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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (5) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(5) Nem választható a közigazgatási bírói tanács tagjává
[c) aki ellen fegyelmi eljárás van folyamatban,]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Szünetel  a közigazgatási bírói tanácsi tagság, ha az (5) bekezdés  [c),  ]d) vagy e) pontjában
meghatározott kizáró ok utóbb következett be. A szünetelés időtartama alatt a közigazgatási bírói
tanácsi tagságból fakadó jogok nem gyakorolhatók. A szünetelő tagot a határozatképesség számítása
során figyelmen kívül kell hagyni.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Nem választható a Közigazgatási Felsőbíróság elnökévé,

1 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. 



a) akivel szemben  [fegyelmi vagy ]– a magánvádas  és pótmagánvádló vádindítványa alapján
indult eljárást kivéve – büntetőeljárás van folyamatban,

Indokolás 

A javaslat szerint ha fegyelmi eljárás van folyamatban valakivel szemben, nem választható meg
vezetői tisztségekre.

Ez egyrészről az ártatlanság vélelme ellen hat, másrészről pedig könnyen vissza lehet élni vele,
hogy a vezetőséget kritizáló bíró ne lehessen vezető. Elképzelhető, hogy egyszerűen fegyelmi
eljárást  rendelhetnek  el  akár  alaptalanul  addig,  amíg  a  választás  zajlik,  majd  megszűnik
fegyelemsértés hiánya miatt, de a választás már addigra megtörtént.

E  visszaélésre  sajnos  a  "rendes"  bírósági  rendszerben  is  számtalan  példa  van,  így  ezt  ide
átemelni felesleges és káros is lenne.
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