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Törvényszék^ JO l^jmu^J^n^J^
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naR^ezteÍtettvegzésevel, az elsöfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó jogi álláspontja az, hogy azalaptörvenyben^ztoskottjo g^ak
^^S^g^^"^^a^Hao k^Jogalkalm^su^o^,
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terjeszt elö, tisztelettel kérve az Alkotniánybíróságot arra, hogy:
- az Abtv. 26. § (l)J?ekezdése, valamint az Abty. 41. §^)_bek^d^^^n
" ^^tt^SbÍ^^ azAlaptörvény 24.cikk (2)bekezde^nA^
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alaptö^énnyel'^ló"összhangját, Ílletve állapítsa meg a hivatkozott
jogszabályi rcndelkezés alaptörvény-ellenességet.



A régi Bjt. 57. § (1) bekezdés b/ pontja akként rendelkezett, hogy:"A bíró
szolgálati viszonya megszűnik, ha az elsö bírói kinevezés 3 éves
időtartama lejárt és a bíró határozatlan idejű kinevezésére nem tettek
előterjesztést.

- AzAbtv. 27, § alapján, figyelemmel az Abtv. 2. 8. § (2) bekezdésére és az
Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d/ pontjára, szíveskedjen felülvizsgálni
a hivatkozott végzések Alaptörvénnyel való összhangját, amennyiben az
sérti:

1. az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdésében rögzített, az egyes bíró
fúggetlenségét garantáló, a bíró számára biztositottjogot, mely a-
lapvetö alkotmányjogi jelentőségű kérdés.
( 4/2014. (1. 30. ) AB határozat)

Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése szerint: " ... ... A bírákat
tisztségükböl csak sarkalatos törvényben meghatározott okbólés
és eljárás keretében lehet elmozdítani....

2. az Alaptörvény XXVIII. cikk által deklaralt, a bírósághoz fordulás
Biztosító alapjogot.
"Mindenkinekjoga van ahhoz, hogy ... valamely perben ajogait és
kötelezettségeit törvény által felállitort, független és pártatlan
bíróság bírálja el."

A bírósághoz fordulása joga alapjogi védelmet élvez. Ez azonban
csak akkor biztosított, ha a bíróság érden-iben dönt a perben
elöterjesztett kérelmekról. Lényeges eleme a bírósághoz fordulás
jogának, a bírói ítélet végrehajtása, végrehajthatósága is.

Tisztelettel kérem az Alkotmánybíróságot:

1. A hivatkozott végzések,., valnmint a salgótarjáni közigazgatási és
Munkaügyi 'Bíróság 2. M. 75/2019/9. számú végzésének a
megsemmisitesere is.

2. Kötelezze az elsőfokú bíróságot az eljárás lelblytatására.

Az inditványozó ajogorvoslati jogát kimeritette.
Perújítási illetve felülvizsgálati eljárás nincs folyamatban.
Az indítványozó személyes adatai közzétételéhez nem já

Tiszte'. etlel




