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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 . évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

benyújtani

Trócsányi László igazságügy miniszterhez

„Mi igaz abból, hogy miniszter úr rendeleti úton kívánná kormányzati tisztviselőkkel
feltölteni a közigazgatási bírói álláshelyeket?” címmel

Tisztelt Miniszter Úr !

Tisztában vagyok azzal, hogy a közigazgatási bíráskodás megújítása Önnek jelenleg betöltött
tisztségétől függetlenül is kiemelkedően fontos személyes szakmai célja . Éppen ezért
szeretnék — ahelyett, hogy tényként kezelném az ügyben eddig megjelent, f őként a
kormányzati állásponttal szemben kritikus véleményeket megjelenítő híradásokat — első
kézből információkat kérni öntől arról, hogy pontosan mit, miért és milyen eljárásban kívá n
Ön rendeletben szabályozni a közigazgatási bírói álláshelyek betöltéséhez szükséges szakmai
feltételekkel, ezen belül is konkrétan a pályázatok elbírálása során figyelembe vett szakmai
tapasztalattal és annak értékelésével összefüggésében . A rendelkezésemre álló információk
alapján valószínűsítem, hogy tárcája kidolgozott a tárgyban egy rendelettervezetet, amelyne k
előzetes, nem nyilvános szakmai egyeztetése zajlik . Más ügyben talán furcsa lenne, hogy eg y
ilyen előkészítési szakaszban álló, elvileg a sarkalatos törvényi szabályozás keretein belü l
csak technikai részletkérdéseket szabályozó jogszabálytervezet kapcsán országgy űlés i
képviselő kérdést tegyen fel, azonban az ügy alkotmányos és politikai érzékenységére, a bíró i
függetlenséggel való kapcsolatára tekintettel talán nem éri váratlanul az érdekl ődésem .

Ennek fényében kérem, hogy az alábbi kérdésekre válaszoljon:



1. Milyen szakaszban áll a bevezetőben említett miniszteri rendelet előkészítése?
Megismerhető lesz-e a nyilvánosság számára a tervezet szövege, és ha igen, mikor? Mikorr a
tervezi a rendelet kiadását?

2. Melyek az eddigi egyeztetések jelenleg ismert eredményei az Ön olvasatában?

3. Valóban kétszeres pontértékben tervezi-e figyelembe venni a rendelettervezet a z
államigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlatot a bíróságon eltöltött szakmai gyakorlatho z
képest? Ha igen, úgy ezt szövegszerűen milyen szabályozással tenné, és ennek mi az Ön által
azonosított alkotmányos indoka?

4. Milyen garanciákat lát biztosíthatónak a pályázatokra vonatkozó rendeleti szabályozás
szintjén annak érdekében, hogy mind a közigazgatási bíráskodás tartalmi kérdéseire val ó
tényleges kormányzati befolyás, mind annak — a közigazgatási bíráskodási reformot
veszélyeztető — látszata kiküszöbölhető legyen?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 augusztus 3 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő (LMP)
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