
* PTE-ÁJ K, Alkot mány jo gi Tan szék
** Az elő adás  a  Magyar Közi gaz ga tás 2002. 7-8. számá ban (460-470.  o.) „Alul sza bá lyo zott köz jo gi mél tó ság:  a Leg fel sőbb

Bíró ság elnö ke” cím mel meg je lent tanul mány bőví tett  és átszer kesz tett vál to za ta. S zer zők: Chro now ski  Nóra  és Dri nóc zi
Tímea.

1 Ld. 32/2002. ( VI. 28.)  OGY hatá ro zat  a Leg fel sőbb Bíró ság elnö ké nek meg vá lasz tá sá ról.  Az Ország gyű lés  a hatá ro zat ban
az  LB jelen le gi elnö két  az Alkot mány 48. § (1) bekez dé se, vala mint  az 1972.  évi  IV. tör vény 34. § (1) bekez dé se alap ján
2002. júni us 26. nap já tól szá mít va  hat  évre bíz ta  meg.  Az újon nan meg vá lasz tott elnö kök meg bí za tá si ide jét  az eddi gi gya -
kor lat sze rint  még min den eset ben tar tal maz ta  az  OGY hatá ro za ta,  ez azon ban sem mi kép pen  nem pótol ja  a tör vé nyi sza -
bá lyo zást.

2 Ld. 2000.  évi  XXXIX. tör vényt  a köz tár sa sá gi  elnök,  a minisz te rel nök,  az Ország gyű lés elnö ke,  az Alkot mány bí ró ság elnö -
ke,  a Leg fel sőbb Bíró ság elnö ke tisz te let dí já ról  és jut ta tá sai ról.

3 Ezt  az állás pon tot fogad ja  el Kukor el li Ist ván,  S ólyom Lász ló, Hol ló And rás,  Lábady  Tamás,  Ádám  Antal.  A szer zők műve -
it hivat koz za  Tilk  Péter –  aki  maga  is hason ló állás pon tot kép vi sel – ’ A jogegy sé gi hatá ro za tok alkot mány bí ró sá gi felül -
vizs gá la tá nak lehe tő sé ge i ről’  c. tanul má nyá ban.  Magyar  J og. 2001. 10.  sz. 588.  és  köv.  o.

4 Vö.  Az Euró pai  Unió Alkot má nyá ról szó ló S zer ző dés 355. cik ké vel.

ARomá niai  Magyar J ogá szok Egye sü le te  által
2005.  május 20-21  között szer ve zett „ Az
igaz ság ügy reform ja Romá niá ban  és  az

Euró pai Unió ban”  című kon fe ren cia  újra lehe tő sé -
get  adott szá mun kra  arra,  hogy fel hív juk  a figyel -
met  a  Magyar Köz tár sa ság Leg fel sőbb Bíró sá ga
elnö ke jog ál lá sá nak sza bá lyo zat lan sá gá ra, illet ve
arra,  hogy  az  elmúlt évek ben  nem tör tént jogalko -
tói mun ka  a pro blé má val ös sze füg gés ben.  A kon -
fe ren cia témá já ba alul sza bá lyo zott köz jo gi mél tó -
ság pro blé ma kö re  amiatt illesz ke dik szer ve sen,
mert – ellen tét ben  az Üdvöz lő beszé dek ben
elhang zot tak kal –  e terü le ten  a  magyar jogalko tó
nem  tud  jó pél dá val szol gál ni  a  román tör vény ho -
zó hata lom nak.  Amit  viszont  a  román par la ment -
nek  szem  előtt  kell tar ta nia,  az  éppen  az,  hogy
ilyen –  alább bemu ta tan dó – jogalko tói meg ol dá -
sok tól tar tóz kod ni  kell.  Az  egyes sza bá lyo zat lan
terü le tek bemu ta tá sa  után  de  lege feren da javas -
la to kat  is meg fo gal maz tunk, ame lyek ből  talán
mind két jogalko tó  más-más  módon,  de okul hat.

Az alkot má nyos jog ál la mot álta lá ban  azért  éri
kri ti ka,  mert  a jogalko tó szer vek gya kran  esnek
a  jogi túl sza bá lyo zás hibá já ba.  Ezért szem be

ötlő,  ám koránt sem meg nyug ta tó kivé tel ként
említ het jük  meg  a Leg fel sőbb Bíró ság elnö ké nek
( a továb bi ak ban:  az  LB elnö ke) tiszt sé gét, amely -
nek sza bá lyo zá sa egy részt hiányosnak, más -
részt eklektikusnak mond ha tó.  A köze li  jövő
aktuá lis kér dé se in  felül  a távo lab bi  jövő  is pro blé -
má kat vet het  fel.  A jelen le gi  elnök meg bí za tá sa
2008. júniu sá ban  jár  le, ¾1 a hatá lyos alkot má nyi,
illet ve tör vé nyi sza bá lyo zás ból  pedig  nem  derül
ki egyér tel mű en,  hogy  az újon nan válasz tott,
vagy újra vá lasz tott  LB  elnök meg bí za tá sa med -
dig  tart  majd.  A sza bá lyo zás tüze te sebb vizs gá -
la ta  pedig továb bi, kevés sé  vagy egy ál ta lán  nem
meg vá la szol ha tó kér dé sek  sorát tár ja  fel.

A jogalko tó ( és  a sza kiro da lom) hall ga tá sa
azért  nem ért he tő  és támo gat ha tó,  mert  a Leg -
fel sőbb Bíró ság elnö ki tiszt sé gét betöl tő sze mély
a  Magyar Köz tár sa ság jogrend sze ré ben rend kí -
vül fon tos sze re pet ját szik.  Az  LB elnö ke nem -
csak neve sí tett alkot mány jo gi stá tus szal ren del -
ke ző köz jo gi mél tó ság, ¾2 hanem  a – bíró sá gok
jogér tel me zé si gya kor la tá ra  nagy befo lyást gya -
kor ló,  és bizo nyos fel fo gá sok¾3 sze rint bel ső jog -
for rás nak minő sü lő – leg fel sőbb  bírói fór um nak
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5 Alkot mány  III. feje zet
6 Alkot mány 32/ B. §
7 Ld.  a tör vény 1-15. §- ait. Garan ciá lis jelen tő sé gű,  hogy  e tör vény elfo ga dá sá hoz  a jelen lé vő ország gyű lé si kép vi se lők két -

har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.
8 Alkot mány 32/ C. § (3) bekez dés, vala mint  a minő sí tett több ség gel elfo ga dott tör vény 6-14. §
9 Alkot mány 52. §, 53. § (1)  és (3) bekez dé sek, illet ve  a tör vény ből alap ve tő en  az 5. §
10 Alkot mány 53. § (4) bekez dés

az elnö ke, továb bá  a – töb bi hatal mi  ágtól elkü -
lö nült igaz ság szol gál ta tás szer ve ze ti  és igaz ga -
tá si füg get len sé gét biz to sí tó – Orszá gos Igaz -
ság szol gál ta tá si Tanács nak  az elnö ke  is.  J elen
tanul mány  tehát  az  LB elnö ke jog ál lá sá ra vonat -
ko zó sza bá lyo zás átte kin té sét  és kri ti kai jel le gű
érté ke lé sét köve tő en kísér le tet  tesz  a pro ble ma -
ti kus regu lá ci ók  helyett alter na tív meg ol dás
meg fo gal ma zá sá ra.  Ezt nem csak  a jelen leg
hatá lyos –  ám  nem meg fe le lő – sza bá lyo zás  és
az  LB elnö ké nek  a  magyar alkot má nyos rend -
szer ben elfog lalt  helye indo kol ja,  hanem  a jog ál -
la mi ság  elve  és  az Euró pai Unió hoz  való csat la -
ko zás  is  meg kö ve te li. Nem zet kö zi  bírói
tes tü le tek,  így  az Euró pai Közös sé gek Bíró sá ga
tag já vá ugya nis  azok  a sze mé lyek választ ha tók,
akik  az  adott tag ál lam ban kielé gítik  a leg ma ga -
sabb  bírói tiszt sé gek kel szem ben támasz tott
köve tel mé nye ket. ¾4 A  magyar sza bá lyo zás azon -
ban jelen le gi álla po tá ban eze ket  a köve tel mé -
nye ket –  éppen  a leg főbb  bírói  poszt tekin te té -
ben –  nem álla pít ja  meg kel lő egyér tel mű ség gel.

A)  Az  LB  elnöke  jogállására
vonatkozó  szabályozással
szemben  felvethető  problémák

I.  A  problémafelvetés   alapja

Az  LB elnö ke jog ál lá sá val kap cso la tos pro blé -
mák meg ha tá ro zá sá hoz kiin du lás ként érde mes
néhány köz jo gi mél tó ság jog ál lá sá ra vonat ko zó
sza bá lyo zá si kon cep ci ót rövi den, ös sze ha son lí -
tó szem lé let tel átte kin te ni.  Az alkot mány jo gi jog -
ál lás szem pont já ból  ilyen jel le gű vizs gá ló dás ba
bevon ha tó  a köz tár sa sá gi  elnök,  az ország gyű -
lé si biz tos,  az Álla mi S zám ve vő szék elnö ke  és  a
leg főbb  ügyész alkot mány jo gi jog ál lá sá nak sza -
bá lyo zá sa,  mivel  ezek  mind  a par la ment  által
válasz tott, kiemel ke dő pozí ció val ren del ke ző
álla mi szer vek.

A köz tár sa sá gi  elnök ese té ben  az Alkot mány
tar tal maz za  a meg vá lasz tás ra,  a meg bí za tás
meg szű né sé re,  a fele lős ség re  és  a helyet te sí -

tés re vonat ko zó sza bá lyo kat, továb bá fel so rol ja
az állam fő jog kör eit, fela da tait. ¾5 A jog ál lás min -
den ös sze te vő jé nek alap tör vé nyi rész le te zé sét
indo kol ja  a köz tár sa sá gi  elnök állam szer ve ze ti
helye, sem le ges hatal mi pozí ció ja.

Az állam pol gá ri  jogok ország gyű lé si biz to sa,
illet ve  a nem ze ti  és etni kai kisebb sé gei  jogok
ország gyű lé si biz to sa tekin te té ben  az Alkot -
mány  csak  a meg vá lasz tás  egyes ele me it  és  az
intéz mény alap ve tő ren del te té sét tar tal maz za. ¾6
Az állam pol gá ri  jogok ország gyű lé si biz to sá ról
szó ló 1993.  évi  LIX. tör vény azon ban rész le tes
útmu ta tást  ad  a tiszt ség betöl té sé hez szük sé ges
pozi tív  és nega tív fel té te le kről,  a meg bí za tás
idő tar ta má ról  és meg szű né si ese te i ről,  az ös -
sze fér he tet len sé gi sza bá lyok ról  és  a biz to sok
fela da tai ról. ¾7

Az Álla mi S zám ve vő szék elnö ké nek intéz mé -
nye kap csán  az alkot má nyo zó  a par la men ti biz -
to so ké hoz hason ló meg ol dást válasz tott:  a tiszt -
ség kelet ke zé sé re vonat ko zó leg fon to sabb
sza bá lyok  az alap tör vény ben talál ha tók,  míg  a
tiszt ség betöl té sé hez szük sé ges köve tel mé -
nyek,  a  kizáró  okok  és  az ös sze fér he tet len ség,  a
meg bí za tás idő tar ta ma  és meg szű né si ese tei,
vala mint  az  elnök fela da tai  és Ország gyű lés sel
való kap cso la ta  az Álla mi S zám ve vő szé kről szó -
ló 1989.  évi  XXXVIII. tör vény ben rész le te sen
meg ha tá ro zás ra került ek. ¾8

A leg főbb  ügyész jogi hely ze té re vonat ko zó
sza bá lyo kat átte kint ve szin tén  az tapasz tal ha tó,
hogy  az Alkot mány ban  és  az ügyész ség ről szó ló
1972.  évi  V. tör vény ben  választ  lehet kap ni  a
követ ke ző – jog ál lá sát meg ha tá ro zó – alap ve tő
kér dé sek re:  a meg bí za tás kelet ke zé sé nek mód -
ja, fel té te le, idő tar ta ma,  a meg bí za tás meg szű né -
se,  a jog kö rök  és  a fela da tok. ¾9 A leg főbb  ügyész
jog ál lá sá nak leg lény ege sebb pont jai –  a meg bí -
za tás kelet ke zé sé nek mód ja,  a leg főbb  ügyész
és  az Ország gyű lés kap cso la ta, illet ve  a leg főbb
ügyész  főbb fela da tai, ame lyek ből  az ügyész ség -
re vonat ko zó alap el vek  is követ kez nek –  az Alkot -
mány ban talál ha tók.  Ennek indo ka  a tiszt ség fon -
tos sá ga  és  az  az alkot má nyi sza bá lyo zás  is ¾10,
amely sze rint  az ügyész ség re vonat ko zó sza bá -
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11 A pro blé mát szin tén vizs gál ja Kilé nyi  Géza:  A köz jo gi mél tó sá go kra irá nya dó meg vá lasz tá si elő fel té te lek  és  kizáró  okok.
In: Ius tum, ae qu um, salu ta re. Emlék könyv  Zlinszky  J ános tisz te le té re.  S zerk.: Var ga Csa ba, Buda pest 1998. 180-185.  o.
Az igaz ság szol gál ta tá si reform mal kap cso lat ban  lásd  Ádám  Antal: Stra té giai alkot mány re form.  In: Vilá gos ság, 1994.  évi
12.  szám 12.  o.

12 1997.  évi  LXVI. tör vény. Továb bi ak ban:  Bsz.
13 1997.  évi  LXVII. tör vény. Továb bi ak ban:  Bjt.
14 2000.  évi  XXXIX. tör vény
15 A  bírói hata lom füg get len sé gé nek jog ál la mi köve tel mény rend sze ré hez  lásd  a 38/1993. ( VI.11.)  AB hatá ro za tot.  ABH 1993.

(256) 261-265.  o.

lyo kat (csu pán egy sze rű több sé get igény lő) tör -
vény álla pít ja  meg.

Ös sze gez ve a vizs gá ló dás tapasz ta la tait,
meg ál la pít ha tó,  hogy  a bemu ta tott  fő köz jo gi
tiszt ség vi se lők jog ál lá sá nak meg ha tá ro zó ös -
sze te vő it  vagy  az Alkot mány,  vagy minő sí tett
több sé get igény lő tör vény rög zí ti meg fe le lő rész -
le tes ség gel.  Az  LB  elnök jog ál lá sa ese té ben  az
alkot má nyo zó  és  a tör vény ho zó  nem  ezt  a meg -
ol dást köve ti. ¾11

II.  Az  LB  elnökének  jogállására 
vonatkozó  alapvető  szabályok ( hiánya)

1.  A  jogállás  szabályozatlansága
A jog ál lás meg ha tá ro zá sa cél já ból alap ve tő en  a
meg bí za tás kelet ke zé sét,  annak idő tar ta mát,  a
jelö lést  kizáró oko kat,  a tiszt ség betöl té sé nek
fel té te leit,  az újra vá laszt ha tó sá got,  az ös sze fér -
he tet len sé gi oko kat,  a meg szű né si módo kat,  a
fele lős ség re vonat ko zó sza bá lyo kat, továb bá  a
meg bí za tás sal ös sze füg gő jog kö rö ket  és fela da -
to kat –  tehát  a jogo kat  és  a köte le zett sé ge ket –
szük sé ges meg ha tá roz ni.  Az  LB elnö ké nek jog -
ál lá sá ra vonat ko zó ren del ke zé sek fel le  lé  se
meg le he tő sen nehéz kes. A rele váns elő í rá sok
meg ta lá lá sá ra –  első köze lí tés ben –  négy jog sza -
bály áll ren del ke zés re:  az Alkot mány,  a bíró sá gok
szer ve ze té ről  és igaz ga tá sá ról, ¾12 a  bírák jog ál lá -
sá ról  és java dal ma zá sá ról, ¾13 illet ve  a köz tár sa sá -
gi  elnök,  a minisz te rel nök,  az Ország gyű lés elnö -
ke,  az Alkot mány bí ró ság elnö ke,  a Leg fel sőbb
Bíró ság elnö ke tisz te let dí já ról  és jut ta tá sai ról
szó ló tör vény. ¾14 A jog sza bá lyok  sem  adnak azon -
ban min den kér dés re  választ, mert pél dá ul jelö -
lést  kizáró  okok tekin te té ben  annak elle né re
nincs sza bá lyo zás,  hogy  a  jelölt sze mé lyi sé gé -
nek (párt)po li ti ká tól  való men tes sé ge, illet ve  a
hatal mi ágak tól  való sem le ges hely ze te  a par la -
men tá ris demo krá ciá ban alap ve tő köve tel mény
len ne. ¾15 Hason ló indo kok ból sze ren csét len  az  a
hely zet  is,  hogy  az  LB elnö ke fele lős sé gé nek
kere tei,  a tiszt sé gé vel  való ös sze fér he tet len sé gi

okok, illet ve  az újra vá laszt ha tó ság kér dé sei  sem
derül nek  ki  a hatá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek ből.

2.  A  jogállás  szabályozási  szintjei
A hatá lyos sza bá lyo zás alap ján  az Alkotmány-
ban talál ha tók  az  LB elnö ké nek válasz tá sá ra
vonat ko zó ren del ke zé sek.  A bíró sá go kra  és  a
bírá kra vonat ko zó rész let sza bá lyok  az Ország -
gyű lés minősített több sé ge  által elfo ga dott tör vé -
nyek ben került ek meg ha tá ro zás ra.

Az  LB elnö ke jog ál lá sá val kap cso lat ban
garanciális jelen tő sé gű annak meg ál la pí tá sa,
hogy  a jog ál lá sá nak  mely  részei legye nek alkot -
má nyi, illet ve tör vé nyi sza bá lyo zás tár gyai.
Eldön ten dő  az  is,  hogy  a lény eges nek  ítélt ele -
mek Alkot mány ban  való rög zí té se mel lett  az  LB
elnö ke jog ál lá sá ról  külön tör vény ren del kez zen-
e,  vagy  ezek  a  Bsz.-ben, illet ve  a  Bjt.-ben kerül -
je nek-e rög zí tés re.  A jövő be ni sza bá lyo zá si kon -
cep ció nak  a jog ál lás sza bá lyo zá si szint je i vel
ös sze füg gő kér dé sek re fel tét le nül  választ  kell
adnia.

III.  Az  LB  elnökének  megbízatása

1.  Az  LB  elnökének  megválasztása, 
megbízatásának  időtartama  és  a  tisztség 
betöltésének  feltételei
a)  A jog for rá si pro blé ma. Az Alkot mány 48. § (1)
bekez dé se hatá roz za  meg  az  LB elnö ke meg bí -
za tá sá nak kelet ke zé sét. A Leg fel sőbb Bíró ság
elnö két  a köz tár sa sá gi  elnök javas la tá ra  az
Ország gyű lés választ ja, elnök he lyet te se it  a Leg -
fel sőbb Bíró ság elnö ké nek javas la tá ra  a köz tár -
sa sá gi  elnök neve zi  ki.  A Leg fel sőbb Bíró ság
elnö ké nek meg vá lasz tá sá hoz  az ország gyű lé si
kép vi se lők két har ma dá nak sza va za ta szük sé -
ges.  Az Alkot mány  az  LB elnö ké ről  a továb bi ak -
ban  nem ren del ke zik.  A hiá nyos sá got  viszont
nem  is  lehet kifo gá sol ni,  mivel  az Alkot mány 50.
§ (5) bekez dé se sze rint  a bíró sá gok szer ve ze té -
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16 Alkot mány 48. § (1) bekez dés
17 Bsz. 40. § (1) bekez dés
18 Az alkot mány bí rák tekin te té ben  az 1989.  évi  XXXII. tör vény 8. § (1) bekez dé se;  a S zám ve vő szék elnö ké vel kap cso lat -

ban  az 1989.  évi  XXXVIII. tör vény 7. §- a;  az ország gyű lé si biz to sok kal kap cso lat ban  az 1993.  évi  LIX. tör vény 4. §- a.  A
veze tő köz jo gi tiszt sé gek betöl tő i nek meg vá lasz tá sá ról  ld. továb bá  a Ház sza bály 132. §- t.

19 69. § (1) bekez dé se  első for du la ta: Bíró sá gi veze tői  állást (62. §)  csak  bíró tölt het  be, … Ezt fogad ja  el  Fűrész Klá ra  is  a
Kukor el li Ist ván szer kesz tet te Alkot mány tan  I.  c.  könyv bíró sá go król szó ló feje ze té ben. Osi ris Buda pest, 2002. 455.  o.

20 Bíró sá gi veze tő:  a bíró ság elnö ke  és elnök he lyet te se,  a kol lé gi um ve ze tő  és  a kol lé gi um ve ze tő-he lyet tes,  a taná csel nök,
a cso port ve ze tő  és  a cso port ve ze tő-he lyet tes.

21 69. § (1) Bíró sá gi veze tői  állást (62. §)  csak  bíró tölt het  be,  a bíró sá gi veze tői kine ve zés –  a (2) bekez dés ben meg ha tá -
ro zott kivé tel lel – 6  évre  szól.  A (2) bekez dés sze rint  a taná csel nö köt hatá ro zat lan idő re  kell kine vez ni.

ről  és igaz ga tá sá ról, továb bá  a  bírák jog ál lá sá ról
és java dal ma zá sá ról szó ló tör vény elfo ga dá sá -
hoz  a jelen lé vő ország gyű lé si kép vi se lők két har -
ma dá nak sza va za ta szük sé ges.  E tör vény al ko -
tá si fela dat tel je sí té se ese tén  az  LB elnö ké nek
jog ál lá sa meg fe le lő rész le tes ség gel sza bá lyoz -
ha tó.  A  vázolt meg ol dás sal kap cso lat ban még is
fel me rül  két pro blé ma. Egy részt  nem biz tos,
hogy sze ren csés  adott alkot mány jo gi stát usz nak
csu pán egyet len ele mét alkot má nyi szin tre
emel ni, más részt  az  LB elnö ké nek jog ál lá sa  a
bíró sá go kra  és  a bírá kra vonat ko zó hatá lyos tör -
vé nyek ből  sem  derül  ki egyér tel mű en  és vilá go -
san.

b)  Az  LB  elnök válasz tá si eljá rá sá nak sza bá -
lyo zat lan sá ga. Az  LB elnö ké vel kap cso la tos jog -
for rá si pro blé ma  után indo kolt átte kin te ni  a meg-
választásának eljá rá si sza bá lyait. Az Alkot mány
arról ren del ke zik,  hogy  a köz tár sa sá gi elnö köt
ille ti  meg  a jelö lés  joga,  és  az Ország gyű lés –
ennek alap ján –  választ. ¾16 A  Bsz.  csak  azt hatá -
roz za  meg,  hogy  az  LB elnö ké nek tiszt sé gé re
jelölt sze mély ről  az  OIT elő ze tes véle ményt nyil -
vá nít. ¾17 E sza bá lyok ból  nem  derül  ki egy rész ről,
hogy  az  OIT  a jelö lé si/vá lasz tá si eljá rás  melyik
sza ka szá ban  és  mely  szerv számá ra nyil vá nít ja
véle mé nyét:  arról  a köz tár sa sá gi elnö köt érte sí ti  a
javas lat té te le  előtt,  vagy  az Ország gyű lést  a sza -
va zás  előtt.  Ebből követ ke ző en – más rész ről –  az
sem vilá gos,  hogy  az Ország gyű lés meg ha tá ro -
zott bizott sá ga meg hall gat ja-e  a jelöl tet  és/vagy
az  OIT  által kije lölt  OIT  tagot,  aki ös sze fog lal ja  a
jelölt sze mé lyé re vonat ko zó Orszá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si  Tanács  által kiala kí tott állás pon tot,
vagy  a bizott ság elnö ke  csak  az írás ban bea dott
OIT véle ményt ismer te ti.  Az eset le ges ország -
gyű lé si bizott ság álta li meg hall ga tás sal kap cso -
lat ban kétely ként fogal maz ha tó  meg,  hogy  vajon
a bíró sá gok füg get len sé ge  felett ( is) őrkö dő  LB
elnö ki tiszt ség re  jelölt sze mély ráter mett sé ge
felől  a bizott ság ba dele gált  tagok tud nak-e elfo -
gu lat la nul  és szak mai szem pon tok alap ján dön -

te ni.  Ezt  az ellen ve tést sem le ge sí ti  az  a  bevett
és jog sza bá lyok ban rög zí tett gya kor lat,  amely
sze rint  az alkot má nyos tiszt ség re jelöl te ket  az
Ország gyű lés ille  té  kes bizott sá ga álta lá ban
meg hall gat ja, kiala kít ja véle mé nyét, ame lyet
közöl  az – egyéb ként  az állás fog la lás hoz  nem
kötött – Ország gyű lés sel. ¾18

Véle mé nyünk sze rint a „ bevett gya kor lat” –
még  ha jog sza bá lyo kon  is ala pul –  nem indo kol -
ja  a fel té tel nél kü li köve tést.  A bizott sá gi meg -
hall ga tás  a véle mény kép zé si folya mat szük ség -
te len meg hos szab bí tá sa len ne,  mivel  az  OIT
elő ze te sen  már kiala kí tot ta  a jelölt tel kap cso la -
tos állás pont ját,  és  éppen  az  OIT  az  a  szerv,
amely  erre  az állás fog la lás ra  az állam szer ve zet -
ben elfog lalt  helye  és  a tag jai sza kér tel me  miatt
legin kább kom pe tens.

c)  A meg bí za tás idő tar ta má ra vonat ko zó sza -
bá lyo zá si hiá nyos sá gok. Az  LB elnö ke meg bí za -
tá sá nak kelet ke zé se  után indo kolt len ne meg ha -
tá roz ni  azt  a jog sza bá lyi ren del ke zést,  amely  a
meg bí za tá sá nak időtartamára és  annak feltételei-
re vonat ko zik.  A fel té te le kről ter mé sze te sen –  az
idő be li sé get figye lem be  véve – koráb ban kel lett
vol na szól ni,  de  erre  csak  akkor  lett vol na lehe tő -
ség,  ha  a jogalko tó  e kér dés ben kife je zet ten ren -
del ke zett vol na.  Ezt azon ban  az Alkot mány ban
nem  teszi  meg,  a  Bsz. ren del ke zé se i ből  pedig
„kima radt”  az egyér tel mű meg ha tá ro zás.

A meg bí za tás idő tar ta mát meg ha tá ro zó ren -
del ke zés  csak  a  Bsz. bíró sá gi veze tők re vonat -
ko zó  V. feje ze té ben talál ha tó.  A  Bsz.  a veze tők
vonat ko zá sá ban alap ve tő en  nem tekint he tő
elég te len sza bá lyo zás nak,  az  LB elnö ké nek jog -
ál lá sa  felől köze lít ve azon ban  néhány pro blé ma
meg fo gal maz ha tó.  A 69. §  első mon da tá nak  első
fele  az  LB elnö ké nek bíró sá gi veze tői tiszt sé gé -
re  utal, ¾19 azon ban  a 62 §- ban¾20 – amely re  a 69.
§ ¾21 vis sza utal –  a bíró sá gi veze tők fel so ro lá sá -
ban  az  LB elnö ke expres sis ver bis  nem sze re pel.
A 69. § (1) bekez dé se  első for du la tá ból – meg le -
he tő sen  tág értel me zés sel,  és  az  LB elnö ki tiszt -
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22 E (2) bekez dés  a taná csel nök hatá ro zat lan idő re tör té nő kine ve zé sé ről  szól.
23 A 71. § (1) bekez dé se sze rint  a bíró sá gi veze tői  állást –  a Leg fel sőbb Bíró ság elnö ké nek kivé te lé vel – pályá zat  útján  kell

betöl te ni,  ha  e tör vény,  vagy  a  bírák jog ál lá sá ról  és java dal ma zá sá ról szó ló tör vény elté rő en  nem ren del ke zik.
24 Bsz. 62. §
25 S zer zők ben  már-már fel me rül  az  a gya nú,  hogy  a hatá lyos sza bá lyo zás nál jogalko tói fele dé keny ség gel  állunk szem ben,

hiszen  a tör vény ho zó szán dé ka nyil ván va ló an  nem  az  volt,  hogy  a  fent bemu ta tott, bonyo lult  módon lehes sen követ kez -
tet ni  a meg bí za tás idő tar ta má ra.

26 Bár  még  ez  a sza bály  sem len ne tény le ges biz to sí ték  arra néz ve,  hogy  a par la ment való ban  bírót  választ  meg  az  LB elnö -
ké nek.

27 A 2000.  évi  XXXIX. tör vény  e tekin tet ben  más oko kat  is meg ha tá roz.  Vö.  a 26. § (2) bekez dé sé vel.

ség állam szer ve ze ti rend szer ben meg nyil vá nu ló
kiemel ke dő fon tos sá gát szin te figyel men  kívül
hagy va –  az  LB  elnök veze tői tiszt sé ge leve zet -
he tő.  A  bírói állás nak  a veze tői tiszt ség hez  való
meg kö ve te lé se indo kol hat ná  azt,  hogy  az  LB
elnö ke  csak  bíró  lehet.  E logi kát azon ban fel bo -
rít ja  a 69. § (1) bekez dé sé nek máso dik tag mon -
da ta,  amely kije len ti,  hogy  a bíró sá gi veze tői
kine ve zés –  a (2) bekez dés ben meg ha tá ro zott
kivé tel lel¾22 – 6  évre  szól,  az  LB elnö két  viszont  az
Ország gyű lés választ ja, követ ke zés kép pen  rá
nem vonat ko zik  a bíró sá gi veze tők meg bí za tá sá -
ra  leírt  hat  éves sza bály.  E  zavart vég le ge sen  a
71. § old ja  fel,  mivel bíró sá gi veze tői  állás betöl té -
sé re vonat ko zó sza bá lyok hatá lya  alól kive szi  az
LB elnö két. ¾23 Továb bi –  és  az előb bi vel ös sze füg -
gő – kodi fi ká ci ós fogya té kos sá got  lehet fel fe dez ni
abban  a sza bá lyo zá si mód ban,  amely  a 62. §- ban
a bíró sá gi veze tők  közé  sorolt  LB elnö két  a 69. §-
ban  nem  veszi  ki  a kine ve zés sel  elnyert meg bí za -
tá si for ma  alól.  A kivé tel meg fo gal ma zá sát  csak  a
már emlí tett 71. § (1) bekez dé se vég zi  el.  Ha
tehát – figye lem be  véve  azt,  hogy  az  LB  a  magyar
bíró sá gi rend szer  része, követ ke zés kép pen  az
elnö ke szük ség sze rű en bíró sá gi veze tő –  az  LB
elnö két  is bíró sá gi veze tőn ek tekint jük, ¾24 a követ -
ke ző kér dés re  kell  választ talál ni:  az  LB elnö ke
jog ál lás nak  ilyen ’eldu gott’ sza bá lyo zá sa  e tiszt -
ség kiemel ke dő jelen tő sé gé nek  elég figyel met
szen tel-e. Nyil ván  nem.

A hatá lyos sza bá lyo zás sal ellen tét ben  az  LB
elnö ke meg bí za tá sá nak idő tar ta mát  az 1972.  évi
IV. tör vény 34. § (1) bekez dé se hatá roz ta  meg:
A Leg fel sőbb Bíró ság elnö két  a köz tár sa sá gi
elnök javas la tá ra  az Ország gyű lés  hat  évre
választ ja. ¾25 A koráb bi regu lá ció  sem tar tal ma zott
viszont ren del ke zést  az elnök ké  való jelö lés
lehe tő sé gé nek tör vé nyi fel té te lé ről.

A ren del ke zé sek ből meg ál la pít ha tó,  hogy  az
LB elnö ke tekin te té ben  sem  a meg bí za tás idő-
tartama, sem betöl té sé nek feltétele  nincs egyér -
tel mű en, vilá go san meg ha tá roz va.

d)  A meg bí za tás fel té te lé re vonat ko zó sza bá -
lyo zá si hiá nyos sá gok. A meg bí za tás fel té te lé vel
kap cso lat ban megnyugtatóbb len ne  az  olyan
sza bá lyo zás, amely kimond ja,  hogy  az  LB elnö -
ké nek  csak  a bíró nak  is kine vez he tő sze mély
választ ha tó. ¾26 E fel té tel  az  LB elnö ké nek fela da -
tai ra vonat ko zó hatá lyos sza bá lyo zá sok ös sze -
ve té sé ből  sem  derül  ki min den két sé get kizá ró -
an.  A köz jo gi mél tó sá gok java dal ma zá sá ról
szó ló tör vény 26. § (1) bekez dé se  az  LB  volt
elnö két  hat  havi illet mé nyé nek meg fe le lő ös sze -
gű jut ta tás ban része sí ti,  ha  a  bírói tiszt sé ge  a
70. éle té vé nek betöl té se  miatt  szűnt  meg. ¾27 A
Bsz. 46. § (2) bekez dé se sze rint  az  OIT elnö két
az  OIT  bíró tag jai  közül válasz tott elnök he lyet tes
helyet te sí ti.  E sza bá lyok  azt támaszt ják  alá,
hogy  az  LB elnö ké nek bíró nak  kell len nie.

A hatá lyos  jogi sza bá lyo zás ból követ ke ző,
megválaszolásra  váró kér dé sek közé tar to zik
egyrészt az,  hogy  az  LB elnö két bíró sá gi veze -
tőn ek  ki  kell-e  külön nevez ni,  vagy  az  az alkot -
má nyos jog ál lá sá nak  olyan int egráns  része,
amely  a meg vá lasz tá sá nak tényé vel auto ma ti -
ku san kelet ke zik. Másrészt kér dé ses  az  is,  hogy
az  LB elnö ké nek bíró nak  kell-e len nie.  A jelen le -
gi sza bá lyo zás ból ugya nis min de gyik vál to zat
leve zet he tő,  és  e hely zet két sé get kizá ró an  nem
képez alkot mány jo gi lag tisz tá zott jog ál lás ra
vonat ko zó sza bá lyo zá si  modellt,  sőt fel me rül  a
jog ál la mi ság sérel me  is. Nyil ván va ló an értel met -
len  az  olyan meg ol dás,  amely sze rint  az  LB
elnö két bíró sá gi veze tőn ek  külön  is  ki  kell nevez -
ni,  mivel  ekkor  a meg vá lasz tás aktu sa  után
külön kine ve zé si aktus ra  is  sort  kell kerí te ni.  Az
sem tisz tá zott,  hogy  e kine ve zés re  ki lenne jogo -
sult. Nyil ván va ló an egy sze rűbb meg ol dást  jelent
–  és  nem  jár  az aktu sok meg dup lá zá sá val –  az
a fel fo gás,  hogy  az  LB elnö ke  a meg vá lasz tás -
sal egyidejű leg  a jog ál lá sa min den ele mét elnye -
ri.  Ez eset ben azon ban  a  Bsz. elem zett sza ka -
szai  rá  nem vonat koz nak,  így  az  LB elnö ké nek –
az expres sis ver bis meg fo gal ma zás hiá nya
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28 Néhá nyat  ld.  Fűrész:  i.m. 455.  o.
29 Bjt. 57. §

követ kez té ben –  nem  derül  ki  a meg bí za tá si ide -
je.

Az  LB elnö ke jog ál lá sá nak  fent emlí tett
része le  mei vonat ko zá sá ban összefoglalóan
tehát nem csak  az álla pít ha tó  meg,  hogy  a
jogalko tó lény eges kér dé se ket  nem sza bá lyo -
zott, hanem  az  is,  hogy  a kodi fi ká ció  során „elfe -
lej tett”bizo nyos –  még alkal maz ha tó – ren del ke -
zé se ket  a koráb bi sza bá lyo zá sok ból átvenni. Az
LB elnö ké re vonat ko zó hatá lyos jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek kel kap cso lat ban  pedig meg jegy zen -
dő,  hogy kaotikus álla po tok ural kod nak, ugya na -
zon tör vény kere te  in  belül  az eli ga zo dás
nehéz kes,  és  abból mini mum  két ellen té tes
értel me zé si lehe tő sé get  is  ki  lehet olvas ni.

2.  Az  LB  elnöke  megbízatásának 
megszűnése
Tekin tet tel  a meg bí za tás kelet ke zé sé nek bizony -
ta lan sá gai ra,  a meg szű nés ese te i nek sza bá lyo -
zá sa kap csán  is szá mos kér dés  merül  fel. ¾28 A
kiin du ló pont  ez eset ben  is  az,  hogy  az  LB elnö -
ké nek tör té nő meg vá lasz tás fel té te le-e  a  jelölt
bíróvá  való kine vez he tő sé ge.  Ha  a  bíróvá tör té -
nő kinevezhetőség  nem fel té tel, akkor  a bíró sá -
go kra  és  a bírá kra vonat ko zó jog sza bá lyok alap -
ján  soha  nem szű nik  meg  az  LB elnö ké nek
meg bí za tá sa. Ha  viszont  ez  a jelö lé si feltételek
közé tar to zik, akkor –  a jelen le gi sza bá lyo zás
alap ján  az elté rő ren del ke zé sek hiá nyá ban –  a
meg bí za tás meg szű né sé re  a  bírói tiszt ség meg -
szű né si ese te it  kell alkal maz ni. Ez  több tekin tet -
ben  is aggályos és továb bi kér dé se ket  vet  fel.
Pél da ként hoz ha tó  fel,  hogy  az  LB elnö ké nek
meg bí za tá sa meg szű nik  a  bírói tiszt ség meg -
szű né sé vel.  A kér dés  ezzel kap cso lat ban  csak
az,  hogy  az  LB elnö ké nek meg bí za tá sa  ezzel
auto ma ti ku san szű nik-e  meg,  vagy  ahhoz  külön
aktus  kell.  Ez utób bit indo kol ná  az  LB elnö ké nek
az  OIT-ben betöl tött tiszt sé ge.

A pro blé mák meg vi lá gí tá sa érde ké ben érde -
mes bemu tat ni  a  bírói tiszt ség meg szű né si ese te -
it¾29 és  ezek kap cso la tát  az  LB elnö ki tiszt ség gel.

a)  Az  LB elnö ké re alkal maz ha tat lan/ér tel -
mez he tet len meg szű né si  okok. Azt  a sza bályt,
hogy  a  bíró  a tiszt sé gé ről bár mi kor lemondhat,
az  LB elnö ké re nehe zen lehet ne alkal maz ni,
mivel  ez  csak  a  bírói tiszt ség ről  való lemon dást
jelen ti, sem mi  köze  ahhoz,  hogy  az  LB elnö ke

pél dá ul  az  OIT elnö ke  is, illet ve  arról  sem  mond
sem mit,  hogy  az  LB elnö ke  e tiszt sé gé ről  mond-
e  le.  Az  LB elnö ké nek tekin te té ben értelmezhe-
tetlenek továb bá a követ ke ző megszűnési  okok
is: a  bíró hatá ro zat lan ide jű kine ve zé sé re  nem
tet tek elő ter jesz tést;  a részé re fela ján lott  új  bírói
állást  nem fogad ja  el;  a  bírói  eskü leté te lé nek
elmu lasz tá sa.  Ez utób bi  azért értel mez he tet len,
mert  az  LB elnö ke  már elvi leg  akkor  is  bíró  volt,
ami kor  a tiszt ség re jelöl ték.

b)  Az  LB elnö ké re alkal maz ha tó,  de aggá lyos
meg szű né si  okok. A bíró val szem be ni jogerős
sza bad ság vesz tés vagy közérdekű mun ka kisza -
bá sa, illet ve kényszergyógykezelésének elren de -
lé se ese tén  is meg szű nik  a  bírói tiszt ség.  Ez  a
meg szű né si  ok alkalmazható len ne az  LB elnö ké -
re  is,  mivel  sehol más hol nin cse nek meg ál la pít va
a fele lős sé gé re vonat ko zó anya gi  és eljá rá si sza -
bá lyok. Aggályosnak mond ha tó ez azon ban  akkor,
ha elfo gad juk  az  LB elnö ké nek állam szer ve zet ben
elfog lalt kitün te tett  helyét,  és  az  ebből faka dó spe -
ciá lis fele lős sé gi kon struk ció szük sé ges sé gé nek
lehe tő sé gét. Ös szes sé gé ben  tehát  az  LB elnö ké -
re vonat koz tat va  e meg szű né si  ok  sem meg fe le lő.

c)  A meg szű né si  ok alkal maz ha tó sá ga  nem
dönt he tő  el. A jogerős fegyel mi bün te tés ként
bírói tisz tég ből  való fel men tés indít vá nyo zá sa és
a szol gá la ti  viszony jogel le nes meg szün te té se
ese te i nek  az  LB elnö ké re  való alkal ma zá sa szin -
tén aggá lyo sak.  A hatá lyos sza bá lyo zás alap ján
nem dönt he tő  el,  hogy  az  LB elnö ke szol gá la ti
viszony ban  áll-e .  Ebből követ ke ző en  az  is
homá lyos,  hogy egy ál ta lán fegyel mi fele lős ség re
von ha tó-e.  Ha fegyel mi fele lős ség re  nem von ha -
tó,  akkor  nincs  is értel me fel ten ni  azt  a kér dést,
hogy  az eljá rást  ki indít vá nyoz za,  vagy  azt  ki
foly tat ja  le. Min de zek eldön té se ter mé sze te sen
olyan elő ze tes állás fog la lást igé nyel,  amely
alap ján pon to san meg ha tá roz ha tó  az  LB elnö ké -
nek állam szer ve zet ben elfog lalt  helye,  más álla -
mi szer vek kel  való kap cso la ta.  Ezek isme re té -
ben  olyan véle mény  is kiala kul hat,  amely  az  LB
elnö ké nek fele lős ség re voná sát  a bírá kra vonat -
ko zó sza bá lyok hoz  képest elté rő en kíván ja
meg ol da ni.  Az emlí tett meg szű né si  okkal kap -
cso la tos  másik pro blé ma  az,  hogy  a fel men tés  itt
is –  mint  a lemon dás nál –  csak  a  bírói,  és  nem
az  LB/OIT elnö ki tiszt ség ből  való fel men tés re
vonat ko zik.
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30 Bjt. 22-24. §.
31 Bjt. 22-23. §
32 Bsz. 57. §  h)  pont
33 Bjt. 24. § (3) bekez dés. Kima radt  a sza bá lyo zás ból egyéb ként  az  a kér dés  is,  hogy  kinél  kell  ezt  a beje len tés meg ten ni.
34 Bjt. 24. § (4) bekez dés

d) Alkal maz ha tó meg szű né si  okok. A 70. éle -
tév elé ré se mint meg bí za tást meg szün te tő  oknak
az  LB elnök re  való alkal ma zá sa töb bek  közt  a
2000.  évi  XXXIX. tör vény 26. §- a  miatt  is indo kolt -
nak  tűnik. Hason ló kép pen hasz nál ha tó nak minő -
sít he tő  a  bírói tiszt ség nek  az  a meg szű né si ese te
is, ami kor  a  bíró elvesz ti magyar állam pol gár sá -
gát,  vagy válasz tó jo gát,  mivel  ezek  nem elsőd le -
ge sen  a  bírói tiszt sé get,  hanem  az  azt betöl tő
sze mélyt érin tik.  A vagyonnyilatkozat-té te li köte le -
zett ség gel kap cso la tos mulasz tás  mint meg szű -
né si  ok szin tén alkal maz ha tó nak  tűnik  az  LB
elnö ke vonat ko zá sá ban.

e)  A  bírói tiszt ség ese té ben  is hiány zó meg -
szű né si  ok. A  Bjt.  a  II. feje zet ben¾30 „ a  bíró köte le -
zett sé gei”  cím  alatt meg ha tá roz za azo kat  a tiszt-
ségeket, amelyeket bíró  nem tölt het  be –  azaz  az
ös sze fér he tet len ség  egyes ese te it.  Az ös sze fér -
he tet len sé gi sza bá lyok alkal ma zá sá nak  ismét
csak elő kér dé se,  hogy  az  LB elnö ke hiva tá sos
bírói tiszt ség ben  van-e.  A kifej ten dő sza bá lyok
ter mé sze te sen  csak  abban  az eset ben vonat koz -
nak  rá, amen nyi ben  a  válasz  igen. Min da zo nál tal
az  LB elnök kel kap cso la tos kér dé sek től füg get le -
nül  is érde mes figyel met szen tel ni  a bírá kra
vonat ko zó ös sze fér he tet len sé gi sza bá lyok ra –  a
hiá nyos sá gok  így  is kéz zel fog ha tók.

Hiva ta li  az ös sze fér he tet len ség,  ha  a  bíró
ország gyű lé si  vagy önkor mány za ti kép vi se lő, pol -
gár mes ter, illet ve  olyan álla mi veze tő,  aki  a Kor -
mány tag jai  és  az állam tit ká rok jog ál lá sá ról  és
fele lős sé gé ről szó ló 1997.  évi  LXXIX. tör vény
hatá lya  alá tar to zik. Fog lal ko zá si ös sze fér he tet -
len sé gét tekint ve  a  bíró  csak tudo má nyos, művé -
szi, iro dal mi, okta tó  és műsza ki alko tó mun kát
végez het kere ső tevé keny ség ként,  de ezek kel
sem veszé lyez tet he ti füg get len sé gét  és pár tat lan -
sá gát,  nem kelt he ti  ennek lát sza tát, továb bá  nem
aka dá lyoz hat ja hiva ta li köte le zett sé gei tel je sí té -
sét. Gaz da sá gi ös sze fér he tet len ség sze rint  a  bíró
nem  lehet gaz da sá gi tár sa ság  és szö vet ke zet
veze tő tiszt ség vi se lő je, felü gye lő bizott sá gá nak
tag ja, vala mint gaz da sá gi tár sa ság sze mé lyes
köz re mű kö dés re köte le zett  vagy kor lát la nul fele -
lős tag ja.  A  bíró  nem  lehet továb bá válasz tott bí ró -
ság tag ja  sem. Poli ti kai ös sze fér he tet len sé get
jelent,  ha  a  bíró  párt tag ja,  vagy bár mi lyen poli ti -

kai tevé keny sé get foly tat. ¾31 Mint lát hat juk,  az ös -
sze fér he tet len sé gi sza bá lyok igye kez nek lefed ni
az  egyes hiva ta lok  és fog lal ko zá sok tel jes  körét.  E
sza bá lyo zás azon ban részben hiá ba va ló, mivel  a
Bsz.  bírói szol gá la ti  viszony meg szű né sé ről szó ló
IV. feje ze te eze ket  az oko kat  a  bírói tiszt ség meg -
szű né se ese te ként  nem neve sí ti. Kivé telt  csak  az
ország gyű lé si, önkor mány za ti kép vi se lő vé, pol -
gár mes ter ré meg vá lasz tás, illet ve álla mi veze tő vé
meg vá lasz tás  vagy kine ve zés  képez, vala mint  az
euró pai uni ós csat la ko zás sal kiegé szítő ren del ke -
zés ként  a  Bsz.-be  került  eset, ¾32 amely alap ján
meg szű nik  a  bírói tiszt ség  akkor  is,  ha  a  bíró –  az
OIT egye tér té sé vel – nem zet kö zi szer ve zet nél
vagy  az Euró pai  Unió vala mely szer vé nél pályá -
zat, kije lö lés alap ján  vagy  az igaz ság szol gál ta tás -
sal ös sze füg gő  egyéb mun ka vég zés re irá nyu ló
jog vi szonyt léte sít.  A poli ti kai,  a fog lal ko zá si  és  a
gaz da sá gi ös sze fér he tet len ség, vala mint  az
együt tal kal ma zá si tila lom ese tei  tehát gya kor la ti -
lag „ lex imper fec ta” jel le gű ek,  hiszen hoz zá juk
sem mi fé le jog kö vet kez mény  nem fűző dik,  nem
ered mé nye zik  a  bírói tiszt ség meg szű né sét.

Az ös sze fér he tet len sé gi eljá rást  és  a jog kö -
vet kez mé nye ket ille tő en  a  Bjt. túl sá go san  is
lako ni ku san ren del ke zik.  A 24. §- ban talál ha tó
ugyan  olyan ren del ke zés, amely ben  az együt tal -
kal ma zá si tila lom –  mint spe ciá lis ös sze fér he tet -
len sé gi  ok – fen nál lá sát  a  bíró hala dék ta la nuk
köte les beje len te ni,  a nyelv ta ni értel me zés azon -
ban  nem  ad meg nyug ta tó  választ  arra,  hogy  a
töb bi ös sze fér he tet len sé gi  ok ese té re  is vonat ko -
zik-e  ez  a sza bály.  Az ös sze fér he tet len ség gel
kap cso la tos beje len té si köte le zett ség  az együt -
tal kal ma zá si tilal mat sza bá lyo zó sza kasz ban
sze re pel,  viszont  arra  az eset re vonat ko zik,  ha „ -
vele ( ti.  a bíró val) szem ben ös sze fér he tet len sé gi
ok  merül  fel”. ¾33 Kér dés,  hogy  az együt tal kal ma zá -
si tila lom kon tex tu sá ban sze re plő köte le zett ség
kiter jeszt he tő-e vala men nyi ös sze fér he tet len sé gi
okra?  A  bíró  az ös sze fér he tet len sé gi  ok kelet ke -
zé sé től szá mí tott har minc  napon  belül köte les
közös meg ál la po dás sal kez de mé nyez ni  az  ok –
de  lehet,  hogy  csak  az együt tal kal ma zás,  mint  ok
– meg szün te té sét. ¾34 Az iga zán pro ble ma ti kus
sza bá lyo zá si  rész azon ban  az idé zett bekez dés
követ ke ző mon da ta.  Ez ugya nis  nem ren del -

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE JOGÁLLÁSA ÉS AZ …

37



35 Bjt. 24. § (4) bekez dés máso dik fél mon da ta
36 Ezt  az állás pon tot támo gat ja  az  is,  hogy  e tárgykö rök  nem sze re pel nek  a kine ve zés nega tív fel té te le ként.  Vö.  Bjt. 3. § (2)

bekez dés.
37 A koráb bi  LB  elnök meg bí za tá sa  még  a  hat  év eltel té vel meg szűn he tett,  mivel  a meg vá lasz tá sa kor  még  az 1972.  évi  IV.

tör vény  volt hatály ban.  Az  LB jelen le gi elnö ké nek  a meg bí za tá si ide je  viszont –  mivel  a hatá lyos ren del ke zé sek  a továb -
bi ak ban  sem került ek módo sí tás ra –  nincs jog sza bály ban rög zít ve.

kezik jog kö vet kez mé nyek ről  az „egy sze rű” hiva -
tá sos  bírák tekin te té ben, csu pán  a bír sá gi veze -
tők re vonat ko zó an fogal maz  meg követ kez mé -
nye ket. Esze rint  ha  a bíró sá gi veze tő  nem
kez de mé nye zi határ időn  belül  az ös sze fér he tet -
len sé gi  ok meg szün te té sét,  a kine ve zés re jogo -
sult fel men ti veze tői tiszt sé gé ből. ¾35 Ha min de -
zek hez  még hoz zá tes szük,  hogy  az  LB elnö két
a tör vé nyi sza bá lyo zás alap ján  nem tekint het jük
bíró sá gi veze tőn ek –  és  még  ha  annak tekin te -
nénk  is,  akkor  sincs „kine ve zés re jogo sult”,  aki
fel ment het né veze tői tiszt sé gé ből –  akkor  azt  a
követ kez te tést von hat juk  le,  hogy  a  Magyar Köz -
tár sa ság  egyik leg főbb köz jo gi mél tó sá ga gya -
kor la ti lag követ kez mé nyek nél kül válo gat hat  a
leg kü lön bö zőbb poli ti kai, gaz da sá gi, vala mint
egyéb tevé keny sé gek  között.

E sza bá lyo zás alap ján  a bíró kat érin tő ös sze -
fér he tet len sé gi ren del ke zé sek kel kap cso lat ban
tehát meg ál la pít ha tó,  hogy azok nak  a  bírói szol -
gá la ti jog vi szony ra köz vet len hatá suk nin csen.
Az ös sze fér he tet len sé gi okok nak  a  bírói tiszt ség
meg szű né sé ben ját szott köz ve tett sze re pe jóin -
du la tú an,  tág értel me zés sel  úgy vezet he tő  le,
hogy ezek nek  az okok nak  a fen nál lá sát  a  bírói
köte le zett ség elmu lasz tá sá nak ese te i ként fog juk
fel. Meg jegy zen dő,  hogy nyil ván va ló an  téves  az
a kon cep ció,  amely  az ös sze fér he tet len sé gi  okok
fen nál lá sát,  és  nem  azok beje len té sé nek  és
meg szün te té sé nek elmu lasz tá sát tekin ti köte le -
zett ség sze gés nek. ¾36 A  Bjt. azon ban  nem mond ja
ki,  hogy eze ket  meg  kell szün tet ni,  ami külö nö -
sen  az  olyan  bíró tekin te té ben  jelent pro blé mát,
aki vel szem ben  az ös sze fér he tet len sé gi  ok  a
bírói kine ve zé se kor  is fen nállt  már,  mivel  ezt  a
tényt  nem  lehet köte le zett ség sze gés nek tekin te -
ni. Innen től  kezdve  olyan magya rá zat hív ha tó
segít sé gül,  amely  a szol gá la ti viszon nyal ös sze -
füg gő köte le zett sé gek köré be nem csak  a tevé si,
hanem  a tar tóz ko dá si köte les sé get  is bevon ja.
Ebben  az értel me zés ben  az ös sze fér he tet len
tevé keny ség től, jog vi szony léte sí té sé től  való tar -
tóz ko dás hiá nya jelen ti  a köte les ség sze gést,  és
ekkor  az érin tett bíró ra  a fegyelmi fele lős ség sza -
bá lyait kel le ne alkal maz ni. A fegyel mi eljá rás

azon ban  nem fel tét le  nül  vezet  a szol gá la ti
viszony meg szű né sé hez.

A jogalko tói szán dék  viszont fel te he tő en  nem
az  volt,  hogy –  a hason ló sza bá lyo zá si model -
lek től indo ko lat la nul eltér ve –  ilyen zavaros  és
átté te les sza bá lyok alkal ma zá sá val, illet ve  a
kifej tett  tág értel me zés igény be vé te lé vel biz to -
sít sa  azt  a  Bjt. indo ko lá sá ban  is sze re plő  célt,
misze rint  a  bíró  a tár sa da lom  előtt füg get len,
elfo gu lat lan  és min den rész re haj lás tól men tes
jogal kal ma zó ként jelen jék  meg.

A  bírói tiszt ség meg szű né sé nek okai val kap -
cso lat ban  tehát megállapítható,  hogy  a hatá lyos
sza bá lyo zás sze rint az  LB elnö ké nek meg bí za tá -
sa  hat eset ben szűn het  meg jog sza bá lyi ala pok -
ra  való hivat ko zás sal.  Ezek  a 70. éle tév elé ré se,
a  magyar állam pol gár ság  és  a válasz tó jog
elvesz té se,  a vagyon nyi lat ko zat tal ös sze füg gő
mulasz tás,  a kép vi se lő vé/pol gár mes ter ré meg -
vá lasz tás, álla mi veze tő vé meg vá lasz tás/ki ne ve -
zés, vala mint  a nem zet kö zi  vagy euró pai uni ós
szerv nél vég zett ítél ke ző  vagy igaz ság szol gál ta -
tó tevé keny ség re irá nyu ló jog vi szony léte sí té se.
Az  LB elnö ké nek meg bí za tá sa  tehát  fura  módon
– jog sze rű en –  nem  tud meg szűn ni  a meg bí za tá -
si idő tar tam letel té vel, ¾37 az  LB  elnök halá lá val,  a
lemon dá sá val,  az ös sze fér he tet len ség meg ál la -
pí tá sá val,  neki fel ró ha tó (fele lős ség)  és  fel  nem
róha tó (képes ség hiá nya)  okból. S ze ren csé re
halál ese tén hivat koz ha tunk  a  Ptk. hatá lyos sza -
bá lyo zá sá ra, misze rint  a jog ké pes ség –  így nyil -
ván  a külön bö ző tiszt sé gek ből ere dő  jogok  és
köte le zett sé gek ala nyá vá  válás – meg szű nik  a
ter mé sze tes sze mély halá lá val.  A jövőbeni sza -
bá lyo zás nak a meg szű né si  okok tekin te té ben
meg  kell hatá roz nia, hogy  az  LB  elnök  melyik
funk ció ja –  a  bírói tiszt sé ge ( ha  a válasz tá sá nál
ez fel té tel),  az  LB elnö ki tiszt sé ge,  vagy  az  OIT
elnö ki tiszt sé ge – képe zi  az alkot má nyos jog ál lá -
sát meg ha tá ro zó elsőd le ges, illet ve  annak hát té -
rét  vagy alap fel té te lét képe ző szem pon tot.  Ez
azért fon tos,  mert  csak  így dönt he tő  el,  hogy  az
alap kö ve tel mény ( bírói szol gá la ti  viszony) meg -
szű né se egy ben  az  LB  elnök  egyéb saját os fela -
da to kra irá nyu ló tiszt sé gé nek  a meg szű né sét  is
ered mé nye zi-e.  Ahhoz,  hogy  e kér dés ben  állást
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38 Vö.  a köz tár sa sá gi  elnök fele lős sé ge  és tiszt sé gé től  való meg foszt ha tó sá ga: Alkot mány 31/ A-32. §,  az alkot mány bí ró
kizá rá sa:  Abtv. 15. § (1) bekez dés  g)  pont  és (7) bekez dés,  az ország gyű lé si biz tos tiszt ség től  való meg fosz tá sa:  Obt. 15.
§ (1) bekez dés  f)  pont  és (6) bekez dés,  az Álla mi S zám ve vő szék elnö ké nek, alel nö ke i nek kizá rá sa:  Ászt. 12. § (1) bekez -
dés  f)  pont  és (4) bekez dés

39 Csak  OIT elnö ki minő sé gé ben  kell éven te tájé koz tat nia  az Ország gyű lést  a bíró sá gok álta lá nos hely ze té ről  és  az  OIT
igaz ga tá si tevé keny sé gé ről.  Bsz. 47. §, vala mint  vö.  Fűrész:  i.m. 455.  o.

fog lal junk, alap ve tő en  arra  kell  választ talál ni,
hogy  az  LB elnö ke  milyen jog kö rök kel ren del ke -
zik, milyen fela da to kat  lát  el.  A jog kö ré nek  és  a
fela da tai nak jel le ge  viszont szo ro san összefügg
az  LB  elnök felelősségre voná sá val kap cso lat -
ban fel vet he tő pro blé mák kal.

3.  Az  LB  elnökének  felelőssége
A köz jo gi mél tó sá gok  és tiszt ség vi se lők ese té ben
az alkot má nyi  vagy  a tör vé nyi sza bá lyo zás ból
kide rül,  hogy  melyik  az  a szán dé kos,  vagy fel ró ha -
tó maga tar tás, ame lyik  jogi fele lős sé gü ket meg -
ala poz za, továb bá meg nyit ja  a fele lős ség re voná -
si eljá rás  és  a tiszt ség hez mél tat lan maga tar tás
szank cio ná lá sá nak lehe tő sé gét. ¾38 Több-ke ve sebb
rész le tes ség gel  az eljá rá si kér dé sek  is sza bá lyo -
zás ra kerül nek, mini má li san  az,  hogy  melyik fór um
jogo sult  a fele lős ség meg ál la pí tá sá ra  és  a szank -
ció kisza bá sá ra.  Azon  már  nem  is szük sé ges
meg le pőd ni,  hogy  az  LB elnö ke ese té ben  a
jogalko tó egyet len érté kel he tő ren del ke zést  sem
szen telt a vizs gált témá nak. Ter mé sze te sen  ez
szo ro san ös sze függ  a  már bemu ta tott hiá nyos sá -
gok kal,  vagyis tulaj don kép pen  azok egye nes
követ kez mé nye.  A  később vizs gá lan dó elnö ki jog -
kör töre de zett sza bá lyo zá sa szin tén  nem segí ti  az
LB elnö ki fele lős ség egyér tel mű meg ha tá ro zá sát.

A fele lős ség tár gyá ban –  a pro blé ma elem zé -
sé hez –  a követ ke ző kér dé sek re  kell vála szol ni:
miért ( milyen maga tar tás ért) von ha tó  adott sze -
mély fele lős ség re,  milyen ter mé sze tű  ez  a fele -
lős ség (poli ti kai  vagy  jogi),  ki jogo sult kez de mé -
nyez ni  az eljá rást,  ki  és  milyen fel té te lek kel
foly tat hat ja  le  az eljá rást,  és  milyen dön tést hoz -
hat  az ügy ben. Vonat koz tat va min dezt  az  LB
elnö ké re,  a követ ke zők re  kell  választ keres ni:

- Elkü lö nül-e  az  LB  és  az  OIT elnö ki fele lős -
sé ge  a ren des  bírói fele lős sé gé től (sze mé lyi
minő ség)?   Ehhez  ismét elő kér dés,  hogy  bírói
szol gá la ti viszony ban  áll-e  az  LB elnö ke?

-  Az  LB/OIT elnö ki tiszt sé gé vel ös sze füg gő,
vagy álta lá ban  bírói tiszt sé gé vel ös sze füg gő
maga tar tás képe zi-e  a fele lős ség tár gyát?

-  A fele lős ség szán dé kos tör vény sér tés ese -
tén  áll  be,  vagy ele gen dő vét kes köte les ség sze -
gés?

-  Az Ország gyű lés,  a köz tár sa sá gi  elnök
vagy  az  OIT kez de mé nye zi-e  az eljá rást?

-  A bíró sá gi szer ve ze ten  belül  vagy kül ső fór -
umon foly tat ják-e  le  az eljá rást?

-  Ha meg ál la pí tás ra  kerül  a fele lős ség, meg -
foszt ha tó-e  az  LB elnö ke  a tiszt sé gé től,  és  ha
igen,  ez ered mé nye zi-e egy ben  bírói szol gá la ti
viszo nyá nak meg szű né sét  is?

A fel ve tett kér dé sek re  választ keres ve  abból
érde mes kiin dul ni,  hogy  az  LB elnö ké re,  mint  a
leg főbb köz jo gi tiszt ség vi se lők egyi ké re nyil ván
elté rő fele lős sé gi sza bá lyok vonat koz nak,  mint  a
bírá kra, illet ve  más bíró sá gi veze tők re.

A hatá lyos sza bá lyo zás ból  azt  lehet meg ál la -
pí ta ni,  hogy  az  LB elnö ke vonat ko zá sá ban  sem
az alkot má nyo zó,  sem  a tör vény ho zó  nem hatá -
ro zott  meg ilyen sajátos fele lős sé gi alak za tot. Az
Ország gyű lés nek  nincs fele lős ség re voná si  joga,
és  az  LB elnö ké nek  sem  kell  e minő sé gé ben
tevé keny sé gé ről beszá mol nia, tájé koz ta tást
adnia  a plé num  előtt. ¾39 Ez össz hang ban  áll  a  bírói
hata lom (poli ti kai) sem le ges sé gé nek köve tel mé -
nyé vel.  Az  viszont  már aggályos,  hogy  az elnök
meg vá lasz tá sá ra jogo sult Országgyűlés  nem
ren del ke zik sem mi lyen hatás kör rel arra  az eset re
néz ve,  ha  az  elnök  jogi fele lős sé ge fel me rül. Nem
fela da ta  az  elnök sze mé lyét javas ló köz tár sa sá gi
elnök nek  sem, illet ve  a sze mé lyi javas la tot véle -
mé nye ző  OIT-nek  sem  a fele lős ség fel ve té se.
Innen től  kezdve  az  előbb fel tett továb bi kér dé sek
ebből  az irány ból  nem tisz táz ha tók.

Miu tán saját os fele lős sé gi sza bály  az  LB
elnö ké re néz ve nin csen,  meg  kell  hát vizs gál ni  a
ren des  bírói fele lős sé get. Fel té te lez ve  azt  az
opti má lis ese tet,  hogy  a  LB elnö ke  maga  is  bíró,
és  így  bírói szol gá la ti viszony ban  áll,  még  ekkor
sem kézen fek vő,  hogy  a  bírák fegyel mi fele lős sé -
gé re vonat ko zó sza bá lyok  rá alkal maz ha tó ak. E
variá ció val kap cso lat ban ugya nis rög tön  két ellen -
ve tést szük sé ges meg em lí te ni. Egy részt  azt,  hogy
az  LB elnö ke válasz tott alkot mány jo gi stát uszú
veze tő,  a  Bjt.  VI. feje ze té ben meg ha tá ro zott
fegyel mi fele lős sé gi kon struk ció  viszont kine ve -
zett bíró kra, bíró sá gi veze tők re vonat ko zik. Más -
részt aggá lyos len ne  az  elnök bíró sá gi szer ve ze -
ten belü li fele lős ség re voná sa,  mivel  ez stá tu sá val
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40 Fűrész:  i.m. 455.  o.
41 Bjt. 64. § (1)  és 84. § (2) bekez dés.  Az  OIT  a kine ve zé si jog kö ré be tar to zó veze tő vel szem ben kez de mé nyez het fegyel -

mi eljá rást:  az  LB elnö ke nyil ván  nem  ilyen veze tő. Leg fel sőbb bíró sá gi, illet ve  a Leg fel sőbb Bíró ság ra ítél ke ző tevé keny -
sé gen kívü li fela da to kra beosz tott  bíró ese té ben  az eljá rást  az  LB elnö ke kez de mé nye zi.

42 A sért he tet len ség  a bün te tő-  vagy sza bály sér té si eljá rás meg in dí tá sá val, illet ve  a kény sze rin téz ke dé sek meg té te lé vel
szem be ni men tes sé get jelen ti –  ami  alól ter mé sze te sen kivé telt  képez  a tet te né rés ese te.

43 Bsz. 5. §

sem egyez tet he tő ös sze ¾40,  és  teret  enged  a sze -
mé lyes érde kel len té tek nek, elfo gult ság nak.

Eze ket  az aggá lyo kat  a  Bjt.  úgy old ja  fel ( -
vagy  inkább hes se ge ti  el),  hogy  a  bírók fegyel mi
fele lős sé gé re vonat ko zó sza bá lyok  az  LB elnö -
ké re  nem alkal maz ha tók,  mivel sen ki  nem jogo -
sult  vele szem ben  az eljá rás meg in dí tá sát kez -
de mé nyez ni. ¾41 Ugya nak kor  a  Bjt.  nem emlí ti
kife je zet ten  azt  sem,  hogy kivé telt  jelent  az  LB
elnö ke –  bírói minő sé gé ben  is –  a  VI. feje zet ben
fog lalt ren del ke zé sek  alól.

S zót érde mel  a fele lős ség gel kap cso lat ban
az  LB  elnök mentelmi jogá nak kér dé se  is.  Mivel
ez  a jogin téz mény alap ve tő en  arra hiva tott,  hogy
a kiemel ke dő köz jo gi mél tó sá gok számá ra sért -
he tet len sé get biz to sít son  más hatal mi ágak kal –
főként  a vég re haj tó hata lom mal szem ben, indo -
kolt len ne,  hogy  az  LB elnö két  is meg il les se.
Álta lá ban  bírák men tel mi jogá ról  a  Bsz. ren del -
ke zik, szá mu kra  a men tel mi jog nak  csak  a sért -
he tet len sé gi olda lát biz to sít ja. ¾42 A hiva tá sos bíró -
val szem ben bün te tő-  és sza bály sér té si eljá rást
indí ta ni  vagy  ilyen eljá rás ban kény sze rin téz ke -
dést alkal maz ni –  a tet te né rés ese tét kivé ve –
csak  a kine ve ző, ille tő leg  a válasz tás ra jogo sult
hoz zá já ru lá sá val  lehet.  A hiva tá sos  bíró  és  az
ülnök men tel mi jogá ról  a sza bály sér té si eljá rás
tekin te té ben lemond hat. ¾43 A men tel mi  jog vizs -
gá la tá nál  ismét fel me rül  a kér dés,  hogy  az  LB
elnö ke  bírói tiszt ség ben  van-e. A koráb ban
vázol tak követ kez té ben  talán éssze rű  azt  a vál -
to za tot elfo gad nunk,  hogy fen náll  a hiva tá sos
bírói jog vi szo nya, ellen ke ző eset ben ugya nis  a
men tel mi  jog kér dé se  előtt  is tanács ta la nul áll -
hat nánk  az  LB elnö ké re vonat ko zó,  külön sza bá -
lyok tel jes hiá nya  miatt.  Igaz,  hogy amen nyi ben
bírói tiszt sé ge meg lé té ből indu lunk  ki,  akkor  is
csak  némi eről kö dés sel álla pít hat juk  meg men -
tel mi  joga sza bá lyait.  Az idé zett tör vé nyi sza -
kasz alko tói való szí nű leg  nem  az  LB elnö ké re
gon dol tak, ami kor  a ren del ke zést meg fo gal maz -
ták,  így lehet sé ges,  hogy pusz tán  a vélet len
műve,  hogy  az elnök re  is alkal maz ha tó  a sza -
bály. Min de zek  a meg ál la pí tá sok  a men tel mi  jog
fel füg gesz té sé re jogo sul tak köré nek vizs gá la tá -

val támaszt ha tók  alá.  A hivat ko zott sza kasz sze -
rint  a men tel mi  jogot  a kine ve ző, illet ve  a válasz-
tásra jogo sult füg geszt he ti  fel.  Mivel  a ren del ke -
zés elő ző fél mon da ta  az ülnö kö kről  ejt  szót,
logi ku sabb nak  tűnik  az  az értel me zés,  hogy  a
későb bi ek ben  a „válasz tás ra jogo sult”-on  a tör -
vény  az ülnökök válasz tá sá ra jogo sul ta kat  érti.
Való szí nű,  hogy  a tör vény ho zó nak  nem  állt
szán dé ká ban bele ér te ni  ebbe  a ren del ke zés be
az Ország gyű lést,  mint  az  LB elnö ké nek válasz -
tá sá ra jogo sult szer vet.  Így  csak  az ülnö ki  és  az
elnö ki tiszt ség kelet ke zé si mód já nak –  amely
mind két eset ben  a válasz tás – véletlen egy be -
esé se miatt lehet sé ges  olyan értel me zés,  amely
sze rint  az  LB elnö ke men tel mi  jogát  az Ország -
gyű lés füg geszt he ti  fel.

Ös sze gez ve: a Leg fel sőbb Bíró ság elnö ke
olyan köz jo gi mél tó ság, aki nek politikai fele lős -
sé ge ter mé sze te sen –  a  bírói hata lom füg get len -
sé gé ből adó dó an – nincsen,  jogi fele lős ség re
pedig tiszt sé ge gya kor lá sá val ös sze füg gés ben
egy ál ta lán  nem von ha tó. Marad nak  az álta lá nos,
magán sze mé lyek re vonat ko zó fele lős sé gi sza -
bá lyok.  A men tel mi jog gal kap cso lat ban meg jegy -
zen dő,  hogy fel me rül het  olyan állás pont  is,  amely
sze rint  az  LB elnö két –  az ügyé szek kel ellen tét -
ben –  a men tel mi  jog sért he tet len sé gi olda la  sem
ille ti  meg,  vagyis feltételes bün te tő el já rá si men -
tes sé ge sin csen. Ez  az értel me zés  azért fogad -
ha tó  el tel jes mér ték ben,  mert  a köz jo gi pozí ció
fon tos sá ga  miatt  nem elé ged he tünk  meg  a nya -
ka te kert értel me zés segít sé gé vel leve zet he tő
men tel mi jog gal.  Ez  a meg ol dás  tehát  nem tart -
ha tó  fenn. Az  LB elnö ke men tel mi jogá nak hiá nya
több szem pont ból – elmé le ti  és gya kor la ti vonat -
ko zás ban –  is pro ble ma ti kus. Elő ször  is  nem ade -
kvát  a  bírói füg get len ség gel, vala mint  a  bírói
szer ve zet,  mint önál ló hatal mi  ág hely ze té vel,
mivel  épp  az igaz ság szol gál ta tá si szer ve zet
veze tő jé nek  nem biz to sít védel met  más hatal mi
ágak kal,  így külö nö sen  a vég re haj tó hata lom mal
szem ben. Másod szor,  kényes kér dés,  hogy  a
köz jo gi mél tó sá gok  közül  miért  éppen  az  LB
elnö ké nek  ilyen mosto ha  a hely ze te.  Ez  akár  a
tiszt ség leér té ke lé sét  is jelent het né,  ha  nem
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fogad juk  el,  hogy pusz tán jogalko tói mulasz tás -
ról  van  szó.  A koráb ban leír tak nyo mán ugya -
nak kor fel me rül,  hogy elkép zel he tő-e  olyan köz -
jo gi mél tó ság  a demo kra ti kus jog ál lam ban,  akit
tiszt sé ge gya kor lá sá val ös sze füg gő – bün te tő
vagy pol gá ri  jogi fele lős sé get  meg  nem ala po zó
– cse lek mé nyé ért  vagy mulasz tá sá ért  nem  lehet
elszá mol tat ni?  Nyil ván  nem,  de  csak  olyan spe-
ciális fele lős sé gi kon struk ció jöhet szó ba,  amely
egy szer re biz to sít ja  a  bírói hata lom füg get len sé -
gét, vala mint  az elfo gu lat lan ság köve tel mé nyé -
nek  a tel je sü lé sét.

IV.  Az  LB  elnökének  feladatai:  
jogok  és   kötelességek

A Leg fel sőbb Bíró ság elnö ké nek jog kör ére
vonat ko zó an  az Alkotmányban  még álta lá nos
vagy uta ló sza bály  sem talál ha tó. Ebből követ ke -
ző en tör vé nyi  és ala cso nyabb szin tű sza bá lyo -
zás  adhat útmu ta tást,  amely meg fe le lő en rész le -
te zett, azon ban  a vára ko zás sal ellen tét ben
koránt sem egy sé ges:  több jog for rás vizs gá la ta
vezet het  csak  el  a jog kö rök rend sze re zé sé hez.
Ennek érde ké ben  át  kell  tehát tekin te ni a  Bsz.-t,
a  Bjt.-t,  az Alkot mány bí ró ság ról szó ló 1989.  évi
XXXII. tör vényt,  az Ország gyű lés Ház sza bá lyát
tar tal ma zó 46/1994. ( IX.30.)  OGY hatá ro za tot,
vala mint  a Leg fel sőbb Bíró ság S zer ve ze ti  és
Műkö dé si S za bály za tát¾44. Min de zek alap ján  az
LB elnö ké nek  jogai  és köte les sé gei jel le gü ket
tekint ve  négy  nagyobb cso port ba sorol ha tók: a
más álla mi szer vek  felé irá nyu ló jogo sít vá nyok,  a
jogal kal ma zás sal kap cso la tos  és klas szi kus  bírói
jogo sít vá nyok,  a bíró sá gok igaz ga tá sá ra vonat -
ko zó jog kö rök  és  végül  a köte les sé gek.

1.  Kifelé  irányuló  jogosítványok: 
képviselet,  részvétel,  kezdeményezés, 
javaslattétel
A sza bá lyo zás ban kife je zet ten  nem sze re pel,  de
gya kor la ti lag nyil ván va ló,  és  az  e  pont  alatt kifej -
tés re kerü lő jogo sít vá nyok ból  is követ ke zik,

hogy  az  LB elnö ke képviseli  a bíró sá gi szer ve zet
egé szét, a  bírói hatal mat  más álla mi szer vek
előtt. Ter mé sze te sen  a kép vi se le ti jogo sult sá ga
nem kizá ró la gos  és  nem min den  egyes bíró ság -
ra vonat ko zik.  A  Bsz. azon ban  csak  az  OIT elnö -
ki minő ség ese té ben ren del ke zik  akként,  hogy  a
Taná csot  az  elnök kép vi se li. ¾45

Az  elnök parlamenttel  való kap cso la ta tekin -
te té ben  már emlí tés re  került,  hogy  nem  kell  a
plé num számá ra tájé koz ta tást  adnia, leszá mít va
OIT elnö ki minő sé gét.  Az  LB elnö ke ként csu pán
részt  vehet  és fel szó lal hat  az Ország gyű lés ülé -
se in,  és  a sza bá lyo zás  külön kieme li,  hogy  nem
köte lez he tő  a meg je le nés re. ¾46

Az  LB elnö ké nek  az Alkotmánybíróság irá -
nyá ban rész vé te li  és kez de mé nye zé si  jogai  is
van nak.  Az Alkot mány bí ró ság ról szó ló tör vény
sze rint  az  LB elnö ke  más köz jo gi mél tó sá gok kal
együtt  az Alkot mány bí ró ság tel jes ülé sén  a  zárt
ülés elren de lé sé ig  jelen  lehet  és fel szó lal hat,
sza va za ti  joga ter mé sze te sen  nincs. ¾47 Az  LB
elnö ke  a bár ki  által kez de mé nyez he tő alkot -
mány bí ró sá gi eljá rá so kon  kívül indít vá nyoz hat ja
jog sza bály  vagy álla mi irá nyí tás  egyéb  jogi esz -
kö ze nem zet kö zi szer ző dés be ütkö zé sé nek
vizs gá la tát, továb bá  az Alkot mány ren del ke zé -
se i nek  az értel me zé sét. ¾48

Az államfő irá nyá ban javas lat té te li  jog ille ti
meg  az  LB elnö két  az  LB elnök he lyet te sé nek
sze mé lyé re vonat ko zó an,  akit  a köz tár sa sá gi
elnök  nevez  ki. ¾49

A Kormány jogal ko tá si tevé keny sé gé vel kap -
cso lat ban az  LB elnö ké nek véle mé nye zé si  és
javas lat té te li jogo sít vá nyo kat álla pít  meg  a jogal -
ko tá si tör vény.  Ha  az  LB elnö ke  azt ész le li,  hogy
a jog sza bály elő ké szí té sé re  vagy  a jogal ko tá si
eljá rás ra vonat ko zó sza bályt meg szeg ték, intéz -
ke dés  végett  a Kor mány hoz for dul hat. ¾50 Ha  a
tör vény  és  a kor mány ren de let ter ve ze te  a bíró -
sá gok hatás kö rét  is érin ti,  az  LB elnö ke  azt véle -
mé nye zi. ¾51 A Kor mány jogal ko tá si pro gram já nak
ös sze ál lí tá sá nál  az  LB elnö ké nek javas la tait  is  ki
kell kér ni. ¾52 Az  elnök jogal ko tá si tevé keny ség gel
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ös sze füg gő jogo sít vá nyai kap csán  vi szont
zavart  okoz,  hogy  a  Bsz. eze ket  az  OIT fela da -
ta ként rész ben meg is mét li. ¾53 Ezért  nem egyér -
tel mű,  hogy  az  LB elnö ke  és  az  OIT pár hu za mos
kez de mé nye zé si, véle mé nye zé si jogo sít vá nyai -
ról  van-e  szó,  vagy  az  LB elnö ké nek  ez irá nyú
tevé keny sé gét  az  OIT átvet te.

2.  Igazságszolgáltatással  kapcsolatos, 
illetve  klasszikus  bírói  jogosítványok
Az  LB elnö ké nek igaz ság szol gál ta tás sal kap -
cso la tos jog kör ei vizs gá la tá hoz  abból  a feltétele-
zésből  kell kiin dul ni,  hogy  az  elnök  maga  is  bíró,
és  LB/OIT elnöki tiszt sé ge  nem érin ti  bírói szol -
gá la ti viszo nyát. Ez eset ben  részt  vesz  az ítél ke -
zés ben ( mert  ezt  nem zár ja  ki  egyik bíró sá go kra
vonat ko zó tör vény  sem), vala mint  a  bírák  jogai
őt  is auto ma ti ku san meg il le tik.

a)  A Leg fel sőbb Bíró ság egy részt jogor vos la ti
és felül vizs gá la ti kérel me ket  bírál  el, más részt  a
bíró sá go kra köte le ző jogegységi hatá ro za to kat
hoz. ¾54 A tör vény kife je zet ten  csak  a jogegy sé gi
eljá rás sal kap cso lat ban emlí ti  az  LB elnö két,
még pe dig elő ször  a  több sza kág ügy kö rét érin tő
jogegy sé gi eljá rás ban hozan dó dön tés ese té ben.
A jogegy sé gi  tanács  ekkor  hét tag ból  áll, elnö ke
a Leg fel sőbb Bíró ság elnö ke  vagy elnök he lyet te -
se. ¾55 Másod szor  a jogegy sé gi eljá rást indít vá nyo -
zók  között talál ko zunk  az  LB elnö ké vel. ¾56 A tör -
vény ből  a továb bi ak ban  nem  derül  ki, hogy  az  LB
elnö ke  részt  vesz-e  a jogegy sé gi dön té sek meg -
ho za ta lá ban  a  több sza kág ügy kö rét érin tő dön -
té sen túl me nő en  is, továb bá  arról  sem  szól  a
sza bá lyo zás,  hogy  az ítélkező taná csok mun ká -
já ba maga  az  elnök bekap cso ló dik-e. ¾57 Ellen ke ző
ren del ke zé sek hiá nyá ban feltételezzük,  hogy
erre lehe tő sé ge  van. Ezt  a fel té te le zést  az  is alá -
tá maszt ja,  hogy  az  OIT Hiva ta lá ba,  az Igaz ság -
ügyi Minisz té ri um ba, vala mint  a Leg fel sőbb Bíró -
ság ra  a jogegy sé gi hatá ro za tok elő ké szí té sé vel
kap cso la to sa fela da tok ellá tá sá ra beosz tott

bírák ese té ben  a tör vény ho zó  külön hang sú lyoz -
za,  hogy  ők ítél ke ző tevé keny sé get  nem foly tat -
hat nak,  de  bírói tiszt sé gü ket meg tart ják. ¾58

b)  Az  LB elnö ké nek  a töb bi bíró tól elté rő
módon csu pán  a tiszteletdíja  és jut ta tá sai került -
ek meg ha tá ro zás ra  a  már emlí tett 2000.  évi
XXXIX. tör vény ben. S zol gá la ti viszo nyá nak fen -
nál lá sá ra hivat koz va azon ban nyil ván  reá  is
vonat ko zik,  hogy  joga  van  a fela da tai meg fe le lő
ellá tá sá hoz szük sé ges feltételek biz to sí tá sá ra,
illet ve  az ítél ke ző tevé keny sé gé hez szük sé ges
térítésmentes kép zés re. Nyil ván va ló an  nem
kimon dot tan értel mez he tő  az  elnök ese té ben  az
ott hon dol go zás ked vez mé nye,  és  nem egé szen
egyér tel mű,  hogy sza bad sá gá ra  a bíró sá gi
veze tők re vonat ko zó sza bá lyo kat  kell-e alkal -
maz ni. Min de ne set re stá tu sá ra tekin tet tel meg-
fontolandó len ne jogo sult sá gait  is ös sze fog la ló -
an sza bá lyoz ni.

3.  Igazgatási  feladatok
Az  LB elnö ké nek igaz ga tá si fela da tai kétirányú-
ak, mert egy részt  a Leg fel sőbb Bíró ság veze tő -
je, más részt  az Orszá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Tanács elnö ke. Meg jegy zen dő,  hogy  az  elnök
sze mé lyé nek azo nos sá ga elle né re  az  LB igaz -
ga tá si önál ló ság gal ren del ke zik. ¾59

a)  Az  LB elnö ke ként ellá tott igaz ga tá si fela -
da tok. Az  LB elnö ke  a Leg fel sőbb Bíró ság egy-
személyi fele lős veze tő je, min den igaz ga tá si
jog kör bir to ko sa. ¾60 A törvény csak  néhány eset -
ben emlí ti  külön  az  LB elnö ké nek igaz ga tá si jel -
le gű teen dő it,  két sze mé lyü gyi jog kört emel ve
ki.  A Leg fel sőbb Bíró ság elnö ke neve zi  ki  a Leg -
fel sőbb Bíró ság kol lé gi um ve ze tő-he lyet te se it  és
taná csel nö ke it, ¾61 illet ve  a pályá za tot  a Leg fel -
sőbb Bíró ság elnök he lyet te si állá sá ra  a Leg fel -
sőbb Bíró ság elnö ke  írja  ki. ¾62 A bíró sá gi veze -
tők re   és   a bíró sá gok elnö ke i re  irá nya dó,
Bsz.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok azon ban  az
LB elnö ké re  is vonat koz tat ha tók, és  ez alap ján
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kör vo na la zód nak sze mé lyü gyi, kine ve zé si, kép -
vi se le ti, gaz da sá gi-pén zügyi, ügy vi te li, elle nőr -
zé si-fe lü gye le ti, admi nisz tra tív  és szer ve zé si
fela da tai. ¾63 A Leg fel sőbb Bíró ság  S ZMS Z-e  is  a
Bsz.-ben meg ha tá ro zott logi ká nak meg fe le lő en
kon kre ti zál ja  és rész le te zi  az  elnök jog kö rét. ¾64

b)  Az  OIT-vel kap cso la tos igaz ga tá si fela da -
tok. Az  LB elnö ke egy fe lől  részt  vesz az  OIT
tagok meg vá lasz tá sá nak elő ké szí té sé ben,  mivel
a kül döt tér te kez let ös sze hí vá sa  és  a szak mai
önélet raj zok meg kül dé se kife je  zet ten  az  ő
felada ta. Más fe lől – mint hogy  ő  a tize nöt  tagú
testület elnö ke – ellát ja  a  Bsz.-ben elő írt ülés-ös -
sze hí vá si  és – veze té si, kép vi se le ti, bel ső elle -
nőr zé si-i rá nyí tá si, költ ség ve té si feje zet-fe lü gye -
le ti fela da to kat. Alá ír ja  az  OIT hatá ro za tait  és  az
azok alap ján  kiadott oki ra to kat, vala mint irányít-
ja  az  OIT Hiva ta lát. ¾65

Az igaz ga tá si fela da tok kal kap cso lat ban
leszö gez he tő,  hogy  azok kellő rész le tes ség gel
került ek meg ha tá ro zás ra  a tör vé nyi sza bá lyo -
zás ban.

4.  Az  LB  elnökének  kötelességei
Az  LB elnö ké re néz ve speciális köte les sé get
nem találunk.  A vagyonnyilatkozat-té te li köte les -
ség gel ös sze füg gés ben álla pít  meg  reá néz ve
az álta lá nos tól eltérő sza bá lyo kat  a tör vény ho -
zó,  mivel  az  ő ese té ben  ebből  a szem pont ból  a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló ján  az Ország gyű -
lést  kell érte ni. ¾66 Ez azon ban  csak for mai különb -
sé get  jelent, tar tal mit  nem.  Az igaz ga tá si fela da -
tok ellá tá sa ter mé sze te sen fel fog ha tó  az  LB/OIT
elnö ké nek köte le zett sé ge ként  is,  viszont  a tiszt -
sé gé nek gya kor lá sá val ös sze füg gő tör vény sér tő
tevé keny sé gek hez  és mulasz tá sok hoz jogkövet-
kezményt  nem  tudunk kap csol ni, tehát  csak  az
elnö kön  múlik,  hogy eze ket  a fela da to kat
hogyan lát ja  el.  Bírói minő sé gé re néz ve –  annak
alap ján,  hogy szol gá la ti viszony ban  áll,  jobb
híján – irányadóak  reá a tör vény ben meg ha tá ro -
zott általános köte les sé gek: a pár tat lan ság,  a
rész re haj lás-men tes ség,  a kifo gás ta lan maga -
tar tás,  a titok tar tás  és  az ös sze fér he tet len tevé -
keny sé gek mel lő zé sé nek köve tel mé nyei. ¾67

Ös sze fog lal va az  LB elnö ké nek jog kör ére
vonat ko zó sza bá lyo zás tapasz ta la tait, meg ál la -

pít ha tó,  hogy  annak rész le te zett sé gé vel külö nö -
sebb pro blé ma  nincs, elte kint ve  attól,  hogy  a
bírói ítél ke ző tevé keny ség gel  való kap cso la tát
érde mes len ne tisz táz ni.  Nem tart juk azon ban
helyes meg ol dás nak,  hogy  az elnö ki jog kö rök
tel jes fel tér ké pe zé sé hez  hat jog for rás vizs gá la ta
szük sé ges. Ésszerűbb len ne, ha  a tör vény ho zó
az  LB elnö ké nek jog kör eit szisz te ma ti ku san fel -
so rol ná pél dá ul  a  Bsz.-ben –  ehhez min ta ként
ala pul vehe tő  a leg főbb  ügyész jog kör ei nek sza -
bá lyo zá sa. ¾68

B)  Az  LB  elnökének  jogállása
de lege  ferenda

Az aláb bi ak ban ismer te tés re kerü lő sza bá lyo zá si
kon cep ció sze rint  az  LB elnö ki jog ál lás  három
része lem ből áll na: az  LB elnö ké nek bíró sá gi veze -
tői tiszt sé gé ből,  a leg fel sőbb bíró sá gi  bírói tiszt -
ség ből, illet ve  az  OIT elnö ki – igaz ga tá si  és  egyéb
fela da to kat szol gá ló – pozí ció ból.  Ebből  az állás -
fog la lás ból kiin dul va  az  LB elnö ké nek jog ál lá sát –
a jelen le gi sza bá lyo zat lan  és kao ti kus álla pot
meg szün te té se érde ké ben –  a  most bemu ta tás ra
kerü lő  modell sze rint hatá roz hat ná  meg  a jogalko -
tó. Meg jegy zen dő,  hogy ter mé sze te sen  több alter -
na tí va  is léte zik,  de  talán  az  itt ismer te te ten dő elé -
gí ti  ki leg job ban  a jog ál la mi köve tel mé nye ket.  Ez
nem jelen ti  azt,  hogy  az  ehhez hason ló –  a sza bá -
lyo zat lan sá got  és  az  ebből követ ke ző bizony ta lan -
sá got meg szün te tő – jogalko tói meg ol dás  ne len -
ne elfo gad ha tó.  Az  LB elnö ki jog ál lás  új
kon cep ción ala pu ló  és rész le tes –  de  lege feren da
jel le gű – ismer te té se  előtt szük sé ges rög zí te ni,
hogy  a jog ál lás  melyik ele me  melyik jog for rá si
szint ben kerül jön sza bá lyo zás ra.

I.  A  szabályozási  szint

A  LB  elnök jog ál lá sá nak sza bály zá sá hoz  az
Alkot mány módo sí tá sa  rövid  távon  nem szük sé -
ges,  viszont  ha  ismét napi rend re  kerül  az  új
alkot mány meg al ko tá sá nak kér dé se,  akkor érde -
mes len ne alap tör vé nyi szin tre emel ni  a leg főbb
köz jo gi mél tó sá gok jog ál lá sát érin tő garan ciá lis
sza bá lyo kat. Elen ged he tet len azon ban  a tör vé -
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nyi sza bá lyo zás módo sí tá sa  és kiegé szíté se.
Nem indo kolt  külön tör vényt alkot ni, ele gen dő
len ne  a minő sí tett több ség hez  kötött  Bsz.-t  új
feje zet tel gaz da gí ta ni.

Az Alkotmányban tehát egye lő re vál to zat -
lanul marad hat na  az  a ren del ke zés,  hogy  a Leg -
fel sőbb Bíró ság elnö két  a köz tár sa sá gi  elnök
javas la tá ra  az Ország gyű lés választ ja, meg vá -
lasz tá sá hoz  az ország gyű lé si kép vi se lők két har -
ma dá nak sza va za ta szük sé ges.

A törvényben sza bá lyo zan dók  a jelö lés mód -
ja  és fel té te lei,  a válasz tás körül mé nyei,  a meg -
bí za tás idő tar ta ma, meg szű né se,  a  jogok, köte -
les sé gek, fela da tok rend sze re, vala mint  a
fele lős ség sza bá lyai.  A tör vé nyi sza bá lyo zás nak
egyér tel mű vé  kell ten nie  az  LB elnö ké nek állam -
szer ve zet ben elfog lalt  helyét.

II.  A  jogállás   szabályozása

1.  Az  LB elnö ké vé tör té nő jelölés fel té te le ként a
bírói kine vez he tő sé get  és  a szak mai fel ké szült -
sé get indo kolt min den kép pen meg je löl ni.  Ez
utób bi kri té ri um  azt fog lal hat ná magá ban,  hogy
a  jelölt – jelen tős igaz ga tá si fela da tai  miatt –
koráb bi  bírói veze tői gya kor lat tal ren del kez zék.
Az  a köve tel mény,  hogy  az  LB elnö ké nek magá -
nak  is bíró nak  kell len nie,  azzal  a követ kez mén -
nyel  jár,  hogy bár mi lyen,  a  bírói tiszt ség re kiha -
tás sal  lévő körül mény hatás sal  van  az  LB elnö ki,
és  így  az  OIT elnö ki posz tra  is.

2.  A jelölést  kizáró fel té te lek sorá ba szük sé -
ges fel ven ni  azt  az ese tet, ami kor  a  bírói szol gá -
la ti  viszony  a  bíró ország gyű lé si  vagy önkor -
mány za ti kép vi se lői, illet ve pol gár mes te ri
válasz tá son  való jelöl te té se  miatt szü ne tel,  vagy
a szol gá la ti viszo nya  az ország gyű lé si  vagy
önkor mány za ti kép vi se lői, illet ve pol gár mes te ri
válasz tá son tör té nő meg vá lasz tá sa,  vagy álla mi
veze tőn ek  való meg vá lasz tá sa  vagy kine ve zé se
miatt  szűnt  meg.  E nega tív fel té tel nek  az igaz -
ság szol gál ta tás füg get len sé ge  és sem le ges sé -
ge  miatt abszo lút  kizáró  okot  kell jelen te nie.
Nem jelen te ne  viszont  kizáró fel té telt  az Euró pai
Unió bár mely szer vé nél vég zett ítél ke ző  vagy
igaz ság szol gál ta tó tevé keny ség.  A jogalko tó nak

egyéb abszolút  kizáró oko kat nem  kell meg je löl -
nie,  mivel  a  bíróvá tör té nő kine ve zés fel té te lei
között sze re pel nek  a leg je len tő sebb garan ciá lis
jel le gű nek mond ha tó kri té riu mok. ¾69

3.  Az  LB elnö ke megbízatásának kelet ke zé -
sé vel kap cso lat ban indo kolt  a hatá lyos sza bá -
lyo zást fenn tar ta ni.  Az Ország gyű lés minő sí tett
több sé ge  a köz tár sa sá gi  elnök javas la tá ra
választ ja  meg  az  LB elnö két.  A köz tár sa sá gi
elnök  a  jelölt sze mé lyé re vonat ko zó állás pont ját
az  OIT javas la tá ra ala kít ja  ki.  Az  OIT tehát –  a
mos ta ni elő ze tes véle mény nyil vá ní tá si  joga
helyett¾70 – javaslattételi jog gal ren del ke zik,
amely jogo sít ványt  az  LB elnö ké nek jog kör ei  és
az  OIT ös sze té te le indo kol. ¾71 Az  OIT  a  jelölt  vagy
jelöl tek sze mé lyé ről  az ülé sén  dönt.  Az  LB elnö -
ki tiszt ség  által meg kö ve telt pár tat lan ság  és  a
sem le ges ség meg va ló su lá sa érde ké ben  a sze -
mé lyi javas la tot  vagy javas la to kat tár gya ló  OIT
ülé sé re vonat ko zó  néhány sza bály  az álta lá nos
ren del ke zé sek től elté rő.  Ilyen eset ben  az  OIT
ülése akkor határozatképes, ha min den tag ja
jelen  van,  akik sza vaz nak – eset leg véle ményt
nyil vá ní ta nak –  a java solt sze mély ről  vagy sze -
mé lyek ről.  Ha kizá ró lag  egy sze mély ről  kell  az
ülés nek dön te ni, indo kolt len ne  csak  akkor  őt
java sol ni  az  LB elnö ki tiszt ség re,  ha  az  OIT
tagok több sé gé nek  a sza va za tát elnyer te, ellen -
ke ző eset ben  a tár gya lást  újra  kell kez de ni.  Az
eljá rás elhú zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa érde -
ké ben szük sé ges len ne határidőt is meg ál la pí ta -
ni.  Az  LB elnö ke meg bí za tá sá nak lejár ta  előtt
három hónap pal, illet ve,  ha  a meg bí za tá sa  nem
a meg bí za tá si idő tar tam letel te  miatt szű nik
meg,  a meg szű nést köve tő  egy hóna pon  belül
kell  az  új  LB elnö köt meg vá lasz ta ni.  Ez ter mé -
sze te sen  az  OIT eljá rá sát  is beha tá rol ja.  Az  OIT
ilyen ese tek ben havon ta több ször  is ülé sez het -
ne,  az ülé se ket  az  OIT elnö ke hív ná ös sze,  de
ös sze kel le ne hív nia,  ha  azt  az  OIT  tagok meg -
ha tá ro zott  része – pél dá ul egy har ma da –  kéri.  A
javas lat té te li jog ból követ ke ző en  a  több sze mé lyi
alter na tí va ese tén  a java solt sze mé lyek ről szó ló
sza va zá si végered ményt, illet ve – eset le ge sen –
az  OIT  tagok véleményét  meg  kell kül de ni  a köz -
tár sa sá gi elnök nek, aki mérlegelési jog kö ré ben
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dönt  annak  a java solt sze mély nek  a kilé té ről,
akit  az Ország gyű lés nek meg vá lasz tás ra elő ter -
jeszt.  Az  egyéb eljá rá si sza bá lyo kat  az  OIT
műkö dé si sza bály za ta álla pí ta ná  meg.

E konstrukció biz to sít ja egy rész ről  az  LB
elnö ké nek szak mai hozzáértését, mivel  az  LB
elnö ke ként bíró nak,  az  OIT elnö ke ként igaz ga tá -
si fela da tok ellá tá sá ban jár tas nak  kell len nie.
Hoz zá já rul más részt  az  LB elnö ke legitimitásá-
hoz, mivel  a tiszt ség re  az  a tes tü let ( az  OIT),
illet ve  annak lega lább  egy tag ja jelö li, amely nek
az elnö ke  lesz.  Az  OIT  bíró tag jai  között ugya nis
–  az  OIT  bírói tag jai meg vá lasz tá sá nak sza bá -
lyai  miatt –  lehet leg fel sőbb bíró sá gi  bíró  is.
Mivel  az  LB elnö két  az Ország gyű lés választ ja,
az  OIT javas lat té te li  jogát  az ös sze té te le –  az
igaz ság ügy-mi nisz ter  és  két ország gyű lé si kép -
vi se lő tag sá ga –  is indo kol ja.  A  tagok cso port já -
ba tar to zik  még  a leg főbb  ügyész  és  a  Magyar
Ügy vé di Kama ra elnö ke.  A  Bsz. indo ko lá sa sze -
rint  az  OIT sze mé lyi ös sze té te le  azért  került  ily
módon meg ha tá ro zás ra,  mert  e meg ol dás lehe -
tő vé  teszi  a bíró sá gok igaz ga tá sá nak folya ma tá -
ban  az igaz ság szol gál ta tás álta lá nos alkot má -
nyos köve tel mé nye i nek érvény re jut ta tá sát  és  a
bíró sá gok hely ze té nek folya ma tos meg is me ré -
sét.  Az  LB  elnök jog ál lá sá ra vonat ko zó  új sza bá -
lyo zá si kon cep ció nak indo kolt  a jogalko tó  ez irá -
nyú szán dé kát  is figye lem be ven nie.

4.  A meg bí za tás időtartama hat  év, ame lyet
sze ren csés len ne  az Alkot mány ban expres sis
ver bis rög zí te ni.  A  hat  év mel lett  szól  annak
garan ciá lis minő sé ge, illet ve  a koráb bi sza bá lyo -
zá si meg ol dás  is. Ugyan csak alkot má nyi sza bá -
lyo zást igé nyel ne  az,  hogy  az  LB elnö ke  a tiszt -
ség re újraválasztható-e .  A töb bi köz jo gi
mél tó ság ra  és veze tő tiszt ség vi se lők re vonat ko -
zó tör vé nyi ren del ke zé sek ből kiin dul va  az  LB
elnö ki tiszt sé get egy szer újra vá laszt ha tó ként
len ne indo kolt sza bá lyoz ni.

5.  Az  LB tiszt sé gé vel kap cso la tos összeférhe-
tetlenségi  okok fel me rü lé se ese tén  az álta lá ban
alkal ma zott eljárási sza bá lyo kat kell alkal maz ni,
és  ezt  a vonat ko zó jog sza bály ban expres sis ver -
bis rög zí te ni. Eze ket  az álta lá nos sza bá lyo kat  az
aláb bi ak ban  lehet rövi den ös sze fog lal ni.  Az ös -
sze fér he tet len sé gi  oknak –  a meg vá lasz tás tól,
vagy  az  ok fel me rü lé sé től szá mí tott – meg ha tá ro -
zott idő tar tam alat ti  meg  nem szűn te té se  a meg -

bí za tás meg szű né sét ered mé nye zi, ame lyet  az
LB  elnök ese té ben  a köztársasági  elnök javas la -
tá ra  az Ország gyű lés két har ma dos több ség gel
álla pít  meg.  Abban  a sze ren csés eset ben,  ha  a
jogalko tó  úgy  dönt,  hogy  az  LB elnö ke  bíró,  akkor
a  rá vonat ko zó ös sze fér he tet len sé gi oko kat alap -
ve tő en meg ha tá roz zák  a  bírói mivolt ból faka dó
ös sze fér he tet len sé gi  okok.  Ezek  a  bíró jog ál lá sá -
nál  már sza bá lyo zás ra került ek, ¾72 így  az  itt tör té -
nő meg is mét lé sük től  el  lehet tekin te ni.  Ha  az  LB
elnö ké vel szem ben bár mi lyen ös sze fér he tet len -
sé gi  ok merül ne  fel,  és  nem kerül ne meg szűn te -
tés re,  az nem csak  a  bírói tiszt sé get,  hanem  az
LB elnö ki meg bí za tást  is meg szűn tet né.

6.  Az  LB elnö ki meg bí za tás nak a  bírói szol -
gá la ti viszon nyal ös sze füg gő meg szű né si  oka
az,  ha  az  LB elnö ké nek  bírói tiszt sé ge állam pol -
gár sá gá nak  vagy válasz tó jo gá nak elvesz té se,
illet ve ös sze fér he tet len sé gi  ok  miatt szű nik  meg.
A meg bí za tás természetes meg szű né si okai nak
minő sít he tők  az  LB  elnök halá la  és  a 70. éle té -
vé nek elé ré se, ami kor  az  LB elnö ke nyug díj ba
vonul, füg get le nül  attól,  hogy  a meg bí za tá sá ból
men nyi  idő  van  még hát ra. Hason ló meg szű né -
si  oka  a hatá ro zott  idő letel te  is.  A spe ciá lis
alkot mány jo gi stá tu sá ból adó dó meg szű né si
okok közé tar to zik első ként  az  az  eset, ami kor
az  LB  elnök fele lős sé gét saját os eljá rás  során
meg ál la pí tot ták,  és  LB elnö ki tiszt sé gé től meg -
fosz tot ták.  A máso dik spe ciá lis  ok, ami kor  az  LB
elnö ke  a fela da tát meg ha tá ro zott ide ig (90  nap)
neki  fel  nem róha tó  módon  nem  képes ellát ni,  és
ezért  az Ország gyű lés  őt  a köz tár sa sá gi  elnök
javas la tá ra tiszt sé gé ből fel men ti.  Végül  ide tar to -
zik  az  is,  hogy  az  LB  elnök tisz té gé ről bár mi kor
lemond hat,  amely szán dé kát írás ban közöl nie
kell  az Ország gyű lés sel,  aki köte les  azt elfo gad -
ni.

7.  Az  LB elnö ké nek fele lős sé ge meg ha tá ro -
zá sa kor – tekin tet tel tiszt sé gé ből adó dó joga inak
és köte les sé ge i nek sokré tű sé gé re –  nem
marad ha tunk  a  bírói szol gá la ti  viszony kere tei
között. ¾73 Indo kolt sajátos –  a töb bi köz jo gi mél tó -
sá go ké hoz hason ló – felelősségi sza bá lyok
meg ál la pí tá sa,  a fele lős ség re  vonás eljá rá sát
pedig  a  bírói hatal mi  ág füg get len sé gé re tekin -
tet tel szük sé ges meg al kot ni. Eze ket  a köve tel -
mé nye ket figye lem be  véve  a követ ke ző meg ol -
dás  jöhet szó ba.
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Az  LB  elnök felelőssége  akkor  áll  be, ha hiva -
ta li köte les sé gé vel ös sze füg gés ben szán dé kos
Alkot mány-  vagy tör vény sér tést  követ  el, illet ve
ha tiszt sé gé hez mél tat lan maga tar tást tanú sít.

A fele lős ség re  vonást  a köz tár sa sá gi  elnök
kez de mé nye zi  az  OIT-vel  való kon zul tá ci ót
köve tő en.  Ezt alá tá maszt ja,  hogy  az  LB  elnök
sze mé lyé re  is  a köz tár sa sá gi  elnök  tesz javas la -
tot.  Nem len ne sze ren csés,  ha  az eljá rás kez de -
mé nye zé sé re  a bíró sá gi szer ve ze ten  belül elhe -
lyez ke dő tes tü le tet  vagy sze mélyt jogo sí ta na  a
sza bá lyo zás,  mert  ez  nem garan tál ná  az elfo gu -
lat lan sá got.  A bíró sá gi szer ve zet igaz ga tá sát
vég ző  OIT-vel  való kon zul tá ció azon ban  azért
indo kolt,  mert  ez  a tes tü let  képes szak mai szem -
pont ból meg ít él ni,  hogy  a túl nyo mó rész ben
szin tén igaz ga tá si fela da to kat ellá tó  LB  elnök
való ban meg sér tet te-e hiva ta li köte les sé gét.  A
fele lős ség re voná si eljárás meg in dí tá sá ról  az
Ország gyű lés  dönt a kép vi se lők két har ma dá nak
sza va za tá val.  Az eljá rást lefoly ta tó  szerv meg -
ha tá ro zá sá nál  több variá ció  jöhet szó ba: pél dá ul
az Alkot mány bí ró ság  vagy  az  LB fegyel mi bíró -
sá ga.  Az Alkot mány bí ró ság állam bí ró sá gi sze -
rep kö rét azon ban  nem indo kolt kiter jesz te ni  erre
az eljá rás ra,  mert –  mint  a gya kor lat  is alá tá -
maszt ja –  a  két  szerv egy más tól füg get len.  A
bíró sá gi szer ve ze ten belü li fele lős ség re vonás -
sal kap cso la tos aggá lyok ra  pedig  már  fent utal -
tunk.  Ebből követ ke ző en eljá rást – kizá rá sos
ala pon  és szak mai meg fon to lá so kat  is figye lem -
be  véve –  az  OIT foly tat hat ná  le, a bün te tő jo gi -
lag üldö zen dő cse lek mény  miatt indí tott eljá rás -
ban  a  vádat  a szin tén  OIT-tag leg főbb  ügyész
kép vi se li.  Az  OIT álla pí ta ná  meg  az  elnök fele -
lős sé gét,  a dön tés hez  az érin tett kivé te lé vel
lega lább  tíz  tag  igen sza va za ta szük sé ges.  Így
kikü szö böl he tő,  hogy  csak  a  bíró  tagok egye tér -
té sé vel szü les sen dön tés  az  elnök fele lős sé gé -
ről.  Ezt köve tő en  az  OIT fele lős ség fen nál lá sá val
kap cso la tos állás fog la lá sát  a par la ment  elé ter -
jesz ti.  Az Ország gyű lés  az  LB elnö két  az  OIT
hatá ro za ta alap ján tiszt sé gé ből megfoszthatja.

8.  A jövő be li tör vé nyi szin tű sza bá lyo zás ban
az  LB elnö ké nek fela da tai ra, jogai ra  és köte les -
sé ge i re vonat ko zó regu lá ci ót jelen tő sen bőví te ni
nem  kell,  de fel tét le nül egy sé ge sí te ni szük sé ges.

A külön fé le jog for rá sok ban fel lel he tő képviseleti,
rész vé te li, kez de mé nye zé si, javas lat té te li  és
véle mé nye zé si funk ciók kal érde mes kez de ni  az
átte kin tést,  mert  ezek tisz táz zák  az  LB elnö ké nek
viszo nyát  a töb bi állam ha tal mi  ággal. Igazság-
szolgáltatási tevé keny sé gé vel kap cso lat ban  meg
kell álla pí ta ni,  hogy ítél ke ző tevé keny sé get men -
nyi ben gya ko rol,  és  az ítél ke zés egy sé gé vel kap -
cso lat ban  milyen teen dői van nak. Igazgatási
fela da tai ra ele gen dő csu pán utal ni:  ő  az  OIT
elnö ke, vala mint  a Leg fel sőbb Bíró ság egy sze -
mé lyi fele lős veze tő je ként ellát ja  a bíró ság elnö -
ke számá ra elő írt fela da to kat.  E kéti rá nyú tevé -
keny sé get ter mé sze te sen tovább ra  is   a
szer ve ze ti  és műkö dé si sza bály za tok ban  kell
rész le tez ni,  mert  ez  áll össz hang ban  a bíró sá gok
igaz ga tá si önál ló sá gá nak köve tel mé nyé vel.
Végül  fel kel le ne sorol ni tisztségéből adó dó spe -
ciá lis  jogait, utal va  a jut ta tá sai ról szó ló  külön tör -
vény re, továb bá kiegé szít ve  a men tel mi jog gal  is.
Kötelezettségei szem pont já ból szük sé ges utal ni
arra,  hogy  reá  a  bírók köte les sé gei  a meg fe le lő
elté ré sek kel alkal ma zan dók.

Összegzés

A  vázolt rész le tes sza bá lyo zás véle mé nyünk
sze rint megfelelően tükröz né az  LB elnö ké nek  az
állam szer ve zet ben elfog lalt  helyét,  amely  a füg -
get len  bírói hatal mi  ág kép vi se le té ben,  a bíró sá -
gi szer ve zet fel ső szin tű veze té sé ben  és igaz ga -
tá sá ban, vala mint  az igaz ság szol gál ta tás  és
ítél ke zés egy sé ge felet ti őrkö dés ben ragad ha tó
meg.

Még egy szer hang sú lyoz ni kíván juk,  hogy  a
fent bemu ta tott sza bá lyo zá si javas lat ter mé sze -
te sen  nem  az egyet len  helyes  és fel tét le nül köve -
ten dő meg ol dás.  A tanulmány leg fon to sabb cél ja
az  volt,  hogy fel hív ja  a figyel met  a sza bá lyo zat -
lan ság ból adó dó veszé lyek re.  A jog ál la mi ság
érték tar tal mú alap ele me ként meg ha tá roz ha tó
bírói füg get len ség ugya nis  nem jelen ti  azt,  hogy
a tör vény ho zó  ne len ne köte les sza bályt alkot ni  a
bírói hatal mat kép vi se lő  LB elnö kre ¾74,  sőt  olyan
garan ciá lis sza bá lyok szük sé ge sek  ennek  a köz -
jo gi mél tó ság nak vonat ko zá sá ban, ame lyek
foko zot tab ban biz to sít ják  a  bírói füg get len sé get.
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