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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A  közigazgatási  bíróságok  járnak  el  és  döntenek  közigazgatási  jogvitákban[,  valamint
törvénnyel  a  közigazgatási  bíróságok  hatáskörébe  utalt  egyéb  ügyekben].  A Közigazgatási
Felsőbíróság mint a közigazgatási bírósági szervezet legfőbb szerve országos illetékességgel jár el a
hatáskörébe tartozó ügyekben.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1) Az OKBT Személyi Tanácsának elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, nyolc tagjából
a) [négyet]hatot az OKBT saját tagjai közül választ,

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

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. 



28. §

(1) Az OKBT Személyi Tanácsának elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, nyolc tagjából
b) nem bíró tagjaivá a kiemelkedő tudású elméleti jogászok vagy legalább tízévi, jogi területen
folytatott szakmai gyakorlattal rendelkező személyek közül egyet-egyet kér fel

ba)  [az  Országgyűlés  igazságügyért  ]a  közigazgatás-szervezésért  felelős
[bizottsága,]miniszter
bb) a [legfőbb ügyész,]Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
[bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke]

három évre.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9) Az OKBT Személyi Tanácsa határozatképes, ha az elnök, valamint  [három-három]öt bíró és
egy nem bíró tag jelen van. Határozatképtelenség esetén nyolc napon belül megismételt ülést kell
tartani, amely határozatképes, ha azon az elnök és legalább négy tag jelen van.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. §
Módosítás jellege: elhagyás

[71. §

(1) A miniszter az azonos álláshelyre pályázókat meghallgathatja.

(2) A meghallgatáson a  pályázattal  érintett  közigazgatási  bíróság elnöke,  valamint  OKBT
Személyi  Tanácsa  által  eseti  jelleggel  kijelölt  egy-egy,  bíró  és  nem bíró  tagja,  valamint  a
miniszter által felkért személyek vehetnek részt. A meghallgatás a többi pályázó számára nem
nyilvános.]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

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

a) nem  bírói  jogállású  személy  kinevezési  javaslatát  –  mellékelve  az  OKBT  Személyi
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Tanácsa  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: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A miniszter  a  pályázatot  az  OKBT Személyi  Tanácsa  indokolt  kezdeményezésére  -  külön
indokolás mellett - eredménytelenné nyilvánítja, ha

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(3) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének véleménye az OKBT Személyi Tanácsa által
felterjesztett rangsortól eltér, a miniszter a pályázókat a 71. § szerint meghallgatja, és annak
eredményéhez képest a 72. § szerint jár el.]

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A miniszter  a  [71.  §  (2)  bekezdés  szerint  megtartott  ]meghallgatást  követően  dönt,  és  a
pályázatot elnyert személyt kinevezi.

Indokolás 

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény az új bíróságok hatáskörét úgy állapítja meg, hogy -
egy  későbbi  döntést  követően  -  tetszőleges  típusú  ügyek  oda  legyenek  sorolhatóak.  Ez  a
megoldás az ítélkezés alapvető elveit sérti, és lehetőséget teremt a kellemetlen ügyek megfelelő
bírósághoz való csoportosítására.

Jelen módosítások első része ezt az állapotot rendelik orvosolni.

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépését követően a kinevezendő bírók esetén
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a kormányzat látszólagos garanciákkal körülbástyázott eljárásban tudja kineveztetni a neki tetsző
személyeket.  Különösen  feltűnő,  hogy  a  miniszter  az  OKBT  Személyi  Tanácsa  által
megállapított listán szereplő bármely személyt bírónak jelölhet - az alkalmassági sorrendre való
tekintet  nélkül.  A bírók  kinevezési  rendjének  tükrében  megállapítható,  hogy  a  kinevezések
lehetőséget teremtenek arra, hogy a pályázó jelöltek közül az igazságügyi miniszter a neki tetsző
jelöltet nevezze ki. (Ennek tényleges korlátját csak a teljesen alkalmatlan jelöltek kinevezésének
lehetetlensége jelenti.)

Jelen módosítások ezen kívánnak változtatni oly módon hogy az OKBT Személyi Tanácsának
összetételében biztosítják a szakmai szempontok érvényesülését, továbbá elhagyják a miniszter
quasi vétójogát.

1. 

Az eredeti  szövegben  a  közigazgatási  bíróságok  hatásköre  túl  tágan  került  meghatározásra,
amely  lehetőséget  teremt  a  későbbiekben  a  hatáskörelvonásra.  Ezért  a  Javaslat  csak  a
közigazgatási ügyek tekintetében hagyja meg az újonnan felállított bírósági szervezetrendszer
hatáskörét.

2-4. 

Az OKBT Személyi Tanácsa a bírói kiválasztás során kiemelten fontos szerepet tölt be. Ez úgy
biztosítható,  ha  a  személyi  összetételében  a  bírósi-szakmai  elem dominál,  ezért  az  elnökkel
együtt kilenctagú bizottságba célszerű választás útján hat bírót küldeni. Semmi sem indokolja a
Legfőbb Ügyész és a parlamanti bizottság delegálási jogát, ezért ezeket a Javaslat mellőzi. A
Javaslat ésszerűsíti a határozatképességre vonatkozó szabályokat is.

5-7., 9. 

A 71. § (2) bekezdése korábban törlésre került, így mellőzendő az erre történő utalás.

8. 

A hivatkozott jogszabályhelyek hatályon kívül helyezése miatt okafogyottá vált hivatkozás
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