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A  Kormány  nevében  mellékelten  benyújtom  a  közigazgatási  bíróságokról  szóló  törvény
hatálybalépésének elhalasztásáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat  1.  §-a  és 2.  §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata
szükséges.



2019. évi ..... törvény 

a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról

1. §

Hatályát  veszti  a  közigazgatási  bíróságokról  szóló  törvény hatálybalépéséről  és  egyes  átmeneti
szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Átmtv.).

2. §

Az Átmtv. 2.  § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése,  valamint 7. § (1) bekezdése alapján megtett
nyilatkozatok hatályukat vesztik.

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E törvény 1. §-a és 2. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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Általános indokolás

A Javaslat célja, hogy az önálló közigazgatási bírósági szervezet felállítási folyamatának további
előrehaladása  ne  hátráltassa  a  Magyarországot  ért,  megalapozatlan  jogállamisági  kritikákkal
kapcsolatos viták megnyugtató lezárását.

Részletes indokolás

1. § 

Az Országgyűlés 2018. december 12. napján fogadta el a közigazgatási bíróságokról szóló 2018.
évi  CXXX.  törvényt  (a  továbbiakban:  Kbtv.)  és  a  közigazgatási  bíróságokról  szóló  törvény
hatálybalépéséről  és  egyes  átmeneti  szabályokról  szóló  2018.  évi  CXXXI.  törvényt  (a
továbbiakban:  Átmtv.),  amelyek  az  elkülönülő  közigazgatási  bírósági  szervezet  létrejöttéhez
nélkülözhetetlen szervezeti, igazgatási és jogállási szabályokat tartalmaznak. Az Átmtv. a Kbtv.
hatálybalépésének időpontjaként 2020. január 1.  napját  állapította meg, azonban az általános
indokolásban foglaltakra tekintettel ennek elhalasztása szükséges.

2. § 

Az Átmtv. alapján megtett bírói, bírósági titkári és bírósági fogalmazói nyilatkozatok hatályon
kívül helyezéséről az 1. §-ban foglaltakra figyelemmel külön indokolt rendelkezni.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

4. § 

Sarkalatossági záradék.
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