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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) Az e törvényben és az államháztartásról szóló törvényben meghatározott általános és különös
rendelkezések  szerint  a  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  gyakorolja  a  központi
költségvetés közigazgatási bíróságok fejezete tekintetében a fejezetet irányító szerv hatásköreit.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  állítja  össze  a  központi  költségvetés
közigazgatási bíróságok fejezetére vonatkozó javaslatot, illetve a központi költségvetés e fejezete
végrehajtására vonatkozó beszámolót, amelyekre ezt megelőzően javaslatot tesz.

[(2) A  miniszter  (1)  bekezdésben  foglalt  költségvetési  javaslatának  és  beszámolójának
összeállítása  érdekében  –  legalább  negyvenöt  napos  határidő  tűzésével  –  felkéri  a

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. 



Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökét,  hogy  tegyen  javaslatot  a  központi  költségvetés
közigazgatási bíróságok fejezetének, illetve a központi költségvetés e fejezete végrehajtására
vonatkozó  beszámoló  (a  továbbiakban  együtt:  költségvetési  fejezeti  javaslat)  részletes
tartalmára.]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(6) Ha  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  a  (2)  bekezdésében  foglalt  felkérésnek
határidőben  nem tesz  eleget,  a  miniszter a  központi  költségvetési  közigazgatási  bíróságok
fejezetére az előző évi központi költségvetési közigazgatási bíróságok fejezetével megegyező
javaslatot tesz.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §

(1) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  az elkészített költségvetést és a beszámolót
határidő  tűzésével,  véleményezésre  megküldi  [a  Közigazgatási  Felsőbíróság elnökének és  ]az
OKBT-nek.

(2) A [miniszter által ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a 30. §-ban foglaltak szerint elkészített
költségvetést  és beszámolót a  [Kormány a ]központi  költségvetésről  szóló törvényjavaslat  és a
végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat részeként  [változtatás nélkül ]terjeszti az Országgyűlés
elé[ azzal, hogy a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének véleményét is egyidejűleg megküldi].

(3) A [miniszter és a ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke meghívottként részt vesz az Országgyűlés
költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és
az  annak végrehajtására  vonatkozó törvényjavaslat  közigazgatási  bíróságokról  szóló  fejezetének
megtárgyalásakor.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

[A miniszter ellátja a 29. § (1) bekezdésében foglalt feladatokat azzal, hogy költségvetési  ]

2



Költségvetési év közben a fejezeten belül új alcím, jogcímcsoport, jogcím létrehozásához, a fejezet
címrendjének,  valamint  a  címrend  alá  rendezett  alcímek,  jogcímcsoportok  módosításához,
kiegészítéséhez és fejezeten belüli előirányzatok közötti átcsoportosításhoz

[a) a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének]
b) - ha az átcsoportosítás nem a Közigazgatási Felsőbíróság címét érinti[,] - az OKBT

egyetértése szükséges.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: elhagyás

[33. §

A központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetével kapcsolatban az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 33. § (1)-(2) és (5) bekezdésben biztosított jogaival a Kormány és az államháztartásért
felelős  miniszter  nem  élhet,  a  fejezet  címrendjének  32.  §  szerinti  módosítására,
kiegészítésére a miniszter az ott meghatározottak szerint jogosult,
b) 33.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  megállapodás  érvényességéhez  az  OKBT
véleményének beszerzése és a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének egyetértése szükséges.]

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: módosítás

(3) A közigazgatási bíróság szervezeti és működési szabályzatát a közigazgatási bíróság elnöke adja
ki azzal, hogy a közigazgatási törvényszék esetén a (4)-(6) bekezdést is alkalmazni kell.

[(4) A közigazgatási  törvényszék  elnöke a  szervezeti  és  működési  szabályzatot  jóváhagyás
céljából felterjeszti a miniszternek, amelyhez csatolja a közigazgatási bírói tanács véleményét
is.

(5) A közigazgatási  törvényszék szervezeti  és működési szabályzatát  a miniszter legfeljebb
harminc napon belül megvizsgálja. Ha nem ütközik jogszabályba, a miniszter azt jóváhagyja,
és jóváhagyását haladéktalanul megküldi a közigazgatási bíróság elnökének.

(6) Ha a közigazgatási törvényszék szervezeti és működési szabályzata jogszabályba ütközik, a
miniszter a jóváhagyás megtagadását és annak indokait haladéktalanul közli a közigazgatási
törvényszék elnökével,  aki  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  kifogásolt  pontját  harminc
napon belül módosítja.]

Módosítópont sorszáma: 8.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. §
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) A [miniszter a közigazgatási bíróság elnökének javaslatára – a közigazgatási törvényszék
esetén a ]Közigazgatási Felsőbíróság  [elnökének véleménye megismerését követően – ]elnöke
meghatározza a közigazgatási bíróság bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámát.

(2)  A  közigazgatási  bírák  személyi  nyilvántartásának  feladatait  a  [miniszter  ]Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke látja el.

(3) A közigazgatási törvényszék elnöke felett a munkáltatói jogokat a  [miniszter ]Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke gyakorolja.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A 81. § szerint beosztott bírák vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat a  [miniszter ]
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke látja el.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. §
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A  közigazgatási  bíróság  elnöke  közigazgatási  bíróság  személyi  tanácsa  véleményének
megismerését követően javaslatot tesz a  [miniszternek ]Közigazgatási Felsőbíróság elnökének  a
kinevezésre.

(4)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  a  (3)  bekezdés  szerint  javasolt  személyt
kinevezi.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39. §

(1)  A  közigazgatási  bíróság  titkári  és  fogalmazói  álláshelyére  a  pályázatot  a  [miniszter  ]
Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  írja  ki.  A pályázatot  a  közigazgatási  bíróság  elnökéhez  kell
benyújtani.
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Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  közigazgatási  törvényszék  elnökét  és  másodelnökét  a  bírói  testületek  e  törvényben
meghatározott közreműködésével a [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke nevezi ki.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: módosítás

57. §

(1) A hivatalvezetőt a közigazgatási bírák közül a [közigazgatási bíróság elnökének javaslatára a
miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke nevezi ki.

(2)  A  hivatalvezetőt  a  közigazgatási  bíróság  elnökének  kezdeményezésére  a  [miniszter  ]
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  menti fel azzal, hogy őt egyidejűleg beosztja a hivatalvezetői
kinevezését megelőző korábbi szolgálati helyére és legalább a korábbival azonos bírói beosztásba.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: elhagyás

61. §

(1) A miniszter az általános igazságügyi igazgatási feladatkörében
[d) meghatározza  a  közigazgatási  bíróság  igazgatásának  hosszú  távú  feladatait  és  a
megvalósításuk feltételeit tartalmazó programot.]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A miniszter a személyi ügyekkel kapcsolatos feladatkörében
[c) dönt  a  közigazgatási  bíró  áthelyezése,  más  szolgálati  helyre  történő  kirendelése
kérdésében,
d) dönt a közigazgatási bíró tekintetében a tartós külszolgálat ellátásáról,]
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Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A miniszter a közigazgatási bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében
[e) felügyeli a közigazgatási bíróságok infrastruktúrájának fenntartásával és fejlesztésével
kapcsolatos feladatok ellátását,
f) gondoskodik  a  közigazgatási  bíróságok  egységes  informatikai  rendszerének
működtetéséről és fejlesztéséről, ide értve a közigazgatási bíróságok központi honlapjának
működtetését,]

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(5) A miniszter a közigazgatási bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében
[b) elrendeli a kinevezési jogkörébe tartozó közigazgatási bírósági vezetők vizsgálatát, és]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

67. §

(1)  A  közigazgatási  bírói  pályázatot  (a  továbbiakban:  pályázat)  a  [miniszter  ]Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke írja ki.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

71. §

(1)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  az  azonos  álláshelyre  pályázókat
meghallgathatja.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. §
Módosítás jellege: módosítás
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74. §

(1) A közigazgatási bírósági vezetői pályázatot (a továbbiakban: vezetői pályázat) a  [miniszter ]
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke írja ki.

(2) A közigazgatási bíróság elnöke a hivatalvezető adatszolgáltatása alapján a közigazgatási bírósági
vezetői  megbízatás  megszűnésére  okot  adó  körülményről  való  tudomásszerzését  követő  nyolc
munkanapon  belül  értesíti  a  [minisztert  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökét  a  közigazgatási
bírósági vezetői megbízatás megszűnéséről, illetve ennek várható időpontjáról.

(3) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  a közigazgatási bírósági vezetői megbízatás
megszűnéséről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül kiírja a vezetői pályázatot.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. §
Módosítás jellege: módosítás

79. §

(1) A bírót kinevezésekor a [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke osztja be a közigazgatási
bíróságra.

(2)  Ha  a  bíró  a  továbbiakban  pályázat  alapján  vagy  pályázat  nélkül,  hozzájárulásával  másik
bíróságon tölt be bírói álláshelyet, áthelyezéséről a [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke
intézkedik.

(3) A kérelmére, külön törvény erejénél fogva közigazgatási  bíróvá váló rendes bírósági bírót a
[miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  osztja be a közigazgatási bíróságra, azzal, hogy a
kúriai  bíró  választása  szerint  a  Közigazgatási  Felsőbíróságra  vagy  valamely  közigazgatási
törvényszékre osztható be.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: módosítás

80. §

A közigazgatási bírót másik közigazgatási bíróságra a Bjt.  szerinti  feltételek fennállása esetén a
[miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  rendeli  ki  az  érintett  közigazgatási  bíróságok
elnökeinek egyetértésével.

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

81. §

(1) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a közigazgatási bírót

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. §
Módosítás jellege: elhagyás

[86. §

Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
1. a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének javaslatára a közigazgatási bíróságok ügyviteli
szabályait,
2. a  közigazgatási  bírósági  statisztikai  adatok  gyűjtésére  és  feldolgozására  vonatkozó
szabályokat,
3. a  közbeszerzési,  minősített  beszerzési  és  beszerzési  eljárásairól  szóló  közigazgatási
bírósági elnöki szabályzat általános követelményeit,
4. a  közigazgatási  bírák  és  az  igazságügyi  alkalmazottak  kötelezettségeihez  és
összeférhetetlenségéhez kapcsolódó részletes eljárási rendelkezéseket,
5. a Közigazgatási Bírósági Határozatok Gyűjteményében történő közzététel rendjét

rendelettel állapítsa meg.]

Indokolás 

A törvényjavaslatban a miniszternek túl sok, néhol értelmetlen hatásköre van a közigazgatási
bírósággal  és  a  bírákkal  kapcsolatban.  Különösen  nem  támogatható  ez  olyan  szervezeti
kérdésekben, amelyek kapcsán a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke is eljárhatna.

A  hatalmi  ágak  elválasztása  elvének  érvényesülése  elsődleges,  így  az  alkotmányossági
szempontokat szem előtt tartva e hatáskörök átalakítására tennénk javaslatot
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