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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §

(1)  A Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökét  az  Országgyűlés a  határozatlan  időre  kinevezett  és
összesen  legalább  tízéves,  rendes  bíróságon  közigazgatási  ügyszakban  vagy  közigazgatási
bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák és közigazgatási bírák

[a) a  határozatlan  időre  kinevezett  és  összesen  legalább  ötéves,  rendes  bíróságon
közigazgatási ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal
rendelkező bírák és közigazgatási bírák, vagy
b) a határozatlan időre kinevezett bírói szolgálati viszonnyal, valamint összesen legalább
tízéves  –  e  törvényben  meghatározott  –  közigazgatási  jogi  szakterületen  szerzett
joggyakorlati idővel rendelkező személyek]

közül választja az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az  (1)  bekezdés  b)  pontja  alkalmazásában  közigazgatási  jogi  szakterületen  szerzett

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. 



joggyakorlati időnek minősül a jogi szakvizsga letételét követő
a) hatósági  jogalkalmazói  tevékenység,  valamint  annak  közvetlen  irányítása,  a
közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti perekben, illetve közigazgatási perekben a
hatóság képviselete,
b) igazságügyi alkalmazottként közigazgatási ügyszakban kifejtett tevékenység,
c) alkotmánybíróként,  ügyészként,  ügyészségi  alkalmazottként,  ügyvédként,
jogtanácsosként közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
d) az  Alkotmánybíróság  Hivatalánál,  az  Állami  Számvevőszéknél  valamint  az  Alapvető
Jogok Biztosának Hivatalánál a hatósági jogalkalmazói tevékenység külső ellenőrzéséhez,
vagy közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
e) a nemzetközi igazságszolgáltatási szervezetben, közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan
kifejtett igazságszolgáltatási tevékenység,
f) közigazgatási eljárásjogi vagy közigazgatási perjogi jogszabály előkészítésében, valamint
véleményezésében való részvétel

időtartama.]

Indokolás 

A javaslat szerint a határozatlan időre kinevezett legfőbb bírónak legalább öt éves gyakorlatának
kell lennie, amely rendkívül kevés. Ha a közigazgatási szakterületről jön, akkor pedig legalább
10 éves gyakorlatnak kell lennie. Egy ilyen új magas szintű bíróság elnökétől sokkal hosszabb
szolgálati viszony lenne elvárható bírói tevékenységben. Nagyon úgy tűnik, hogy a jogszabály
tényleg magára Patyi Andrásra van kiírva.

A közigazgatási gyakorlat követelményének törlésével a (2) bekezdés is feleslegessé vált.
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