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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 bíróságok függetlenségét
biztosító további garanciákról szóló T/5241. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Kbtv. 29. alcíme a következő 72/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Kbtv. 76. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Kbtv. 76. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A pályaműben, illetve a pályázó személyes meghallgatása során a hosszú távú tervek és azok
megvalósításának ütemezésén túl  az  alábbi  [bírósági  ]vezetői  kompetenciákat  kell  elsődlegesen



értékelni:
a) a szakmai feladatok magas szintű ellátása, magas szintű [szakági ]közigazgatási jogi tudás,”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Kbtv. 76. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Kbtv. 76. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A pályaműben, illetve a pályázó személyes meghallgatása során a hosszú távú tervek és azok
megvalósításának  ütemezésén  túl  az  alábbi  bírósági  vezetői  kompetenciákat  kell  elsődlegesen
értékelni:

e) [az irányítása]a vezetése alá tartozó személyek szakmai együttműködésének támogatása,”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §

E törvény 1-9. §-a, [a ]14-[15]16. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) Ez a törvény – a (2)  [és (3) ]bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik
napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. alcím 2020. január 1. napján lép hatályba.

[(3) A 2. alcím 2019. december 31. napján lép hatályba.]
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II. Rész

Módosítópont sorszáma: 6.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § - Kbtv. 25. § (2) bekezdés i) pont … vezetővel[,] vagy…

2. 8. § - Kbtv. 50. § (2) bekezdés d) pont … ellenőrzéséhez[,] vagy…

Módosítópont sorszáma: 7.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
12. § (1) bekezdés - Kbtv. 72. § (2) bekezdés 
nyitó szövegrész

… [az]a 71…

2. 12. § (3) bekezdés - Kbtv. 72. § (7) bekezdés
…(4) [bekezdése]bekezdés 
szerinti…

3.
13. § - Kbtv. 72/A. § (3) bekezdés nyitó 
szövegrész

…belül a 70.…

4. 13. § - Kbtv. 72/A. § (3) bekezdés c) pont
…(6) [bekezdésben]bekezdésében 
foglalt…

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás, amely a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Kbtv.) új 72/A. §-ának Kbtv.-beli helyét pontosítja. 
2. A  módosítás  célja  szövegpontosítás.  A  Kbtv.  76.  §  új  (3)  bekezdése  általános  vezetői
kompetenciákat jelöl meg, ezért a bírósági jelző nem szükséges. A Kbtv. a szakág fogalmát egyes
jogterületekre  vonatkoztatja,  amelyek  a  közigazgatási  kollégiumok,  valamint  szakági  osztályok
felállításában jelennek meg. Mivel közigazgatási törvényszékek elnökeitől és másodelnökeitől nem
pusztán egyes partikuláris, részjogterületi ismeret várható el, indokolt ennek pontosítása is. 
3. A módosítás szövegpontosításra irányul. 
4. A módosítás pontosítja a sarkalatossági záradékban megjelölt rendelkezések körét. 
5. A módosítás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény - a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2019.
évi  II.  törvénnyel  módosított  -  9.  §-ának  2019.  március  15.  napján  hatályba  lépett  szövegére
figyelemmel szükséges kodifikációs pontosítást tartalmaz.
6. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
7. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.
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