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Törvényjavaslat

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján ,,2019. évi ... törvény Magyarország
Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás
megszüntetéséről" címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani.

Budapest, 2019. november

Tisztelettel:

Szabó Tímea
Párbeszéd frakció

Tordai Bence

((
. ~:::'.~....<./~~:....
\

Kocsis-Cake Olivo

Mellár Tamás

"'-.,

'1. '

\,'U,_ '---' \

Burány Sándor

'
••••••••••• r...,~_.:....~-!..~..!.-'·.. •·• •·•·• •••••

i

e\.,
..........................
·.~
,

'

/~

·

Magyarország Alaptörvcnyénck nyolcadik módositásárúl, az önálló kiizigazgatúsi bíráskodás
n1cgszüntctfstről
(2019

)

1. cikk
Az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
.. L')

megválasztja a köztársasági elnököt. az Alkotmánvbiróság tagjait és elnökét. a Kúria elnökét.

az Országos Bírósági Hivatal elnökét. a legfőbb ügyészt. az alapvető jogok biztosát és helyetteseit.
valamint az J\llami Számvevőszék elnökét:
2. cikk
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
•._j) javaslatot tesz a miniszterelnök. a Kúria elnöke. az Országos Birósúgi Hivatal elnöke. a legfőbb

ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére:"
3. cikk
J\z Alaptörvény 24. cikk

(2)

bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

.. e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede. a Kúria elnöke. a legfőbb ügyész vagy
az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel
való összhangját:"
4. cikk

Az Alaptörvény 24. cikk ( 5) bekezdés

b)

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

.. b) a kihirdetéstől számított harminc napon belül a Kormány. az országgyűlési képviselők
egynegyede. a Kúria elnöke. a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezheti."

5. cikk
Az Alaptörvény 25. cikk ( 1 )-(3) bekezdése helyébe az. alábbi rendelkezés lép:
•. ( 1) A bíróságok igaz.ságszolgúltatási tevékenységet látnak cl. J\ legfőbb bíróság] szerv a Kúria.
(2) A birósáu~ dönt
a) büntetőügyben. magánjog] jogvitábnn. törv énybcn meghatarozot! egyéb ügyben:
'

b) a közigazgatási határozatok törvényességéről;

e) az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megscmrnisltéséről;
d) a helyi önkormányzat
megül lapitásáról.

törvényen

alapuló jogalkotási

kötelezettsége

elmulasztásának

(3) 1\ Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának

egységét a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz."
6. cikk
1\z

Alaptörvény 26. cikk (2 )-0) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

..(2) A hivatásos bírákat - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a köztársasági elnök
nevezi ki. Bíróv á az nevezhető ki. aki a harmincadik életévét betöltöuc. A Kúria elnöke és az
Országos Hiróság] I livatal elnöke kivételével a bíró szolgálati jogviszonya az általános öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn.
( ~) A Kúria elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az. Országgyűlés
választja. /\ Kúria elnökének megválasztásához az országgyűlés: képviselők kétharmadának
szavazata szükséges."
7. cikk

Az Alaptörvény ZARO
elhagyásra kerül.
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VL(i\TS RLNDLLKEZESl:K fejezetének 27. és 28. bekezdése

S. cikk
I :z a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Indoklás
/\ ltalános Indoklás
Varga Judit igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint a kormány úgy döntött. hogy nem vezeti be a
szervezetileg elkülönülő közigazgatási birósagi rendszert.
Mint ismert. a kormány még ravasszal döntött úgy. hogy határozatlan időre elnapolja a szervezetileg

elkülönülő közigazgatási bírósági rendszer fcláltitását. Mind a belföldi szakmai berkekben. mind a;
Európai l nióban komoly bírálatok érték a tervezetet. aminek következtében a kormány úgy döntött.
a bíróságot meg kell óvni a felesleges vitáktól, ezért megtartaná az egységes bírósági rendszert. nem
lesz önálló közigazgatási bírósági szervezet.
l\1 Országgyűlés a hetedik Alaptörvény módosítással az Alaptörvénybe emelte a közigazgatási

bíróságokat. valamint a Közigazgatási Fclsöbíróságot. Jelen javaslat a kormány nyilatkozataival
összhangban.

visszaállitaná

az

Alaptörvény

bíróságokra vonatkozó bekezdéseit a hetedik

Alaptörvény módosítást megelőző állapotba. vagyis törlésre kerülnek a; azóta visszavont. önálló
közigazgatási bíráskodásról szóló tartalmi részek.
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Részletes indoklás
Az 1. cikkhez
A módosítás értelmében törlésre kerül az Országgyűlés feladataiból a közigazgatúsi lclsőbiróság
elnökének megválasztása.

A 2. cikkhez
A módosítás értelmében törlésre kerül a Köztársasági elnök feladataiból a közigazgatási Fclsőbíróság
elnökének személyére vonatkozó javaslattétel.

A 3. cikkhez

A módosítás értelmében törlésre kerül az Alaptörvénnyel való összhangot kezdeményezők közül a
közigazgatási Fclsóbiróság elnöke.

A 4. cikkhez
A módosítás értelmében törlésre kerül az Alaptörvénnyel
kezdeményezők közül a közigazgatási Fclsőbiróság elnöke.

való

utólagos

normakontrollt

Az 5 és 6. cikkekhez
A módosítás értelmében törlésre kerül az Alaptörvény bíróságokról szóló fejezetéből a közigazgatási
birósúg és a Közigazgatási Fclsőbiróság elnöke olvan módon. hogy visszaáll az Alaptörvény 7.
módosítását megelőz szöveg.

A 7. cikkhez
A /.úril és Vegyes rcndelkezcsekből elhagyásra kerülnek az ármcnctre vonatkozó rendelkezések.

A 8. cikkhez
1 latályha léptető rendelkezés

