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A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat
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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítási  javaslatot  magába  foglaló,  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 20. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) A közigazgatási  törvényszékek  elnökei  együttműködnek  a  Közigazgatási  Felsőbíróság
elnökével e törvény céljainak megvalósítása érdekében.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/1.
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.

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
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Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2)  A  közigazgatási  törvényszék  előtti  eljárásban  törvény  a  magánszemélyek  és  a  kis-  és
középvállalkozások közterhekkel kapcsolatos, ötmillió forintot meg nem haladó értékű ügyeiben, a
szociális támogatásokkal és a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos ügyekben, a lakáscélú
ingatlanokkal  kapcsolatos  építési  ügyekben,  valamint  az  egyéb  egyszerű  megítélésű  ügyekben
biztosítja,  hogy  a  fél  erre  irányuló  kérelme  esetén  a  közigazgatási  bíróság  a  tárgyalást  a  fél
lakóhelyéhez vagy székhelyéhez legközelebbi megyeszékhelyen található helyszínre tűzze ki.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) Ha a közigazgatási bírói tanács személyi tanácsként jár el, kiegészül két, a Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke által kijelölt közigazgatási felsőbírósági bíróval,  akiket a közigazgatási
bírói  tanácsnak  e  feladatai  ellátása  körében  a  többi  taggal  azonos  jogok  illetnek  meg  és
kötelezettségek  terhelnek.  Ha  a  közigazgatási  bírói  tanács  igazgatási  tanácsként  jár  el,
kiegészül  a  közigazgatási  törvényszék  elnökével,  akit  e  feladatai  ellátása  körében  a  többi
taggal azonos jogok illetnek meg és kötelezettségek terhelnek.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (5) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(5) Nem választható a közigazgatási bírói tanács tagjává
[c) aki ellen fegyelmi eljárás van folyamatban,]

T/3353/3/1-3. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 6., 36. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Szünetel  a közigazgatási bírói tanácsi tagság, ha az (5) bekezdés  [c),  ]d) vagy e) pontjában
meghatározott kizáró ok utóbb következett be. A szünetelés időtartama alatt a közigazgatási bírói
tanácsi tagságból fakadó jogok nem gyakorolhatók. A szünetelő tagot a határozatképesség számítása
során figyelmen kívül kell hagyni.

T/3353/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 6., 36. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Ha  az  ítélkező  tanács  jogkérdésben  el  kíván  térni  [a  Közigazgatási  Felsőbíróság  másik
ítélkező tanácsának határozatától]egy jogegységi  határozattól,  a  jogegységi  tanács  tagjait  úgy
kell kiválasztani, hogy abban nem lehetnek többségben a jogegységi eljárást indítványozó tanácsnak
a tagjai.

T/3353/12/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/12/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) Jogegységi eljárásnak van helye, ha
b)  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  valamely  ítélkező  tanácsa  jogkérdésben  el  kíván  térni  [a
Közigazgatási  Felsőbíróság  másik  ítélkező  tanácsának  határozatától]egy  már  meghozott
jogegységi határozattól.

T/3353/12/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az  OKBT  székhelye  Esztergom.[  Az  OKBT  üléseinek  előkészítését  a  Közigazgatási
Felsőbíróságon működő titkársága végzi.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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26. §

(1) Az OKBT tizenegy tagú testület,  [amelynek elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, és
tíz tagját ]amely elnökét tagjai közül választja, tagjait pedig  az összbírói értekezletek választják
meg hat évre a következők szerint:

T/3353/14/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/14/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) Az OKBT tizenegy tagú testület, amelynek elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, és tíz
tagját az összbírói értekezletek választják meg hat évre a következők szerint:

b) a Közigazgatási Felsőbíróság teljes ülése [két]három bírót.

T/3353/14/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
10., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Nem  választható  az  OKBT  tagjává a  közigazgatási  törvényszék  elnöke,  továbbá  az,  aki
közigazgatási bírói tanács tagjává sem lenne válaszható.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A 25. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörben – e törvényben foglaltak szerint –
az OKBT [Személyi Tanácsa ]személyi tanácsi feladatkörében jár el.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: elhagyás

[28. §

(1) Az  OKBT  Személyi  Tanácsának  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke,  nyolc
tagjából

a) négyet az OKBT saját tagjai közül választ,
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

három évre.

(2) Az OKBT Személyi Tanácsának bíró tagjait az OKBT az előző tag megbízatási idejének
lejártát megelőző kilencven napon belül választja meg. Ha az OKBT Személyi Tanácsának
bíró  tagja  megbízatása  más  okból  szűnik  meg,  az  új  tagot  az  erre  okot  adó  körülmény
bekövetkezését követő ülésén, de legkésőbb harminc napon belül kell megválasztani.

(3) Az OKBT Személyi Tanácsának nem bíró tagjait az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt
személy vagy szerv az előző tag megbízatási idejének lejártát megelőző kilencven napon belül
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kéri fel. Ha az OKBT Személyi Tanácsának nem bíró tagja megbízatása más okból szűnik
meg, az új tagot az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő harminc napon belül kell
felkérni.

(4) Az OKBT Személyi Tanácsának tagja nem hívható vissza, e tevékenysége körében nem
utasítható.

(5) Az OKBT Személyi Tanács bíró tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási idő lejártával,
b) halálával
c) lemondással,
d) bírói szolgálati viszonyának megszűnésével,
e) olyan körülmény bekövetkeztével,  amely  esetén  bíróként  a  közigazgatási  bírói  tanács
tagjává sem volna megválasztható.

(6) Az OKBT Személyi Tanácsa nem bíró tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási idő lejártával,
b) halálával
c) lemondással,
d) bíróvá történő kinevezésével,
e) olyan körülmény bekövetkeztével,  amely  esetén  bíróként  a  közigazgatási  bírói  tanács
tagjává sem volna megválasztható.

(7) Az OKBT Személyi  Tanácsának  ülését  a  megvitatandó  javaslat  OKBT Titkárságához
érkezését követő tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni.

(8) Az OKBT Személyi Tanácsa zárt ülést tart, melyen csak a tagjai vehetnek részt. Az OKBT
Személyi Tanácsának érintett tagja a napirendi pont tárgyalásán nem vehet részt.

(9) Az OKBT Személyi Tanácsa határozatképes, ha az elnök, valamint három-három bíró és
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.

(10) Az  OKBT  Személyi  Tanácsa  döntéseit  titkos  szavazással,  a  jelenlévő  tagok
kétharmadának szavazatával  hozza.  Szavazni  –  a  pályázati  pontszámok megállapításának
kivételével – igennel vagy nemmel lehet.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

28. §

(1)  Az OKBT Személyi  Tanácsának elnöke a  Közigazgatási  Felsőbíróság elnöke,  [nyolc]kilenc
tagjából

a) [négyet]ötöt az OKBT saját tagjai közül választ,
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]Alkotmánybíróság elnöke,
bb)  a  [legfőbb  ügyész]Magyar  Tudományos  Akadémia  Gazdaság-  és  Jogtudományok
Osztálya,
bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

három évre.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/2.
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,
három évre.

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/3.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

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.

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az OKBT Személyi Tanácsának bíró tagja nem lehet az, aki a megbízatás kezdetét megelőző öt
évben

a) párt tisztségviselője volt, párt jelöltjeként az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti
képviselők vagy a polgármesterek és a helyi  önkormányzati  képviselők választásán jelöltként
indult,
b) országgyűlési képviselői, állami vezetői, kormánybiztosi,  miniszterelnöki biztosi,  miniszteri
biztosi, illetve kormánymegbízotti tisztséget töltött be,
c) a Magyar Nemzeti Bank elnöke vagy elnökhelyettese, illetve az elnök vagy az elnökhelyettes
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője volt,
d)  önálló  szabályozó  szerv  vezetője  vagy  az  önáló  szabályozó  szerv  vezetőjének  közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője volt,
e) valamint – a bírósági vezetői és bírói, alkotmánybírósági elnöki és alkotmánybírói megbízatás,
továbbá  az  alapjogvető  jogok  biztosa  és  annak  helyettesei,  valamint  a  Független  Rendészeti
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Panasztestület elnöke és tagja tisztségének betöltése kivételével – olyan közjogi tisztséget töltött
be,  amelyre  őt  az  Országgyűlés  választotta  meg,  illetve  a  köztársasági  elnök  vagy  a
miniszterelnök nevezte ki.

T/3353/18/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 37. 

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén annak jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/4.
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.

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) Az e törvényben és az államháztartásról szóló törvényben meghatározott általános és különös
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rendelkezések  szerint  a  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  gyakorolja  a  központi
költségvetés közigazgatási bíróságok fejezete tekintetében a fejezetet irányító szerv hatásköreit.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  állítja  össze  a  központi  költségvetés
közigazgatási bíróságok fejezetére vonatkozó javaslatot, illetve a központi költségvetés e fejezete
végrehajtására vonatkozó beszámolót, amelyekre ezt megelőzően javaslatot tesz.

[(2) A  miniszter  (1)  bekezdésben  foglalt  költségvetési  javaslatának  és  beszámolójának
összeállítása  érdekében  –  legalább  negyvenöt  napos  határidő  tűzésével  –  felkéri  a
Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökét,  hogy  tegyen  javaslatot  a  központi  költségvetés
közigazgatási bíróságok fejezetének, illetve a központi költségvetés e fejezete végrehajtására
vonatkozó  beszámoló  (a  továbbiakban  együtt:  költségvetési  fejezeti  javaslat)  részletes
tartalmára.]

(3) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a költségvetési fejezeti javaslatát a közigazgatási bíróság
és az OKBT költségvetésre és a költségvetés végrehajtásról szóló beszámolójára vonatkozó javaslat
(a továbbiakban: egyedi költségvetési javaslat) alapján teszi meg.

(4)  A közigazgatási  bírói  tanács  a  közigazgatási  bíróság  elnöke  által  meghatározott  –  legalább
tizenöt napos – határidőn belül véleményezi az egyedi költségvetési javaslatot. Ha közigazgatási
bírói tanács határidőben nem ad véleményt, az egyedi költségvetési javaslat támogatottnak minősül.

(5) Az OKBT a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke által meghatározott – legalább tizenöt napos –
határidőn belül véleményezi az egyedi költségvetési javaslatot. Ha az OKBT határidőben nem ad
véleményt, az egyedi költségvetési javaslat támogatottnak minősül.

(6) Ha a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a (2) bekezdésében foglalt felkérésnek határidőben nem
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tesz eleget,  a miniszter a központi  költségvetési  közigazgatási  bíróságok fejezetére az előző évi
központi költségvetési közigazgatási bíróságok fejezetével megegyező javaslatot tesz.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(6) Ha  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  a  (2)  bekezdésében  foglalt  felkérésnek
határidőben  nem tesz  eleget,  a  miniszter a  központi  költségvetési  közigazgatási  bíróságok
fejezetére az előző évi központi költségvetési közigazgatási bíróságok fejezetével megegyező
javaslatot tesz.]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §

(1) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  az elkészített költségvetést és a beszámolót
határidő  tűzésével,  véleményezésre  megküldi  [a  Közigazgatási  Felsőbíróság elnökének és  ]az
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OKBT-nek.

(2) A [miniszter által ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a 30. §-ban foglaltak szerint elkészített
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 is egyidejűleg megküldi].

(3) A [miniszter és a ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke meghívottként részt vesz az Országgyűlés
költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és
az  annak végrehajtására  vonatkozó törvényjavaslat  közigazgatási  bíróságokról  szóló  fejezetének
megtárgyalásakor.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/19/1.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás
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32. §

[A miniszter ellátja a 29. § (1) bekezdésében foglalt feladatokat azzal, hogy költségvetési  ]
Költségvetési év közben a fejezeten belül új alcím, jogcímcsoport, jogcím létrehozásához, a fejezet
címrendjének,  valamint  a  címrend  alá  rendezett  alcímek,  jogcímcsoportok  módosításához,
kiegészítéséhez és fejezeten belüli előirányzatok közötti átcsoportosításhoz

[a) a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének]
b) - ha az átcsoportosítás nem a Közigazgatási Felsőbíróság címét érinti[,] - az OKBT

egyetértése szükséges.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. §
Módosítás jellege: elhagyás

[33. §

A központi költségvetés közigazgatási bíróságok fejezetével kapcsolatban az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 33. § (1)-(2) és (5) bekezdésben biztosított jogaival a Kormány és az államháztartásért
felelős  miniszter  nem  élhet,  a  fejezet  címrendjének  32.  §  szerinti  módosítására,
kiegészítésére a miniszter az ott meghatározottak szerint jogosult,
b) 33.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  megállapodás  érvényességéhez  az  OKBT
véleményének beszerzése és a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének egyetértése szükséges.]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: módosítás

34. §

(1)  A  közigazgatási  bíróság  szervezeti  és  működési  szabályzatára  vonatkozó  javaslatot  a
hivatalvezető készíti elő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti  javaslatot a közigazgatási  bírói tanács véleményezi.  Ha az elnök a
közigazgatási bírói tanács véleményétől eltér, azt indokolni köteles.

(3) A közigazgatási bíróság szervezeti és működési szabályzatát a közigazgatási bíróság elnöke adja
ki azzal, hogy a közigazgatási törvényszék esetén a (4)-(6) bekezdést is alkalmazni kell.

[(4) A közigazgatási  törvényszék  elnöke a  szervezeti  és  működési  szabályzatot  jóváhagyás
céljából felterjeszti a miniszternek, amelyhez csatolja a közigazgatási bírói tanács véleményét
is.

(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 elnökének.

(6) Ha a közigazgatási törvényszék szervezeti és működési szabályzata jogszabályba ütközik, a
miniszter a jóváhagyás megtagadását és annak indokait haladéktalanul közli a közigazgatási
törvényszék elnökével,  aki  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  kifogásolt  pontját  harminc
napon belül módosítja.]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/8.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) - (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) A [miniszter a közigazgatási bíróság elnökének javaslatára – a közigazgatási törvényszék
esetén a ]Közigazgatási Felsőbíróság  [elnökének véleménye megismerését követően – ]elnöke
meghatározza a közigazgatási bíróság bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámát.

(2)  A  közigazgatási  bírák  személyi  nyilvántartásának  feladatait  a  [miniszter  ]Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke látja el.

(3) A közigazgatási törvényszék elnöke felett a munkáltatói jogokat a  [miniszter ]Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke gyakorolja.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A 81. § szerint beosztott bírák vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat a  [miniszter ]
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke látja el.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
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Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39. §

(1)  A  közigazgatási  bíróság  titkári  és  fogalmazói  álláshelyére  a  pályázatot  a  [miniszter  ]
Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  írja  ki.  A pályázatot  a  közigazgatási  bíróság  elnökéhez  kell
benyújtani.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (3) - (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A  közigazgatási  bíróság  elnöke  közigazgatási  bíróság  személyi  tanácsa  véleményének
megismerését követően javaslatot tesz a  [miniszternek ]Közigazgatási Felsőbíróság elnökének  a
kinevezésre.

(4)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  a  (3)  bekezdés  szerint  javasolt  személyt
kinevezi.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/21/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A kinevezés  részletes  feltételeit  –  a  vezetői  megbízatás  jellegére  és  az  ellátandó  vezetői
feladatokra figyelemmel – a miniszter a közigazgatási bírósági vezetői pályázatban határozza meg.
Közigazgatási bírósági vezetővé legalább három éves közigazgatási bírói vagy bírói tapasztalattal
rendelkező bíró nevezhető ki.  A pályázat elbírálása során fokozottan értékelni kell a 81. § szerinti
beosztás időtartama alatt végzett közigazgatási tevékenységet.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (4) - (5) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) A közigazgatási bíróság elnöke és másodelnöke ugyanazon bírósági vezetői tisztségre – a
(5) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.

(5) Ha a közigazgatási bíróság elnöke és a másodelnök ugyanazon vezetői állást korábban már
két  alkalommal  betöltötte,  ugyanarra  bírósági  vezetői  állásra  az  OKBT  kifejezett
hozzájárulásával nevezhető ki.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §

(1)  A Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökét  az  Országgyűlés a  határozatlan  időre  kinevezett  és
összesen  legalább  tízéves,  rendes  bíróságon  közigazgatási  ügyszakban  vagy  közigazgatási
bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák és közigazgatási bírák
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[a) a  határozatlan  időre  kinevezett  és  összesen  legalább  ötéves,  rendes  bíróságon
közigazgatási ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal
rendelkező bírák és közigazgatási bírák, vagy
b) a határozatlan időre kinevezett bírói szolgálati viszonnyal, valamint összesen legalább
tízéves  –  e  törvényben  meghatározott  –  közigazgatási  jogi  szakterületen  szerzett
joggyakorlati idővel rendelkező személyek]

közül választja az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint.

T/3353/7/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
34., 35. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/7/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az  (1)  bekezdés  b)  pontja  alkalmazásában  közigazgatási  jogi  szakterületen  szerzett
joggyakorlati időnek minősül a jogi szakvizsga letételét követő

a) hatósági  jogalkalmazói  tevékenység,  valamint  annak  közvetlen  irányítása,  a
közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti perekben, illetve közigazgatási perekben a
hatóság képviselete,
b) igazságügyi alkalmazottként közigazgatási ügyszakban kifejtett tevékenység,
c) alkotmánybíróként,  ügyészként,  ügyészségi  alkalmazottként,  ügyvédként,
jogtanácsosként közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
d) az  Alkotmánybíróság  Hivatalánál,  az  Állami  Számvevőszéknél  valamint  az  Alapvető
Jogok Biztosának Hivatalánál a hatósági jogalkalmazói tevékenység külső ellenőrzéséhez,
vagy közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan kifejtett tevékenység,
e) a nemzetközi igazságszolgáltatási szervezetben, közigazgatási jogvitákhoz kapcsolódóan
kifejtett igazságszolgáltatási tevékenység,
f) közigazgatási eljárásjogi vagy közigazgatási perjogi jogszabály előkészítésében, valamint
véleményezésében való részvétel

időtartama.]

T/3353/7/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
34., 35. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

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

T/3353/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 6., 36. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/18/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Nem választható a Közigazgatási Felsőbíróság elnökévé az sem, aki a megválasztást megelőző
öt évben

a) párt tisztségviselője volt, párt jelöltjeként az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti
képviselők vagy a polgármesterek és a helyi  önkormányzati  képviselők választásán jelöltként
indult,
b) országgyűlési képviselői, állami vezetői, kormánybiztosi,  miniszterelnöki biztosi,  miniszteri
biztosi, illetve kormánymegbízotti tisztséget töltött be,
c) a Magyar Nemzeti Bank elnöke vagy elnökhelyettese, illetve az elnök vagy az elnökhelyettes
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője volt,
d)  önálló  szabályozó  szerv  vezetője  vagy  az  önáló  szabályozó  szerv  vezetőjének  közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője volt,
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e) valamint – a bírósági vezetői és bírói, alkotmánybírósági elnöki és alkotmánybírói megbízatás,
továbbá  az  alapjogvető  jogok  biztosa  és  annak  helyettesei,  valamint  a  Független  Rendészeti
Panasztestület elnöke és tagja tisztségének betöltése kivételével – olyan közjogi tisztséget töltött
be,  amelyre  őt  az  Országgyűlés  választotta  meg,  illetve  a  köztársasági  elnök  vagy  a
miniszterelnök nevezte ki.

T/3353/18/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 37. 

Megjegyzés: A módosító indítvány elfogadása esetén annak jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

(1) A Közigazgatási Felsőbíróság másodelnökévé az a határozatlan időre kinevezett közigazgatási
bíró nevezhető ki, aki a határozatlan időre kinevezett és összesen legalább tízéves, rendes bíróságon
közigazgatási ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal

[a) a  határozatlan  időre  kinevezett  és  összesen  legalább  ötéves,  rendes  bíróságon
közigazgatási ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal,
vagy
b) legalább  ötéves  –  a  44.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  –  közigazgatási  jogi
szakterületen szerzett joggyakorlati idővel]

rendelkezik.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

51. §

(1) A közigazgatási törvényszék elnökévé vagy másodelnökévé az a határozatlan időre kinevezett
közigazgatási bíró nevezhető ki, aki a határozatlan időre kinevezett és összesen legalább ötéves,
rendes bíróságon közigazgatási ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati
viszonnyal

[a) a  határozatlan  időre  kinevezett  és  összesen  legalább  ötéves,  rendes  bíróságon
közigazgatási ügyszakban vagy közigazgatási bíróságon eltöltött bírói szolgálati viszonnyal,
vagy
b) legalább  ötéves  –  a  44.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  –  közigazgatási  jogi
szakterületen szerzett joggyakorlati idővel]

rendelkezik.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  közigazgatási  törvényszék  elnökét  és  másodelnökét  a  bírói  testületek  e  törvényben
meghatározott közreműködésével a [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke nevezi ki.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § (1) - (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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57. §

(1) A hivatalvezetőt a közigazgatási bírák közül a [közigazgatási bíróság elnökének javaslatára a
miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke nevezi ki.

(2)  A  hivatalvezetőt  a  közigazgatási  bíróság  elnökének  kezdeményezésére  a  [miniszter  ]
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  menti fel azzal, hogy őt egyidejűleg beosztja a hivatalvezetői
kinevezését megelőző korábbi szolgálati helyére és legalább a korábbival azonos bírói beosztásba.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: elhagyás

61. §

(1) A miniszter az általános igazságügyi igazgatási feladatkörében
[d) meghatározza  a  közigazgatási  bíróság  igazgatásának  hosszú  távú  feladatait  és  a
megvalósításuk feltételeit tartalmazó programot.]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (4) bekezdés c) - d) pont
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Módosítás jellege: elhagyás

(4) A miniszter a személyi ügyekkel kapcsolatos feladatkörében
[c) dönt  a  közigazgatási  bíró  áthelyezése,  más  szolgálati  helyre  történő  kirendelése
kérdésében,
d) dönt a közigazgatási bíró tekintetében a tartós külszolgálat ellátásáról,]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(5) A miniszter a közigazgatási bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében
[b) elrendeli a kinevezési jogkörébe tartozó közigazgatási bírósági vezetők vizsgálatát, és]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (5) bekezdés e) - f) pont
Módosítás jellege: elhagyás

(5) A miniszter a közigazgatási bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében
[e) felügyeli a közigazgatási bíróságok infrastruktúrájának fenntartásával és fejlesztésével
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kapcsolatos feladatok ellátását,
f) gondoskodik  a  közigazgatási  bíróságok  egységes  informatikai  rendszerének
működtetéséről és fejlesztéséről, ide értve a közigazgatási bíróságok központi honlapjának
működtetését,]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

67. §

(1)  A  közigazgatási  bírói  pályázatot  (a  továbbiakban:  pályázat)  a  [miniszter  ]Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke írja ki.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. §
Módosítás jellege: elhagyás

[71. §
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(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.]

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

71. §

(1)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  az  azonos  álláshelyre  pályázókat
meghallgathatja.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/20/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Ha a miniszter a meghallgatást követően nem ért egyet az OKBT Személyi Tanácsa által
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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
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.]

T/3353/20/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 52., 53., 54. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/6.
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
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.]

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
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Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/7.
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

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/20/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(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.]

T/3353/20/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 52., 53., 54. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/20/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. alcím címe
Módosítás jellege: elhagyás
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[30. A közigazgatási felsőbírósági bírói pályázat]

T/3353/20/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 52., 53., 54. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/20/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. §
Módosítás jellege: elhagyás

[73. §

(1) A Közigazgatási  Felsőbíróságon  rendszeresített  közigazgatási  bírói  álláshely  betöltése
esetén a közigazgatási bírói pályázatra vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

(2) A Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a 70. § (7) bekezdése szerint felterjesztett pályázathoz
csatolja az azzal kapcsolatos véleményét.

(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.]

T/3353/20/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
49., 52., 53., 54. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

30



[(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.]

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § (1) - (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

74. §

(1) A közigazgatási bírósági vezetői pályázatot (a továbbiakban: vezetői pályázat) a  [miniszter ]
Közigazgatási Felsőbíróság elnöke írja ki.

(2) A közigazgatási bíróság elnöke a hivatalvezető adatszolgáltatása alapján a közigazgatási bírósági
vezetői  megbízatás  megszűnésére  okot  adó  körülményről  való  tudomásszerzését  követő  nyolc
munkanapon  belül  értesíti  a  [minisztert  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnökét  a  közigazgatási
bírósági vezetői megbízatás megszűnéséről, illetve ennek várható időpontjáról.

(3) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  a közigazgatási bírósági vezetői megbízatás
megszűnéséről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül kiírja a vezetői pályázatot.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/3353/22/1.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A vezetői pályázati eljárásban az OKBT Személyi Tanácsa megállapítja a pályázók pontszámát,
és a [ténylegesen elért legmagasabb pontszám nyolcvanöt százalékát ]legmagasabb pontszámot
elérő  pályázó,  pontszámazonosság  esetén  a  legmagasabb  pontszámot  elérő  pályázók  pályázati
anyagát – ideértve a pályaművet is –  [a pontszámok megküldésének mellőzésével ]felterjeszti a
miniszternek.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3353/23/9.
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.

T/3353/23/1-9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 16., 17., 19., 47., 50., 51., 55., 58. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § (1) - (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

79. §

(1) A bírót kinevezésekor a [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke osztja be a közigazgatási
bíróságra.

(2)  Ha  a  bíró  a  továbbiakban  pályázat  alapján  vagy  pályázat  nélkül,  hozzájárulásával  másik
bíróságon tölt be bírói álláshelyet, áthelyezéséről a [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke
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intézkedik.

(3) A kérelmére, külön törvény erejénél fogva közigazgatási  bíróvá váló rendes bírósági bírót a
[miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke  osztja be a közigazgatási bíróságra, azzal, hogy a
kúriai  bíró  választása  szerint  a  Közigazgatási  Felsőbíróságra  vagy  valamely  közigazgatási
törvényszékre osztható be.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. §
Módosítás jellege: módosítás

80. §

A közigazgatási bírót másik közigazgatási bíróságra a Bjt.  szerinti  feltételek fennállása esetén a
[miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  rendeli  ki  az  érintett  közigazgatási  bíróságok
elnökeinek egyetértésével.

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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81. §

(1) A [miniszter ]Közigazgatási Felsőbíróság elnöke a közigazgatási bírót

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 62.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/3353/11/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. §
Módosítás jellege: elhagyás

[86. §

Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
1. a Közigazgatási Felsőbíróság elnökének javaslatára a közigazgatási bíróságok ügyviteli
szabályait,
2. a  közigazgatási  bírósági  statisztikai  adatok  gyűjtésére  és  feldolgozására  vonatkozó
szabályokat,
3. a  közbeszerzési,  minősített  beszerzési  és  beszerzési  eljárásairól  szóló  közigazgatási
bírósági elnöki szabályzat általános követelményeit,
4. a  közigazgatási  bírák  és  az  igazságügyi  alkalmazottak  kötelezettségeihez  és
összeférhetetlenségéhez kapcsolódó részletes eljárási rendelkezéseket,
5. a Közigazgatási Bírósági Határozatok Gyűjteményében történő közzététel rendjét

rendelettel állapítsa meg.]

T/3353/11/1-24. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 59., 60., 
61., 62. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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