
Az Országgyűlés

Igazságügyi bizottsága

Iromány száma: T/3354/9.

Benyújtás dátuma: 2018-11-21 10:26

Parlex azonosító: 7NKF9Z1L0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vejkey Imre, Elnök 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a közigazgatási bíróságokról szóló törvény
hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló  T/3354. számú törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
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 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: 2.
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
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: 3.
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: 4.
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
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
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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: 5.
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: 6.
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 20. napjáig felterjeszti a miniszternek.

Módosítópont sorszáma: 7.
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: 8.
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,
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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: 9.
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.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 10.
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: 11.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 6. § (6) bekezdés … bírói[,] vagy…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

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. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
3. A jogrendszer koherenciáját segítő pontosítást tartalmaz. 
4. Alapvetően  nyelvhelyességi,  a  szöveg  koherenciát  javító  technikai  módosítás  a  jogrendszer
koherenciáját segítő kiegészítéssel. 
5. Téves belső hivatkozások pontosítása. 
6. Nyelvhelyességi pontosítás. 
7. Téves belső hivatkozások pontosítása. 
8. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
9. A sarkalatossági záradék pontosítása. 
10-11. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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