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A/. Alkotmánybirósághoz 2017. október 18-án kelt beacfványomban kcrtem a biróságok
s/.crvexctcröl és igazgalásáról s/.óló 2011. évi CLXI. lörvény (Bszi. ) 90. § (2) bekexdés ci)
pontja alaptörvény-cllcnessegénck megállapilásál cs annak a hatálybalépcse napjára
viss/. amcnöleges halátyú mtígsemmisítcsct, alkalmazásának állalános jellcgű kizárását.

Krintcttscgcm alátámas7tására clöadtam, lioyy a liudapest K.örnycki Törvcnys/. ék öss/.bírói
crlcke/. lelcn 2017. októbcr 13-an küldtiltt: válas/totlak, igy lajija vagyok az új Ors/.ágos
Birósági 'l'anács tagjail mcgválasxtó küldötlgyűlcsnck.

Mint arra rámulaltam: az ismcrletclt jogs/. abályi környcxel alapján, mint olyan birósági
vc/clö, aki küldötl cs cgybcn indulni szcretnc ax Oli'l' lagjainak válasxtásán, a I?szi. 90. § (2)
bckc/.dcs u) pontja lckinlclcbcn potenciálisan crintelt vagyok. mivcl az 01511 elnökc írásbcli
liKyclmc/. lclcsbcn rószcsítcll,

Amcnnyibcn jogorvosliittiil t'ltem volnii ;iz inisbcli f'igyclmt'y. trtí's. sfl szrmben, úgy
magam . iktiviiltam volna a Bs/. i. scrclmcxett ki.(;ir;is( crctlmcnyexö s/:abály;it. Emiatt ay,
irásbcli t'igyelmc/. tetésscl sy. cmbcn jogorvoslattal nem cltrm.

Azonban ax OIÍII clnökc 2017. októbcr 18-án éll a Bjl. 106. § (I) bckcxdcscben bixtosítolt
Jogköróvcl cs l'cgyclmi cljárá.sl kc/tlcmcnycxctl vclem s/.embcn.

A Budapesl lcrülclón műküdő ílclötábla mcllt'tl cljáró clsölokú s/.olgálali bírósáy a mai napon
kc/.besitctt S/.1''26/20I7/2. s/.ámú haláro/.atával a/. eljárás lcfolylatásának rcs/. letciröl - a
lanács laíijai cs a vi/sgálóbi/tos s/.cmclyeröl tájéko/tiilott.

A l'cgyvlmi eljárás tehál l'olyamatban van cllenem, igy a Bs/. i. 90. § (2) bckcxdcs ti) pontja
s/. emclycmet crintöcn hatályosuK. Kx pcdig cgyrcs/. t a/. t jclcnti, hogy crintcttscgcm már
ncm csak po<unciális, hancm lenytcgcscn is l'cnniíll, hisy.cn Alaptiirvcnybcn bixtosilott
jogaim ii támadott jogs^abiilyi rcndclke/.és halályosuliisa l'olytán kiixvetlunül, bírói
ttiintes ní'lkül s/. cnveiltt'k screlmft.

Másró.s/. t a ISs/. i. 90. § (2) bekc/. tlés <i) pontja velem s/. cmbcn (cnylcscsen hatályosult, igy
;i/. Abtv. 30. § (1) bckczduse s^crinti ISO napos határidön bclül turjcsy. tcttem clö a/. Abtv.
26. § (2) bckt'/. dcsc szerinli iilkotmányjosi panas^t.



Kércm, hogy indilványom elbirásakor sy. ivcskcdienck figyclcmbc venni az crintcUscgcmbcn
bekövetkezctt változást.

Budapcsl, 20)7. októbcr 31. napján
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