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[22. §

A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a X. Igazságügyi Minisztérium
fejezet,  20.  cím,  2.  alcím,  29.  A  közigazgatási  bírósági  szervezet  létrehozásának  és
működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása jogcímcsoport terhére a XIV.
Belügyminisztérium, valamint a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az
átcsoportosított  előirányzat  terhére  történő  visszarendezésre  a  XIV.  Belügyminisztérium,
illetőleg a XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet X. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 29. 
Jogcímcsoport

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Módosítás jellege: elhagyás

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Célelőirányzatok

      [29
A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és 
működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások 
támogatása]

[1 648,0]
/-1 648,0 m.

kiadás/

[4 000,0]
/-4 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az elkülönült közigazgatási bíráskodás nem eredendően rossz. Az LMP is azt hangoztatta az
elmúlt  években,  hogy  a  rendszerváltozás  óta  méltatlan  és  átgondolatlan  a  közigazgatási
bíráskodás helyzete a bírósági rendszerben. Az LMP azzal is tisztában van, hogy jelenleg milyen
akadályai  vannak  a  közigazgatás  törvényes  működése  feletti  megfelelő  kontrollnak,  ám  a
rendszerszintű változás régóta megfogalmazódott igénye nem legitimálhat olyan közigazgatási
bírósági  rendszert,  amely  egyúttal  a  kormányzati  befolyás  növelésére  és  a  bíróságok
függetlenségének csorbítására alkalmas.

Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy a kormánytöbbség szimplán a Kúria közigazgatási ügyszakos
bíráin kíván bosszút állni. Az igazságügyi miniszter két évvel ezelőtti – kétharmad hiányában
elhalt  –  javaslatában  egyáltalán  nem  volt  szó  arról,  hogy  a  Kúria  megszűnne  a  bírósági
szervezetrendszer legfőbb szerve lenni:  a Közigazgatási  Felsőbíróság eredetileg a Kúria alatt
helyezkedett volna el a szervezetrendszerben. Most viszont az a kormánytöbbség, amelyik hat
éve még megszüntette a Legfelsőbb Bíróság önálló közigazgatási kollégiumát, illetve még két
éve sem kívánta a Kúria feladatkörét megváltoztatni, hirtelen ráébred arra, hogy teljesen önálló
legfelsőbb közigazgatási bíróságra van szükség. Ez a lépés semmi másra nem jó, mint hogy a
szakmailag  túl  autonóm  kúriai  közigazgatási  ügyszakos  bíráktól  megszabadulhasson  a
kormánytöbbség, ezért nehéz másként tekinteni erre a javaslatra, mint a választási bíráskodás
miatti  politikai  bosszúállásra.  Az  LMP  szerint  ezért  a  jelenlegi  politikai  környezetben  az
elkülönült  közigazgatási  bíráskodás  nem  biztosítja  a  végrehajtó  hatalom  hatékony,  hatalmi-
politikai céloktól mentes jogi kontrollját.
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