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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a közigazgatási bíróságokról szóló T/3353.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az összbírói értekezletet évente legalább egy alkalommal, a közigazgatási törvényszék elnöke
hívja össze. Az összbírói értekezletet tizenöt napon belül, harminc napon belüli időpontra össze kell
hívni, ha azt

a) a közigazgatási bírák legalább egyharmada,
kezdeményezi.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (5) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) Nem választható a közigazgatási bírói tanács tagjává
d)  aki  [ellen  ]büntetőeljárás  [van  folyamatban  ]–  ide  nem  értve  a  magánvádas  és
[pótmagánvádló  vádindítványa alapján indult  eljárást  –]pótmagánvádas  eljárást  –  hatálya



alatt áll,

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

(1) [A kezdeményezésre]Az indítványozásra nem jogosulttól származó indítványt a tanács elnöke
visszautasítja.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

(1) A jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben és a közigazgatási bíróságok központi honlapján
közzé kell tenni. A jogegységi határozat a közigazgatási bíróságokra a Magyar Közlönyben történő
közzététel időpontjától kötelező.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az OKBT
a) figyelemmel kíséri és megvitatja

ab)  a  közigazgatási  bírák  és  igazságügyi  alkalmazottak  helyzetét  (jogállási  szabályait,
illetményét,  feladatait,  a  közigazgatási  bíróságok  igazgatásának  gyakorlatát  és  szabályait)
érintő jelentős kérdéseket,

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az OKBT-t az elnöke hívja össze. Az OKBT ülését tizenöt napon belül, harminc napon belüli
időpontra  össze  kell  hívni,  ha  azt  a  tagjainak  legalább  egyharmada megtárgyalandó  témakörök
megjelölésével kezdeményezi.

Módosítópont sorszáma: 7.

2



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A miniszter által a 30. §-ban foglaltak szerint elkészített  és az (1) bekezdésnek megfelelően
véleményeztetett  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 és az OKBT
véleményét is egyidejűleg megküldi.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(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]törvényszék elnökének.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A  törvényes  bíróhoz  való  jog  érvényesítése  érdekében  az  ügyelosztási  rendet  úgy  kell
összeállítani,  hogy  abból  kétséget  kizáróan  előzetesen  megállapítható  legyen,  hogy  az  adott
közigazgatási [perben ]jogvitában, valamint törvénnyel a közigazgatási bíróságok hatáskörébe utalt
egyéb ügyben mely tanács jár el, ideértve azt is, hogy akadályoztatásuk esetén ki jár el helyettük.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Nem választható a Közigazgatási Felsőbíróság elnökévé,
a)  [akivel  szemben ]aki  fegyelmi  vagy –  a  magánvádas  és  [pótmagánvádló vádindítványa
alapján indult ]pótmagánvádas eljárást kivéve – büntetőeljárás [van folyamatban]hatálya alatt
áll,

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Ha a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökének  megbízatása  az  [45.  §  ](1)  bekezdés  a)  pontja
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alapján szűnt meg, és a megbízatás megszűnéséig az Országgyűlés nem választott új  elnököt,  a
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke az elnöki jogköröket az új elnök megválasztásáig gyakorolja.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

50. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság másodelnökévé az a határozatlan időre kinevezett közigazgatási
bíró nevezhető ki, aki

a) [a határozatlan időre kinevezett és ]összesen legalább ötéves, rendes bíróságon közigazgatási
ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal, vagy

rendelkezik.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

61. §

(1) A miniszter az általános igazságügyi igazgatási feladatkörében
a)  a  közigazgatási  bíróságokat  érintő  jogszabály  megalkotását  kezdeményezi  a  jogalkotónál,
rendeletet  ad  ki  törvény  felhatalmazása  alapján  a  közigazgatási  bíróságok  igazgatását  érintő
tárgykörben,
b)  kikéri  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  és  az  OKBT  véleményét  a  közigazgatási
bíróságokat érintő jogszabályok tervezetéről,

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (5) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(5) A miniszter a közigazgatási bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében
a) felügyeli és ellenőrzi a közigazgatási bírósági elnök és hivatalvezető igazgatási tevékenységét,
ennek  során  figyelemmel  kíséri  a  közigazgatási  bíróságok  igazgatására  vonatkozó  szabályok
érvényesülését, az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok megtartását, mindezek érdekében
vizsgálatot kezdeményez,

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (1) bekezdés, b)-c) pont és új d) pont
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Módosítás jellege: módosítás

63. §

(1) A Kúria és a Közigazgatási Felsőbíróság együttes jogegységi tanácsa (a továbbiakban: együttes
tanács)  együttes  jogegységi  határozattal  dönt  a  rendes  bíróságok  és  a  közigazgatási  bíróságok
egységes ítélkezési gyakorlatának biztosítása céljából, ha

b) a Kúria vagy a Közigazgatási Felsőbíróság ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria
[vagy  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  ]ítélkező  tanácsának  közigazgatási  tárgyú,  elvi  bírósági
határozatként közzétett határozatától vagy közzétett elvi bírósági döntéstől,
c) a Kúria  [vagy a Közigazgatási Felsőbíróság ]ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a
[Kúria vagy a ]Közigazgatási Felsőbíróság jogegységi határozatától, vagy
d) a Közigazgatási Felsőbíróság ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria jogegységi
határozatától,

feltéve,  hogy a Kúria vagy a Közigazgatási Felsőbíróság jogegységi tanácsának eljárásával nem
rendezhető az indítványban foglalt kérdés.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Az OKBT Személyi  Tanácsa a  pályázók elért  pontszáma alapján megállapítja a  rangsort.  A
rangsor alapján a ténylegesen elért legmagasabb pontszám nyolcvanöt százalékát elérő pályázók
pályázati  anyagát  –  a  közigazgatási  bíróság  személyi  tanácsának  véleményével  együtt  –  a
pontszámok megküldésével felterjeszti a miniszternek.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. §
Módosítás jellege: módosítás

87. §

E törvény 1. §-a, II-IV. [Fejezetei ]Fejezete, 7-9. [alcímei]alcíme, 11-12. [alcímei, az ]alcíme, VI-
VIII. [Fejezetei]Fejezete, 26-28. [alcímei,]alcíme és [32]31-33. [alcímei]alcíme az Alaptörvény 25.
cikk [(6) és ](8) bekezdése alapján sarkalatosnak [minősülnek]minősül.
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 18.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 7. § (3) bekezdés …a [jelenlévő ]jelen lévő közigazgatási …

2. 8. § (5) bekezdés a) pont … másodelnöke[,] és…

3. 13. § (1) bekezdés … általános[,] és…

4. 16. § (3) bekezdés …az [indítvány]indítványa alapján…

5. 16. § (6) bekezdés …a [jelenlévő ]jelen lévő tagok …

6. 17. § (3) bekezdés a) pont … másodelnöke[,] vagy…

7. 17. § (3) bekezdés b) pont … tanácselnöke[,] vagy

8. 18. § (4) bekezdés
… [melyről]amelyről a… 
…és [a]e törvény…

9. 19. § (2) bekezdés …csak a jegyzőkönyvvezető …

10. 27. § (3) bekezdés …megvitatandó [javaslat ]javaslatnak az OKBT …

11. 28. § (8) bekezdés … [melyen]amelyen csak…

12. 28. § (10) bekezdés …a [jelenlévő ]jelen lévő tagok …

13. 30. § (3) bekezdés …OKBT [költségvetésre]költségvetésére és…

14. 34. § (3) bekezdés … kell.

15.
42. § (4) bekezdés nyitó 
szövegrész

… megszűnésére[,] a…

16. 43. § (5) bekezdés …ugyanarra a bírósági …

17. 47. § (4) bekezdés c) pont … lehetséges[,].

18. 52. § 6. pont
…az [érdek-képviseleti]érdekképviseleti 
szervezetek…

19. 55. § (2) bekezdés … akadályoztatása[,] vagy…

20. 61. § (5) bekezdés f) pont … [ide értve ]ideértve a …

21. 82. § …az [az ]OKBT …

22. 84. § (2) bekezdés
… vezető[,] vagy… 
… a döntés …

Módosítópont sorszáma: 19.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 40. § (1) bekezdés …követően a Közigazgatási …

2. 41. § (3) bekezdés …és [a ]törvény …

3. 62. § (3) bekezdés …a [közigazgatás]közigazgatási perrendtartásról…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

4. 70. § (3) bekezdés …– [ide értve ]ideértve a …

5. 72. § (4) bekezdés b) pont …álláshelyet [a ]törvény …

6. 74. § (4) bekezdés …eljárást [az]a közigazgatási…

7. 75. § (2) bekezdés …– [ide értve ]ideértve a …

8. 1. melléklet 1. pont …Budapest) Budapest[ főváros területe]

9. 1. melléklet 2. pont … megye[ területén]

Indokolás

1. Pontosító, a rendelkezés alkalmazását segítő, egyértelműsítő rendelkezés. 
2. Az egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2934. számú
törvényjavaslat  számos  sarkalatos  törvényi  rendelkezést  igazít  az  új  Be.  terminológiájához.  E
körben módosítja a Bszi.-t is, ahol egyrészt a „pótmagánvádló vádindítványa alapján indult” eljárást
átnevezi „pótmagánvádas” eljárásra, másrészt az „akivel szemben büntetőeljárás van folyamatban”
fordulatot  módosítja  az  „aki  büntetőeljárás  hatálya  alatt  áll”  fordulatra.  A törvényjavaslat  nincs
összhangban  a  szintén  az  Országgyűlés  előtt  lévő  fenti,  éppen  ezen  fogalmak  egységes
használatának biztosítására törekvő büntetőjogi tárgyú javaslattal.  A jogrendszer koherenciájának
biztosítása érdekében szükséges pontosítást tartalmaz a módosító javaslat. 
3. Nyelvhelyességi, szöveg koherenciát javító technikai módosítás. 
4. Kodifikációs szövegpontosítás. 
5. Kodifikációs szövegpontosítás. 
6. Kodifikációs szövegpontosítás. 
7. Lásd a T/3353/19. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
8. Kodifikációs  pontosítás,  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  szervezeti  és  működési  szabályzatával
kapcsolatban a  miniszternek ilyen  hatásköre  nincs,  ezért  szükséges  egyértelművé tenni,  hogy e
rendelkezés csak a közigazgatási törvényszékek esetében alkalmazható. 
9. A  javasolt  módosítás  a  Javaslatnak  a  közigazgatási  bíróságok  hatáskörére  vonatkozó
rendelkezéssel való összhang megteremtését szolgálja. A Javaslat 36. § általános szabály, minden
közigazgatási bíróságra vonatkozik, így a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
különös  részi,  speciális  eljárásait  is  le  kell  fednie  az  ügyek  elosztására  vonatkozó  generális
rendelkezésnek (normakontroll eljárás, ezen belül a közigazgatási törvényszékek eljárása normatív
önkormányzati határozattal kapcsolatos ügyben). 
10. Az egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2934. számú
törvényjavaslat  számos  sarkalatos  törvényi  rendelkezést  igazít  az  új  Be.  terminológiájához.  E
körben módosítja a Bszi.-t is, ahol egyrészt a „pótmagánvádló vádindítványa alapján indult” eljárást
átnevezi „pótmagánvádas” eljárásra, másrészt az „akivel szemben büntetőeljárás van folyamatban”
fordulatot  módosítja  az  „aki  büntetőeljárás  hatálya  alatt  áll”  fordulatra.  A törvényjavaslat  nincs
összhangban  a  szintén  az  Országgyűlés  előtt  lévő  fenti,  éppen  ezen  fogalmak  egységes
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használatának biztosítására törekvő büntetőjogi tárgyú javaslattal.  A jogrendszer koherenciájának
biztosítása érdekében szükséges pontosítást tartalmaz a módosító javaslat. 
11. Kodifikációs szövegpontosítás. 
12. Kodifikációs  pontosítás,  a  bekezdés  bevezető  szövegének  indokolatlan  ismétlésének
elhagyására irányul. 
13. Kodifikációs  szövegpontosítás,  amely  egyértelművé  teszi,  hogy  a  hatáskör  kizárólag  a
közigazgatási bíróságokkal összefüggésben áll fenn. 
14. Kodifikációs  szövegpontosítás,  amely  egyértelművé  teszi,  hogy  a  hatáskör  kizárólag  a
közigazgatási bíróságokkal összefüggésben áll fenn. 
15. A  közigazgatási  bírósági  szervezetben  elvi  bírósági  határozat  és  elvi  bírósági  döntés
meghozatalára nincs mód, ezért a módosító javaslat pontosítja, egyértelművé teszi a szöveget. 
16. Kodifikációs szövegpontosítás. 
17. Sarkalatossági és szövegezési pontosítás. A Bszi-hez igazodva a vezetői pályázatok szabályait a
Javaslatban is sarkalatosnak kell megjelölni. 
18-19. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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