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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a közigazgatási bíróságokról szóló
törvény  hatálybalépéséről  és  egyes  átmeneti  szabályokról szóló  T/3354.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  1-4.,  14-15.,  17.,  21.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) Az Országgyűlés a köztársasági elnök 2019. [február 28]május 31. napjáig megtett javaslatára a
Közigazgatási  Felsőbíróság  első  elnökét  –  a  közigazgatási  bíróságokról  szóló  törvényben
meghatározott  feltételeknek megfelelő személyek közül  –  2019.  [március 31]június 15.  napjáig
megválasztja.

(2) A Közigazgatási Felsőbíróság elnökének megválasztására a Kúria elnökének megválasztására



vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke nem kúriai bíró, őt az Országos Bírósági
Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a Kúriára áthelyezi.

(3) A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke ellátja a közigazgatási bírósági szervezet
felállításával  kapcsolatban  e  törvényben  meghatározott  feladatait,  azonban  a  közigazgatási
bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséig őt – kérése szerinti mértékben – mentesíteni kell az
ítélkezési tevékenység alól.

(4) A Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnöke a Kúria elnökét megillető javadalmazásban
részesül, és munkáját a Kúrián működő ötfős titkárság segíti, melynek személyi és tárgyi feltételeit
a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséig a Kúria biztosítja.

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

2. §

(1) A közigazgatási és munkaügyi  [bíróságon ítélkező bíró ]regionális kollégium tagja  az OBH
elnökéhez  intézett  nyilatkozatban  kérheti  arra  a  közigazgatási  törvényszékre  való  áthelyezését,
amelynek a közigazgatási bíróságokról szóló törvény szerinti illetékességi területe magában foglalja
a  bíró  álláshelye  szerinti  bíróság  illetékességi  területét.  A  Fővárosi  [Törvényszéki
Közigazgatási]Törvényszék  közigazgatási és  [Munkaügyi  Regionális  Kollégium  ]munkaügyi
kollégiumának tagja az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása szerint valamely
közigazgatási  törvényszékre  való  áthelyezését.  A  Fővárosi  Törvényszék  közigazgatási  és
munkaügyi  kollégiumának legalább kétéves  legfelsőbb bírósági,  kúriai,  vagy ítélőtáblai  ítélkező
bírói  gyakorlattal  rendelkező törvényszéki  bíró  tagja  az  OBH elnökéhez  intézett  nyilatkozatban
kérheti  választása  szerint  a  Közigazgatási  Felsőbíróságra  vagy  valamely  közigazgatási
törvényszékre való áthelyezését. A Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagja a Kúria
elnökéhez intézett  nyilatkozatban kérheti  választása szerint a Közigazgatási  Felsőbíróságra vagy
valamely közigazgatási törvényszékre való áthelyezését. A nyilatkozatot úgy kell megtenni, hogy az
legkésőbb 2019. április 30. napjáig az OBH elnökéhez, illetve a Kúria elnökéhez megérkezzen.

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

(3)  Az  OBH-ba,  a  minisztériumba  és  a  Kúriára  beosztott  bíró,  valamint  az  e  törvény
hatálybalépésekor fizetés nélküli szabadságon lévő bíró, ha a beosztását, illetve a fizetés nélküli
szabadság  megkezdését  megelőzően  közigazgatási  és  munkaügyi  [bíróság  bírája,  illetve  a
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Fővárosi  Törvényszék  ]regionális  kollégium  tagja  vagy  a  Kúria  közigazgatási  és  munkaügyi
kollégiumának tagja volt, a 2. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyilatkozni jogosult, azzal, hogy
közigazgatási bíróságra történő beosztásukra az OBH-ba, a minisztériumba, illetve a Kúriára való
beosztás megszűnését, illetve a fizetés nélküli szabadság lejártát követően kerül sor.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a 2. § (1) bekezdés szerint nyilatkozattételre jogosult, a közigazgatási
bíróságokról  szóló  törvény  hatálybalépését  megelőző  napon  tanácselnöki
[megbízatással]kinevezéssel rendelkező  bírót  a  közigazgatási  bíróságokról  szóló  törvény
hatálybalépésének  napjától,  beosztásától  függően  a  rendes  bírósági  szervezetben[,] vagy  a
közigazgatási bírósági szervezetben pályázat nélkül tanácselnökké kell kinevezni.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő, a nyilatkozat nem vonható vissza. A nyilatkozatot
nem tevő fogalmazót a szolgálati helye szerinti törvényszék elnöke osztja be.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2)-(5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A miniszter 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]közzététele időpontjában  közigazgatási  és
munkaügyi  bíróságon  szolgálati  jogviszonyban  álló, illetve  ott  szolgálatot  teljesítő  igazságügyi
alkalmazottat.

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

(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  megállapodás  alapján  az  azzal  érintett  igazságügyi
[alkalmazott]alkalmazottat 2020. január 1. hatállyal [kerül áthelyezésre]kell áthelyezni.

(5)  A (3)  bekezdés  szerinti  megállapodással  nem érintett,  e  §  hatálya  alá  tartozó  igazságügyi
alkalmazott  szolgálati  jogviszonya  tekintetében  nem  alkalmazhatóak  a  szolgálati  jogviszony
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megszűnésének  az  Iasz.  a  munkaköri  feladatok  megszűnésével  összefüggő  rendelkezései.  A
nyilatkozatot nem tett igazságügyi [szerv jogutód nélküli megszűnésével, valamint ]alkalmazott a
törvényszék  elnökéhez  intézett  nyilatkozatban  kérheti  a  törvényszékre  vagy  bármely  olyan
járásbíróságra  való  áthelyezését,  amelynek  illetékességi  területét  a  [munkaköri  feladatok
megszűnésével  összefüggő  rendelkezései.]megszűnő  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróság
illetékességi  területe  magában  foglalja.  Az  e  bekezdés  szerinti  nyilatkozatot  –  a  szolgálati  út
betartásával vagy postai úton – úgy kell megtenni, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig
a törvényszék elnökéhez megérkezzen.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (4) - (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

(5) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt határidőig, amely nem lehet későbbi, mint 2019.
[július]augusztus 31. napja, a Közigazgatási Felsőbíróság megválasztott elnökéhez kell benyújtani.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A [8]9. § (5) bekezdése szerint benyújtott pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban:
véleményező bizottság) véleményezi, amelynek megbízatása 2019. december 31. napjáig tart.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A véleményező bizottság első ülését az elnöke 2019. [augusztus]szeptember 15-ig hívja össze.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A véleményező bizottság a pályaalkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott pályázót
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az  ülésén  meghallgatja.  A meghallgatás  előtt  a  Bjt.-ben  meghatározott  szempontok  alapján,  a
közigazgatási bíróságokról szóló törvényben meghatározott közigazgatási tapasztalatra figyelemmel
kell legkésőbb 2019. [szeptember]október 10. napjáig megállapítani az elért objektív pontszámot,
amelyet a véleményező bizottság a pályázóval a meghallgatás előtt közöl.

Módosítópont sorszáma: 11.
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 pontszámok megküldésével álláshelyenként folyamatosan, legkésőbb
2019. [szeptember]október 20. napjáig felterjeszti a miniszternek.

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

(3)  A miniszter  a  pályázatokkal  kapcsolatos  döntéseit  álláshelyenként  folyamatosan,  legkésőbb
2019.  [október]november 15-ig[, az eredménytelenség miatt megismételt eljárásokban] hozza
meg. Ha a miniszter 2019. [december 31-ig hozza meg]október 15. napját követően nyilvánítja a
pályázatot  eredménytelenné,  az  adott  álláshelyre  a  közigazgatási  bíróságokról  szóló  törvény
hatálybalépését követően új pályázatot kell kiírni.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke  a  [10]11.  §  [(5)](6) bekezdése  szerint
felterjesztett pályázathoz csatolja az azzal kapcsolatos véleményét.

(3)  Ha  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökének  véleménye  a  véleményező  bizottság  által
felterjesztett rangsortól eltér, a miniszter a pályázókat a  [11]12. § szerint meghallgatja, és annak
eredményéhez képest a [12]13. § szerint jár el.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az  5.  §  (3)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  betöltetlen  közigazgatási  bírósági
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tanácselnöki pályázatokat a miniszter 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  - elsősorban a tanács
vezetésével megbízott bíráknak -  megbízást ad az ítélkező tanácsok vezetésére 2020. január 1. és
2020. március 31. közötti időtartamra.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Az OKBT Személyi Tanácsának nem bíró tagjainak személyéről a felkérő személy, illetve szerv
2020. február 15. napjáig tájékoztatja a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (3)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A közigazgatási  és munkaügyi bíróságok bírái,  valamint a Fővárosi Törvényszék és a Kúria
közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagjai 2019. december 15-ig felterjesztik a törvényszék,
illetve a Kúria elnökének a még el nem bírált [perek]ügyek iratanyagát.

(4) A törvényszék, illetve a Kúria elnöke 2020. január 1-jét követően haladéktalanul, de legkésőbb
2020. január 15-ig megküldi a [(2)](3) bekezdés szerinti ügyeket a hatáskörrel rendelkező, illetékes
bíróságnak.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) A 2020. január 1-jét megelőzően hozott, közigazgatási tárgyú jogegységi határozatokat az eltérő
iránymutatást tartalmazó, a közigazgatási [bíróságról]bíróságokról szóló törvény szerint elfogadott
jogegységi  határozat  meghozataláig  kell  alkalmazni.  A folyamatban  lévő  közigazgatási  tárgyú
jogegységi eljárások 2019. december 31. napján e törvény erejénél fogva megszűnnek.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás
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(1) A 2020. évi központi költségvetésről szóló törvényben a közigazgatási bíróságok költségvetését
önálló fejezetként kell tervezni.

(2)  A  2020.  évi  központi  költségvetés  közigazgatási  bíróságok  fejezetére  a  [Közigazgatási
Felsőbíróság  megválasztott  elnöke  ]miniszter  tesz  javaslatot[  a  miniszternek].  A 2020.  évi
központi  költségvetés  közigazgatási  bíróságok  fejezetének  [előkészítése  során  egyebekben  a
közigazgatási  bíróságokról  ]tervezetét  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke
véleményezi. Ha az államháztartásról szóló [törvénynek a miniszter és ]2011. évi CXCV. törvény
13.  §  (1)  bekezdése  szerinti  tájékoztató  kibocsátása  időpontjában  a  Közigazgatási  Felsőbíróság
[elnökének feladataira vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell]első elnökét még
nem választották meg, a központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetének tervezetét az
OBH elnöke véleményezi.

(3) A 2020. évi központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetének országgyűlési tárgyalása
során  egyebekben  a  közigazgatási  bíróságokról  szóló  törvény  rendelkezéseit  megfelelően
alkalmazni kell  azzal,  hogy ha a Közigazgatási  Felsőbíróság első elnökét még nem választották
meg, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének a költségvetéssel összefüggő jogosítványait az OBH
elnöke gyakorolja.

(3) A 2020. évi központi költségvetés tervezése során a rendes bíróságok költségvetését megállapító
fejezetben a közigazgatási bíróságok felállításával összefüggő módosításokat érvényesíteni kell.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: módosítás

24. §

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

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: módosítás

28. §

E törvény 1-5.  [§-ai]§-a, 15. §-a,  17. §-a, 19-20.  [§-ai]§-a az Alaptörvény 25. cikk  [(6) és ](8)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősülnek.
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 21.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (4) bekezdés … [melynek]amelynek személyi…

2. 2. § (5) bekezdés … megtétele[,] vagy…

3. 2. § (6) bekezdés …törvény [hatályba lépésének ]hatálybalépésének napjától,…

4. 3. § (1) bekezdés … [melyben]amelyben kérheti…

5. 3. § (4) bekezdés … szerinti[,] vagy…

6. 5. § (2) bekezdés … szervezetben[,] vagy…

7. 5. § (3) bekezdés … szervezetben[,] vagy…

8. 15. § (1) bekezdés …legfeljebb [egy éves ]egyéves időtartamra …

9. 15. § (2) bekezdés …legfeljebb [egy éves ]egyéves időtartamra …

Módosítópont sorszáma: 22.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 6. § (6) bekezdés … bírói[,] vagy…

2. 10. § (6) bekezdés … [melyen]amelyen csak…

3. 13. § (4) bekezdés b) pont …álláshelyet [a ]törvény …

4. 18. § (1) bekezdés … napos[,] vagy…

5. 23. § a) pont
… jogok[,] és… 
… megállapításáról[,] és…

Indokolás

1. A módosítási javaslat a törvény hatályba lépése és a Közigazgatási Felsőbíróság első elnökének
jelölése valamint megválasztása között  nyitva álló időablakot kétszeresére növeli,  ugyanakkor a
személyi javaslat megtételét követően a megválasztás határidejét csökkenti. Figyelemmel arra, hogy
a Közigazgatási  Felsőbíróság elnökének jogállása azonos a  Kúria  elnökének jogállásával,  és az
Alaptörvény  értelmében  azzal  azonos  többséggel,  a  megválasztott  képviselők  kétharmadának
szavazatával  választja  meg  az  Országgyűlés,  ezért  indokolt  az  eljárási  szabályokat  is  azonosan
meghatározni. 
2. A jogalkotó  elismerve  jogalkalmazói  tapasztalatuk  fontosságát,  a  magasabb  bírói  fórumokon
szerzett  törvényszéki  bírák számára is  meg kívánja teremteni  azt  a  választási  lehetőséget,  hogy
karrierjüket a Közigazgatási Felsőbíróságon folytathassák. 
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3. Lásd a T/3354/9/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. A módosítás a Bszi.-vel való összhang megteremtését szolgálja. 
5. Lásd a T/3354/9/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Lásd a T/3354/9/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. A Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  megválasztása  időpontjának  módosítására  figyelemmel
szükséges módosítás. 
8. Lásd a T/3354/9/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. A Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  megválasztása  időpontjának  módosítására  figyelemmel
szükséges módosítás. 
10. A Közigazgatási  Felsőbíróság elnöke megválasztása időpontjának módosítására figyelemmel
szükséges módosítás. 
11. A Közigazgatási  Felsőbíróság elnöke megválasztása időpontjának módosítására figyelemmel
szükséges módosítás. 
12. A Közigazgatási  Felsőbíróság elnöke megválasztása időpontjának módosítására figyelemmel
szükséges módosítás. 
13. Lásd a T/3354/9/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. A módosítás a Bszi.-vel való összhang megteremtését szolgálja. Figyelemmel arra, hogy azok a
bírák,  akik  nem  pályázat  alapján  elnyert  kinevezéssel  láttak  el  tanácsvezetői  feladatokat,
automatikusan nem minősíthetőek át határozatlan időre kinevezett tanácselnökké, a módosítás az
ideiglenes tanácselnöki megbízatások kapcsán őket javasolja előnyben részesíteni. 
15. Az OKBT személyi Tanácsának működőképességét biztosító, pontosító kiegészítés. 
16. Lásd a T/3354/9/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Nyelvhelyességi pontosítás. 
18. A módosítás  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  költségvetési  tervezésre
vonatkozó  szabályai  és  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökének  megválasztása  közötti  időbeli
összhangot teremti meg. Egyúttal a költségvetés előkészítése során garanciális jelleggel biztosítja a
bírák részvételét az átmeneti időszakban. 
19. A Közigazgatási  Felsőbíróság elnöke megválasztása időpontjának módosítására figyelemmel
szükséges módosítás. 
20. Lásd a T/3354/9/9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
21-22. Lásd a T/3354/9/10-11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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