiányzó meg¾ „a bíró köte le szűné si ok. A Bjt. a II. feje zetben30
zettsé gei” cím alatt megha tá rozza azokat a tisztségeket, amelyeket bíró nem tölthet be – azaz az
ös sze férhe tetlenség egyes ese te it. Az ös sze férhe tetlensé gi sza bá lyok alkalma zá sá nak ismét
csak előkérdé se, hogy az LB elnöke hiva tá sos
bírói tisztségben van-e. A kifejtendő sza bá lyok
termé sze te sen csak abban az esetben vonatkoznak rá, amennyiben a válasz igen. Minda zonáltal
az LB elnökkel kapcsola tos kérdé sektől függetle nül is érde mes figyelmet szentelni a bírá kra
vonatkozó ös sze férhe tetlensé gi sza bá lyokra – a
hiá nyos sá gok így is kézzel fogha tók.
Hiva ta li az ös sze férhe tetlenség, ha a bíró
országgyűlé si vagy önkormányza ti képvise lő, polgármes ter, illetve olyan álla mi veze tő, aki a Kormány tagjai és az államtitká rok jogállá sá ról és
fele lős sé gé ről szóló 1997. évi LXXIX. törvény
hatá lya alá tartozik. Foglalkozá si ös sze férhe tetlensé gét tekintve a bíró csak tudomá nyos, művé szi, irodalmi, okta tó és műsza ki alkotó munkát
végezhet kere ső tevé kenységként, de ezekkel
sem veszé lyeztethe ti függetlensé gét és pártatlansá gát, nem kelthe ti ennek látsza tát, továbbá nem
aka dá lyozhatja hiva ta li köte le zettsé gei telje síté sét. Gazda sá gi ös sze férhe tetlenség sze rint a bíró
nem lehet gazda sá gi társa ság és szövetke zet
veze tő tisztségvise lője, felügye lő bizottsá gá nak
tagja, vala mint gazda sá gi társa ság sze mé lyes
közre működés re köte le zett vagy korlátla nul fele lős tagja. A bíró nem lehet továbbá választottbíróság tagja sem. Politikai ös sze férhe tetlensé get
jelent, ha a bíró párt tagja, vagy bármilyen politi30
31
32
33
34

¾ Mint láthatjuk, az ös kai tevé kenysé get folytat.31
sze férhe tetlensé gi sza bá lyok igye keznek lefedni
az egyes hiva ta lok és foglalkozá sok teljes körét. E
sza bá lyozás azonban részben hiá ba va ló, mivel a
Bsz. bírói szolgá la ti viszony megszűné sé ről szóló
IV. feje ze te eze ket az okokat a bírói tisztség megszűné se ese te ként nem neve síti. Kivé telt csak az
országgyűlé si, önkormányza ti képvise lővé, polgármes terré megvá lasztás, illetve álla mi veze tővé
megvá lasztás vagy kine ve zés képez, vala mint az
európai uniós csatla kozás sal kiegé szítő rendelke ¾ amely alapján
zés ként a Bsz.-be került eset,32
megszűnik a bírói tisztség akkor is, ha a bíró – az
OIT egye térté sé vel – nemzetközi szerve zetnél
vagy az Európai Unió vala mely szervé nél pályá zat, kije lölés alapján vagy az igazságszolgálta tás sal ös sze függő egyéb munka végzés re irá nyuló
jogviszonyt léte sít. A politikai, a foglalkozá si és a
gazda sá gi ös sze férhe tetlenség, vala mint az
együttalkalma zá si tila lom ese tei tehát gya korla tilag „lex imperfec ta” jelle gűek, hiszen hozzá juk
semmifé le jogkövetkezmény nem fűződik, nem
eredmé nye zik a bírói tisztség megszűné sét.
Az ös sze férhe tetlensé gi eljá rást és a jogkövetkezmé nye ket ille tően a Bjt. túlsá gosan is
lakonikusan rendelke zik. A 24. §-ban találha tó
ugyan olyan rendelke zés, amelyben az együttalkalma zá si tila lom – mint spe ciá lis ös sze férhe tetlensé gi ok – fennállá sát a bíró hala dékta la nuk
köte les beje lente ni, a nyelvta ni értelme zés azonban nem ad megnyugta tó választ arra, hogy a
többi ös sze férhe tetlensé gi ok ese té re is vonatkozik-e ez a sza bály. Az ös sze férhe tetlenséggel
kapcsola tos beje lenté si köte le zettség az együttalkalma zá si tilalmat sza bá lyozó sza kaszban
sze re pel, viszont arra az esetre vonatkozik, ha „vele (ti. a bíróval) szemben ös sze férhe tetlensé gi
¾ Kérdés, hogy az együttalkalma zá ok merül fel”.33
si tila lom kontextusá ban sze re plő köte le zettség
kiterjeszthe tő-e vala mennyi ös sze férhe tetlensé gi
okra? A bíró az ös sze férhe tetlensé gi ok keletke zé sé től szá mított harminc napon belül köte les
közös megálla podás sal kezde mé nyezni az ok –
de lehet, hogy csak az együttalkalma zás, mint ok
¾
Az iga zán proble ma tikus
– megszünte té sét.34
sza bá lyozá si rész azonban az idé zett bekezdés
követke ző monda ta. Ez ugya nis nem rendel-

Bjt. 22-24. §.
Bjt. 22-23. §
Bsz. 57. § h) pont
Bjt. 24. § (3) bekezdés. Kima radt a sza bá lyozás ból egyébként az a kérdés is, hogy kinél kell ezt a beje lentés megtenni.
Bjt. 24. § (4) bekezdés
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kezik jogkövetkezmé nyekről az „egysze rű” hiva tá sos bírák tekinte té ben, csupán a bírsá gi veze tőkre vonatkozóan fogalmaz meg következmé nye ket. Esze rint ha a bírósá gi veze tő nem
kezde mé nye zi határidőn belül az ös sze férhe tetlensé gi ok megszünte té sét, a kine ve zés re jogo¾ Ha minde sult felmenti veze tői tisztsé gé ből.35
zekhez még hozzá tes szük, hogy az LB elnökét
a törvé nyi sza bá lyozás alapján nem tekinthetjük
bírósá gi veze tőnek – és még ha annak tekinte nénk is, akkor sincs „kine ve zés re jogosult”, aki
felmenthetné veze tői tisztsé gé ből – akkor azt a
következte tést vonhatjuk le, hogy a Magyar Köztársa ság egyik legfőbb közjogi méltósá ga gya korla tilag következmé nyek nélkül válogathat a
legkülönbözőbb politikai, gazda sá gi, vala mint
egyéb tevé kenysé gek között.
E sza bá lyozás alapján a bírókat érintő ös sze férhe tetlensé gi rendelke zé sekkel kapcsolatban
tehát megálla pítha tó, hogy azoknak a bírói szolgá la ti jogviszonyra közvetlen hatá suk nincsen.
Az ös sze férhe tetlensé gi okoknak a bírói tisztség
megszűné sé ben játszott közve tett sze re pe jóindula túan, tág értelme zés sel úgy vezethe tő le,
hogy ezeknek az okoknak a fennállá sát a bírói
köte le zettség elmulasztá sá nak ese te iként fogjuk
fel. Megjegyzendő, hogy nyilvánva lóan téves az
a koncepció, amely az ös sze férhe tetlensé gi okok
fennállá sát, és nem azok beje lenté sé nek és
megszünte té sé nek elmulasztá sát tekinti köte le ¾ A Bjt. azonban nem mondja
zettségsze gés nek.36
ki, hogy eze ket meg kell szüntetni, ami különösen az olyan bíró tekinte té ben jelent problé mát,
akivel szemben az ös sze férhe tetlensé gi ok a
bírói kine ve zé se kor is fennállt már, mivel ezt a
tényt nem lehet köte le zettségsze gés nek tekinte ni. Innentől kezdve olyan magya rá zat hívha tó
segítsé gül, amely a szolgá la ti viszonnyal ös sze függő köte le zettsé gek köré be nemcsak a tevé si,
hanem a tartózkodá si köte les sé get is bevonja.
Ebben az értelme zés ben az ös sze férhe tetlen
tevé kenységtől, jogviszony léte síté sé től való tartózkodás hiá nya jelenti a köte les ségsze gést, és
ekkor az érintett bíróra a fegyelmi fele lős ség sza bá lyait kelle ne alkalmazni. A fegyelmi eljá rás

azonban nem feltétle nül vezet a szolgá la ti
viszony megszűné sé hez.
A jogalkotói szándék viszont felte he tően nem
az volt, hogy – a hasonló sza bá lyozá si modellektől indokolatla nul eltérve – ilyen zavaros és
átté te les sza bá lyok alkalma zá sá val, illetve a
kifejtett tág értelme zés igénybe vé te lé vel biztosítsa azt a Bjt. indokolá sá ban is sze re plő célt,
misze rint a bíró a társa da lom előtt független,
elfogulatlan és minden részre hajlás tól mentes
jogalkalma zóként jelenjék meg.
A bírói tisztség megszűné sé nek okaival kapcsolatban tehát megállapítható, hogy a hatá lyos
sza bá lyozás sze rint az LB elnöké nek megbíza tá sa hat esetben szűnhet meg jogsza bá lyi ala pokra való hivatkozás sal. Ezek a 70. éle tév elé ré se,
a magyar állampolgárság és a választójog
elveszté se, a vagyonnyilatkozattal ös sze függő
mulasztás, a képvise lővé/polgármes terré megvá lasztás, álla mi veze tővé megvá lasztás/kine ve zés, vala mint a nemzetközi vagy európai uniós
szervnél végzett ítélke ző vagy igazságszolgálta tó tevé kenységre irá nyuló jogviszony léte síté se.
Az LB elnöké nek megbíza tá sa tehát fura módon
– jogsze rűen – nem tud megszűnni a megbíza tá ¾ az LB elnök halá lá val, a
si időtartam letelté vel,37
lemondá sá val, az ös sze férhe tetlenség megálla pítá sá val, neki felróha tó (fele lős ség) és fel nem
róha tó (képes ség hiá nya) okból. S ze rencsé re
halál ese tén hivatkozha tunk a Ptk. hatá lyos sza bá lyozá sá ra, misze rint a jogké pes ség – így nyilván a különböző tisztsé gekből ere dő jogok és
köte le zettsé gek ala nyá vá válás – megszűnik a
termé sze tes sze mély halá lá val. A jövőbeni sza bá lyozás nak a megszűné si okok tekinte té ben
meg kell hatá roznia, hogy az LB elnök melyik
funkciója – a bírói tisztsé ge (ha a választá sá nál
ez felté tel), az LB elnöki tisztsé ge, vagy az OIT
elnöki tisztsé ge – képe zi az alkotmá nyos jogállá sát megha tá rozó elsődle ges, illetve annak hátté rét vagy alapfelté te lét képe ző szempontot. Ez
azért fontos, mert csak így dönthe tő el, hogy az
alapköve telmény (bírói szolgá la ti viszony) megszűné se egyben az LB elnök egyéb sajátos fela da tokra irá nyuló tisztsé gé nek a megszűné sét is
eredmé nye zi-e. Ahhoz, hogy e kérdés ben állást

35 Bjt. 24. § (4) bekezdés második félmonda ta
36 Ezt az állás pontot támogatja az is, hogy e tárgykörök nem sze re pelnek a kine ve zés nega tív felté te le ként. Vö. Bjt. 3. § (2)
bekezdés.
37 A korábbi LB elnök megbíza tá sa még a hat év eltelté vel megszűnhe tett, mivel a megvá lasztá sa kor még az 1972. évi IV.
törvény volt hatályban. Az LB jelenle gi elnöké nek a megbíza tá si ide je viszont – mivel a hatá lyos rendelke zé sek a továbbiakban sem kerültek módosítás ra – nincs jogsza bályban rögzítve.
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foglaljunk, alapve tően arra kell választ találni,
hogy az LB elnöke milyen jogkörökkel rendelke zik, milyen fela da tokat lát el. A jogköré nek és a
fela da tainak jelle ge viszont szorosan összefügg
az LB elnök felelősségre voná sá val kapcsolatban felvethe tő problé mákkal.

3. Az LB elnökének felelőssége
A közjogi méltósá gok és tisztségvise lők ese té ben
az alkotmá nyi vagy a törvé nyi sza bá lyozás ból
kide rül, hogy melyik az a szándé kos, vagy felróha tó maga tartás, ame lyik jogi fele lős sé güket megala pozza, továbbá megnyitja a fele lős ségre voná si eljá rás és a tisztséghez méltatlan maga tartás
¾ Több-ke ve sebb
szankcioná lá sá nak lehe tősé gét.38
részle tes séggel az eljá rá si kérdé sek is sza bá lyozás ra kerülnek, minimá lisan az, hogy melyik fórum
jogosult a fele lős ség megálla pítá sá ra és a szankció kisza bá sá ra. Azon már nem is szüksé ges
megle pődni, hogy az LB elnöke ese té ben a
jogalkotó egyetlen érté kelhe tő rendelke zést sem
szentelt a vizs gált témá nak. Termé sze te sen ez
szorosan ös sze függ a már bemuta tott hiá nyos sá gokkal, vagyis tulajdonképpen azok egye nes
következmé nye. A később vizs gá landó elnöki jogkör töre de zett sza bá lyozá sa szintén nem segíti az
LB elnöki fele lős ség egyértelmű megha tá rozá sát.
A fele lős ség tárgyá ban – a problé ma elemzé sé hez – a követke ző kérdé sekre kell vála szolni:
miért (milyen maga tartás ért) vonha tó adott sze mély fele lős ségre, milyen termé sze tű ez a fele lős ség (politikai vagy jogi), ki jogosult kezde mé nyezni az eljá rást, ki és milyen felté te lekkel
folytathatja le az eljá rást, és milyen döntést hozhat az ügyben. Vonatkoztatva mindezt az LB
elnöké re, a követke zőkre kell választ keres ni:
- Elkülönül-e az LB és az OIT elnöki fele lős sé ge a rendes bírói fele lős sé gé től (sze mé lyi
minőség)? Ehhez ismét előkérdés, hogy bírói
szolgá la ti viszonyban áll-e az LB elnöke?
- Az LB/OIT elnöki tisztsé gé vel ös sze függő,
vagy álta lá ban bírói tisztsé gé vel ös sze függő
maga tartás képe zi-e a fele lős ség tárgyát?
- A fele lős ség szándé kos törvénysértés ese tén áll be, vagy ele gendő vétkes köte les ségsze gés?

- Az Országgyűlés, a köztársa sá gi elnök
vagy az OIT kezde mé nye zi-e az eljá rást?
- A bírósá gi szerve ze ten belül vagy külső fórumon folytatják-e le az eljá rást?
- Ha megálla pítás ra kerül a fele lős ség, megfosztha tó-e az LB elnöke a tisztsé gé től, és ha
igen, ez eredmé nye zi-e egyben bírói szolgá la ti
viszonyá nak megszűné sét is?
A felve tett kérdé sekre választ keres ve abból
érde mes kiindulni, hogy az LB elnöké re, mint a
legfőbb közjogi tisztségvise lők egyiké re nyilván
elté rő fele lős sé gi sza bá lyok vonatkoznak, mint a
bírá kra, illetve más bírósá gi veze tőkre.
A hatá lyos sza bá lyozás ból azt lehet megálla píta ni, hogy az LB elnöke vonatkozá sá ban sem
az alkotmá nyozó, sem a törvényhozó nem hatá rozott meg ilyen sajátos fele lős sé gi alakza tot. Az
Országgyűlés nek nincs fele lős ségre voná si joga,
és az LB elnöké nek sem kell e minősé gé ben
tevé kenysé gé ről beszá molnia, tájé kozta tást
¾ Ez összhangban áll a bírói
adnia a plé num előtt.39
hata lom (politikai) semle ges sé gé nek köve telmé nyé vel. Az viszont már aggályos, hogy az elnök
megvá lasztá sá ra jogosult Országgyűlés nem
rendelke zik semmilyen hatás körrel arra az esetre
nézve, ha az elnök jogi fele lős sé ge felme rül. Nem
fela da ta az elnök sze mé lyét javas ló köztársa sá gi
elnöknek sem, illetve a sze mé lyi javas la tot véle mé nye ző OIT-nek sem a fele lős ség felve té se.
Innentől kezdve az előbb feltett további kérdé sek
ebből az irányból nem tisztázha tók.
Miután sajátos fele lős sé gi sza bály az LB
elnöké re nézve nincsen, meg kell hát vizs gálni a
rendes bírói fele lős sé get. Felté te lezve azt az
optimá lis ese tet, hogy a LB elnöke maga is bíró,
és így bírói szolgá la ti viszonyban áll, még ekkor
sem kézenfekvő, hogy a bírák fegyelmi fele lős sé gé re vonatkozó sza bá lyok rá alkalmazha tóak. E
variá cióval kapcsolatban ugya nis rögtön két ellenve tést szüksé ges megemlíte ni. Egyrészt azt, hogy
az LB elnöke választott alkotmányjogi státuszú
veze tő, a Bjt. VI. feje ze té ben megha tá rozott
fegyelmi fele lős sé gi konstrukció viszont kine ve zett bírókra, bírósá gi veze tőkre vonatkozik. Más részt aggá lyos lenne az elnök bírósá gi szerve ze ten belüli fele lős ségre voná sa, mivel ez stá tusá val

38 Vö. a köztársa sá gi elnök fele lős sé ge és tisztsé gé től való megfosztha tósá ga: Alkotmány 31/A-32. §, az alkotmánybíró
kizá rá sa: Abtv. 15. § (1) bekezdés g) pont és (7) bekezdés, az országgyűlé si biztos tisztségtől való megfosztá sa: Obt. 15.
§ (1) bekezdés f) pont és (6) bekezdés, az Álla mi S zámve vőszék elnöké nek, alelnöke inek kizá rá sa: Ászt. 12. § (1) bekezdés f) pont és (4) bekezdés
39 Csak OIT elnöki minősé gé ben kell évente tájé koztatnia az Országgyűlést a bírósá gok álta lá nos helyze té ről és az OIT
igazga tá si tevé kenysé gé ről. Bsz. 47. §, vala mint vö. Fűrész: i.m. 455. o.
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sem egyeztethe tő ös sze 40
¾ , és teret enged a sze mé lyes érde kellenté teknek, elfogultságnak.
Eze ket az aggá lyokat a Bjt. úgy oldja fel (vagy inkább hes se ge ti el), hogy a bírók fegyelmi
fele lős sé gé re vonatkozó sza bá lyok az LB elnöké re nem alkalmazha tók, mivel senki nem jogosult vele szemben az eljá rás megindítá sát kezde mé nyezni.¾41 Ugya nakkor a Bjt. nem említi
kife je zetten azt sem, hogy kivé telt jelent az LB
elnöke – bírói minősé gé ben is – a VI. feje zetben
foglalt rendelke zé sek alól.
S zót érde mel a fele lős séggel kapcsolatban
az LB elnök mentelmi jogá nak kérdé se is. Mivel
ez a jogintézmény alapve tően arra hiva tott, hogy
a kiemelke dő közjogi méltósá gok számá ra sérthe tetlensé get biztosítson más hatalmi ágakkal –
főként a végre hajtó hata lommal szemben, indokolt lenne, hogy az LB elnökét is megilles se.
Álta lá ban bírák mentelmi jogá ról a Bsz. rendelke zik, szá mukra a mentelmi jognak csak a sérthe tetlensé gi olda lát biztosítja.¾42 A hiva tá sos bíróval szemben bünte tő- és sza bálysérté si eljá rást
indíta ni vagy ilyen eljá rás ban kénysze rintézke dést alkalmazni – a tette né rés ese tét kivé ve –
csak a kine ve ző, ille tőleg a választás ra jogosult
hozzá já rulá sá val lehet. A hiva tá sos bíró és az
ülnök mentelmi jogá ról a sza bálysérté si eljá rás
¾ A mentelmi jog vizs tekinte té ben lemondhat.43
gá la tá nál ismét felme rül a kérdés, hogy az LB
elnöke bírói tisztségben van-e. A korábban
vázoltak következté ben talán éssze rű azt a változa tot elfogadnunk, hogy fennáll a hiva tá sos
bírói jogviszonya, ellenke ző esetben ugya nis a
mentelmi jog kérdé se előtt is tanács ta la nul állhatnánk az LB elnöké re vonatkozó, külön sza bá lyok teljes hiá nya miatt. Igaz, hogy amennyiben
bírói tisztsé ge meglé té ből indulunk ki, akkor is
csak némi erőlködés sel álla píthatjuk meg mentelmi joga sza bá lyait. Az idé zett törvé nyi sza kasz alkotói valószínűleg nem az LB elnöké re
gondoltak, amikor a rendelke zést megfogalmazták, így lehetsé ges, hogy pusztán a véletlen
műve, hogy az elnökre is alkalmazha tó a sza bály. Minde zek a megálla pítá sok a mentelmi jog
felfüggeszté sé re jogosultak köré nek vizs gá la tá -

val támasztha tók alá. A hivatkozott sza kasz sze rint a mentelmi jogot a kine ve ző, illetve a választásra jogosult függeszthe ti fel. Mivel a rendelke zés előző félmonda ta az ülnökökről ejt szót,
logikusabbnak tűnik az az értelme zés, hogy a
későbbiekben a „választás ra jogosult”-on a törvény az ülnökök választá sá ra jogosulta kat érti.
Valószínű, hogy a törvényhozónak nem állt
szándé ká ban bele érte ni ebbe a rendelke zés be
az Országgyűlést, mint az LB elnöké nek választá sá ra jogosult szervet. Így csak az ülnöki és az
elnöki tisztség keletke zé si módjá nak – amely
mindkét esetben a választás – véletlen egybe esé se miatt lehetsé ges olyan értelme zés, amely
sze rint az LB elnöke mentelmi jogát az Országgyűlés függeszthe ti fel.
Ös sze gezve: a Legfelsőbb Bíróság elnöke
olyan közjogi méltóság, akinek politikai fele lős sé ge termé sze te sen – a bírói hata lom függetlensé gé ből adódóan – nincsen, jogi fele lős ségre
pedig tisztsé ge gya korlá sá val ös sze függés ben
egyálta lán nem vonha tó. Maradnak az álta lá nos,
magánsze mé lyekre vonatkozó fele lős sé gi sza bá lyok. A mentelmi joggal kapcsolatban megjegyzendő, hogy felme rülhet olyan állás pont is, amely
sze rint az LB elnökét – az ügyé szekkel ellentétben – a mentelmi jog sérthe tetlensé gi olda la sem
ille ti meg, vagyis feltételes bünte tőeljá rá si mentes sé ge sincsen. Ez az értelme zés azért fogadha tó el teljes mértékben, mert a közjogi pozíció
fontos sá ga miatt nem elé gedhe tünk meg a nya ka te kert értelme zés segítsé gé vel leve zethe tő
mentelmi joggal. Ez a megoldás tehát nem tartha tó fenn. Az LB elnöke mentelmi jogá nak hiá nya
több szempontból – elmé le ti és gya korla ti vonatkozás ban – is proble ma tikus. Először is nem ade kvát a bírói függetlenséggel, vala mint a bírói
szerve zet, mint önálló hatalmi ág helyze té vel,
mivel épp az igazságszolgálta tá si szerve zet
veze tőjé nek nem biztosít védelmet más hatalmi
ágakkal, így különösen a végre hajtó hata lommal
szemben. Másodszor, kényes kérdés, hogy a
közjogi méltósá gok közül miért éppen az LB
elnöké nek ilyen mostoha a helyze te. Ez akár a
tisztség leérté ke lé sét is jelenthetné, ha nem

40 Fűrész: i.m. 455. o.
41 Bjt. 64. § (1) és 84. § (2) bekezdés. Az OIT a kine ve zé si jogköré be tartozó veze tővel szemben kezde mé nyezhet fegyelmi eljá rást: az LB elnöke nyilván nem ilyen veze tő. Legfelsőbb bírósá gi, illetve a Legfelsőbb Bíróságra ítélke ző tevé kenysé gen kívüli fela da tokra beosztott bíró ese té ben az eljá rást az LB elnöke kezde mé nye zi.
42 A sérthe tetlenség a bünte tő- vagy sza bálysérté si eljá rás megindítá sá val, illetve a kénysze rintézke dé sek megté te lé vel
szembe ni mentes sé get jelenti – ami alól termé sze te sen kivé telt képez a tette né rés ese te.
43 Bsz. 5. §
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fogadjuk el, hogy pusztán jogalkotói mulasztás ról van szó. A korábban leírtak nyomán ugya nakkor felme rül, hogy elképzelhe tő-e olyan közjogi méltóság a demokra tikus jogállamban, akit
tisztsé ge gya korlá sá val ös sze függő – bünte tő
vagy polgá ri jogi fele lős sé get meg nem ala pozó
– cse lekmé nyé ért vagy mulasztá sá ért nem lehet
elszá moltatni? Nyilván nem, de csak olyan speciális fele lős sé gi konstrukció jöhet szóba, amely
egyszerre biztosítja a bírói hata lom függetlensé gét, vala mint az elfogulatlanság köve telmé nyé nek a telje sülé sét.

IV. Az LB elnökének feladatai:
jogok és köteles s égek
A Legfelsőbb Bíróság elnöké nek jogkörére
vonatkozóan az Alkotmányban még álta lá nos
vagy uta ló sza bály sem találha tó. Ebből követke zően törvé nyi és ala csonyabb szintű sza bá lyozás adhat útmuta tást, amely megfe le lően részle te zett, azonban a vára kozás sal ellentétben
korántsem egysé ges: több jogforrás vizs gá la ta
vezethet csak el a jogkörök rendsze re zé sé hez.
Ennek érde ké ben át kell tehát tekinte ni a Bsz.-t,
a Bjt.-t, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvényt, az Országgyűlés Házsza bá lyát
tartalma zó 46/1994. (IX.30.) OGY hatá roza tot,
vala mint a Legfelsőbb Bíróság S zerve ze ti és
¾ . Minde zek alapján az
Működé si S za bályza tát44
LB elnöké nek jogai és köte les sé gei jelle güket
tekintve négy nagyobb csoportba sorolha tók: a
más álla mi szervek felé irá nyuló jogosítvá nyok, a
jogalkalma zás sal kapcsola tos és klas szikus bírói
jogosítvá nyok, a bírósá gok igazga tá sá ra vonatkozó jogkörök és végül a köte les sé gek.

1. Kifelé irányuló jogosítványok:
képviselet, részvétel, kezdeményezés,
javaslattétel
A sza bá lyozás ban kife je zetten nem sze re pel, de
gya korla tilag nyilvánva ló, és az e pont alatt kifejtés re kerülő jogosítvá nyokból is követke zik,
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hogy az LB elnöke képviseli a bírósá gi szerve zet
egé szét, a bírói hatalmat más álla mi szervek
előtt. Termé sze te sen a képvise le ti jogosultsá ga
nem kizá róla gos és nem minden egyes bíróságra vonatkozik. A Bsz. azonban csak az OIT elnöki minőség ese té ben rendelke zik akként, hogy a
¾
Taná csot az elnök képvise li.45
Az elnök parlamenttel való kapcsola ta tekinte té ben már említés re került, hogy nem kell a
plé num számá ra tájé kozta tást adnia, leszá mítva
OIT elnöki minősé gét. Az LB elnöke ként csupán
részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülé se in, és a sza bá lyozás külön kieme li, hogy nem
¾
köte lezhe tő a megje le nés re.46
Az LB elnöké nek az Alkotmánybíróság irá nyá ban részvé te li és kezde mé nye zé si jogai is
vannak. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény
sze rint az LB elnöke más közjogi méltósá gokkal
együtt az Alkotmánybíróság teljes ülé sén a zárt
ülés elrende lé sé ig jelen lehet és felszólalhat,
sza va za ti joga termé sze te sen nincs.¾47 Az LB
elnöke a bárki által kezde mé nyezhe tő alkotmánybírósá gi eljá rá sokon kívül indítvá nyozhatja
jogsza bály vagy álla mi irá nyítás egyéb jogi eszkö ze nemzetkö zi szerződés be ütkö zé sé nek
vizs gá la tát, továbbá az Alkotmány rendelke zé ¾
se inek az értelme zé sét.48
Az államfő irá nyá ban javas latté te li jog ille ti
meg az LB elnökét az LB elnökhe lyette sé nek
sze mé lyé re vonatkozóan, akit a köztársa sá gi
¾
elnök nevez ki.49
A Kormány jogalkotá si tevé kenysé gé vel kapcsolatban az LB elnöké nek véle mé nye zé si és
javas latté te li jogosítvá nyokat álla pít meg a jogalkotá si törvény. Ha az LB elnöke azt észle li, hogy
a jogsza bály előké szíté sé re vagy a jogalkotá si
eljá rás ra vonatkozó sza bályt megszegték, intézke dés végett a Kormányhoz fordulhat.¾50 Ha a
törvény és a kormányrende let terve ze te a bírósá gok hatás körét is érinti, az LB elnöke azt véle ¾ A Kormány jogalkotá si programjá nak
mé nye zi.51
ös sze állítá sá nál az LB elnöké nek javas la tait is ki
kell kérni.¾52 Az elnök jogalkotá si tevé kenységgel

3/2002. szá mú LB elnöki uta sítás mellékle te, a továbbiakban LB S ZMS Z.
Bsz. 46. § (1) bekezdés b) pont
Házsza bály 45.§ (1) és (5) bekezdé sek
Abtv. 30. § (4) bekezdés
Abtv. 21.§ (3) bekezdés e) pont és (6) bekezdés e) pont
Bsz. 70. § (1) bekezdés
J at. 43. §
J at. 28. §
J at. 22. § (2) bekezdés
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ös sze függő jogo sítvá nyai kapcsán viszont
zavart okoz, hogy a Bsz. eze ket az OIT fela da ¾ Ezért nem egyérta ként részben megis métli.53
telmű, hogy az LB elnöke és az OIT párhuza mos
kezde mé nye zé si, véle mé nye zé si jogosítvá nyairól van-e szó, vagy az LB elnöké nek ez irá nyú
tevé kenysé gét az OIT átvette.

2. Igazságszolgáltatással kapcsolatos,
illetve klasszikus bírói jogosítványok
Az LB elnöké nek igazságszolgálta tás sal kapcsola tos jogkörei vizs gá la tá hoz abból a feltételezésből kell kiindulni, hogy az elnök maga is bíró,
és LB/OIT elnöki tisztsé ge nem érinti bírói szolgá la ti viszonyát. Ez esetben részt vesz az ítélke zés ben (mert ezt nem zárja ki egyik bírósá gokra
vonatkozó törvény sem), vala mint a bírák jogai
őt is automa tikusan megille tik.
a) A Legfelsőbb Bíróság egyrészt jogorvos la ti
és felülvizs gá la ti kérelme ket bírál el, más részt a
bírósá gokra köte le ző jogegységi hatá roza tokat
¾ A törvény kife je zetten csak a jogegysé gi
hoz.54
eljá rás sal kapcsolatban említi az LB elnökét,
mégpe dig először a több sza kág ügykörét érintő
jogegysé gi eljá rás ban hozandó döntés ese té ben.
A jogegysé gi tanács ekkor hét tagból áll, elnöke
a Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy elnökhe lyette ¾ Másodszor a jogegysé gi eljá rást indítvá nyose.55
¾ A törzók között találkozunk az LB elnöké vel.56
vényből a továbbiakban nem derül ki, hogy az LB
elnöke részt vesz-e a jogegysé gi dönté sek meghoza ta lá ban a több sza kág ügykörét érintő dönté sen túlme nően is, továbbá arról sem szól a
sza bá lyozás, hogy az ítélkező taná csok munká ¾ Ellenke ző
já ba maga az elnök bekapcsolódik-e.57
rendelke zé sek hiá nyá ban feltételezzük, hogy
erre lehe tősé ge van. Ezt a felté te le zést az is alá tá masztja, hogy az OIT Hiva ta lá ba, az Igazságügyi Miniszté riumba, vala mint a Legfelsőbb Bíróságra a jogegysé gi hatá roza tok előké szíté sé vel
kapcsola tosa fela da tok ellá tá sá ra beosztott
53
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62

bírák ese té ben a törvényhozó külön hangsúlyozza, hogy ők ítélke ző tevé kenysé get nem folytat¾
hatnak, de bírói tisztsé güket megtartják.58
b) Az LB elnöké nek a többi bírótól elté rő
módon csupán a tiszteletdíja és jutta tá sai kerültek megha tá rozás ra a már említett 2000. évi
XXXIX. törvényben. S zolgá la ti viszonyá nak fennállá sá ra hivatkozva azonban nyilván reá is
vonatkozik, hogy joga van a fela da tai megfe le lő
ellá tá sá hoz szüksé ges feltételek biztosítá sá ra,
illetve az ítélke ző tevé kenysé gé hez szüksé ges
térítésmentes képzés re. Nyilvánva lóan nem
kimondottan értelmezhe tő az elnök ese té ben az
otthondolgozás kedvezmé nye, és nem egé szen
egyértelmű, hogy sza badsá gá ra a bíró sá gi
veze tőkre vonatkozó sza bá lyokat kell-e alkalmazni. Minde ne setre stá tusá ra tekintettel megfontolandó lenne jogosultsá gait is ös sze fogla lóan sza bá lyozni.

3. Igazgatási feladatok
Az LB elnöké nek igazga tá si fela da tai kétirányúak, mert egyrészt a Legfelsőbb Bíróság veze tője, más részt az Orszá gos Igazságszolgálta tá si
Tanács elnöke. Megjegyzendő, hogy az elnök
sze mé lyé nek azonos sá ga elle né re az LB igaz¾
ga tá si önállósággal rendelke zik.59
a) Az LB elnöke ként ellá tott igazga tá si fela da tok. Az LB elnöke a Legfelsőbb Bíróság egyszemélyi fele lős veze tője, minden igazga tá si
jogkör birtokosa. ¾60 A törvény csak néhány esetben említi külön az LB elnöké nek igazga tá si jelle gű teendőit, két sze mé lyügyi jogkört emelve
ki. A Legfelsőbb Bíróság elnöke neve zi ki a Legfelsőbb Bíróság kollé giumve ze tő-he lyette se it és
taná cselnöke it, ¾61 illetve a pályá za tot a Legfelsőbb Bíróság elnökhe lyette si állá sá ra a Legfelsőbb Bíróság elnöke írja ki. ¾62 A bírósá gi veze tőkre é s a bíró s á gok e lnö ke ire irá nya dó,
Bsz.-ben megha tá rozott sza bá lyok azonban az
LB elnöké re is vonatkoztatha tók, és ez alapján

Bsz. 39. § e) pont
Bsz. 25. §
Bsz. 30. § (2) bekezdés
Bsz. 31. § (1) bekezdés a) pont: J ogegysé gi eljá rást kell lefolytatni, ha azt Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy kollé giumve ze tője, ille tőleg – a (2) bekezdés ben megha tá rozott körben – a legfőbb ügyész indítvá nyozza.
Fűrész Klá ra is rámutat arra, hogy az LB elnöké nek az ítélke ző tevé kenység gya korlá sá val ös sze függés ben nincse nek
különös jogosítvá nyai, ítélke zé si jogai akkor élednek fel, ha az adott ügyben az ítélke ző tanács tagja, i.m. 495. o.
Bjt. 39. § (1) bekezdés, 42. § (2) bekezdés, 45. § (2) bekezdés
Vö. Fűrész: i.m. 496. o.
LB S ZMS Z 5. §
Bsz. 70. § (3) bekezdés
Bsz. 71. § (2) bekezdés
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körvona la zódnak sze mé lyügyi, kine ve zé si, képvise le ti, gazda sá gi-pénzügyi, ügyvite li, elle nőrzé si-fe lügye le ti, adminisztra tív és szerve zé si
fela da tai.¾63 A Legfelsőbb Bíróság S ZMS Z-e is a
Bsz.-ben megha tá rozott logiká nak megfe le lően
¾
konkre tizálja és részle te zi az elnök jogkörét.64
b) Az OIT-vel kapcsola tos igazga tá si fela da tok. Az LB elnöke egyfe lől részt vesz az OIT
tagok megvá lasztá sá nak előké szíté sé ben, mivel
a küldöttérte kezlet ös sze hívá sa és a szakmai
önéletrajzok megküldé se kife je zetten az ő
felada ta. Más fe lől – minthogy ő a tize nöt tagú
testület elnöke – ellátja a Bsz.-ben előírt ülés-ös sze hívá si és – veze té si, képvise le ti, belső elle nőrzé si-irá nyítá si, költségve té si feje zet-fe lügye le ti fela da tokat. Alá írja az OIT hatá roza tait és az
azok alapján kiadott okira tokat, vala mint irányít¾
ja az OIT Hiva ta lát.65
Az igazga tá si fela da tokkal kapcso latban
leszögezhe tő, hogy azok kellő részle tes séggel
kerültek megha tá rozás ra a törvé nyi sza bá lyozás ban.

4. Az LB elnökének kötelességei
Az LB elnöké re nézve speciális köte les sé get
nem találunk. A vagyonnyilatkozat-té te li köte les séggel ös sze függés ben álla pít meg reá nézve
az álta lá nos tól eltérő sza bá lyokat a törvényhozó, mivel az ő ese té ben ebből a szempontból a
munkálta tói jogkör gya korlóján az Országgyű¾ Ez azonban csak formai különblést kell érte ni.66
sé get jelent, tartalmit nem. Az igazga tá si fela da tok ellá tá sa termé sze te sen felfogha tó az LB/OIT
elnöké nek köte le zettsé ge ként is, viszont a tisztsé gé nek gya korlá sá val ös sze függő törvénysértő
tevé kenysé gekhez és mulasztá sokhoz jogkövetkezményt nem tudunk kapcsolni, tehát csak az
elnö kön múlik, hogy eze ket a fela da to kat
hogyan látja el. Bírói minősé gé re nézve – annak
alapján, hogy szolgá la ti viszonyban áll, jobb
híján – irányadóak reá a törvényben megha tá rozott általános köte les sé gek: a pártatlanság, a
részre hajlás-mentes ség, a kifogás ta lan maga tartás, a titoktartás és az ös sze férhe tetlen tevé ¾
kenysé gek mellőzé sé nek köve telmé nyei.67
Ös sze foglalva az LB elnöké nek jogkörére
vonatkozó sza bá lyozás tapaszta la tait, megálla 63
64
65
66
67

pítha tó, hogy annak részle te zettsé gé vel különösebb problé ma nincs, elte kintve attól, hogy a
bírói ítélke ző tevé kenységgel való kapcsola tát
érde mes lenne tisztázni. Nem tartjuk azonban
helyes megoldás nak, hogy az elnöki jogkörök
teljes feltérké pe zé sé hez hat jogforrás vizs gá la ta
szüksé ges. Ésszerűbb lenne, ha a törvényhozó
az LB elnöké nek jogköreit sziszte ma tikusan felsorolná példá ul a Bsz.-ben – ehhez minta ként
ala pul vehe tő a legfőbb ügyész jogköreinek sza ¾
bá lyozá sa.68

B) Az LB elnökének jogállás a
de lege ferenda
Az alábbiakban ismerte tés re kerülő sza bá lyozá si
koncepció sze rint az LB elnöki jogállás három
része lemből állna: az LB elnöké nek bírósá gi veze tői tisztsé gé ből, a legfelsőbb bírósá gi bírói tisztségből, illetve az OIT elnöki – igazga tá si és egyéb
fela da tokat szolgá ló – pozícióból. Ebből az állás fogla lás ból kiindulva az LB elnöké nek jogállá sát –
a jelenle gi sza bá lyozatlan és kaotikus álla pot
megszünte té se érde ké ben – a most bemuta tás ra
kerülő modell sze rint hatá rozhatná meg a jogalkotó. Megjegyzendő, hogy termé sze te sen több alterna tíva is léte zik, de talán az itt ismerte te tendő elé gíti ki legjobban a jogálla mi köve telmé nye ket. Ez
nem jelenti azt, hogy az ehhez hasonló – a sza bá lyozatlansá got és az ebből követke ző bizonyta lansá got megszünte tő – jogalkotói megoldás ne lenne elfogadha tó. Az LB elnöki jogállás új
koncepción ala puló és részle tes – de lege ferenda
jelle gű – ismerte té se előtt szüksé ges rögzíte ni,
hogy a jogállás melyik ele me melyik jogforrá si
szintben kerüljön sza bá lyozás ra.

I. A s zabályozás i s zint
A LB elnök jogállá sá nak sza bályzá sá hoz az
Alkotmány módosítá sa rövid távon nem szüksé ges, viszont ha ismét napirendre kerül az új
alkotmány megalkotá sá nak kérdé se, akkor érde mes lenne alaptörvé nyi szintre emelni a legfőbb
közjogi méltósá gok jogállá sát érintő garanciá lis
sza bá lyokat. Elengedhe tetlen azonban a törvé -

Bsz. 61-63. §
LB S ZMS Z 26. §
Bsz. 36. § (6) bekezdés, 46. §
Bjt. 10/E. §
Bjt. 21-31. §
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nyi sza bá lyozás módosítá sa és kiegé szíté se.
Nem indokolt külön törvényt alkotni, ele gendő
lenne a minősített többséghez kötött Bsz.-t új
feje zettel gazda gíta ni.
Az Alkotmányban tehát egye lőre változatlanul maradhatna az a rendelke zés, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársa sá gi elnök
javas la tá ra az Országgyűlés választja, megvá lasztá sá hoz az országgyűlé si képvise lők kétharma dá nak sza va za ta szüksé ges.
A törvényben sza bá lyozandók a jelölés módja és felté te lei, a választás körülmé nyei, a megbíza tás időtarta ma, megszűné se, a jogok, köte les sé gek, fela da tok rendsze re, vala mint a
fele lős ség sza bá lyai. A törvé nyi sza bá lyozás nak
egyértelművé kell tennie az LB elnöké nek államszerve zetben elfoglalt helyét.

II. A jogállás s zabályozás a
1. Az LB elnöké vé törté nő jelölés felté te le ként a
bírói kine vezhe tősé get és a szakmai felké szültsé get indokolt mindenképpen megje lölni. Ez
utóbbi krité rium azt foglalhatná magá ban, hogy
a jelölt – jelentős igazga tá si fela da tai miatt –
korábbi bírói veze tői gya korlattal rendelkezzék.
Az a köve telmény, hogy az LB elnöké nek magá nak is bírónak kell lennie, azzal a következménnyel jár, hogy bármilyen, a bírói tisztségre kiha tás sal lévő körülmény hatás sal van az LB elnöki,
és így az OIT elnöki posztra is.
2. A jelölést kizáró felté te lek sorá ba szüksé ges felvenni azt az ese tet, amikor a bírói szolgá la ti viszony a bíró országgyűlé si vagy önkormányza ti képvise lői, illetve polgármes te ri
választá son való jelölte té se miatt szüne tel, vagy
a szolgá la ti viszonya az országgyűlé si vagy
önkormányza ti képvise lői, illetve polgármes te ri
választá son törté nő megvá lasztá sa, vagy álla mi
veze tőnek való megvá lasztá sa vagy kine ve zé se
miatt szűnt meg. E nega tív felté telnek az igazságszolgálta tás függetlensé ge és semle ges sé ge miatt abszolút kizáró okot kell jelente nie.
Nem jelente ne viszont kizáró felté telt az Európai
Unió bármely szervé nél végzett ítélke ző vagy
igazságszolgálta tó tevé kenység. A jogalkotónak
68
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egyéb abszolút kizáró okokat nem kell megje lölnie, mivel a bíróvá törté nő kine ve zés felté te lei
között sze re pelnek a legje lentősebb garanciá lis
jelle gűnek mondha tó krité riumok.¾69
3. Az LB elnöke megbízatásának keletke zé sé vel kapcsolatban indokolt a hatá lyos sza bá lyozást fenntarta ni. Az Országgyűlés minősített
többsé ge a köztársa sá gi elnök javas la tá ra
választja meg az LB elnökét. A köztársa sá gi
elnök a jelölt sze mé lyé re vonatkozó állás pontját
az OIT javas la tá ra ala kítja ki. Az OIT tehát – a
mos ta ni előze tes véle ménynyilvá nítá si joga
helyett¾70 – javaslattételi joggal rendelke zik,
amely jogosítványt az LB elnöké nek jogkörei és
¾ Az OIT a jelölt vagy
az OIT ös sze té te le indokol.71
jelöltek sze mé lyé ről az ülé sén dönt. Az LB elnöki tisztség által megköve telt pártatlanság és a
semle ges ség megva lósulá sa érde ké ben a sze mé lyi javas la tot vagy javas la tokat tárgya ló OIT
ülé sé re vonatkozó néhány sza bály az álta lá nos
rendelke zé sektől elté rő. Ilyen esetben az OIT
ülése akkor határozatképes, ha minden tagja
jelen van, akik sza vaznak – esetleg véle ményt
nyilvá níta nak – a java solt sze mélyről vagy sze mé lyekről. Ha kizá rólag egy sze mélyről kell az
ülés nek dönte ni, indokolt lenne csak akkor őt
java solni az LB elnöki tisztségre, ha az OIT
tagok többsé gé nek a sza va za tát elnyerte, ellenke ző esetben a tárgya lást újra kell kezde ni. Az
eljá rás elhúzódá sá nak megaka dá lyozá sa érde ké ben szüksé ges lenne határidőt is megálla píta ni. Az LB elnöke megbíza tá sá nak lejárta előtt
három hónappal, illetve, ha a megbíza tá sa nem
a megbíza tá si időtartam letelte miatt szűnik
meg, a megszűnést köve tő egy hóna pon belül
kell az új LB elnököt megvá laszta ni. Ez termé sze te sen az OIT eljá rá sát is beha tá rolja. Az OIT
ilyen ese tekben havonta többször is ülé sezhetne, az ülé se ket az OIT elnöke hívná ös sze, de
ös sze kelle ne hívnia, ha azt az OIT tagok megha tá rozott része – példá ul egyharma da – kéri. A
javas latté te li jogból követke zően a több sze mé lyi
alterna tíva ese tén a java solt sze mé lyekről szóló
sza va zá si végeredményt, illetve – esetle ge sen –
az OIT tagok véleményét meg kell külde ni a köztársa sá gi elnöknek, aki mérlegelési jogköré ben

Ütv. 5. §
Ld. Bjt. 3. §-t.
Vö. Bsz. 40. § (1) bekezdés sel.
A bírósá gi szerve ze ten belül sze mé lyi kérdé sek tekinte té ben alkotmá nyos köve telménynek tekinthe tő a bírói közre ha tás.
Vö. ABH 1993. 264. o.
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dönt annak a java solt sze mélynek a kilé té ről,
akit az Országgyűlés nek megvá lasztás ra előterjeszt. Az egyéb eljá rá si sza bá lyokat az OIT
működé si sza bályza ta álla píta ná meg.
E konstrukció biztosítja egyrészről az LB
elnöké nek szakmai hozzáértését, mivel az LB
elnöke ként bírónak, az OIT elnöke ként igazga tá si fela da tok ellá tá sá ban jártas nak kell lennie.
Hozzá já rul más részt az LB elnöke legitimitásához, mivel a tisztségre az a tes tület (az OIT),
illetve annak lega lább egy tagja jelöli, amelynek
az elnöke lesz. Az OIT bíró tagjai között ugya nis
– az OIT bírói tagjai megvá lasztá sá nak sza bá lyai miatt – lehet legfelsőbb bírósá gi bíró is.
Mivel az LB elnökét az Országgyűlés választja,
az OIT javas latté te li jogát az ös sze té te le – az
igazságügy-miniszter és két országgyűlé si képvise lő tagsá ga – is indokolja. A tagok csoportjá ba tartozik még a legfőbb ügyész és a Magyar
Ügyvé di Kama ra elnöke. A Bsz. indokolá sa sze rint az OIT sze mé lyi ös sze té te le azért került ily
módon megha tá rozás ra, mert e megoldás lehe tővé teszi a bírósá gok igazga tá sá nak folya ma tá ban az igazságszolgálta tás álta lá nos alkotmá nyos köve telmé nye inek érvényre jutta tá sát és a
bírósá gok helyze té nek folya ma tos megis me ré sét. Az LB elnök jogállá sá ra vonatkozó új sza bá lyozá si koncepciónak indokolt a jogalkotó ez irá nyú szándé kát is figye lembe vennie.
4. A megbíza tás időtartama hat év, ame lyet
sze rencsés lenne az Alkotmányban expres sis
verbis rögzíte ni. A hat év mellett szól annak
garanciá lis minősé ge, illetve a korábbi sza bá lyozá si megoldás is. Ugyancsak alkotmá nyi sza bá lyozást igé nyelne az, hogy az LB elnöke a tisztségre újraválasztható-e. A többi közjo gi
méltóságra és veze tő tisztségvise lőkre vonatkozó törvé nyi rendelke zé sekből kiindulva az LB
elnöki tisztsé get egyszer újra vá lasztha tóként
lenne indokolt sza bá lyozni.
5. Az LB tisztsé gé vel kapcsola tos összeférhetetlenségi okok felme rülé se ese tén az álta lá ban
alkalma zott eljárási sza bá lyokat kell alkalmazni,
és ezt a vonatkozó jogsza bályban expres sis verbis rögzíte ni. Eze ket az álta lá nos sza bá lyokat az
alábbiakban lehet röviden ös sze foglalni. Az ös sze férhe tetlensé gi oknak – a megvá lasztás tól,
vagy az ok felme rülé sé től szá mított – megha tá rozott időtartam alatti meg nem szűnte té se a meg-

bíza tás megszűné sét eredmé nye zi, ame lyet az
LB elnök ese té ben a köztársasági elnök javas la tá ra az Országgyűlés kétharma dos többséggel
álla pít meg. Abban a sze rencsés esetben, ha a
jogalkotó úgy dönt, hogy az LB elnöke bíró, akkor
a rá vonatkozó ös sze férhe tetlensé gi okokat alapve tően megha tá rozzák a bírói mivoltból faka dó
ös sze férhe tetlensé gi okok. Ezek a bíró jogállá sá ¾ így az itt törté nál már sza bá lyozás ra kerültek,72
nő megis métlé süktől el lehet tekinte ni. Ha az LB
elnöké vel szemben bármilyen ös sze férhe tetlensé gi ok merülne fel, és nem kerülne megszűnte tés re, az nemcsak a bírói tisztsé get, hanem az
LB elnöki megbíza tást is megszűntetné.
6. Az LB elnöki megbíza tás nak a bírói szolgá la ti viszonnyal ös sze függő megszűné si oka
az, ha az LB elnöké nek bírói tisztsé ge állampolgársá gá nak vagy választójogá nak elveszté se,
illetve ös sze férhe tetlensé gi ok miatt szűnik meg.
A megbíza tás természetes megszűné si okainak
minősíthe tők az LB elnök halá la és a 70. éle té vé nek elé ré se, amikor az LB elnöke nyugdíjba
vonul, függetle nül attól, hogy a megbíza tá sá ból
mennyi idő van még hátra. Hasonló megszűné si oka a hatá rozott idő letelte is. A spe ciá lis
alkotmányjogi stá tusá ból adódó megszűné si
okok közé tartozik elsőként az az eset, amikor
az LB elnök fele lős sé gét sajátos eljá rás során
megálla pították, és LB elnöki tisztsé gé től megfosztották. A második spe ciá lis ok, amikor az LB
elnöke a fela da tát megha tá rozott ide ig (90 nap)
neki fel nem róha tó módon nem képes ellátni, és
ezért az Országgyűlés őt a köztársa sá gi elnök
javas la tá ra tisztsé gé ből felmenti. Végül ide tartozik az is, hogy az LB elnök tiszté gé ről bármikor
lemondhat, amely szándé kát írás ban közölnie
kell az Országgyűlés sel, aki köte les azt elfogadni.
7. Az LB elnöké nek fele lős sé ge megha tá rozá sa kor – tekintettel tisztsé gé ből adódó joga inak
és köte les sé ge inek sokré tűsé gé re – nem
maradha tunk a bírói szolgá la ti viszony kere tei
között.¾73 Indokolt sajátos – a többi közjogi méltósá goké hoz hasonló – felelősségi sza bá lyok
megálla pítá sa, a fele lős ségre vonás eljá rá sát
pedig a bírói hatalmi ág függetlensé gé re tekintettel szüksé ges megalkotni. Eze ket a köve telmé nye ket figye lembe véve a követke ző megoldás jöhet szóba.

72 Bjt. 22. és 23. §.
73 Fűrész Klá ra sze rint a fele lős sé get az Alkotmányban kelle ne sza bá lyozni. I.m. 455. o.
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Az LB elnök felelőssége akkor áll be, ha hiva ta li köte les sé gé vel ös sze függés ben szándé kos
Alkotmány- vagy törvénysértést követ el, illetve
ha tisztsé gé hez méltatlan maga tartást tanúsít.
A fele lős ségre vonást a köztársa sá gi elnök
kezde mé nye zi az OIT-vel való konzultá ciót
köve tően. Ezt alá tá masztja, hogy az LB elnök
sze mé lyé re is a köztársa sá gi elnök tesz javas la tot. Nem lenne sze rencsés, ha az eljá rás kezde mé nye zé sé re a bírósá gi szerve ze ten belül elhe lyezke dő tes tüle tet vagy sze mélyt jogosíta na a
sza bá lyozás, mert ez nem garantálná az elfogulatlansá got. A bírósá gi szerve zet igazga tá sát
végző OIT-vel való konzultá ció azonban azért
indokolt, mert ez a tes tület képes szakmai szempontból megítélni, hogy a túlnyomó részben
szintén igazga tá si fela da tokat ellá tó LB elnök
valóban megsértette-e hiva ta li köte les sé gét. A
fele lős ségre voná si eljárás megindítá sá ról az
Országgyűlés dönt a képvise lők kétharma dá nak
sza va za tá val. Az eljá rást lefolyta tó szerv megha tá rozá sá nál több variá ció jöhet szóba: példá ul
az Alkotmánybíróság vagy az LB fegyelmi bírósá ga. Az Alkotmánybíróság állambírósá gi sze repkörét azonban nem indokolt kiterjeszte ni erre
az eljá rás ra, mert – mint a gya korlat is alá tá masztja – a két szerv egymás tól független. A
bírósá gi szerve ze ten belüli fele lős ségre vonás sal kapcsola tos aggá lyokra pedig már fent utaltunk. Ebből követke zően eljá rást – kizá rá sos
ala pon és szakmai megfontolá sokat is figye lembe véve – az OIT folytathatná le, a bünte tőjogilag üldözendő cse lekmény miatt indított eljá rás ban a vádat a szintén OIT-tag legfőbb ügyész
képvise li. Az OIT álla píta ná meg az elnök fele lős sé gét, a döntés hez az érintett kivé te lé vel
lega lább tíz tag igen sza va za ta szüksé ges. Így
kiküszöbölhe tő, hogy csak a bíró tagok egye térté sé vel szüles sen döntés az elnök fele lős sé gé ről. Ezt köve tően az OIT fele lős ség fennállá sá val
kapcsola tos állás fogla lá sát a parla ment elé terjeszti. Az Országgyűlés az LB elnökét az OIT
hatá roza ta alapján tisztsé gé ből megfoszthatja.
8. A jövőbe li törvé nyi szintű sza bá lyozás ban
az LB elnöké nek fela da taira, jogaira és köte les sé ge ire vonatkozó regulá ciót jelentősen bővíte ni
nem kell, de feltétle nül egysé ge síte ni szüksé ges.

A különfé le jogforrá sokban fellelhe tő képviseleti,
részvé te li, kezde mé nye zé si, javas latté te li és
véle mé nye zé si funkciókkal érde mes kezde ni az
átte kintést, mert ezek tisztázzák az LB elnöké nek
viszonyát a többi államha talmi ággal. Igazságszolgáltatási tevé kenysé gé vel kapcsolatban meg
kell álla píta ni, hogy ítélke ző tevé kenysé get mennyiben gya korol, és az ítélke zés egysé gé vel kapcsolatban milyen teendői vannak. Igazgatási
fela da taira ele gendő csupán utalni: ő az OIT
elnöke, vala mint a Legfelsőbb Bíróság egysze mé lyi fele lős veze tője ként ellátja a bíróság elnöke számá ra előírt fela da tokat. E kétirá nyú tevé kenysé get termé sze te sen továbbra is a
szerve ze ti és működé si sza bályza tokban kell
részle tezni, mert ez áll összhangban a bírósá gok
igazga tá si önállósá gá nak köve telmé nyé vel.
Végül fel kelle ne sorolni tisztségéből adódó spe ciá lis jogait, utalva a jutta tá sairól szóló külön törvényre, továbbá kiegé szítve a mentelmi joggal is.
Kötelezettségei szempontjá ból szüksé ges utalni
arra, hogy reá a bírók köte les sé gei a megfe le lő
elté ré sekkel alkalma zandók.

Ös s zegzés
A vázolt részle tes sza bá lyozás véle mé nyünk
sze rint megfelelően tükrözné az LB elnöké nek az
államszerve zetben elfoglalt helyét, amely a független bírói hatalmi ág képvise le té ben, a bírósá gi szerve zet felső szintű veze té sé ben és igazga tá sá ban, vala mint az igazságszolgálta tás és
ítélke zés egysé ge feletti őrködés ben ragadha tó
meg.
Még egyszer hangsúlyozni kívánjuk, hogy a
fent bemuta tott sza bá lyozá si javas lat termé sze te sen nem az egyetlen helyes és feltétle nül köve tendő megoldás. A tanulmány legfontosabb célja
az volt, hogy felhívja a figyelmet a sza bá lyozatlanságból adódó veszé lyekre. A jogálla miság
értéktartalmú alapele me ként megha tá rozha tó
bírói függetlenség ugya nis nem jelenti azt, hogy
a törvényhozó ne lenne köte les sza bályt alkotni a
¾ , sőt olyan
bírói hatalmat képvise lő LB elnökre 74
garanciá lis sza bá lyok szüksé ge sek ennek a közjogi méltóságnak vonatkozá sá ban, ame lyek
fokozottabban biztosítják a bírói függetlensé get.

74 A törvé nyi alá ve tettség a bírói függetlenség alkotmá nyos korlátja – hangsúlyozza a 19/1999. (VI.25.) AB hatá rozat. ABH
1999. (150) 153. o.
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