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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett bírót  [az igazságügyért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) ]a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke 2020. január
1-jei hatállyal a nyilatkozatban megjelölt közigazgatási bíróságra osztja be.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  2019.  június  15.  napjáig  megállapítja
közigazgatási  bíróságonként  a  rendszeresített  igazságügyi  alkalmazotti  létszámot  az  Iasz.-ban
meghatározott igazságügyi alkalmazotti kategóriák szerint.

(2)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  az  (1)  bekezdés  szerinti  igazságügyi
alkalmazotti  álláshelyek betöltésére  –  a  bírósági  fogalmazói  és  titkári  álláshelyek kivételével  –
felhívást tesz közzé. Az álláshelyek betöltése során előnyben kell részesíteni a felhívás közzétele

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. 



időpontjában  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságon  szolgálati  jogviszonyban  álló  igazságügyi
alkalmazottat.

(3)  A  felhívásra  jelentkezett  igazságügyi  alkalmazott  végleges  áthelyezéséről  a
[miniszter]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke,  az  Iasz.  szerinti  igazaságügyi  szerv  és  az
igazságügyi alkalmazott 2019. július 31. napjáig megállapodik.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke 2019. augusztus 31. napjáig pályázatot ír ki az
(1)  bekezdés  szerint  rendszeresített  fogalmazói  álláshelyek  harmadára.  A  pályázati  eljárásra
egyebekben az Iasz. rendelkezései az irányadóak.

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

(4)  A  [miniszter ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  2019.  június  15-ig  pályázatot  ír  ki  a  (3)
bekezdés szerinti  betöltetlen közigazgatási  bírói  álláshelyek legfeljebb felének megfelelő számú
bírói álláshelyre közigazgatási bíróságonként.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A véleményező  bizottság  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke,  nyolc
[tagjából]tagját  a  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatot  tett,  legalább  kiválóan  alkalmas
minősítésű,  határozatlan időre kinevezett  bírák közül a miniszter sorsol ki,  azzal,  hogy két bíró
tagjának a Kúrián szolgálatot teljesítő bírák közül kell kikerülnie,.

[a) négyet  a  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatot  tett,  legalább  kiválóan  alkalmas
minősítésű, határozatlan időre kinevezett bírák közül a miniszter sorsol ki, azzal, hogy két
bíró tagjának a Kúrián szolgálatot teljesítő bírák közül kell kikerülnie,
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 felelős bizottsága,
bb) a legfőbb ügyész,
bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.]
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A (2) bekezdés alapján kisorsolt személyekről a miniszter
[a) a) pontja alapján kisorsolt személyekről a miniszter,
b) b) pontja alapján felkértek személyéről a felkérő személy, illetve szerv]

2019. július 15. napjáig tájékoztatja a véleményező bizottság elnökét.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A véleményező bizottság a pályázók elért pontszáma alapján megállapítja a rangsort. A rangsor
alapján a  [miniszternek a ]ténylegesen elért legmagasabb pontszám nyolcvanöt százalékát elérő
pályázók pályázati anyagát a  bizottság  pontszámok megküldésével álláshelyenként folyamatosan,
legkésőbb 2019. szeptember 20. napjáig felterjeszti a miniszternek.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A miniszter  a  pályázatokkal  kapcsolatos  döntéseit  álláshelyenként  folyamatosan,  legkésőbb
2019. október 15-ig[, az eredménytelenség miatt megismételt eljárásokban 2019. december 31-
ig] hozza meg.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke az első helyre rangsorolt személyt az elnyert
közigazgatási bírói álláshelyre beosztja.

[a) nem bírói jogállású személy kinevezési javaslatát 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.]
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[(2) Ha a miniszter a meghallgatást  követően nem ért  egyet a véleményező bizottság által
felterjesztett  rangsorral,  írásbeli  indokolás  mellett  megváltoztathatja  és  a  megváltoztatott
rangsor alapján első helyre került

a) nem bírói jogállású személy kinevezési javaslatát – mellékelve a véleményező bizottság
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.

(3) A  miniszter  a  pályázatot  a  véleményező  bizottság  indokolt  kezdeményezésére
eredménytelenné nyilvánítja, ha

a) egyetlen pályázat sem érkezik vagy azokat a véleményező bizottság valamely törvényi
feltétel hiánya miatt elutasította,
b) egy pályázó sem érte el az elérhető pontszám ötven százalékát,
c) valamennyi, a miniszternek felterjeszthető pályázó esetén a kinevezéssel a Bjt. szerinti
összeférhetetlenség jönne létre.

(4) A miniszter a pályázatot indokolt döntésével eredménytelenné nyilvánítja, ha
a) a pályázat elbírálása során az elbírálási folyamatban résztvevők olyan súlyos eljárási
szabálysértést követtek el, amely nem orvosolható,
b) a pályázat kiírását követően olyan körülmény merült fel, amelynek eredményeként az
álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül szükséges betölteni.]

(5)  Ha pályázat  alapján  rendes  bírósági  bíró  nyeri  el  a  közigazgatási  bírói  álláshelyet,  erről  a
[miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke haladéktalanul tájékoztatja az OBH elnökét, kúriai
bíró  esetén  a  Kúria  elnökét.  A  [miniszter ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  a  bírót  az  OBH
elnökével,  kúriai  bíró  esetén  a  Kúria  elnökével  folytatott  egyeztetés  alapján,  de  legkésőbb  a
tájékoztatást követő három hónapon belül osztja be.

[(6) A miniszter a (2) és (4) bekezdése szerinti indokolást a véleményező bizottságnak az ott
megjelölt intézkedésével egyidejűleg tájékoztatásul megküldi.]

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) A közigazgatási törvényszék elnöki tisztségére – pályázati eljárás mellőzésével, a véleményező
bizottság  álláspontjának  kikérését  követően,  a  jelölt  meghallgatása  után  –  a  [miniszter  ]
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke első ízben 2019. november 30. napjáig, a törvényszéki elnöki és
másodelnöki  pályázatok  egyidejű  kiírása  mellett  2020.  január  1-jei  hatállyal  a  pályázatok
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elbírálásáig,  de  legfeljebb  egy  éves  időtartamra  megbízott  elnököt  bíz  meg  a  közigazgatási
törvényszékre beosztott, határozatlan időre kinevezett bírák közül.

(2)  A közigazgatási  kollégium  kollégiumvezetői  tisztségére  –  pályázati  eljárás  mellőzésével  a
Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnökének  javaslatára  –  a  [miniszter  ]Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke 2019. december 31. napjáig, egy ízben, a kollégiumvezetői pályázatok egyidejű
kiírása mellett, azok elbírálásáig, de legfeljebb egy éves időtartamra megbízott kollégiumvezetőt bíz
meg a közigazgatási bíróságra beosztott, határozatlan időre kinevezett bírák közül.

(3)  Az  5.  §  (3)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  betöltetlen  közigazgatási  bírósági
tanácselnöki pályázatokat a [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke 2020. január 15-ig írja
ki. A pályázatokat 2020. március 31-ig el kell bírálni. A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott
elnöke  2019.  december  15.  napjáig  a  közigazgatási  bíróságra  beosztott,  határozatlan  időre
kinevezett  bírák  közül  megbízást  ad  az  ítélkező  tanácsok  vezetésére  2020.  január  1.  és  2020.
március 31. közötti időtartamra.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az  OBH  elnöke  és  a  [miniszter ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  2019.  június  30.  napjáig
megállapodnak a közigazgatási bíróságok működéséhez szükséges

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke 2019.  június  15.  napjáig  [javaslatot  tesz  ]
megállapítja  a  [miniszternek  a  ]közigazgatási  bíróságok  ügyviteli  [szabályainak
megállapítására]szabályait.

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