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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Ha a miniszter a meghallgatást  követően nem ért  egyet a véleményező bizottság által
felterjesztett  rangsorral,  írásbeli  indokolás  mellett  megváltoztathatja  és  a  megváltoztatott
rangsor alapján első helyre került

a) nem bírói jogállású személy kinevezési javaslatát – mellékelve a véleményező bizottság
által megállapított rangsort és a rangsor megváltoztatásának indokait is –, a köztársasági
elnöknek  felterjeszti,  és  a  köztársasági  elnöki  kinevezés  után  beosztja  az  elnyert
közigazgatási bírói álláshelyre,
b) bírói jogállású személy esetén dönt a bírónak az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre
való beosztásáról.]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A miniszter a pályázatot indokolt döntésével eredménytelenné nyilvánítja, ha
a)  a  pályázat  elbírálása  során  az  elbírálási  folyamatban  résztvevők  olyan  súlyos  eljárási

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. 



szabálysértést követtek el, amely nem orvosolható[,].
[b) a pályázat kiírását követően olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként az
álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül szükséges betölteni.]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: elhagyás

[14. §

(1) A Közigazgatási  Felsőbíróságon  rendszeresített  közigazgatási  bírói  álláshely  betöltése
esetén a közigazgatási bírói pályázatra vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

(2) A  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke  a  10.  §  (5)  bekezdése  szerint
felterjesztett pályázathoz csatolja az azzal kapcsolatos véleményét.

(3) Ha  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökének  véleménye  a  véleményező  bizottság  által
felterjesztett rangsortól eltér, a miniszter a pályázókat a 11. § szerint meghallgatja, és annak
eredményéhez képest a 12. § szerint jár el.]

Indokolás 

1-2. 

A kormány  tagja  érdemi  mérlegelési  jogot  bírósági  vezetők  kinevezésének  kérdésben  nem
kaphat.

3. 

A felsőbírósági elnök vezeti azt a testületet, amely a pályázói rangsort kialakítja, így nagyobb
befolyása van a rangsor szakmai tartalmára, mint bárki másnak. Ha a testületben ennek ellenére
kisebbségben marad, akkor a törvényjavaslat szerint a magyar közigazgatási működés legszebb
nem jogállami hagyományait követve „felmehet a miniszterhez” panaszkodni. Ez minden érintett
fél  számára kínos  eljárás  lenne,  emellett  ráadásul  a  kormány tagja  érdemi  mérlegelési  jogot
bírókinevezési kérdésben nem kaphat.

2


