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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

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

(2)  A véleményező  bizottság  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke,  nyolc
tagjából

a)  [négyet]hatot 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,

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés b) pont

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. 



Módosítás jellege: módosítás

(2)  A véleményező  bizottság  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  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.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A kisorsolt  bírák kötelesek a véleményező bizottság munkájában részt venni,  és e feladatuk
ellátása és a felkészülés idejére őket tárgyalási kedvezményben kell részesíteni.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A véleményező bizottság 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: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

[(1)] A miniszter [az azonos álláshelyre pályázókat meghallgathatja.]a pályázatokkal kapcsolatos
döntéseit álláshelyenként folyamatosan, legkésőbb 2019. október 15-ig hozza meg.

[(2) A  meghallgatáson  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke,  valamint  a
véleményező  bizottság  egy-egy,  eseti  jelleggel  kijelölt  bíró  és  nem  bíró  tagja,  valamint  a
miniszter által felkért személyek vehetnek részt. A meghallgatás a többi pályázó számára nem
nyilvános.
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(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: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(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.]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) A miniszter a pályázatot a véleményező bizottság indokolt kezdeményezésére – külön indokolás
mellett - eredménytelenné nyilvánítja, ha,

Indokolás 

A közigazgatási  bíróságokról  szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti  szabályokról
szóló törvény (Átmeneti tv.) a végleges közigazgatási bíróságok felállását megelőző kb. másfél
évet öleli fel, ezen szabályok alapján kerül átvételre és kinevezésre az első közigazgatási bírói
állomány. Ezt követően a közigazgatási bíróságok már a tényleges törvény alapján működnek.

Az Átmeneti  tv. létrehoz egy ún. Véleményező Bizottságot.  Ennek az elnökkel együtt  kilenc
tagból álló Bizottságnak kulcsszerepe lesz a testület új bírákkal történő feltöltésében. Az eredeti
javaslat szerint 4 tagot az átvett bírák közül sorsolnak, 4 tagot pedig delegálnak a testületbe. A
Bizottság  a  pályázók  között  egy  szakmai  sorrendet  állít  fel,  amelyet  felterjeszt  a  miniszter
számára.  Ha  a  miniszter  a  jelölt  a  meghallgatását  követően  nem  ért  egyet  a  véleményező
bizottság  által  felterjesztett  rangsorral,  írásbeli  indokolás  mellett  megváltoztathatja  és  a
megváltoztatott rangsor alapján első helyre került bírói jogállású személy esetén dönt a bírónak
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az  elnyert  közigazgatási  bírói  álláshelyre  való  beosztásáról.  Az  eredeti  törvényjavaslat
lehetőséget biztosít a bírók kinevezésének folyamata során több helyen is a politikai szempontok
érvényre juttatására, mind a Véleményező Bizottság összetétele, mind a miniszter diszkrecionális
jogköre miatt.

A javaslat  ezeket  az  aggályokat  hivatott  orvosolni  a  Biztosság  összetételének  szakmaibbá
tételével és a miniszteri vétójogának elhagyásával.

1. 

Az  átmeneti  törvény  szerint  betöltetlen  közigazgatási  bírói  álláshelyek  legfeljebb  felének
megfelelő számú bírói álláshelyre lehet az átmeneti törvény szabályai szerint bírókat kinevezni.
A jogállamiság eszmeiségének jobban megfelel,  ha az új bíróságok személyi állományában a
működés kezdetekor hangsúlyosabb szerepet kapnak a tényleges ítélkezési tevékenységet végző
bírák, ezért célszerű, ha az átmeneti időszakban csak a megállapított helyek legfeljebb negyede
kerül feltötltésre az ideiglenes kinevezési szabályok szerint.

2-5. 

Az  átmeneti  törvény  szabályai  alapján  kinevezésre  kerülő  bírók  alkalmasságának  szakmai
véleményezésére egy bizottság jogosult. Indokolt, hogy a bizottságban gyakorló bírók nagyobb
számban  kerüljenek  be  annak  érdekében,  hogy  a  szakmai  szempontok  jobban
érvényesülhessenek.  Ugyanakkor  nem  indokolt  a  Legfőbb  Ügyész  és  az  országgyűlés
bizottságának delegálási joga. A bizottságban résztvevő bírók tárgyalási kedvezményét indokolt
a  felkészülés  idejére  is  biztosítani  az  érdemi  véleményezés  lehetősége  érdekében.  A
határozatképességi szabályok a bizottság összetételének módosulása miatt változnak.

6-8. 

Az eredeti szöveg a miniszter számára semmivel sem indokolható jogkört biztosít a bírójelölt
személyével kapcsolatosan, ugyanis belátása szerint megváltoztathatja a véleményező bizottság
által felállított, szakmai szempontok alapján kialakított listát, így gyakorlatilag lehetősége nyílik
a kinevezendő bíró személyének befolyásolására.  A szöveg a miniszter ilyen irányú jogkörét
törli, tekintettel arra, hogy a miniszternek a véleményező bizottságba általa delegált tagja útján
korábban már lehetősége nyílik szakmai szempontjai érvényre juttatására.
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