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2019. évi ..... törvény  

 

az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 

megteremtésével összefüggő módosításáról 

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 

1. § 

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. §-a a 

következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A miniszter e törvény szerinti döntésével szemben indított közigazgatási perre a Fővárosi 

Törvényszék kizárólagosan illetékes.” 

(2) A Kkt. „Közúti vállalkozások kockázatértékelési rendszere” című alcíme helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Közúti vállalkozások kockázatértékelési rendszere 

21/M. § 

(1) A közlekedési hatóság a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös 

szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2009. október 21-ei 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 4. 

pontja szerinti vállalkozások (2) bekezdés szerinti előírásokkal kapcsolatos kockázati 

profiljának meghatározása és a fokozott kockázatot jelentő vállalkozások szigorúbb és 

gyakoribb ellenőrzése érdekében a miniszter rendeletében meghatározottak szerint 

kockázatértékelő rendszert működtet. 

(2) A kockázatértékelő rendszerben a közlekedési hatóság 

a) a járművezetők vezetési és pihenőidejével, valamint a menetíró készülékekkel,  

b) a haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságával, továbbá 

c) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak 

megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 

október 21-ei 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében felsorolt 

jogsértésekkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzések eredménye és a rendelkezésre álló egyéb információk 

alapján a miniszter rendeletében meghatározott szempontrendszer szerint összeállítja a 

vállalkozás kockázati profilját, amelyet a vállalkozások és az általuk üzemben tartott 

haszongépjárművek közúti és telephelyi ellenőrzésre kiválasztása során figyelembe vesz.  
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(3) A közlekedési hatóság a kockázatértékelési rendszer keretében kezeli a következő 

adatokat: 

a) a közúti személyszállítást vagy árufuvarozást végző, közúti járműveket üzembentartó 

vállalkozás azonosításához szükséges adatok,  

b) a vállalkozás járműveit érintő közúti ellenőrzések időpontja és tárgya,  

c) a vállalkozás járműveit érintő műszaki vizsgálatok időpontja és jellege (időszakos vagy 

önkéntes vizsgálat),  

d) a vállalkozás tulajdonában, üzemben tartásában vagy használatában lévő, M2, M3, N2, 

N3, O3, valamint O4 kategóriájú, közúti ellenőrzésben vagy jogsértésben érintett járművek 

azonosító adatai,  

e) a vállalkozással összefüggésbe hozható jogsértések adatai:  

ea) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak 

megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2009. október 21-ei 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. 

mellékletében meghatározott jogsértések elkövetésére vonatkozó adatok,  

eb) a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez 

kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, 

valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) 

Korm. rendelet 3–4/A. mellékleteiben meghatározott, jogsértések elkövetésére 

vonatkozó adatok,  

ec) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM 

rendelet 10. számú mellékletében meghatározott jogsértések elkövetésére vonatkozó 

adatok,  

f) a vállalkozásnak a fenti adatok alapján előállított kockázati besorolása.  

(4) A közlekedési hatóság a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a bejegyzésüktől 

számított öt évig, de legfeljebb a közúti fuvarozási tevékenység megszüntetéséig kezelheti. 

(5) A kockázatértékelő rendszerből igényelheti 

a) a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a 

terrorizmust elhárító szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges 

adatokat,  

b) a közlekedési hatóságok, valamint a 20. § (11) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja, b) 

pont ba) és bb) alpontja, c)–h) pontja, a (11a) és a (11b) bekezdése szerinti, a közúti 

járművek közlekedésének ellenőrzésére jogosult szervezetek az e törvényben megjelölt 

feladataik ellátásához szükséges adatokat,  

c) a vállalkozás a kockázati profiljával kapcsolatban kezelt adatokat.  

21/N. § 

(1) A 20. és 21. § alapján folytatott közigazgatási hatósági eljárásban, ha az ügyfélnek a 

végleges határozattal lezárt ügyben a határozat véglegessé válását követően jutott tudomására 

a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy 
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elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomásszerzéstől 

számított tizenöt napon belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy az elbírálása 

esetén a kérelmezőre kedvezőbb határozatot eredményezett volna. 

(2) Az eljáró hatóság az újrafelvételi kérelmet visszautasítja, ha 

a) az a végleges határozat meghozatala után bekövetkezett tényen, illetve a jogi 

szabályozásban bekövetkezett változáson alapul,  

b) az ügyben közigazgatási per van folyamatban, vagy a közigazgatási per során a bíróság 

határozatot hozott,  

c) a határozat véglegessé válásától számítva három év eltelt.  

(3) Az újrafelvételi kérelmet az bírálja el, aki az elsőfokú döntést hozta vagy arra jogosult 

volna. 

(4) Az újrafelvételi eljárásban a kérelem elbírálója a végleges határozatot módosíthatja, 

visszavonhatja, vagy az utóbb ismertté vált tényállásnak megfelelő új döntést hozhat. E 

döntést közölni kell azzal, akivel a végleges döntést közölték, ellene jogorvoslatnak az 

általános szabályok szerint van helye. 

21/O. § 

A veszélyes áru szállításának és a szállításhoz kapcsolódó tevékenységnek a hatósági 

ellenőrzése kizárólag hivatalból indul, az ügyfél saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását 

nem kérheti.” 

2. § 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/K. § (8) bekezdés a) pontjában a „bírság 

bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás” szövegrész helyébe a „bírsággal kapcsolatos 

közigazgatási per” szöveg lép. 

2. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása 

3. § 

(1) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A sztrájk jogszerűségének, illetve a 3. § szerinti jogellenességének megállapítását az 

kérheti, akinek a jogszerűség vagy a jogellenesség megállapításához jogi érdeke fűződik. A 

kérelmet a kérelmező székhelye (lakhelye) szerint illetékes munkaügyi perben eljáró 

bírósághoz kell benyújtani. Ha a sztrájk jogszerűségének, jogellenességének megállapításánál 

több munkaügyi perben eljáró bíróság is érintett, a kérelem elbírálására a Fővárosi 

Törvényszék az illetékes.” 
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(2) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény  

a) 4. § (3) és (4) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe 

a „munkaügyi perben eljáró bíróság” szöveg, 

b) 5. § (2) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrészek helyébe a 

„munkaügyi perben eljáró bíróság” szöveg 

lép. 

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 

4. § 

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 49. §-át követő, az 

„A felülvizsgálati eljárás illetéke” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A felülvizsgálati és a jogegységi panasz eljárás illetéke” 

(2) Az Itv. 57. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

 

(Illetékmentes a büntetőügyekben:) 

„i) az eredményes jogegységi panasz alapján indult eljárás.” 

(3) Az Itv.  

a) 39. § (3) bekezdés d) pontjában és 57. § (1) bekezdés a) pontjában a „felülvizsgálati” 

szövegrész helyébe a „felülvizsgálati és jogegységi panasz” szöveg,  

b) 50. § (1) bekezdésében a „felülvizsgálat” szövegrész helyébe a „felülvizsgálat és 

jogegységi panasz” szöveg,  

c) 52. § (1) bekezdésében a „felülvizsgálati indítvány” szövegrész helyébe a „felülvizsgálati 

indítvány és a jogegységi panasz” szöveg,  

d) 57. § (1) bekezdés n) pontjában az „alkotmányjogi” szövegrész helyébe az 

„alkotmányjogi panasz és a jogegységi” szöveg 

lép.  

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása 

5. §  

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 

a) 36/F. § (5) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a 

„véglegessé válásától, vagy jogerőre emelkedésétől” szöveg,  

b) 36/M. § (4) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg 

lép. 
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5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

módosítása 

6. § 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés 

c) pont ca) alpontjában a „hatósági határozaton” szövegrész helyébe a „véglegessé vált és 

végrehajtható hatósági határozaton” szöveg lép. 

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

módosítása 

7. § 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-a a 

következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek van helye.” 

7. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása 

8. § 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (3) bekezdésében, 8. § (3) 

bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 11. § (4) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg lép. 

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 

9. § 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

a) 9. § (2) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe a „közigazgatási szerződés” 

szöveg,  

b) 10. § (2) bekezdésében a „megállapodásban” szövegrész helyébe a „közigazgatási 

szerződésben” szöveg 

lép. 

9. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel 

Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása 

10. §  
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A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 

Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény  

a) 18. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „hatósági határozat” szövegrész helyébe a 

„végleges hatósági határozat” szöveg,  

b) 18. § (2) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Nemzeti Bank nem szabta ki öt évnél nem 

régebben kelt jogerős határozatában” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bank nem 

szabta ki öt évnél nem régebben kelt végleges határozatában” szöveg 

lép. 

10. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása 

11. §  

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 11. § (5) bekezdésében a „jogerősen” 

szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg lép. 

11. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása 

12. §  

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a 180/A. §-t követően a következő 

„Gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása esetén” című alcímmel 

egészül ki: 

„Gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása esetén 

180/B. § 

(1) A végrehajtó a végrehajtási költségek előlegezésének bevárása nélkül haladéktalanul a 

helyszíni eljárásra időpontot tűz, és erről értesíti a kapcsolattartásra vonatkozó határozat 

végrehajtása iránti eljárás kérelmezőjét és kérelmezettjét, valamint a gyámhatóságot és a 

rendőrséget. A kérelmezőnek a gyermek átadásánál jelen kell lennie. Ha az eljárás 

eredménytelen, a végrehajtó a következő helyszíni eljárásra kitűzött időpontról rövid úton 

küld értesítést az előzőekben felsoroltaknak. 

(2) A végrehajtó a kérelmezett tartózkodási helyén – ha a gyermek nem tartózkodik ott, a 

gyermek tartózkodási helyén – a gyámhatóság és a rendőrség közreműködésével foganatosítja 

az átadást. E rendelkezés alkalmazása szempontjából lakó- és tartózkodási hely a polgárok 

személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba bejelentett lakóhely és tartózkodási 

hely, továbbá a be nem jelentett, akár életvitelszerű, akár ideiglenes vagy alkalomszerű 

tartózkodásra szolgáló hely. 

(3) A kérelmezett az eljárás késleltetése nélkül köteles a gyermek személyes iratait, a 

gyermek által a kapcsolattartás során használt tárgyakat, a szükséges ruházati cikkeket, a 
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rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszközöket, a gyermek betegsége 

vagy testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszereket, gyógyászati és technikai 

segédeszközöket a kérelmezőnek átadni.  

(4) A végrehajtó az eljárása kezdetén tájékoztatja a kérelmezettet a (3) bekezdésben foglalt 

kötelezettségéről. 

(5) A végrehajtó indítványára a rendőrség az 5. § (3) bekezdése szerint eltávolíthatja a 

gyermek átadásának helyszínéről azokat a személyeket, akik a gyermek átadását 

akadályozzák. A rendőrség intézkedésének igénybevételére a végrehajtó előzetesen 

figyelmezteti az érintetteket, ennek tényét – amely tartalmazza indokolt esetben a rendbírság 

kiszabására teendő indítványra történő figyelmeztetést is – jegyzőkönyvben rögzíti.” 

12. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása 

13. §  

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 2. § (4) bekezdésében a „Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg 

lép. 

13. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása 

14. §  

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény  

a) 24/H. § (1) bekezdésében a „jogerős hatósági határozatra” szövegrész helyébe a 

„végleges vagy jogerős hatósági határozatra” szöveg,  

b) 30. § (5a) bekezdésében a „jogerős határozatban” szövegrész helyébe a „végleges 

határozatban” szöveg 

lép.  

14. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása 

15. §  

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 

37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A közigazgatási per indításának előfeltétele a panasz kimerítése. A perre a Fővárosi 

Törvényszék kizárólagosan illetékes. A bíróság a miniszter döntését nem változtathatja meg.” 

16. §  
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Az Nbtv. 72/D. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) Az e § szerinti közigazgatási perben csak zárt tárgyalás tartható, és csak olyan bíró 

járhat el, akinek az e törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.” 

17. §  

Az Nbtv.  

a) 70. § (1) bekezdésében a „Bíró és az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,  

b) 72/D. § (10) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” 

szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg 

lép. 

15. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 

évi LVII. törvény módosítása 

18. §  

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

törvény 54/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(1) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél 

vagy az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt 

kezelését, ha 

a) az előterjesztő indokolt kérelmében valószínűsíti, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban való 

közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti, vagy 

b) ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan zajló 

más bírósági vagy hatósági eljárásban az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője adatainak 

zárt kezelését rendelték el. 

(1a) Az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal kell közölni, akinek az adatai 

zárt kezelését elrendelték.” 

16. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása 

19. §  

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

a) 7/A. § (2) bekezdés b) pontjában és 7/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „jogerőre 

emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,  
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b) 8/E. § (5) bekezdésében a „jogerős határozatot” szövegrész helyébe a „végleges 

határozatot” szöveg,  

c) 3. melléklet I.4.1. pontjában és 3. melléklet II.2. pontjában a „jogerős és végrehajtható” 

szövegrész helyébe a „végleges és végrehajtható” szöveg 

lép. 

17. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 

törvény módosítása 

20. §  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/F. § (1) 

bekezdésében a „felülvizsgált” szövegrész helyébe a „megtámadott” szöveg lép. 

18. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása 

21. §  

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény  

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,  

b) 6/C. § (3) bekezdésében az „a határozat jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe az „a 

határozat véglegessé válását” szöveg 

lép.  

19. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény módosítása 

22. §  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. §-a 

a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek van helye.” 

20. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. 

törvény módosítása 

23. §  
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Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A bírósági fogalmazói állásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni, kivéve, ha az 

állás betöltésére a 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már kinevezett bírósági fogalmazó 

áthelyezésével kerül sor. Pályázat esetén a fogalmazói álláspályázatokat a pályázati határidő 

lejárta után 3 hónapon belül kell elbírálni.” 

24. §  

Az Iasz. 42/B-42/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„42/B. § 

(1) A bírósági titkárt az OBH elnöke az igazságügyért felelős miniszter által vezetett 

minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium) a jogszabályok előkészítésében történő 

részvétel, kegyelmi ügyek intézése vagy egyéb igazságügyi munkatapasztalatot igénylő 

feladat ellátása céljából beoszthatja. A beosztáshoz a bírósági titkár hozzájárulása szükséges. 

(2) A közigazgatási kollégiumban szolgálatot teljesítő titkárt az OBH elnöke legfeljebb egy 

évre beoszthatja ahhoz a szervhez, amelyhez a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

törvény szerint a közigazgatási ügyekben eljáró bírót beoszthatja (a továbbiakban: érintett 

szerv). A beosztásra az érintett szerv alaptevékenységébe tartozó közigazgatási vagy egyéb 

közjogi jellegű feladat- és hatáskör ellátására annak érdekében kerülhet sor, hogy az érintett 

szerv tevékenységében való részvétellel szakmai gyakorlatot és ismereteket szerezzen a 

bírósági titkár. 

(3) A (2) bekezdés szerinti beosztást a bírósági titkár kérelmére az érintett szerv vezetője – az 

ügyészség esetén a legfőbb ügyész – kezdeményezheti. A beosztáshoz a bírósági titkár 

álláshelye szerinti bíróság elnökének egyetértése szükséges. 

(4) A munkáltatói jogkört – a fegyelmi eljárás elrendelésének és lefolytatásának, valamint az 

igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony megszüntetésének kivételével – az (1) 

bekezdés szerint a minisztériumba beosztott bírósági titkár tekintetében az igazságügyért 

felelős miniszter, a (2) bekezdés szerint az érintett szervhez beosztott bírósági titkár 

tekintetében az érintett szerv vezetője gyakorolja. 

(5) A beosztott bírósági titkár köteles a vezetői intézkedéseket, utasításokat teljesíteni, 

érvényesülésüket elősegíteni. 

(6) A beosztás megszűnését követően a bírósági titkárt a beosztást megelőző szolgálati 

helyére kell beosztani. 

(7) Az OBH elnöke az (1) bekezdés szerint a minisztériumba beosztott bírósági titkár 

minisztériumi beosztását megszünteti 
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a) a bírósági titkár kérelmére, 

b) az igazságügyért felelős miniszter indítványára. 

(8) Az OBH elnöke a (2) bekezdés szerint az érintett szervhez beosztott bírósági titkár 

minisztériumi beosztását megszünteti 

a) a bírósági titkár kérelmére, 

b) az érintett szerv vezetőjének indítványára. 

(9) A bírósági titkár a megszüntetés közlését követően további 30 napig köteles feladatait 

ellátni, amitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. 

42/C. § 

(1) A minisztériumba és az érintett szervhez beosztott bírósági titkár (a továbbiakban e §-ban 

együtt: beosztott bírósági titkár) hivatali munkáját a beosztás szerinti szerv vezetője a 

beosztás szerinti szervnél szolgálatot teljesítő alkalmazottakra irányadó szabályok szerint 

értékeli. 

(2) A beosztott bírósági titkár tekintetében az 55-76. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a beosztott bírósági titkár ellen a beosztás szerinti szerv vezetője 

kezdeményezheti a fegyelmi eljárás megindítását. 

(3) A beosztott bírósági titkár adatait a beosztás szerinti szervnél kell nyilvántartani. 

(4) A beosztott bírósági titkár tekintetében a 95-123. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a beosztási pótlék mértéke az illetményalap 10 százaléka.” 

25. §  

Az Iasz. a következő 134/I.-al egészül ki: 

„134/I. 

(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-i megszűnését követően a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságokkal igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban állók 

jogviszonyában általános jogutód a munkavégzés helye szerinti törvényszék. 

(2) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-i megszűnésével a vezetői 

megbízások megszűnnek.” 

26. §  

(1) Az Iasz. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(2) Az Iasz. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 



 

12 

(3) Az Iasz. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(4) Az Iasz. 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(5) Az Iasz. 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

27. §   

Az Iasz. 

a) 8. § (1) bekezdés f) pontjában a „tekintetében” szövegrész helyébe a „tekintetében – ha 

törvény eltérően nem rendelkezik –” szöveg,  

b) 27/A. §-ában az „állami” szövegrész helyébe a „kormányzati” szöveg,  

c) 41/B. § (2) bekezdésében az „a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és 

felelősségéről szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezető” szövegrész helyébe az „a 

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti politikai felsővezető, 

közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár” szöveg,  

d) 42/A. § (3) bekezdésében az „A bírósági” szövegrész helyébe az „Az OBH-ba beosztott 

bírósági” szöveg,  

e) 100. § (4) bekezdés b) és c) pontjában a „jogviszony és” szövegrész helyébe a 

„jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony és” szöveg 

lép. 

28. §  

Hatályát veszti az Iasz. 93. § (1) bekezdésében az „és a közigazgatási és munkaügyi bírósági” 

szövegrész. 

21. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása 

29. §  

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

a) 45/A. § (8) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé 

válását” szöveg,  

b) 55. § a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg  

lép.  

22. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása 

30. §  

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  
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a) 47. § (4) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárás” szövegrész helyébe 

az „elleni közigazgatási per” szöveg,  

b) 47. § (5) bekezdésében a „felülvizsgálata iránti per” szövegrész helyébe az „elleni 

közigazgatási per” szöveg  

lép.  

23. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 

31. §  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

a) 110. § (3) bekezdés c) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” 

szöveg, 

b) 158. § (5) bekezdésében és 183. §-ában a „Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg  

lép.  

24. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 

szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása 

32. §  

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény 6. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A rendőrség az ellenőrzés során a (6) bekezdés szerint átvett adatokat) 

 

„b) ha a fegyveres biztonsági őr hatósági szolgálati igazolványának visszavonására eljárást 

indított, az eljárás végleges befejezéséig, vagy – ha a rendőrség döntését közigazgatási perben 

megtámadták – a közigazgatási per jogerős lezárásáig kezelheti.” 

25. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása 

33. §  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/L. § (6) bekezdésében a 

„jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntéssel” szöveg lép. 

26. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 

Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény módosítása 

34. §  
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A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 

2001. évi LXXXV. törvény 12. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg lép. 

27. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és 

a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. 

törvény módosítása 

35. §  

Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való 

konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény 23. § (2) 

bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „munkaügyi 

perben eljáró bíróság” szöveg lép. 

28. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 

fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása 

36. §  

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 

szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 

a) 17/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a 

„véglegessé válásának” szöveg,  

b) 18. § (6) bekezdés b) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a 

„véglegessé válását” szöveg  

lép. 

29. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása 

37. §  

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 25/D. §-ában, 26/A. § (6) bekezdésében, 26/B. § 

(2) bekezdésében, 31/B. § (11) bekezdésében és 31/H. §-ában a „jogerőre emelkedését” 

szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lép. 

30. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása 

38. §  

Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 45. § (5) bekezdésében a 

„közigazgatási és munkaügyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „munkaügyi perben eljáró 

bírósághoz” szöveg lép. 
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31. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- 

és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 

közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása 

39. §  

Hatályát veszti a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség 

terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 

közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 15. §-a. 

32. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

módosítása 

40. §  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény  

a) 6/G. § (1) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálat” szövegrész helyébe a „közigazgatási 

per” szöveg,  

b) 6/G. § (3) bekezdés a) pontjában a „bírósági felülvizsgálata tárgyában” szövegrész 

helyébe az „elleni közigazgatási perben” szöveg, 

c) 11/C. § (4) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálatára” szövegrész helyébe az „elleni 

közigazgatási perre” szöveg, 

d) 12. § (1) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálata során” szövegrész helyébe az „elleni 

közigazgatási perekben” szöveg 

lép. 

33. Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása 

41. §  

Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény 46. § (5) bekezdésében a 

„közigazgatási és munkaügyi bírósághoz” szövegrész helyébe a „munkaügyi perben eljáró 

bírósághoz” szöveg lép. 

34. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása 

42. §  
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A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 20. § (1d) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg lép. 

35. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007. évi II. törvény módosítása 

43. §  

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény 9. § (7) bekezdésében és 80. § (3) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg lép. 

36. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása 

44. §  

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 

keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10/J. §-ában a „Fővárosi Közigazgatási- és 

Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg lép. 

37. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. 

törvény módosítása 

45. §  

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 39. § (6) 

bekezdésében a „rendkívüli perorvoslatnak (felülvizsgálatnak, perújításnak)” szövegrész 

helyébe a „perújításnak” szöveg lép. 

38. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása 

46. §  

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

a) 10. § (7) bekezdésében a „perorvoslatnak” szövegrész helyébe a „perújításnak” szöveg, 

b) 10. § (8) bekezdésében a „jogorvoslatnak” szövegrész helyébe a „fellebbezésnek és 

perújításnak” szöveg, 

c) 31. § (4) bekezdésében, 32/B. § (4) bekezdésében, 49. § (8) bekezdésében, 53. § (5) 

bekezdésében, 68. § (6) bekezdésében és 75. § (5) bekezdésében a „perorvoslatnak” 

szövegrész helyébe a „perújításnak” szöveg 

lép. 
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39. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása 

47. §  

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/C. § (9) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(9) A kisajátítási hatóság végzését közigazgatási perben a kérelmező és a szakértő 

támadhatja meg.” 

40. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása 

48. §  

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 

2010. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: 2010. évi CLXXXIV. törvény) 3/A. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép, és a törvény a következő 3/B. §-sal egészül ki: 

„3/A. § 

A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. 

mellékletben meghatározott illetékességi területen járnak el. 

3/B. § 

A járásbíróság szervezeti egységeként működő törvénykezési helyeket az 5. melléklet 

tartalmazza.” 

49. §  

(1) A 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 (3) A 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(4) A 2010. évi CLXXXIV. törvény a 3. mellékletben meghatározott 5. melléklettel egészül 

ki. 

50. §  

(1) Hatályát veszti a 2010. évi CLXXXIV. törvény 

a) 4. § (4) bekezdése, 

b) 9. §-a. 

(2) Hatályát veszti a 2010. évi CLXXXIV. törvény 

a) 1. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási és munkaügyi bíróságok,” szövegrész, 
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b) 2. § (1) bekezdésében az „és a közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész.  

41. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása 

51. §  

Hatályát veszti az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 

a) 34/A. § (1) bekezdésében az „a Kúriánál” szövegrész, 

b) 34/A. § (2) bekezdése. 

42. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása 

52. §  

(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 10. § (5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A hadköteles a fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelmet elutasító határozatot a 

közlésétől számított öt napon belül közigazgatási perben támadhatja meg. A bíróság a 

keresetet harminc napon belül bírálja el.” 

(2) A Hvt. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A kártalanítás ügyében hozott határozat közigazgatási perben támadható meg.” 

(3) A Hvt. 67. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül rendelettel 

állapítható meg) 

 

„a) a bíróság előtt meg nem támadható hatósági döntések köre,” 

53. §  

A Hvt. 

a) 4. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg, 

b) 5. § (3) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg, 

c) 45. § (4) bekezdés a) pontjában a „felülvizsgálta” szövegrész helyébe az „érdemben 

elbírálta” szöveg, 

d) 45. § (4) bekezdés c) pontjában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a 

„véglegessé válásától” szöveg, 
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e) 45. § (6) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé 

válásától” szöveg, 

f) 67. § (1) bekezdés d) pontjában a „belföldi jogsegély” szövegrész helyébe a 

„megkeresés” szöveg, 

g) 74. § (1) bekezdésében a „polgári peres és nemperes” szövegrész helyébe a „polgári és 

közigazgatási peres és nemperes” szöveg 

lép. 

43. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása 

54. §  

(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 47. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

(Veszélyhelyzetben a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül 

rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód) 

 

„a) a bíróság előtt meg nem támadható hatósági döntések körét,” 

 

(érintően.) 

(2) A Kat. 47. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Veszélyhelyzetben a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül 

rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód) 

 

„d) a megkeresés szabályát,” 

 

(érintően.) 

(3) A Kat. 69. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) A kártalanítási eljárás lefolytatására és a kártalanítás összegének megállapítására első 

fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve jogosult, határozata ellen 

fellebbezésnek van helye, amelyet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve bírál 

el. A fellebbezésnek a polgári védelmi szolgáltatás teljesítésére nincs halasztó hatálya.  

(5) Az ügyintézési határidő a kártalanítási igénynek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

területi szervéhez történő megérkezése napján kezdődik.” 
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55. §  

A Kat. 

a) 70. § (4) bekezdésében a „jogerős döntés vagy bírósági ítélet” szövegrész helyébe a 

„véglegessé vált döntés vagy jogerős bírósági ítélet” szöveg, 

b) 72. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg, 

c) 72. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé 

válása” szöveg 

lép. 

44. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása 

56. §  

(1) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 10. §-a a 

következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az Alkotmánybíróság tagjával kapcsolatban bírói tisztsége miatt összeférhetetlenség 

nem áll fenn.” 

(2) Az Abtv. a következő 10/A. §-sal egészül ki: 

„10/A. § 

Az Alkotmánybíróság tagjává megválasztott személy a hivatalba lépését követő harminc 

napon belül kérelmezheti – az Alkotmánybíróság elnöke útján – a köztársasági elnöknél a 

bíróvá történő kinevezését. A kérelemről az Alkotmánybíróság elnöke – annak a köztársasági 

elnökhöz történő továbbításával egyidejűleg – tájékoztatja az Országos Bírósági Hivatal 

elnökét.” 

(3) Az Abtv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„27. § 

(1) Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel 

szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat 

az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező 

egyéb döntés 

a) az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti vagy hatáskörét az Alaptörvénybe 

ütközően korlátozza, és 

b) az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség 

nincs számára biztosítva.  

(2) Közhatalmat gyakorló indítványozó esetén vizsgálni kell, hogy a panaszában megjelölt 

Alaptörvényben biztosított jog megilleti-e. 



 

21 

(3) Jogállásától függetlenül érintettnek minősül az a személy vagy szervezet, aki (amely)  

a) a bíróság eljárásában fél volt, 

b) akire (amelyre) a döntés rendelkezést tartalmaz, vagy  

c) jogára, kötelezettségére, magatartása jogszerűségére kiterjed.” 

(4) Az Abtv. 55. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Közhatalmat gyakorló indítványozó hatásköre korlátozását kifogásoló indítványának 

érdemi elbírálására csak akkor kerül sor, ha a támadott döntés az indítványozó  

a) működésének súlyos zavarát eredményezi, vagy 

b) valamely, Alaptörvényben foglalt hatáskörét sérti.” 

(5) Az Abtv. 69. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az Alkotmánybíróság az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 

megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ….. törvény hatálybalépésekor 

hivatalban lévő tagja – ha még nem töltötte be az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdése szerinti 

általános öregségi nyugdíjkorhatárt – harminc napon belül kérelmezheti – az 

Alkotmánybíróság elnöke útján – a köztársasági elnöknél bíróvá történő kinevezését. A 

kérelemről az Alkotmánybíróság elnöke – annak a köztársasági elnökhöz történő 

továbbításával egyidejűleg – tájékoztatja az Országos Bírósági Hivatal elnökét.” 

57. §  

Hatályát veszti az Abtv. 19. § (2) bekezdése. 

45. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

módosítása 

58. §  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: 

Bszi.) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § 

(1) Az ügyelosztási rendet – a bírói tanács és a kollégium véleményének ismeretében – a 

bíróság elnöke, a törvényszéken és a járásbíróságon a törvényszék elnöke határozza meg. 

(2) Az ügyteher megoszlását érdemben befolyásoló, előre nem látható körülmény 

bekövetkezését követő harminc napon belül – az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával – az 

ügyelosztási rendet felül kell vizsgálni.  

(3) Ha a bírót a bíróságra az ügyelosztási rend meghatározását követően rendelik ki, az 

ügyelosztási rendet ennek megfelelően ki kell egészíteni.” 
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59. §  

A Bszi. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § 

(1) A törvényes bíróhoz való jog érvényesítése érdekében az ügyelosztási rendet úgy kell 

összeállítani, hogy abból előzetesen megállapítható legyen, hogy az adott ügyben mely tanács 

jár el, ideértve azt is, hogy akadályoztatásuk esetén ki jár el helyette. Az ügyelosztási rend 

tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összetételű és számú tanácsok működnek, a 

bírák, a tanácsok – ideértve a kirendeléssel foglalkoztatott bírákat is – és a törvényben 

meghatározott ügyben az egyesbíró hatáskörében eljáró bírósági titkárok melyik ügycsoportba 

tartozó ügyeket intézik, akadályoztatásuk esetén ki jár el helyettük, az ügyek elosztására 

melyik bírósági vezető jogosult, továbbá, hogy az ügyek elosztása milyen módon történik. Ha 

a járásbíróság szervezeti egységeként törvénykezési hely működik, az ügyelosztási rend 

tartalmazza, hogy a járásbírósági székhely és a törvénykezési hely között az ügyek elosztása 

milyen módon történik. Az ügyelosztási rend a tárgyalási tevékenységet folytató bírósági 

vezetők által tárgyalt ügyek körét és az ezekre vonatkozó elosztási módot is magában 

foglalja.” 

(2) A Kúria ügyelosztási rendjében meg kell jelölni azt is, hogy az önkormányzati tanács, az 

elvi közzétételi tanács, a jogegységi panasz tanács tagjaként mely bírák járnak el, továbbá azt, 

hogy az egyes bírák melyik szakágú jogegységi tanácsban járhatnak el. 

(3) Az ügyelosztási rend kialakítása és felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni különösen 

a) az ügyek jelentőségére, munkaigényességére,  

b) az ügyérkezés statisztikai adataira, az arányos munkateher megvalósítására,  

c) a bíráskodás időszerűségének követelményére,  

d) az egyes bírák különös szakértelmére,  

e) az ügy tárgya szerinti szakosodásra. ” 

60. §  

A Bszi. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az ügyelosztási rendet és annak módosítását az érintettekkel a hatályba lépését 

megelőzően ismertetni kell, és a bíróságon, a felek által is hozzáférhető helyen ki kell 

függeszteni, továbbá az érintett bíróság – járásbíróság esetén a törvényszék – honlapján közzé 

kell tenni.” 

61. §  

A Bszi. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke, az Országos Bírói Tanács 

(a továbbiakban: OBT), valamint az egyéb bírósági igazgatási szervek és a bírósági 

igazgatásban közreműködő egyéb bírói testületek, továbbá a bírósági vezetők kötelesek a 

bírósági igazgatás és az ahhoz kapcsolódó döntéshozatal nyilvánosságát e törvény szerint 

biztosítani. 

62. §  

A Bszi. 16. és 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„16. § 

(1) Magyarországon az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják: 

a) a Kúria, 

b) az ítélőtábla, 

c) a törvényszék, 

d) a járásbíróság és a kerületi bíróság (a továbbiakban együtt: járásbíróság). 

(2) A bíróságok – a járásbíróság kivételével – gazdasági szervezettel rendelkeznek. 

17. § 

(1) Bíróság létesítéséről, összevonásáról, megszüntetéséről, elnevezéséről, székhelyéről, 

illetékességi területének meghatározásáról, a törvénykezési hellyel működő járásbíróságok 

meghatározásáról, továbbá a katonai tanácsokkal rendelkező bíróságok kijelöléséről – a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel – külön törvény rendelkezik. 

(2) Ha a bíróság illetékességi területe a közigazgatási területi beosztáshoz igazodik, a 

közigazgatási határok megváltozása következtében a bíróság illetékességi területét – az OBH 

elnökének javaslatára – a köztársasági elnök határozatban módosítja.” 

63. §  

(1) A Bszi. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A járásbíróságot az elnök vezeti. A törvénykezési hely belső működésének, valamint a 

járásbíróság és törvénykezési helye közötti feladatok megosztásának szabályait az érintett 

törvényszék szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.” 

A Bszi. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Törvényben meghatározott járásbíróság szervezeti egységeként a járásbíróság székhelyén 

kívüli, de a járásbíróság illetékességi területéhez tartozó járási székhelyen létesített 

törvénykezési hely működik. A törvénykezési helyen legalább heti egy napon polgári és 

gazdasági ügyekben tárgyalás, illetve személyes meghallgatás megtartására kerülhet sor, 
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valamint büntető és szabálysértési ügyekben akkor, ha annak az OBH elnöke szabályzatában 

meghatározott egyéb tárgyi feltételei fennállnak. A törvénykezési helyet az érintett 

törvényszék elnöke által kijelölt bíró vagy igazságügyi alkalmazott csoportvezetőként vezeti. 

Igazságügyi alkalmazott csoportvezető-helyettes az OBH elnöke által kijelölt törvénykezési 

helyen működik. A törvénykezési helyre – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a 

csoportra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.” 

64. §  

A Bszi. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21. § 

(1) A törvényszék – törvényben meghatározott ügyekben – első fokon jár el, és másodfokon 

elbírálja a járásbíróságok határozatai elleni fellebbezéseket. 

(2) A törvényszéket az elnök vezeti. 

(3) A törvényszék jogi személy. 

(4) A törvényszéken tanácsok, csoportok és büntető, polgári, gazdasági, valamint munkaügyi 

kollégiumok működnek. A Fővárosi Törvényszéken, a Budapest Környéki Törvényszéken, a 

Debreceni Törvényszéken, a Győri Törvényszéken, a Miskolci Törvényszéken, a Pécsi 

Törvényszéken, a Szegedi Törvényszéken és a Veszprémi Törvényszéken közigazgatási 

kollégium is működik. A közigazgatási kollégium kivételével a kollégiumok összevontan is 

működhetnek. 

(5) Törvény által meghatározott ügyekben első fokon – törvényben meghatározott 

törvényszékeken és illetékességi területtel – katonai tanácsok járnak el. 

(6) Közigazgatási jogvitákban a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon a 

közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékek törvényben meghatározott 

illetékességi területtel járnak el.” 

65. §  

A Bszi. 22. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Az ítélőtábla jogi személy.  

(4) Az ítélőtáblán tanácsok, büntető, polgári, valamint munkaügyi kollégiumok működnek.” 

66. §  

A Bszi. 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„(1) A Kúria 

a) elbírálja – törvényben meghatározott ügyekben – a törvényszék, továbbá az ítélőtábla 

határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,  

b) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,  

c) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,  

d) elbírálja a jogegységi panaszokat,  

e) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerős vagy véglegessé vált határozattal befejezett 

ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát,  

f) elvi bírósági döntéseket tesz közzé,  

g) dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről,  

h) dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának 

megállapításáról, és 

i) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben.  

(2) A Kúrián ítélkező, jogegységi, önkormányzati, elvi közzétételi tanácsok, valamint 

jogegységi panaszt elbíráló tanács (a továbbiakban: jogegységi panasz tanács), büntető, 

polgári, munkaügyi, valamint közigazgatási kollégiumok, továbbá bírósági joggyakorlat-

elemző csoportok működnek.” 

67. §  

A Bszi. 25. és 26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„25. § 

A Kúria az Alaptörvény 25. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatának ellátása 

körében jogegységi határozatokat hoz, elbírálja a jogegységi panaszokat, joggyakorlat-

elemzést folytat jogerős vagy véglegessé vált határozattal befejezett ügyekben, valamint 

közzéteszi az elvi bírósági döntéseket a 42. §-ban foglaltak szerint, továbbá közzéteszi az 51. 

alcímben foglaltak szerint, az ott meghatározott, a Kúria által hozott határozatokat. 

26. § 

(1) Ha az ítélőtábla, a törvényszék vagy a járásbíróság tanácsa, illetve egyesbírája valamely 

elvi kérdésben határozott, és a határozata jogerőre emelkedett vagy véglegessé vált, köteles az 

elvi jelentőségű határozatot a bíróság elnökének bemutatni. 

(2) Az ítélőtábla és a törvényszék elnöke, valamint kollégiumvezetője, továbbá a járásbíróság 

elnöke köteles a vezetése alatt álló bíróságok ítélkezését folyamatosan figyelemmel kísérni. 

(3) Ha a bíróság elnöke, az ítélőtábla vagy a törvényszék kollégiumvezetője az (1) bekezdés 

szerinti határozatból, a bíróság által elintézett ügyekből, a bíróságokon lefolytatott vizsgálat 

alkalmával vagy más módon arról szerzett tudomást, hogy a vezetése vagy a felügyelete alatt 

álló bíróságon elvi jelentőségű döntés született, elvi kérdésben ellentétes gyakorlat alakult ki, 
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vagy ellentétes elvi alapokon nyugvó jogerős vagy véglegessé vált határozatokat hoztak, erről 

köteles a magasabb szintű bíróság elnökét – a határozatok és a szükséghez képest az egyéb 

iratok felterjesztésével – tájékoztatni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás előtt a törvényszék és az ítélőtábla elnöke, valamint 

kollégiumvezetője kikérheti az elvi kérdés tárgya szerint érintett kollégium bíráinak 

véleményét.” 

68. §  

A Bszi. 27. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A kollégium az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében figyelemmel kíséri a 

bíróságok gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben, valamint a 

joggyakorlat-elemző csoport vezetőjének felkérésére közreműködik a joggyakorlat-elemző 

munkában. 

(2) Ha a jogalkalmazás egysége érdekében szükséges,  

a) az ítélőtábla elnöke, valamint a Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék kollégiumának 

kollégiumvezetője a Kúria elnökének jogegységi eljárás indítványozására,  

b) az ítélőtábla és a törvényszék kollégiumának kollégiumvezetője a Kúria elnökének vagy 

kollégiumvezetőjének elvi bírósági döntés közzétételére  

tesz javaslatot.” 

69. §  

A Bszi. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a bírósági ítélkezési gyakorlat 

vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke – a Kúria kollégiumai véleményének 

beszerzését követően – évente meghatározza. A vizsgálati tárgykörökre az ítélőtáblai és a 

törvényszéki kollégium kollégiumvezetője, az OBH elnöke és a legfőbb ügyész (a 

továbbiakban együtt: kezdeményező) is indítványt tehet.” 

70. §  

A Bszi. 9. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„9. Az elvi bírósági döntés 

31. § 

(1) Az elvi bírósági döntések kiválasztására és közzétételére a Kúrián büntető, polgári, 

gazdasági, munkaügyi és közigazgatási szakágú elvi közzétételi tanács működik. Az elvi 

közzétételi tanács az elnökből és további 4 tagból áll. 
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(2) Ha a Kúria elnöke vagy kollégiumvezetője a 26. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás vagy 

a 27. § (2) bekezdése szerinti javaslat alapján, illetve más módon tudomást szerez arról, hogy 

az alsóbb fokú bíróság valamely, a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyben elvi kérdésekre is kiterjedő határozatot hozott, 

és a jogegységi eljárás lefolytatásának feltételei nem állnak fenn, a határozatot a Kúria érintett 

szakág szerint illetékes elvi közzétételi tanácsa elé terjeszti, amely dönt az elvi bírósági 

döntésként történő közzétételéről.” 

71. §  

A Bszi. 32. és 33. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„32. § 

(1) Jogegységi eljárásnak van helye, ha 

a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 

érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott 

jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése szükséges,  

b) a Kúria valamely ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria Bírósági 

Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától (a továbbiakban: Kúria közzétett 

határozata).  

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a Kúria tanácsa a jogegységi eljárás 

indítványozása mellett a jogegységi határozat meghozataláig az eljárását felfüggeszti.  

33. § 

(1) Jogegységi eljárást kell lefolytatni, ha azt 

a) a Kúria elnöke, vagy kollégiumvezetője, illetve helyetteseik, valamint az ítélőtábla 

elnöke, 

b) a 32. § (1) bekezdés b) pontjában említett esetben a Kúria tanácsa vagy 

c) a legfőbb ügyész 

indítványozza.  

(2) A jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványban az indítványozónak meg kell 

jelölnie, hogy milyen kérdésekben és mely okokból kéri a jogegységi tanács határozatának 

meghozatalát, és a 32. § (1) bekezdés b) pontjában említett esetben javaslatot kell tennie a 

jogkérdés mikénti eldöntésére. Az indítványhoz mellékelni kell az indítvánnyal érintett 

bírósági határozatok kiadmányát.”  

72. §  

(1) A Bszi. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kúrián büntető, összevont polgári-gazdasági-munkaügyi, továbbá közigazgatási 

szakágú jogegységi tanács (a továbbiakban: jogegységi tanács) működik. A jogegységi 
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tanácsot a Kúria elnöke, elnökhelyettese, kollégiumvezetője vagy kollégiumvezető-helyettese 

vezeti. A jogegységi tanács az elnökből és további 6 tagból áll, a tagokat a jogegységi tanács 

elnöke választja ki.” 

(2) A Bszi. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A jogegységi indítvány előterjesztője – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem lehet a 

jogegységi tanács elnöke. A 32. § (1) bekezdés b)  pontja szerinti esetben a jogegységi tanács 

tagjait úgy kell kiválasztani, hogy abban nem lehetnek többségben annak a tanácsnak a tagjai, 

amely jogkérdésben el kíván térni a Kúria közzétett határozatától, illetve annak a tanácsnak a 

tagjai, amely közzétett határozatot hozta.” 

73. §  

A Bszi. a következő 12/A. alcímmel egészül ki: 

„12/A. A jogegységi panasz elbírálása 

41/A. § 

A jogegységi panaszt a jogegységi panasz tanács bírálja el. A jogegységi panasz tanácsot a 

Kúria elnöke vagy elnökhelyettese vezeti. A jogegységi panasz tanács az elnökből és további 

8 tagból áll, a tagokat az elnök a Kúria kollégiumaiból jelöli ki úgy, hogy minden 

kollégiumból legalább 1-1tagot ki kell jelölni.  

41/B. § 

 

(1) Jogegységi panasznak van helye a Kúria 

a) felülvizsgálati kérelem vagy indítvány (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati kérelem) 

vagy a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján fellebbezés alaptalansága esetén 

a megtámadott határozatot hatályában fenntartó határozata, 

b) felülvizsgálatot a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján megtagadó határozata,  

c) felülvizsgálati kérelem befogadását a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 

alapján megtagadó határozata 

ellen, feltéve hogy a felülvizsgálati kérelemben a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben 

való eltérésre hivatkoztak. 

(2) Jogegységi panasznak van helye akkor is, ha a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben – 

jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül – úgy tér el a Kúria közzétett határozatától, hogy 

az adott eltérésre az alsóbbfokú bíróságok határozatában nem került sor. 

(3) A jogegységi panaszt az (1) és (2) bekezdés szerinti határozat közlésétől számított 30 

napon belül a Kúriánál terjesztheti elő az, aki az eljárási törvények alapján felülvizsgálati 

kérelem – vagy a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján fellebbezés – 
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előterjesztésére jogosult. A Kúriának jogegységi panasz alapjául szolgáló eljárás során eljáró 

tanácsa a panaszt az iratokkal együtt haladéktalanul a jogegységi panasz tanács elé terjeszti. 

(4) A jogegységi panasz eljárás lefolytatása során – az ezen alcímben foglalt eltérésekkel – 

megfelelően alkalmazni kell a polgári perrendtartásról szóló törvénynek  

a) a beadványokra,  

b) az idézés tartalmára és módjára, 

c) a kézbesítésre, 

d) a kézbesítési kifogásra, 

e) a határidő számítására, 

f) az ítélkezési szünetre, 

g) – a jegyzőkönyv képet és hangot egyidejűleg rögzítő folyamatos felvétel útján történő 

készítésére vonatkozó szabályok kivételével – az eljárás anyagának rögzítésére 

vonatkozó szabályait.  

(5) A jogegységi panaszban – a beadványra vonatkozó általános szabályokon túl – meg kell 

jelölni:  

a) azt a határozatot, amellyel szemben a fél a panaszt előterjeszti,  

b) azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől jogkérdésben való eltérést állít a fél.  

(6) A jogegységi panasz eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi 

képviselet kötelező. 

(7) A jogegységi panasz tanács a jogegységi panasz befogadhatósága körében megvizsgálja, 

hogy az megfelel-e a törvényi feltételeknek. 

(8) A jogegységi panasz tanács a jogegységi panaszt visszautasítja, ha 

a) azt nem az arra jogosult nyújtotta be,  

b) azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be,  

c) az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg,  

d) az elkésett,  

e) az a 41/B. § (1) bekezdése alapján kerül előterjesztésre, de a felülvizsgálati kérelemben 

vagy a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerinti fellebbezésben az előterjesztő 

nem hivatkozott a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre, vagy 

f) az nem tartalmazza az (5) bekezdésben foglaltakat, és a megfelelő kiegészítés a (3) 

bekezdésben meghatározott határidőn belül nem történt meg. 

(9) A jogegységi tanács a befogadott jogegységi panaszt az előterjesztő kivételével közli az 

annak alapjául szolgáló eljárásban az eljárási törvények alapján felülvizsgálati kérelem – vagy 

a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján fellebbezés – előterjesztésére 

jogosultakkal, akik a közléstől számított 30 napon belül nyilatkozatot tehetnek. 

(10) Ha a jogegységi tanács indokoltnak tartja tárgyalás tartását, arra a panasz előterjesztőjét 

és a (9) bekezdésben meghatározott személyeket a polgári perrendtartásról szóló törvény 

szabályai szerint idézi. 

41/C. § 
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(1) Ha a jogegységi panasz tanács megállapítja a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben 

való eltérést, a panasszal támadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a jogegységi panasz 

alapjául szolgáló határozatot hozó bíróságot új eljárásra és jogegységi eljárás 

kezdeményezésére utasítja.  

(2) Ha a jogegységi panasz tanács megállapítja, hogy a Kúria közzétett határozatától 

jogkérdésben nem történt eltérés, a jogegységi panaszt elutasítja. 

(3) A jogegységi panaszt visszautasító és elutasító döntés alkotmányjogi panasszal 

megtámadható.” 

74. §  

A Bszi. 13. alcím címének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. A jogegységi határozat és az elvi bírósági döntés közzététele” 

75. §  

A Bszi. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben, a bíróságok központi internetes 

honlapján (a továbbiakban: központi honlap) és a Kúria honlapján közzé kell tenni. Az elvi 

közzétételi tanács által kiválasztott elvi bírósági döntést a bírósági központi honlapon és a 

Kúria honlapján közzé kell tenni. A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben 

történő közzététel időpontjától kötelező. 

(2) Ha a Kúria indokoltnak tartja, a jogegységi határozat és az elvi bírósági döntés egyéb 

módon történő közzétételéről is intézkedhet. 

(3) Ha a jogegységi tanács a jogegységi határozatot hatályon kívül helyezi, a hatályon kívül 

helyező határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A jogegységi határozat a hatályon 

kívül helyező határozat közzététele időpontjától nem alkalmazható. 

(4) Ha a jogegységi tanács a jogegységi határozatot hatályon kívül helyezi, vagy a 32. § (1) 

bekezdés b) vagy c) pontja alapján indult jogegységi eljárás alapján meghozott jogegységi 

határozatával a határozat elvi bírósági döntésként való fenntartását megszünteti, a Bírósági 

Határozatok Gyűjteményében, a központi honlapon és a Kúria honlapján ezt jelezni kell.” 

76. §  

(1) A Bszi. 76. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében) 
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„f) beoszthatja a bírót a Kúriára, az OBH-ba, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett 

minisztériumba, továbbá a közigazgatási jogvitában eljáró bírót a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott szervhez (a továbbiakban: érintett szerv), 

illetve dönt a beosztás megszüntetéséről és a bírónak ismét tényleges bírói álláshelyre történő 

beosztásáról,” 

(2) A Bszi. 76. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében) 

„h) dönt a bíró más szolgálati helyre történő kirendeléséről, ha a kirendelés nem a 

törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróság között vagy a törvényszék 

illetékességi területén működő járásbíróságok között történik,” 

77. §  

A Bszi. 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az OBT tagjait megválasztani jogosult küldöttértekezlet a küldöttek közül az OBT bíró 

tagjává 1 ítélőtáblai, 6 törvényszéki és 7 járásbírósági bírót választ.” 

78. §  

A Bszi. 94. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A törvényszéken a küldötteket úgy kell megválasztani, hogy azok közül legalább egy 

járásbírósági bíró legyen. 

(4) A Kúriára, az OBH-ba, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, 

valamint az érintett szervhez beosztott bírák a beosztásukat közvetlenül megelőző szolgálati 

helyük szerinti bíróság összbírói értekezletén választanak.” 

79. §  

A Bszi. 97. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az OBH elnöke a (2) bekezdésben foglalt felkéréssel egyidejűleg a legidősebb kúriai, 

ítélőtáblai, törvényszéki, járásbírósági küldöttből álló 4 tagú jelölő bizottságot – a szakmai 

önéletrajzok továbbítása mellett – felkéri, hogy a 99. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően a küldöttek közül a tagok és a póttagok személyére tegyen javaslatot.” 

80. §  

A Bszi. 117. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A Kúria elnöke az (1) bekezdés e), g)-j), n), r) és t) pontjában meghatározott feladatait a 

Kúria elnökhelyettese, a Kúria főtitkára, valamint a Kúria főtitkár-helyettese közreműködése 

útján is gyakorolhatja a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint.” 

81. §  

A Bszi. 123. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) és (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Kúria elnökét akadályoztatása esetén – ide nem 

értve azt az esetet, ha a tisztség nincs betöltve – a Kúria elnöke által meghatározott rendben 

Kúria elnökhelyettesei helyettesítik. Ha a Kúria elnökének tisztsége nincs betöltve – a 115. § 

(4) bekezdése kivételével – a Kúria elnökét az az elnökhelyettes helyettesíti, aki a 

leghosszabb kúriai bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. 

(3) A Kúria elnökhelyettese a (2) bekezdésben meghatározottakon túl javaslatot tesz az 

ügyelosztási rendre. 

(4) A Kúria elnökhelyettese a kollégiumvezető feladatait is elláthatja.” 

82. §  

A Bszi. 124. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Kollégiumvezető-helyettes – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az OBH elnöke által 

kijelölt bíróságon működik.” 

83. §  

A Bszi. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„129. § 

Ha a kinevezésre jogosult nem a kinevezéssel érintett bíróság elnöke – az elnöki pályázat 

kivételével –, beszerzi a kinevezéssel érintett bíróság elnökének javaslatát.” 

84. §  

A Bszi. 141. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„141. § 

(1) Ha a Kúria elnökhelyettesének, főtitkárának, főtitkár-helyettesének, az ítélőtábla és a 

törvényszék elnökének, valamint helyettesének, továbbá a kollégiumvezetőnek a tisztsége a 

megbízatási időtartam leteltével szűnik meg, őt pályázat kiírása nélkül a vezetői 

tevékenységével azonos szintű bíróságra tanácselnöknek kell kinevezni. 
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(2) Az (1) bekezdésben nem említett bírósági vezetőt a határozott idő letelte után a korábbi 

bírósági bírói állásának megfelelő beosztásba kell helyezni. 

(3) Ha a bírósági vezető tisztsége a határozott idő letelte előtt szűnik meg, őt pályázat kiírása 

nélkül lehetőleg a korábbi szolgálati helyére és legalább a korábbival azonos bírósági bírói 

beosztásba kell helyezni.” 

85. §  

A Bszi. 142. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„142. § 

A bíróságok igazgatásában közreműködő bírói testületek 

a) a Kúria teljes ülése, az ítélőtábla, a törvényszék összbírói értekezlete (a továbbiakban 

együtt: összbírói értekezlet), 

b) a kollégium, és 

c) a Kúria, az ítélőtábla, továbbá a törvényszék bírói tanácsa.” 

86. §  

A Bszi. 148. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A törvényszéki munkaügyi bírói álláshelyre kiírt pályázat esetén a törvényszék bírói 

tanácsa 1, az illetékes ítélőtáblai munkaügyi kollégium kollégiumvezetője által kijelölt bíróval 

egészül ki. A törvényszéken közigazgatási bírói álláshelyre kiírt pályázat esetén a törvényszék 

bírói tanácsa 2, a Kúria elnöke által kijelölt és a Kúria azonos szakági kollégiumában ítélkező 

bírójával egészül ki, akik a bírói tanácsnak e feladatait ellátása során a többi taggal azonos 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az ítélőtáblai munkaügyi bírói álláshelyre kiírt 

pályázat esetén az ítélőtábla bírói tanácsa 1, a Kúria azonos szakági kollégiumában ítélkező 

bírójával egészül ki.” 

87. §  

(1) A Bszi. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„154. § 

(1) A kollégium meghatározott ügyszakba beosztott bírák testülete, amelyet a 

kollégiumvezető vezet. 

(2) A Kúria kollégiumának tagjai a Kúria bírái és az ítélőtáblák, illetve a Kúria közigazgatási 

kollégiuma esetén a törvényszékek azonos kollégiumának vezetői. 

(3) Az ítélőtábla kollégiumának tagjai – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az ítélőtábla 

adott ügyszakában működő bírái, valamint általuk az ítélőtábla illetékességi területéhez 
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tartozó törvényszékek adott ügyszakban működő kollégiumainak a bírái közül 6 évre 

választott bírák, továbbá az ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek azonos 

ügyszakban működő kollégiumainak vezetői. 

(4) Az ítélőtábla munkaügyi kollégiumának a szakmai tevékenység tekintetében tagjai az 

ítélőtábla, valamint az ítélőtábla illetékességi területén működő törvényszékek munkaügyi 

bíróvá kijelölt bírái is. A kollégium ügyrendje határozza meg a munkaügyi kollégium szakmai 

feladatait. 

(5) A törvényszéken a kollégium tagjai, a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a törvényszék 

bírái, továbbá – a közigazgatási és az önálló munkaügyi kollégium kivételével – általuk a 

törvényszék területén működő járásbíróságok bírái közül 6 évre választott bírák. A választott 

bíró tagokat az adott kollégium törvényszéki bíró tagjai a kollégium szakágának, illetve 

szakágainak megfelelő ügyszakban működő bírák közül választják. 

(6) Ahol önálló munkaügyi kollégium működik, e kollégium tagjai a törvényszék munkaügyi 

bíróvá kijelölt bírái, a törvényszék közigazgatási kollégiumának tagjai a törvényszék 

közigazgatási bíróvá kijelölt bírái.” 

88. §  

A Bszi. 168. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„168. § 

A bírósági épület rendjének biztosítása a bíróság elnökének feladata. A bíróság elnöke – a 

járásbíróság esetében a törvényszék elnöke – e körben megállapítja a bírósági épület 

használatának rendjét, meghatározza a közönség és az ügyfélforgalom számára nyitva álló 

épületrészeket, valamint megalkotja az ezekről szóló szabályzatot, melyet az érintett bíróság – 

járásbíróság esetén a törvényszék – honlapján közzé kell tenni. A szabályzatot a bíróság 

elnöke az OBH elnöke által meghatározott követelményeknek megfelelően készíti el.” 

89. §  

A Bszi. 63. alcíme a következő 197/A. és 197/B. §-sal egészül ki: 

 

„197/A. § 

(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-én megszűnnek. A 

közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-én fennálló jogviszonyaiban a 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság vonatkozásában a Fővárosi Törvényszéket, a 

többi közigazgatási és munkaügyi bíróság vonatkozásában e bíróságok 2020. március 31-i 

területi illetékességével azonos területi illetékességű törvényszéket kell általános jogutódnak 

tekinteni. 
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(2) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok és a Fővárosi Törvényszéken 

működő közigazgatási és munkaügyi kollégium 2020. március 31-én megszűnnek. 2020. 

április 1. napjától az ítélőtáblákon munkaügyi kollégiumok, a közigazgatási ügyekben eljáró 

törvényszékeken közigazgatási kollégiumok működnek. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi 

Kollégiuma 2020. március 31-én megszűnik. 2020. április 1. napjától a Kúrián külön 

Közigazgatási Kollégium működik. A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok 

iratait a megszűnéskor székhelyt adó törvényszék köteles őrzi meg és kezeli az átvett iratokra 

vonatkozó szabályok szerint. 

197/B. § 

(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróság bírósági vezetőinek, a közigazgatási és munkaügyi 

regionális kollégium bírósági vezetőinek, a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és 

Munkaügyi Kollégiuma bírósági vezetőinek megbízatása – a tanácselnöki kinevezések 

kivételével – 2020. március 31. napján megszűnik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, a 2020. március 31. napján bírósági vezetői megbízatással 

rendelkező bírót – ide nem értve a megbízott bírósági vezetőt – 2020. április 1. napjától, 

beosztásától függően a korábbi bírósági vezetői megbízatásának megfelelő javadalmazás illeti 

meg az eredeti megbízatása lejáratának időpontjáig, kivéve, ha a 118. § (1) bekezdésének a)-f) 

pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott bírósági vezetővé nevezik ki. 

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági vezető tisztsége e törvény erejénél fogva, a 

megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, őt pályázat kiírása nélkül tanácselnöknek kell 

kinevezni. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt bírósági vezetői megbízatás betöltésére e törvény 

hatálybalépését követően pályázat nem írható ki, e feladatok ellátására megbízás csak 2020. 

március 31. napjáig adható. 

(5) Jogegységi panasz eljárásnak a 2020. április 1-jén és az azt követően indult ügyekben és 

megismételt eljárásokban van helye.” 

90. §  

(1) A Bszi.  

1. 29. § (2) bekezdésében a „kollégiumvezetőinek” szövegrész helyébe az 

„elnökhelyetteseinek” szöveg,  

2. 76. § (5) bekezdés e) pontjában a „Be.” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 

2017. évi XC. törvény” szöveg, 

3. 77/A. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat” 

szövegrész helyébe a „munkaügyi pert kezdeményezhet” szöveg  

lép.  
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(2) A Bszi.  

1. 14. alcímének címében a „tanácsa” szövegrész helyébe a „tanácsának összetétele” 

szöveg,  

2. 163. § (1) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a 

„törvényszék” szöveg, 

3. 166. § (4) bekezdésében a „fél” szövegrész helyébe a „fél, közigazgatási bírósági 

eljárásban a fél és az érdekelt” szöveg, 

4. 175. §-ában a „197” szövegrész helyébe a „197-197/B” szöveg 

lép. 

91. §  

(1) Hatályát veszti a Bszi. 

1. 3. alcím címében a „ , valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész, 

2. 19-20. §-a, 

3. 27. § (3) bekezdése, 

4. 28. § (1) bekezdésében a „ , valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális 

kollégiumnak az” szövegrész, 

5. 28. § (3) bekezdése, 

6. 45. § (3) bekezdése, 

7. 76. § (4) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási és munkaügyi bírósággal, valamint” 

szövegrész, 

8. a 76. § (6) bekezdés b) pontjában a „ , valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági” 

szövegrész, 

9. 103. § (3) bekezdés e) pontjában az „a közigazgatási és munkaügyi bírósági, ” 

szövegrész, 

10. 118. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „a közigazgatási és munkaügyi bíróság, ” 

szövegrészek, 

11. 120. §-ában a „közigazgatási és munkaügyi bíróság, valamint” szövegrész, 

12. 122. §-ában a „közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, valamint a” szövegrész, 

13. 124. § (5) bekezdése, 

14. 128. § (2) bekezdésében a „ , továbbá a közigazgatási és munkaügyi regionális 

kollégium kollégiumvezetőjét és kollégiumvezető-helyettesét” szövegrész,  

15. 128. § (5) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság, továbbá” szövegrész, 

18. 131. § d)-f) pontja, 

19. 136. § (3) bekezdésében és 136. § (4) bekezdés b) pontjában a „ , valamint a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrészek, 

20. 143. §-ában a „ , valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságra” szövegrész, 

21. 148. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” 

szövegrész, 

22. 151. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági” 

szövegrész, 
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23. 45. alcím címében a „ , továbbá a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium” 

szövegrész,  

24. 155. § a) pontjában a „ , valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági” szövegrész, 

25. 156. §-a. 

 

(2) Hatályát veszti a Bszi.  

1. IV. fejezet címében az „ , az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára és a helyi 

önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának 

felülvizsgálatára irányuló eljárás” szövegrész, 

2. 15. alcíme, 

3. 163. § (1) bekezdésében az „az elvi bírósági határozatot, ” szövegrész. 

46. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

módosítása 

92. §  

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: 

Bjt.) 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Ha az Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint kérelmezte 

bíróvá történő kinevezését, őt a köztársasági elnök a kinevezési feltételek vizsgálata és 

pályázat kiírása nélkül határozatlan időre bíróvá kinevezi.” 

93. §  

A Bjt. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Ha a pályázat olyan járásbíróság álláshelyére kerül kiírásra, amelynek szervezeti 

egységeként törvénykezési hely működik, a pályázati felhívásban utalni kell a 26/A. §-ban 

foglaltakra.” 

94. §  

A Bjt. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § 

(1) A pályázatot azon bíróság elnökéhez kell benyújtani, amelynek bírói álláshelyére a 

pályázati felhívás szól. 

(2) A bíróság elnöke a pályázót meghallgathatja. 
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(3) A járásbíróságra kiírt pályázat esetén a járásbíróság elnöke a pályázatot a pályázati 

határidő leteltét követő 5 munkanapon belül megküldi a törvényszék elnökének. A 

járásbíróság elnöke a pályázót a pályázat megküldését megelőzően hallgathatja meg.” 

95. §  

A Bjt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13. § 

(1) Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 

– elutasítja. A bíróság elnöke a hiányos pályázatot benyújtó pályázót [11. §, 45. § (1) 

bekezdés] rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a 

pályázatot elutasítja. 

(2) Ha a járásbíróság elnökéhez benyújtott pályázat hiányos vagy elkésett, a járásbíróság 

elnöke az (1) bekezdésben foglalt intézkedések megtétele érdekében a pályázatot 

haladéktalanul megküldi a törvényszék elnökének. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti elutasító döntést a pályázó 3 napon belül az elsőfokú szolgálati 

bíróság előtt kifogásolhatja. Az elsőfokú szolgálati bíróság a kifogást, annak előterjesztését 

követő 8 napon belül – a felek meghallgatása nélkül, tanácsülésen – bírálja el, és döntését 

nyomban közli a pályázóval és a bíróság elnökével. Ha az elsőfokú szolgálati bíróság a 

kérelemnek helyt ad, az elutasító döntést hatályon kívül helyezi. Az elsőfokú szolgálati 

bíróság határozatával szemben további jogorvoslatnak nincs helye.” 

96. §  

A Bjt. 7. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki: 

„13/A. § 

A pályázatot elkésettség vagy a hiányok pótlásának elmaradása miatt elutasító döntéssel 

szemben benyújtott kifogások elbírálása iránti eljárást a szolgálati bíróság – a 13. § (3) 

bekezdésében foglalt eltérésekkel – a fegyelmi eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával 

folytatja le azzal, hogy  

a) a kifogást a döntéshozónál az elsőfokú szolgálati bírósághoz címezve írásban kell 

benyújtani, 

b) a kifogást a döntéshozó a kifogásra vonatkozó nyilatkozatával és a döntését megalapozó 

iratokkal együtt 3 munkanapon belül megküldi az elsőfokú szolgálati bíróságnak, 

c) a kifogás elbírálására vizsgálóbiztos kijelölése és előzetes vizsgálat nélkül, tanácsülésen, 

szükség esetén iratok beszerzése és a felek meghallgatása mellett kerül sor.” 

97. §  
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A Bjt. 14. és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„14. § 

(1) A pályázati rangsor kialakítása során kizárólag a következő szempontok vehetők 

figyelembe:  

a) a szakmai értékelés tekintetében 

aa) a bírósági fogalmazói és bírósági titkári joggyakorlati idő, illetve a bírói szolgálati 

idő szakmai értékelésének eredménye,  

ab) a bíróságok központi igazgatásáról szóló átfogó ismeretek megszerzése érdekében 

az OBH-ban eltöltött bírói, bírósági titkári joggyakorlati idő, valamint a központi 

igazgatási feladatokban történő közreműködés OBH elnöke általi értékelése, a 

jogegységi határozatok előkészítésével és a joggyakorlat elemzéssel kapcsolatos átfogó 

ismeretek megszerzése érdekében a Kúrián beosztott bíróként, bírósági titkárként 

eltöltött joggyakorlati idő Kúria elnöke általi értékekése, továbbá a jogszabályok 

előkészítésére vonatkozó átfogó ismeretek megszerzése érdekében az igazságügyért 

felelős miniszter által vezetett minisztériumban eltöltött bírói, bírósági titkári 

joggyakorlati idő miniszter általi értékelése,  

ac) nem bírósági joggyakorlattal rendelkező pályázó esetén a korábbi munkáltató 

értékelése, 

b) a jogi szakvizsga letételét követő gyakorlati vagy szolgálati idő tartama,  

c) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye,  

d) a jogi szakvizsga eredménye,  

e) a tudományos fokozat,  

f) a szakjogászi, illetve egyéb (a munkakörhöz kapcsolódó) másoddiploma,  

g) a jogi diploma megszerzését követően szakterületen végzett külföldi tanulmányút,  

h) a nyelvismeret,  

i) a jogi tárgyú publikáció,  

j) jogszabály által jogi szakvizsgához kötötten gyakorolható jogászi foglalkozás keretében 

szervezett kötelező képzéseken elért eredmény és a fakultatív képzéseken való részvétel,  

k) egyéb, a bírói tisztség betöltése szempontjából figyelembe vehető szakmai 

többlettevékenység.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően objektív szempontként kell figyelembe venni  

a) a bíróságok központi igazgatásáról szóló átfogó ismeretek megszerzése érdekében az 

Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) tagja mellett eltöltött bírósági titkári 

joggyakorlati idő OBT tag általi értékelését,  

b) a közigazgatási ügyekben eljáró bírói pályázatoknál a jogi diploma megszerzését 

követően közigazgatási jogi szakterületen szerzett joggyakorlat időtartamát. 

(3) A bírói pályázatoknál az alábbi szubjektív szempontokat kell figyelembe venni:  

a) a törvényszéki, az ítélőtáblai, továbbá a kúriai álláshelyre (a továbbiakban: magasabb 

bírói álláshely) pályázó esetében a kollégium véleményét, azzal, hogy az ítélőtáblai 
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munkaügyi kollégium véleményének kialakításában csak e kollégium ítélőtáblai bíró tagjai 

vehetnek részt, 

b) a bírói tanács általi meghallgatás eredményét,  

c) a betöltendő álláshely szerinti járásbíróság elnökének véleményét,  

(4) Az igazságügyért felelős miniszter rendeletben határozza meg az (1)-(3) bekezdésben 

felsorolt szempontokhoz rendelhető pontszámot a bírói, a magasabb bírói álláshelyre 

benyújtott pályázat esetén. Magasabb bírói álláshelyre pályázó esetében az (1) és (3) 

bekezdésben foglaltak súlyozásakor az (1) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) 

pontjában foglalt szempontnak kell kiemelt jelentőséget tulajdonítani.  

15. § 

(1) A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül 

a) járásbíróságra, valamint törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék, 

b) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla, 

c) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria 

bírói tanácsa a pályázókat meghallgatja, és a pályázatokat az elért pontszámoknak 

megfelelően rangsorolja.  

(2) A járásbíróságra kiírt pályázat esetén az (1) bekezdésben meghatározott határidő akkor 

kezdődik, amikor a törvényszék elnökéhez megérkeztek a pályázatok. 

(3) Hiánypótlás esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidő a hiánypótlási eljárás 

lefolytatását követően kezdődik. 

(4) A bírói tanács a rangsor kialakítása során a pontszámok alapján kialakult sorrendtől nem 

térhet el. 

(5) Ha a rangsor valamely helyén több pályázó azonos pontszámmal szerepel, az azonos 

helyen szereplő pályázók közötti sorrendet a bírói tanács általi meghallgatás eredménye 

alapján kell felállítani. Ha a bírói tanács általi meghallgatás során is azonos pontszámot érnek 

el a pályázók, közöttük a bírói tanács egyszerű szótöbbséggel hozott, írásbeli, indokolt 

határozatával sorrendet állít fel. 

(6) Ha a bírói tanács által a meghallgatás során adott pontszámokra figyelemmel módosul a 

pályázók objektív pontjai alapján kialakult pályázati rangsor első három helyén álló pályázó 

személye, a bírói tanácsnak írásban kell megindokolnia a meghallgatás során a pályázóknak 

adott pontokat. 

(7) A bírói tanács a pályázók rangsorát és a pályázatokat, továbbá – az (5) és (6) bekezdésben 

foglalt esetben – az írásbeli, indokolt határozatát haladéktalanul továbbítja a törvényszék, az 

ítélőtábla vagy a Kúria elnökéhez.” 
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98. §  

(1) A Bjt. 21. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a 

következő (7) bekezdéssel egészül ki:  

„(5) A kifogást a pályázattal érintett bíróság elnökénél írásban kell benyújtani, aki azt 5 

munkanapon belül felterjeszti – kúriai pályázat kivételével – az OBH elnökéhez. 

Kérelmezettként az OBH elnökét, kúriai pályázat esetén a Kúria elnökét kell megjelölni. Az 

OBH elnöke, illetve a Kúria elnöke a kifogást 5 munkanapon belül a kifogásra vonatkozó 

nyilatkozatával és a kifogással érintett iratokkal együtt megküldi az elsőfokú szolgálati 

bíróságnak. 

(6) Az elsőfokú szolgálati bíróság a kifogás tárgyában 15 napon belül dönt. A bíró kinevezése 

esetén az elsőfokú szolgálati bíróság a bíróvá történő kinevezés feltételeinek meglétét a 4. § 

(1) bekezdés a), c), d), f), és g) pontjában, a 4. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szempontjából vizsgálja. A bíró áthelyezése esetén az 

elsőfokú szolgálati bíróság kizárólag a pályázati feltételek teljesülését vizsgálja. Ha az 

elsőfokú szolgálati bíróság megállapítja, hogy a pályázatot elnyert személyt e törvénynek a 

bírói kinevezés feltételeire vonatkozó szabályai szerint nem lehetne bíróvá kinevezni, illetve a 

pályázatot elnyert személy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg, erre 

vonatkozó határozatát közli a kifogást előterjesztő pályázóval, valamint – a szükséges 

intézkedés megtétele érdekében – a pályázat elbírálójával és a köztársasági elnökkel. Az 

elsőfokú szolgálati bíróság a kifogás alaptalansága esetén a kifogást elutasítja, és határozatát 

közli a kifogást előterjesztő pályázóval, a pályázat elbírálójával, valamint a pályázattal érintett 

bíróság elnökével. Az elsőfokú szolgálati bíróság döntésével szemben további jogorvoslatnak 

nincs helye.  

(7) A kifogás elbírálása iránti eljárást a szolgálati bíróság – az (5) és (6) bekezdésben foglalt 

eltérésekkel – a fegyelmi eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával folytatja le azzal, 

hogy a kifogás elbírálására vizsgálóbiztos kijelölése és előzetes vizsgálat nélkül, tanácsülésen, 

szükség esetén iratok beszerzése és a felek meghallgatása mellett kerül sor.” 

99. §  

A Bjt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bírót első kinevezésekor az OBH elnöke, ezt követően a Kúriára a Kúria elnöke, az 

ítélőtáblára az ítélőtábla elnöke, a törvényszékre valamint a járásbíróságra a törvényszék 

elnöke osztja be.” 

100. §  

A Bjt. 14. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:  
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„26/A. § 

(1) Ha a bíró szolgálati helye olyan járásbíróság, amelynek szervezeti egységeként 

törvénykezési hely működik, a bíró – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a tevékenységét az 

ügyelosztási rendben foglaltaknak megfelelően mind a járásbíróság székhelyén, mind a 

törvénykezési helyen folytatja.  

(2) A bíró hozzájárulása nélkül nem rendelhető el a járásbíróság törvénykezési helyén történő 

munkavégzés  

a) a nő terhessége megállapításától gyermeke hároméves koráig,  

b) ha a bíró kiskorú gyermekét egyedül neveli,  

c) ha a bíró tartósan ápolásra szoruló hozzátartozóját gondozza, vagy 

d) a bíró tartós betegsége vagy súlyos egészségromlása esetén.”  

101. §  

A Bjt. a következő 27/A. §-sal egészül ki: 

„27/A. § 

(1) Az OBH elnöke a közigazgatási ügyekben eljáró bírót  

a) az Alkotmánybíróság Hivatalába,  

b) az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába,  

c) az Állami Számvevőszékre,  

d) az ügyészségre,  

e) központi államigazgatási szervhez,  

f) fővárosi és megyei kormányhivatalhoz 

beoszthatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervhez (a továbbiakban: érintett szerv) történő beosztást a 

közigazgatási ügyekben eljáró bíró kérelmére az érintett szerv vezetője – az ügyészség esetén 

a legfőbb ügyész – kezdeményezheti. A beosztáshoz a bíró felett munkáltatói jogkört 

gyakorló bíróság elnökének egyetértése szükséges.” 

102. §  

(1) A Bjt. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(1) A közigazgatási ügyekben eljáró bírákat a törvényszék elnökének javaslatára az OBH 

elnöke jelöli ki. 

(1a) A munkaügyi ügyekben eljáró bírákat a törvényszék bírái tekintetében a törvényszék 

elnökének javaslatára, az ítélőtábla bírái tekintetében az ítélőtábla elnökének javaslatára az 

OBH elnöke jelöli ki.” 
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(2) A Bjt. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az (1), (1a) és (2) bekezdésben foglalt hatásköröket a Kúria bírái tekintetében a Kúria elnöke 

megfelelően gyakorolja.” 

(3) A Bjt. 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az érintett szervhez történő beosztás kivételével a beosztási hely változása esetén a 

kijelölés megszűnik.” 

103. §  

A Bjt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bíró kirendelésére a törvényszék elnöke jogosult, ha arra a törvényszék és a 

járásbíróság között, továbbá ha a törvényszék területén működő járásbíróságok között kerül 

sor. Egyéb esetben a bíró kirendelésre az OBH elnöke jogosult.” 

104. §  

A Bjt. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) E törvény alkalmazásában – a vagyonnyilatkozatra vonatkozó rendelkezések kivételével 

– hozzátartozón a Polgári Törvénykönyvben hozzátartozóként meghatározott személyeket kell 

érteni.” 

105. §  

(1) A Bjt. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A bíró nem lehet választottbíróság tagja, kivéve az európai uniós adóügyi vitarendezési 

mechanizmusokról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelv alapján 

létrehozott és az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 

együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény III/A. Fejezete szerint 

létrehozott tanácsadó bizottsági tagságot.” 

(2) A Bjt. 40. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A bíróval kapcsolatban az alkotmánybírói tisztsége miatt összeférhetetlenség nem áll 

fenn.” 

106. §  

A Bjt. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„41. § 
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A bírósági vezetők hozzátartozója a bírósági vezető által vezetett bíróságon vagy bírósági 

szervezeti egységben bíróként nem működhet. E § alkalmazásában bírósági vezetőnek 

minősül a Kúria elnöke is.” 

107. §  

A Bjt. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A bíró a határozattal szemben 15 napon belül az elsőfokú szolgálati bírósághoz fordulhat. 

Az elsőfokú szolgálati bíróság a fegyelmi eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával 

eljárva soron kívül dönt az összeférhetetlenségről. Az összeférhetetlenség megállapítása 

esetén az elsőfokú szolgálati bíróság határozatot hoz a felmentési ok fennállásáról. Ha az 

összeférhetetlenség nem áll fenn, erről rendelkezik az elsőfokú szolgálati bíróság a 

határozatában. Az összeférhetetlenségről hozott határozat ellen a fegyelmi határozatra 

vonatkozó szabályok szerint van helye fellebbezésnek és másodfokú eljárásnak.” 

108. §  

A Bjt. a következő 21/A. alcímmel egészül ki: 

„21/A. A bírák nemzetbiztonsági ellenőrzésének szabályai 

42/A. § 

A bírák nemzetbiztonsági ellenőrzésére a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) nemzetbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó szabályait 

az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

42/B. § 

(1) A bíró nemzetbiztonsági ellenőrzését a munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezi.  

(2) Az Nbtv. alkalmazásában a bíró nemzetbiztonsági ellenőrzése tekintetében a 

nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony alatt a nemzetbiztonsági 

ellenőrzéshez kötött tisztséget, munkakört vagy bírósági eljáráshoz kapcsolódó eljárási 

jogosultságot kell érteni. 

(3) A bíró nemzetbiztonsági ellenőrzése tekintetében az Nbtv. 71. § (2)-(6) bekezdésében 

foglaltak nem alkalmazhatóak. 

42/C. § 

(1) Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső bíró 

a) az a bíró, akinek perbeli eljárási jogosultságát törvény nemzetbiztonsági ellenőrzés 

lefolytatásához köti, 
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b) az a bíró, aki 

ba) a Kúria elnökhelyettese, 

bb) ítélőtábla elnöke, elnökhelyettese, 

bc) törvényszék elnöke, elnökhelyettese, 

bd) az OBH elnökhelyettese, 

be) az OBH-ban az OBH elnöke által szabályzatban meghatározott szervezeti egység 

főosztályvezetője, 

bf) a minisztériumban vagy az érintett szervnél nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött 

tisztséget tölt be, vagy ilyen munkakört lát el, 

c) a bíró, akinek a feladata az OBH-ban vagy a bíróságon 

ca) honvédelmi, polgári védelmi feladatok ellátása, 

cb) a minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtásának, a fizikai és elektronikus 

információs rendszer működtetésének és biztonságának felügyelete (biztonsági vezető), 

cc) az elektronikus információs rendszer személyi, fizikai, adminisztratív, valamint 

rendszerbiztonsági feltételei érvényesülésének felügyelete (rendszerbiztonsági 

felügyelő), 

cd) a rendszerbiztonsági felügyelő irányítása mellett az elektronikus információs 

rendszer üzemeltetésének és karbantartásának felügyelete (rendszeradminisztrátor).” 

109. §  

A Bjt. a következő 29/A. alcímmel egészül ki: 

„29/A. Az érintett szervhez beosztott közigazgatási ügyekben eljáró bíró jogállása 

62/A. § 

(1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíró az érintett szerv alaptevékenységébe tartozó 

közigazgatási vagy egyéb közjogi jellegű feladat- és hatáskör ellátására osztható be. A 

beosztás célja, hogy a bíró az érintett szerv tevékenységében való részvétellel szakmai 

gyakorlatot és ismereteket szerezzen, valamint az érintett szerv tevékenységét közigazgatási 

bírói tapasztalatával támogassa.  

(2) A beosztás határozott vagy határozatlan időre történhet. Határozott időre kinevezett bíró 

legfeljebb egy évre osztható be.  

(3) A beosztás nem érinti a bíró bírói tisztségét és kijelölését, de beosztásának időtartama alatt 

ítélkező tevékenységet nem folytathat.  

(4) Az érintett szervhez beosztott bíró felett az érintett szerv vezetője gyakorolja a 

munkáltatói jogkört. Az érintett szervhez beosztott bíró jogállására egyebekben a 

minisztériumba beosztott bíró jogállására, valamint a beosztás megszűnésére vonatkozó 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az igazságügyért felelős miniszteren 

az érintett szerv vezetőjét kell érteni.” 
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110. §  

A Bjt. 71. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  

„(6) Az érintett szervhez beosztott közigazgatási ügyekben eljáró bíró hivatali munkáját a 

beosztás szerinti szerv vezetője a beosztás szerinti szervnél szolgálatot teljesítő 

alkalmazottakra irányadó szabályok szerint értékeli.” 

111. §  

A Bjt. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezető vagy az általa 

kijelölt bíró a vizsgálat kezdeményezőjének, továbbá a kúriai bíró kivételével a bíró beosztása 

szerint illetékes fellebbviteli (felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetőjének, a 

járásbírósági bíró esetén az ítélőtábla kollégiumvezetőjének előzetesen megküldi a vizsgálati 

jelentést és az értékelés tervezetét.” 

112. §  

A Bjt. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„75. § 

Az értékelés ismertetésének időpontja előtt legalább 15 nappal az írásbeli értékelést a bírónak 

át kell adni. Az ismertetésen az értékelést elrendelő bíróság elnökén vagy elnökhelyettesén 

kívül részt vesz a vizsgált és a vizsgálatot végző bíró, a vizsgált bíró szakterülete szerint 

illetékes kollégium vezetője és annak a bíróságnak az elnöke, ahol a bíró szolgálatot teljesít. 

A vizsgált bíró legkésőbb az értékeléskor szóban és írásban észrevételt tehet.” 

113. §  

A Bjt. 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A bíróság elnöke az értékelés eredményét írásban megindokolja, és azt a bírónak, 

valamint – a kúriai bíró kivételével – a bíró beosztása szerint illetékes fellebbviteli 

(felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetőjének, a járásbírósági bíró esetén az 

ítélőtábla kollégiumvezetőjének megküldi.” 

114. §  

A Bjt. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„79. § 
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Ha az értékelés eredményét vagy az annak írásbeli indokolásában kifejtetteket a bíró vagy a 

bíró beosztása szerint illetékes fellebbviteli (felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság 

kollégiumvezetője, illetve a járásbírósági bíró esetén az ítélőtábla kollégiumvezetője vitatja – 

a 81. §-ban foglalt eset kivételével -, az értékelés eredményének kézhezvételét követő 30 

napon belül jogorvoslatért az elsőfokú szolgálati bírósághoz fordulhat.” 

115. §  

A Bjt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„80. § 

Az értékeléssel – ideértve a bírósági vezetői értékelést is – szemben előterjesztett jogorvoslat 

elbírálása során az elsőfokú szolgálati bíróság a 84. és 85. §-ban foglalt eltérésekkel a 

fegyelmi eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el. A jogorvoslat tárgyában hozott 

indokolt határozat ellen a fegyelmi határozatra vonatkozó szabályok szerint van helye 

fellebbezésnek és másodfokú eljárásnak.” 

116. §  

A Bjt. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a bíró e felszólításnak nem tett eleget, erről a bíróság elnöke haladéktalanul értesíti az 

elsőfokú szolgálati bíróságot. A szolgálati bíróság – a 84. §-ban foglalt eltérésekkel – a 

fegyelmi eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával alkalmatlansági eljárást folytat le, és 

soron kívüli eljárásban dönt a bíró alkalmasságáról.” 

117. §  

(1) A Bjt. 84. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A bíróság elnökének értesítése alapján az elsőfokú szolgálati bíróság kijelölt tanácsa 

megindítja az alkalmatlansági eljárást. Az alkalmatlansági eljárás megindítását követően a 

kijelölt vizsgálóbiztos lefolytatja az előzetes vizsgálatot.  

(2) A vizsgálóbiztos köteles a tényállás megállapításához szükséges valamennyi körülményt 

tisztázni. Ennek érdekében az eljárás alá vont bírót és az értékelő bírósági elnököt 

meghallgatja, beszerzi a bíró beosztása szerint illetékes fellebbviteli (felülvizsgálati ügyekben 

eljáró) bíróság kollégiumvezetője, illetve a járásbírósági bíró esetén az ítélőtábla 

kollégiumvezetője véleményét, tanúkat hallgathat ki, a bírói értékelés irataiba betekinthet. A 

bírák és a bíróság dolgozói kötelesek részére a szükséges tájékoztatást megadni.” 

(2) A Bjt. 84. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A kijelölt tanács indokolással ellátott határozatával) 
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„a) megállapítja a bíró alkalmatlanságát és a felmentési ok fennállását,” 

118. §  

A Bjt. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„85. § 

(1) Az értékeléssel szemben előterjesztett jogorvoslat elbírálása során a 84. §-ban foglalt 

szabályokat kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.  

(2) Az elsőfokú szolgálati bíróság kijelölt tanácsa a jogorvoslati kérelmet előterjesztő kérelme 

alapján indítja meg a jogorvoslati eljárást. A jogorvoslati eljárás megindítását követően a 

kijelölt vizsgálóbiztos lefolytatja az előzetes vizsgálatot.  

(3) A bírói értékeléssel szembeni jogorvoslati eljárás során a kijelölt tanács indokolással 

ellátott határozatával 

a) módosítja az értékelő vezető által alkalmazott minősítést, 

b) elutasítja a kérelmet, ha az értékelő vezető által alkalmazott minősítés helytálló, vagy 

c) eljárási szabálysértés esetén a bíróval szemben indult eljárást megszünteti, és a bíró 

munkájának új értékelését rendeli el. 

(4) A bírósági vezetői értékelésre tekintettel alkalmazott bírósági vezetői tisztségből történő 

felmentéssel szembeni jogorvoslati eljárás során a kijelölt tanács indokolással ellátott 

határozatával 

a) megállapítja a bírósági vezető alkalmatlanságát és a bírósági vezetői tisztségből való 

felmentési ok fennállását, 

b) módosítja az értékelő vezető által alkalmazott minősítést, vagy 

c) eljárási szabálysértés esetén a bírósági vezetővel szemben indult eljárást megszünteti, és 

a bírósági vezető új értékelését rendeli el.” 

119. §  

(1) A Bjt. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A bíró szolgálati viszonya – a 96. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével –, ha 

a) a bírót az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává választotta, a hivatalba lépésétől az 

Alkotmánybíróságban betöltött tagsága megszűnéséig,  

b) a 3. § (4a) bekezdés szerint jön létre, a kinevezésétől az Alkotmánybíróságban betöltött 

tagsága megszűnéséig 

szünetel.” 

(2) A Bjt. 88. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 



 

49 

„A szolgálati viszony (1a) bekezdés szerinti szünetelését követően a Kúria elnöke a bírót a 

Kúriára tanácselnöki munkakörbe osztja be.” 

120. §  

(1) A Bjt. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 90. és 91. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén a bíró felmentésére vonatkozó 

javaslatot – a bíróság elnökének kezdeményezésére, illetve a törvényszék mint munkaügyi 

bíróság vagy a szolgálati bíróság jelzése alapján – az OBH elnöke terjeszti a köztársasági 

elnök elé. Az előterjesztésben meg kell jelölni a felmentés jogcímét és a megszűnés 

időpontját.” 

(2) A Bjt. 96. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Ha a bíró szolgálati viszonya a 88. § (1a) bekezdés alapján szünetel, és ez alatt betölti az 

Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdése szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatárt, a 

felmentésére vonatkozó javaslatot – az OBH elnökének egyidejű értesítése mellett – az 

Alkotmánybíróság elnöke terjeszti a köztársasági elnök elé. Az előterjesztésben meg kell 

jelölni a felmentés jogcímét és a megszűnés időpontját.”  

121. §  

A Bjt. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„99. § 

(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a bírák tekintetében a munkáltatói jogkört 

a) a kinevezési jogkörébe tartozó vezetők esetében az OBH elnöke, 

b) a kúriai bíró esetében a Kúria elnöke, 

c) az ítélőtáblai bíró esetében az ítélőtábla elnöke, 

d) a törvényszéki, valamint a járásbírósági bíró esetében a törvényszék elnöke 

gyakorolja. 

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlását törvényben külön nem nevesített esetekben  

a) az OBH elnöke a bíró helyettesére, 

b) a törvényszék elnöke a járásbírósági bírák tekintetében a járásbíróság elnökére – a bíró 

értékelésének elrendelése kivételével –  

írásban átruházhatja.” 

122. §  

A Bjt. 52. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép: 
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„52. A Kúriára, az OBH-ba, a minisztériumba és az érintett szervhez beosztott bíróra 

vonatkozó sajátos rendelkezések” 

123. §  

A Bjt. 130. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„130. § 

A Kúriára, az OBH-ba, a minisztériumba, valamint az érintett szervhez beosztott bíró 

tekintetében a 105-129. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Kúriára 

beosztott bíró ellen a Kúria elnöke, a minisztériumba beosztott bíró ellen az igazságügyért 

felelős miniszter, az érintett szervhez beosztott bíró ellen – az OBH elnökének útján – az 

érintett szerv vezetője, az OBH-ba beosztott bíró ellen az OBH elnöke kezdeményezheti a 

fegyelmi eljárás megindítását.” 

124. §  

A Bjt. 146. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„146. § 

(1) Az e törvény által a szolgálati bíróság hatáskörébe nem utalt szolgálati jogvitában a 

törvényszék munkaügyi perben jár el. 

(2) A törvényszékhez a keresetet a sérelmezett intézkedés (határozat), magatartás vagy ezek 

elmulasztása esetén 15 napon belül kell benyújtani.” 

125. §  

A Bjt. 147. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (3a) és (3b) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A bírák központi személyi nyilvántartásának feladatait az OBH látja el. 

(3a) A minisztériumba beosztott bíró adatait a minisztériumban, az érintett szervhez beosztott 

bíró adatait az érintett szervnél kell nyilvántartani. 

(3b) A bíró személyi adatlapját a törvényszéken, az ítélőtáblán vagy a Kúrián is nyilván kell 

tartani.” 

126. §  

A Bjt. 150. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A Kúria elnökének havi illetménye: a köztisztviselői illetményalap 39-szerese.” 
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127. §   

A Bjt. 159. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Az OBH elnöke beosztási pótlékra jogosult. A beosztási pótlék összege: a bírói 

illetményalap összegének 60 százaléka.” 

128. §   

A Bjt. 172. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Szolgálati időként kell figyelembe venni a kinevezés előtt bírói szolgálati viszonyban és 

ügyészként ügyészségi szolgálati viszonyban töltött időt, valamint a jogszabály által jogi 

szakvizsgához kötött, továbbá a jogszabály felhatalmazása alapján a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának szabályzata által jogi szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban vagy 

tevékenységgel eltöltött időt.” 

129. §  

A Bjt. 173. §-a helyébe a következő rendelkezések lép: 

„173. § 

(1) A járásbírósági bíró, a törvényszéki bíró, az ítélőtábla bírája, a Kúria bírája beosztási 

pótlékra jogosult. 

(2) A beosztási pótlék összege a bírói illetményalap összegének 

a) a járásbírósági bírónál 10, 

b) a törvényszéki bírónál 20, 

c) az ítélőtábla bírájánál 40, 

d) a Kúria bírájánál 60 

százaléka.” 

130. §  

A Bjt. 174. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti cím adományozásával címpótlékként a címzetes 

törvényszéki bíró a bírói illetményalap összegének a 20 százalékát, a címzetes táblabíró a 30 

százalékát, a címzetes kúriai bíró az 50 százalékát, a kúriai tanácsos a 70 százalékát kitevő 

összegre jogosult. Egyidejűleg a tényleges beosztással járó beosztási pótlékra való jogosultság 

megszűnik.” 
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131. §  

A Bjt. 177. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A vezetői pótlék összegének a megállapítása szempontjából a kiemelt járásbíróság elnöke a 

törvényszék elnökével, elnökhelyettese a törvényszék elnökhelyettesével, csoportvezetője a 

nagyobb járásbíróság elnökével, csoportvezető-helyettese a kisebb járásbíróság elnökével 

azonos beosztásúnak minősül.” 

132. §  

A Bjt. 183. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bíró cafetéria-juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig 

jogosult. Az OBH elnöke szabályzatban további választható juttatásokat is meghatározhat, 

illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja.” 

133. §  

A Bjt. 189. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott juttatások részletes feltételeit és mértékét az 

OBH elnöke – az érdek-képviseleti szervekkel együttműködve – szabályzatban állapítja meg.” 

134. §  

A Bjt. 70. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép: 

„A Kúriára, az OBH-ba, a minisztériumba és az egyéb szervhez beosztott bíróra 

vonatkozó eltérő rendelkezések” 

135. §  

A Bjt. 195. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„195. § 

(1) A Kúriára, az OBH-ba, a minisztériumba és az érintett szervhez beosztott bíróra a 167-

194. §-ban foglalt rendelkezéseket a (2)-(6) bekezdés szerinti eltéréssel kell alkalmazni. 

(2) A bíró a beosztási pótlékára a korábbi beosztásának megfelelően jogosult. Ha a bíró 

korábban helyi bíróságon, illetve járásbíróságon működött, részére a törvényszéki bírákra 

vonatkozó mértékű beosztási pótlékot kell megállapítani, és a Kúrián, az OBH-ban és a 

minisztériumban, valamint az érintett szervnél beosztott bíróként eltöltött szolgálati idő 

tartamát törvényszéken eltöltött időnek kell tekinteni. 
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(3) Az OBH-ban, a minisztériumban, valamint az érintett szervnél főosztályvezetői, 

főosztályvezető-helyettesi, illetve osztályvezetői munkakört ellátó és a minisztériumban vagy 

az érintett szervnél szakmai álláshelyen foglalkoztatott bírák vezetői pótlékra az a) és b) 

pontban foglaltak szerint jogosultak. A vezetői pótlék 

a) a főosztályvezetők és a főosztályvezető-helyettesek esetén a törvényszék elnökére, 

illetve elnökhelyettesére, 

b) az osztályvezetők esetén a nagyobb járásbíróság elnökére 

irányadó összeggel azonos. 

(4) Az OBH-ba beosztott bíró a (2) bekezdés szerint járó beosztási pótlékon felül a bírói 

illetményalap összegének 30 százalékára jogosult, a minisztériumba, az érintett szervhez és a 

Kúriára beosztott bíró a (2) bekezdés szerint járó beosztási pótlékon felül a bírói illetményalap 

összegének 10 százalékára jogosult. 

(5) A beosztott bíró soron kívüli előresorolására és részére magasabb bírói cím 

adományozására – a minisztériumba beosztott bíró esetén az igazságügyért felelős 

miniszternek, az érintett szervhez beosztott bíró esetén az érintett szerv vezetőjének 

kezdeményezésére az OBH elnökének, az OBH-ba beosztott bíró esetén az OBH elnökének, 

valamint a Kúriára beosztott bíró esetén a Kúria elnökének javaslatára – az OBT jogosult. 

(6) A bírót ügyeleti és készenléti díj nem illeti meg, túlmunkájáért a kormánytisztviselőkre 

vonatkozó szabályok szerint szabadidő-átalány állapítható meg.” 

136. §  

A Bjt. 206. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az ellenőrzés célja a vagyongyarapodás okának megállapítása. Az OBT vagy az általa 

kijelölt tagja) 

„a) a bírót, a vele közös háztartásban élő hozzátartozót, valamint más személyeket – arról 

való tájékoztatásuk mellett, hogy nem kötelesek a kérdésekre válaszolni – 

meghallgathatja,”  

137. §  

A Bjt. 76. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„76. A Kúriára, az OBH-ba, a minisztériumba és az egyéb szervhez beosztott bíró 

vagyonnyilatkozata  

211. § 
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A 197-207. § rendelkezéseit kell alkalmazni a Kúriára, az OBH-ba, a minisztériumba és az 

érintett szervhez beosztott bíróra is, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a Kúria 

elnöke, az OBH elnöke, az igazságügyért felelős miniszter, illetve az érintett szerv vezetője.” 

138. §  

A Bjt. 213. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és 

munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.” 

139. §  

(1) A Bjt. a következő 232/L-232/O. §-sal egészül ki: 

„232/L. § 

(1) A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium tagja az OBH elnökéhez intézett 

nyilatkozatban kérheti arra a közigazgatási ügyben eljáró törvényszékre való áthelyezését, 

amelynek törvény szerinti illetékességi területe magában foglalja a bíró álláshelye szerinti 

bíróság illetékességi területét. A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium azon tagja, 

akinek a szolgálati jogviszonya nem a közigazgatási ügyben eljáró törvényszékkel áll fenn, az 

OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása szerint bármely közigazgatási 

ügyben eljáró törvényszékre való áthelyezését. A Fővárosi Törvényszék közigazgatási és 

munkaügyi kollégiumának tagja az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása 

szerint bármely közigazgatási ügyben eljáró törvényszékre való áthelyezését. A Fővárosi 

Törvényszék közigazgatási és munkaügyi kollégiumának legalább kétéves legfelsőbb 

bírósági, kúriai, vagy ítélőtáblai ítélkező bírói gyakorlattal rendelkező törvényszéki bíró tagja 

az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti választása szerint a Kúriára vagy bármely 

közigazgatási ügyben eljáró törvényszékre való áthelyezését. A nyilatkozatot – a szolgálati út 

betartásával – úgy kell megtenni, hogy az legkésőbb 2020. február 20. napjáig az OBH 

elnökéhez megérkezzen. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelően nyilatkozatot tett bírót az OBH elnöke 

2020. április 1-jei hatállyal a nyilatkozatban megjelölt közigazgatási ügyben eljáró 

törvényszékre osztja be. Ha a bíró nem rendelkezik a Bjt. 30. § (1) bekezdése szerinti 

kijelöléssel, az OBH elnöke a beosztással egyidejűleg kijelöli a bírót közigazgatási ügyekben 

eljáró bírónak. A bíró a beosztása szerinti kollégium tagjává válik. 

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti bíró nem tett nyilatkozatot, bírói szolgálati viszonya 

változatlan marad azzal, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságon ítélkező bírót 2020. 

március 10. napjáig a törvényszék elnöke, 2020. április 1-jei hatállyal a korábbi álláshelye 

szerinti törvényszékre osztja be. Ha a bíró nem rendelkezik a munkaügyi ügyek intézéséhez 

szükséges kijelöléssel, a törvényszék elnöke a beosztással egyidejűleg a 30. § (1a) 
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bekezdésének megfelelő javaslatot tesz az OBH elnöke felé a bíró kijelölésre. A bíró a 

beosztása szerinti kollégium tagjává válik. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt esetben a munkaügyi ügyekre kijelöléssel rendelkező bírák 

valamint a közigazgatási ügyekre kijelöléssel rendelkező bírák kijelölését 2020. szeptember 

30. napjáig vizsgálja felül az érintett törvényszék és az érintett ítélőtábla elnöke és a kijelölés 

fenntartására vagy megszüntetésére tesz javaslatot az OBH elnökének. A beosztásnak a (2) 

vagy (3) bekezdése szerinti változása esetén a kijelöléssel az (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozattételi határnapon fennálló kijelöléssel rendelkező bírónak – a 30. § (8) bekezdése 

alapján a felülvizsgálat határnapjáig nem szűnik meg a kijelölése. 

(5) Az OBH elnöke 2020. január 1. napját követően megállapítja a szükséges bírói létszámot 

és pályázatot írhat ki az ítélőtáblai munkaügyi ügyszakos bírói álláshelyek betöltésére, amely 

az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő 

módosításáról szóló 2019. évi … törvény hatálybalépését követő első alkalommal nem lehet 

későbbi, mint 2020. január 31. napja. A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt határidőig 

az ítélőtábla elnökéhez kell benyújtani. 

(6) Az ítélőtáblák munkaügyi kollégiumainak létrehozásáig az e kollégiumba kiírt pályázatok 

elbírálása során kollégiumi véleményként az érintett ítélőtábla elnökéből, a polgári 

kollégiumvezetőjéből, valamint 2020. március 31-ig a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi 

Kollégiumának az ügyelosztási rend szerint munkaügyi ügyeket tárgyaló, 2020. április 1-től a 

Kúria ügyelosztási rend szerint munkaügyi ügyeket tárgyaló bíráiból álló szakmai testület 

véleményét kell figyelembe venni. 

(7) Az (1) bekezdés szerint nyilatkozattételre jogosult, az egyes törvényeknek az egyfokú 

járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi … törvény 

hatálybalépését megelőző napon „címzetes táblabíró” címmel rendelkező, valamint táblabírói 

cím használatára és illetményére a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 197. § (7) bekezdése alapján jogosult bíró az egyes törvényeknek az egyfokú 

járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi … törvény 

hatálybalépésének napjától, beosztásától függően megtartja címét és annak megfelelő 

javadalmazás illeti meg, kivéve, ha részére magasabb javadalmazással járó címet 

adományoznak, vagy bíróként a Kúriára osztják be. 

232/M. § 

(1) A szolgálati bíráknak az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 

megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ….. törvénnyel megállapított 

megbízatási idejére vonatkozó szabályt a 2019. december 31. napján szolgálati bírói 

megbízatással rendelkező bírák esetében is alkalmazni kell, kivéve, ha a szolgálati bíró 2020. 

január 31. napjáig kéri, hogy a szolgálati bírói megbízatása az eredeti kinevezési idejéig 

tartson. 
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(2) A 2020. március 31. napján szolgálati bírói megbízatással rendelkező bírák szolgálati bírói 

megbízatását nem érinti a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnése miatti új 

beosztása. 

232/N. § 

A bírák szolgálati idejének kezdő időpontját az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali 

eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ….. törvénnyel 

megállapított 172. § (2) bekezdése alapján, 2020. június 30. napjáig hivatalból újból meg kell 

állapítani. A szolgálati idő kezdő időpontjának új megállapítása alapján járó illetményre a bíró 

2020. január 1-től kezdődően, visszamenőleg jogosult. 

232/O. §  

A 2020. április 1-jét megelőzően a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz megválasztott 

ülnök 2020. április 1-jétől az ülnöki feladatait annál a törvényszéknél látja el, amelynek 

illetékességi területéhez a közigazgatási és munkaügyi bíróság tartozott. A közigazgatási és 

munkaügyi bíróság megszűnése egyebekben nem érinti az ülnök jogállását.” 

(2) A Bjt. a következő 232/P. §-sal egészül ki: 

232/P. §  

Ha a bírót az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével 

összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ….. törvény hatályba lépését megelőzően 

választotta meg az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává, de még az egyes 

törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról 

szóló 2019. évi ….. törvény hatálybalépésekor nem lépett hivatalba, az egyes törvényeknek az 

egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi 

….. törvénnyel megállapított 88. § (1a) bekezdése akként alkalmazandó, hogy a bíró 

szolgálati viszonya a hivatalba lépésétől – a 96. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – 

az Alkotmánybíróságon betöltött tagsága megszűnéséig szünetel.” 

140. §  

A Bjt. 233. §-a a következő g) ponttal egészül ki: 

(E törvény) 

„g) 40. § (5) bekezdése az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló, 

2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelvnek való”  

(megfelelést szolgálja.) 

141. §  
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(1) A Bjt. 2. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. 

(1) A Bjt. 3. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

142. §  

(1) A Bjt.  

a) 4. § (2) bekezdés c) pont cd) és ch) pontjában a „kiszabott” szövegrészek helyébe a” 

kiszabott elzárás, ” szöveg, 

b) 34. § (4) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész helyébe a 

„törvényszék mint munkaügyi” szöveg, 

c) 39. § (2) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezető” 

szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti 

politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár” szöveg,  

d) 90. § f) pontjában az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezetőnek” 

szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti 

politikai felsővezetőnek, közigazgatási államtitkárnak és helyettes államtitkárnak” szöveg,  

e) 103. § (3) bekezdésében a „6” szövegrész helyébe a „9” szöveg,  

f) 162. § (2) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg, 

g) 162. § (3) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg, 

h) 184. § (3) bekezdésében az „az állami vezetőként” szövegrész helyébe az „az állami 

vezetőként, politikai felsővezetőként” szöveg 

lép. 

(2) A Bjt.  

a) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „(4)” szövegrész helyébe a „(4) és (4a)” szöveg, 

b) 237. § (1) bekezdésében a „továbbá” szövegrész helyébe a „232/L-232/P. §-a, továbbá” 

szöveg 

lép. 

143. §  

(1) Hatályát veszti a Bjt.  

a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában az „állami tisztviselőként,” szövegrész 

b) 70. § (3) bekezdésében a „ , közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró esetében a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke” szövegrész, 

c) 71. § (2) bekezdésében a „– nem értve ez alatt a közigazgatási és munkaügyi regionális 

kollégium vezetőjét –” szövegrész, 

d) 72. § (1) bekezdésében a „ , közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró értékelése esetén a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökét” szövegrész, 
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e) 174. § (1) bekezdés a) pontjában és 174. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , valamint a 

közigazgatási és munkaügyi bírósági” szövegrész, 

f) 178. §-a. 

(2) Hatályát veszti a Bjt. 154. §-a. 

(3) Hatályát veszti a Bjt.  

a) 215. § (1) bekezdésében a „ , valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság” 

szövegrész, 

b) 217. § (3) bekezdésében a „vagy a közigazgatási és munkaügyi bírósági” szövegrész és 

az „ , illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész. 

47. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása 

144. §  

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 29. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az ügyész a felhívását a jogerős vagy a végleges hatósági döntést hozó szervhez nyújtja 

be.” 

145. §  

Az Ütv. 

a) 5. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „jogerőre 

emelkedésétől, véglegessé válásától” szöveg, 

b) 29. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős, végleges” szöveg, 

c) 29. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedéstől” szövegrész helyébe a „jogerőre 

emelkedéstől, véglegessé válástól” szöveg, 

d) 29. § (5) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős, végleges” szöveg 

lép. 

48. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 

ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása 

146. §   

(1) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 18. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A legfőbb ügyész pályázat útján tölti be a kinevezési jogkörébe tartozó magasabb vezető 

állású és vezető állású ügyészi munkaköröket, továbbá a legfőbb ügyészségi és a fellebbviteli 
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főügyészségi ügyészi munkaköröket. A legfőbb ügyész – a legfőbb ügyész helyettesi állás 

kivételével – más állás pályázat útján történő betöltését is elrendelheti. A 14. § (2) bekezdés 

d) és e) pontjában, a 23. § (1), (3) és (5) bekezdésében, a 24. § (3) és (5) bekezdésében, a 25. 

§ (2) és (4) bekezdésében, a 29. § (3) bekezdésében, a 30. § (4) bekezdésében és a 31. § (5) 

bekezdésében, valamint a 36. § (4) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a felajánlott 

állás pályázat nélkül tölthető be.” 

(2) Az Üjt. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„60. § 

(1) Az ügyész alapilletményét az e törvény szerint számított szolgálati idő (a továbbiakban: 

szolgálati idő) alapján, az illetményalap és e törvény 1. mellékletében fizetési fokozatonként 

meghatározott szorzószámok szorzataként kell megállapítani. 

(2) A besorolásánál számított alapilletmény havibér, amelynek fokozatait e törvény 1. 

melléklete tartalmazza.” 

(3) Az Üjt. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Szolgálati időként kell figyelembe venni a kinevezés előtt ügyészként ügyészségi 

szolgálati viszonyban és bírói szolgálati viszonyban töltött időt, valamint jogszabály által jogi 

szakvizsgához kötött, továbbá jogszabály felhatalmazása alapján a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának szabályzata által jogi szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban vagy 

tevékenységgel eltöltött időt.” 

(5) Az Üjt. 77. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban szakmai vezetői 

álláshelyen foglalkoztatott ügyész vezetői pótlékra a következők szerint jogosult:  

a) a főosztályvezető vezetői pótléka a főügyészre,  

b) az osztályvezető vezetői pótléka a nagyobb járási ügyészséget vezető ügyészre  

irányadó összeggel azonos.”  

147. §  

Az Üjt. a következő 165/R. §-sal egészül ki:  

„165/R. §  

Az ügyészek szolgálati idejének kezdő időpontját az egyes törvényeknek az egyfokú járási 

hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ….. törvénnyel 

módosított 62. § (2) bekezdés alapján, a 2020. január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban 

álló ügyész 2020. március 1-jéig a munkáltatói jogkör gyakorlójához benyújtott – 

megfelelően igazolt – kérelmére 2020. június 30-ig újból meg kell állapítani. A szolgálati idő 
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kezdő időpontjának új megállapítása alapján járó illetményre az ügyész 2020. január 1-jétől 

kezdődően, visszamenőleg jogosult.” 

148. §  

Az Üjt.  

a) 11. § (2) bekezdés b) pontjában a „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2. §-a szerinti szervnél,” szövegrész helyébe a „a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2. §-a 

szerinti szervnél, az Állami Számvevőszéknél, „ szöveg 

b) 11. § (4) bekezdés c) pont cd) és ch) alpontjában a „kiszabott” szövegrészek helyébe a 

„kiszabott elzárás, ” szöveg,  

c) 22. § (1) bekezdés e) pontjában a „Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozó állami vezetővé” szövegrész helyébe a „kormányzati 

igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezetővé, közigazgatási államtitkárrá és 

helyettes államtitkárrá” szöveg,  

d) 22. § (1) bekezdés h) pontjában, 24. § (1) bekezdés g) pontjában és 34. § i) pontjában a 

„szabadságvesztést” szövegrészek helyébe a „szabadságvesztést, elzárást” szöveg,  

e) 49. § (1) és (2) bekezdésében az „első” szövegrészek helyébe az „első és második” 

szöveg 

lép.”  

49. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása 

149. §  

(1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 27. 

§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„27. § 

Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a 

közneveléssel kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat 

megtételére – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – harminc nap áll rendelkezésre. 

A határidő – bármely fél másik félhez intézett nyilatkozata alapján – egy alkalommal további 

harminc nappal meghosszabbodik. A határidő jogvesztő. Ha a nemzetiségi önkormányzat az 

egyetértését nem adta meg, a másik fél az egyetértési nyilatkozat pótlása iránt közigazgatási 

pert indíthat. A perköltséget a felperes viseli.” 

(2) A Nek tv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„35. § 
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Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a 

nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési 

jogot biztosít, a nyilatkozat megtételére – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 

harminc nap áll rendelkezésre. A határidő – bármely fél másik félhez intézett nyilatkozata 

alapján – egy alkalommal további harminc nappal meghosszabbodik. A határidő jogvesztő. 

Ha a nemzetiségi önkormányzat az egyetértését nem adta meg, a másik fél az egyetértési 

nyilatkozat pótlása iránt közigazgatási pert indíthat. A perköltséget a felperes viseli.” 

(3) A Nek tv. 41. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Ha a (3) és (4) bekezdés szerinti tárgykörben a települési önkormányzat rendeletet alkot, 

a fővárosi és megyei kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére soron 

kívül vizsgálja a rendeletet, és megteszi a szükséges törvényességi felügyeleti intézkedést. A 

nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással a települési és területi nemzetiségi önkormányzat 

közvetlenül is indítványozhatja az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének 

vizsgálatát.” 

(4) A Nek tv. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„83. § 

(1) Ha a 81. § szerinti tárgykörökben a helyi önkormányzat rendeletet alkot, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére soron kívül vizsgálja 

a rendeletet, és megteszi a szükséges törvényességi felügyeleti intézkedést. A nemzetiségi 

jogok sérelmére hivatkozással a települési és területi nemzetiségi önkormányzat közvetlenül 

is indítványozhatja az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatát. 

(2) Ha jogszabály az e törvényben meghatározott tárgykörökön túl egyéb tárgyban ír elő 

együttműködési kötelezettséget, és a feladatkörében eljáró állami, önkormányzati szerv, 

egyházi jogi személy az előírt egyetértés, vélemény hiányában valósítja meg közigazgatási 

cselekményét, vagy vélemény hiányában alkot jogszabályt, az érintett nemzetiségi 

önkormányzat kezdeményezésére a felettes szerv, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal 

a döntést soron kívül megvizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A nemzetiségi 

jogok sérelmére hivatkozással a nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is közigazgatási pert 

indíthat, illetve az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatát 

indítványozhatja. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. 

(3) Ha a 80. § szerinti – közigazgatási szerződésnek minősülő – megállapodás megkötésére 

határidőben nem kerül sor, a fővárosi és a megyei kormányhivatal soron kívüli eljárást folytat 

le, ennek keretében egyeztetést tart a felek között. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a 

nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással a nemzetiségi önkormányzat közigazgatási bíróság 

előtt mulasztási pert indíthat. 

(4) Az egyetértési és a véleményezési jog jogosultja jogait az ez irányú kezdeményezés 

kézhezvételétől vagy az egyéb módon történő tudomására jutásától számított harminc napon 
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belül gyakorolhatja. E határidő elmulasztása jogvesztő. Az egyetértési, véleményezési jog 

jogosultjának nyilatkozatáról, a nyilatkozat elmulasztásáról a döntéshozót az előterjesztőnek a 

döntést megelőzően tájékoztatnia kell.” 

(5) A Nek tv. 106. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) Az elnök az összeférhetetlenségét vagy a megbízatás megszűnését megállapító 

képviselőtestületi, közgyűlési határozatot a határozat közlését követő tizenöt napon belül 

közigazgatási perben támadhatja meg. 

(7) A bíróság tanácsban jár el. Az ítélet ellen nincs helye perújításnak. 

(8) A fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási pert indíthat az elnök 

összeférhetetlenségének kimondása iránt, ha a képviselő-testület, közgyűlés nem dönt az 

összeférhetetlenségről, vagy döntése jogszabálysértő.” 

(6) A Nek tv. 108. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) A nemzetiségi önkormányzat testülete – minősített többséggel hozott határozata alapján – 

közigazgatási pert indíthat az elnök ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve 

mulasztása miatti jogi felelősségének megállapítása iránt. Egyidejűleg – az azonnali 

jogvédelem szabályai szerint – kérhető az elnöknek e tisztségéből történő felfüggesztése. A 

perindítással kapcsolatos határozat meghozatalában az elnök nem vesz részt, de a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

(7) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltaknak a testület 

nem tesz eleget, és nem indít pert az elnök ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve 

mulasztása miatti jogi felelősségének megállapítása iránt, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal e tárgyban közigazgatási pert indíthat az elnök ellen. 

(8) A bíróság határozata ellen nincs helye perújításnak.” 

(7) A Nek tv. 146. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„146. § 

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletének rendjével egyező tartalommal és módon ellátja a nemzetiségi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletét. 

(2) Az országos önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletét a Kormány által kijelölt 

fővárosi és megyei kormányhivatal látja el. 

(3) A bírósági határozat teljesítésének kikényszerítésére irányuló eljárásban a bíróság a 

törvényességi felügyeleti szervet nem hatalmazhatja fel a nemzetiségi önkormányzat e 

törvényen alapuló feladatellátási kötelezettsége ítéletnek megfelelő teljesítésére.” 
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150. §  

A Nek tv. 

a) 38. § (1) bekezdésében és 80. § (2) bekezdésében a „megállapodást köt” szövegrész 

helyébe a „közigazgatási szerződésben megállapodik” szöveg, 

b) 82. §-ában az „a – közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” 

szövegrész helyébe az „az – általános közigazgatási rendtartásról” szöveg, 

c) 84. § (3) bekezdésében a „megállapodást köt” szövegrész helyébe a „közigazgatási 

szerződésben állapodnak meg” szöveg 

lép. 

151. §  

(1) Hatályát veszti a Nek tv. 154. §-a. 

(2) Hatályát veszti a Nek tv. 118. § (2) bekezdésében az „Az e tárgyban alkotott jogszabály 

soron kívüli felülvizsgálata érdekében a nemzetiségi jogok sérelmére hivatkozással az 

országos nemzetiségi önkormányzat közvetlenül bírósághoz fordulhat.” szövegrész. 

50. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosítása 

152. §  

(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött 

megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a 

feladatellátás finanszírozásáról. A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.” 

(2) Az Mötv. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A Kormány határozatát az érintett önkormányzat közigazgatási perben megtámadhatja. A 

Kormányt – ha az (1) bekezdés szerinti határozat másként nem rendelkezik – a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter képviseli. 

(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő szervnél, a határozat 

Magyar Közlönyben történő közzétételének napjától számított tizenöt napon belül kell 

benyújtani. A bíróság ítélete ellen nincs helye perújításnak.” 

(3) Az Mötv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fővárosi 

önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött 
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írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. A 

megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.” 

(4) Az Mötv. 37. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, illetve a tisztsége megszűnését 

megállapító képviselő-testületi határozatot a határozat közlését követő öt napon belül a 

közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt támadhatja meg. A keresetlevelet a bíróságnál kell 

benyújtani. 

(5) Ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő, 

az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a kimondását a kormányhivatal a helyi 

önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló 

határidő eredménytelen elteltétől számított öt napon belül kérheti a közigazgatási ügyben 

eljáró bíróságtól.  

(6) A bíróság a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül tanácsban 

határoz, határozata ellen a határozat közlését követő nyolc napon belül van helye 

fellebbezésnek. A fellebbezésről a bíróság annak a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt 

napon belül határoz. A bíróság döntése ellen nincs helye perújításnak. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége az összeférhetetlenséget megállapító határozat 

meghozatalát követő napon szűnik meg, ha a határozatot bíróság előtt nem támadták meg.” 

(5) Az Mötv. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„70. § 

(1) A képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján – közigazgatási pert 

indíthat a polgármester ellen sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve mulasztása miatti 

jogi felelősségének megállapítása iránt, a polgármester tisztségének megszűnése érdekében. 

(2) A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani, egyidejűleg – az azonnali jogvédelem 

szabályai szerint – kérhető a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztése. A bíróság 

ítélete ellen fellebbezésnek van helye. Az ügyben nincs helye perújításnak. 

(3) A perindítással kapcsolatos határozat meghozatalában a polgármester nem vesz részt, de a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.” 

(6) Az Mötv. 85. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3a) Ha a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely település nem csatlakozik, akkor a 

kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követően döntésével, az abban megjelölt 

időponttal – amely nem lehet korábbi a (3) bekezdésben meghatározott időpontnál –, kijelöli a 

közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket és egyúttal pótolja a közös 
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önkormányzati hivatalról szóló megállapodást. A kormányhivatal vezetője a kijelölő döntés és 

az önkormányzati hivatalról szóló megállapodás pótlását megelőzően – legalább tizenöt napos 

véleményezési határidő biztosítása mellett – kikéri az érintett települési önkormányzatok 

véleményét a kormányhivatal vezetőjének döntése alapján létrejövő közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó településekkel és a pótolandó közös önkormányzati hivatalról szóló 

megállapodás tartalmával összefüggésben. A kormányhivatal vezetője a megállapodás 

létrehozásáról szóló döntésében az e §-ban foglaltakra figyelemmel rendelkezik a közös 

önkormányzati hivatal székhelytelepüléséről, a közös önkormányzati hivatal létszámáról és a 

közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjéről. Ha a döntés eltér a települési 

önkormányzatok határidőben adott véleményétől, a kormányhivatal vezetője az eltérés okát a 

döntésének indokolásában külön részletezi. A megállapodás pótlása esetén is teljesülnie kell 

az (1)-(2a) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 

(7) Az Mötv. 85. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal 

vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról 

szóló határozatot az érintett önkormányzat a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt 

megtámadhatja.” 

(8) Az Mötv. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„92. § 

A társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás 

kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati 

érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, 

hogy a közigazgatási per megindítása előtt a képviselő-testület az egyeztető bizottság 

állásfoglalását kéri.” 

(9) Az Mötv. 98. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és az 

Mötv. 98. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:  

„(5) A miniszter március 31-ig határozatban dönt arról, hogy nem terjeszti elő a 

kezdeményezést, ha az nem felel meg az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, vagy a 

jogszabályban előírt eljárási szabályt nem tartották meg. A miniszter határozatát az előkészítő 

bizottság, valamint a képviselő-testület tizenöt napon belül közigazgatási perben 

megtámadhatja. A miniszter a keresetlevelet annak a bírósághoz érkezésétől számított három 

napon belül továbbítja az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz.  

(5a) A bíróság a keresetlevél beérkezésétől számított harminc napon belül tanácsban határoz, 

határozata ellen a határozat közlését követő nyolc napon belül van helye fellebbezésnek. A 

fellebbezésről a bíróság annak a bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül 

határoz. A bíróság döntése ellen nincs helye perújításnak.  
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(6) Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a miniszter határozatát megsemmisíti. A miniszter a 

határozat megsemmisítése esetén a kezdeményezést haladéktalanul a köztársasági elnök elé 

terjeszti.” 

(10) Az Mötv. 98. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Ha az új község vagyonára, területére vonatkozóan az önkormányzatok határidőn belül 

nem állapodnak meg, bármelyik érintett önkormányzat közigazgatási pert indíthat a szerződés 

bírósági létrehozása iránt.” 

(11) Az Mötv. 102. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A képviselő-testületek – az előzetes megállapodásnak megfelelően – a lakott területrész 

átadásáról, annak részletes feltételeiről a helyi népszavazást követő kilencven napon belül 

állapodnak meg. Ha az előzetes megállapodásban részes önkormányzat a megállapodás 

megkötését megtagadja, az érintett önkormányzat közigazgatási pert indíthat az előzetes 

megállapodásban részes önkormányzattal szemben a szerződés bírósági létrehozása iránt. Ha 

a bíróság az alperest az előzetes megállapodás alapján terhelő szerződéskötési kötelezettséget 

megállapítja, ítéletével a szerződést az előzetes megállapodás tartalmának megfelelően 

létrehozza.” 

(12) Az Mötv. 132. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az 

Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl:) 

 

„d) az önkormányzati határozatot közigazgatási perben megtámadhatja;” 

(13) Az Mötv. 136. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kormányhivatal indítványozhatja az önkormányzati rendelet más jogszabályba 

ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást.” 

(14) Az Mötv. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„137. § 

„(1) A kormányhivatal indítványozhatja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 

kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. 

(2) Ha a helyi önkormányzat határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, a 

kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül indítványozhatja 

önkormányzati rendelet vagy normatív határozat megalkotására való felhatalmazását.” 

(15) Az Mötv. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



 

67 

„139. § 

A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás 

adására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül támadhatja 

meg az önkormányzati határozatot a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt.” 

(16) Az Mötv. 140. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés és 

alcím cím lép: 

„Mulasztási per indítása 

140. § 

(1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a 

tájékoztatás adására nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül 

indíthat mulasztási pert a helyi önkormányzat törvényen alapuló 

a) határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítására, vagy 

b) feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítására.  

(2) A bíróság mulasztási ítélete teljesítésének elmaradása esetén – a határozathozatal vagy a 

feladat-ellátás (közszolgáltatás) pótlása érdekében – a kormányhivatal hatvan napon belül a 

teljesítés kikényszerítése iránti eljárást indíthat.” 

(17) Az Mötv. 141. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti bírságot megállapító határozatát a helyi 

önkormányzat vagy a társulás a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül közigazgatási 

perben megtámadhatja. 

(7) A bíróság a kormányhivatalt a törvényességi felügyeleti bírsággal összefüggésben új 

eljárás lefolytatására nem kötelezheti.” 

153. §  

Az Mötv. 

a) 85. § (3) bekezdésében és 98. § (8), (9) és (11) bekezdésében az „állapodnak meg” 

szövegrész helyébe a „közigazgatási szerződésben állapodnak meg” szöveg, 

b) 102. § (1) bekezdésében az „előzetes megállapodást köthetnek” szövegrész helyébe a 

„közigazgatási szerződésben előzetesen megállapodhatnak” szöveg, 

c) 136. §-át megelőző alcímében a „jogszabállyal való összhangja bírósági 

felülvizsgálatának” szövegrész helyébe a „más jogszabályba ütközésének vizsgálatára 

irányuló eljárás” szöveg, 

d) 137. §-át megelőző alcím címében az „megállapítása” szövegrész helyébe a 

„megállapításának indítványozása” szöveg, 
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e) 139. §-át megelőző alcímében az „elleni bírósági eljárás kezdeményezési joga” 

szövegrész helyébe a „közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtti megtámadása” 

lép.  

154. §  

(1) Hatályát veszti az Mötv. 

a) 85. § (3d) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész, 

b) 85. § (3e) bekezdés c) pontjában a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész. 

(2) Hatályát veszti az Mötv. 

a) 85. § (12) bekezdése, 

b) 98. § (10) bekezdése, 

c) 136. § (3) és (4) bekezdése, 

d) 141. § (1) bekezdés c) pontja, 

e) „A bírósági eljárás kezdeményezésének közös szabályai” alcíme. 

51. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

155. §  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 96. §-a a következő (3b) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(3b) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek 

van helye.” 

52. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása 

156. §  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. § (4) bekezdésében a „bírósági 

felülvizsgálatára” szövegrész helyébe az „elleni közigazgatási perre” szöveg lép.  

53. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása 

157. §  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § (6) bekezdésében, 71/A. § (7) 

bekezdésében és 75. § (1) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” 

szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék” szöveg lép. 
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54. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 

158. §  

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 63. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„63. § (1) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a tanú kérelmére elrendeli vagy 

hivatalból elrendelheti, hogy a tanú nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja 

nevét, állampolgárságát, személyazonosító okmányának számát, lakcímét, értesítési címét, 

tényleges tartózkodási helyét, kézbesítési címét, illetve elektronikus elérhetőségét zártan 

kezeljék. 

(2) A tanú (1) bekezdés szerinti adatait zártan kell kezelni, ha ugyanazon tényállás alapján 

párhuzamosan zajló, illetve jogerősen vagy véglegesen lezárt más eljárásban a tanú adatainak 

zárt kezelését rendelték el. 

(3) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság 

a) az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal közli, akinek adatai zárt 

kezelését elrendelte,  

b) a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet az ügy iratai között elkülönítve, 

zártan kezeli és 

c) biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak 

megismerhetővé.  

 

(4) A tanú zártan kezelt adatait csak a szabálysértési hatóságnak az ügyben eljáró tagja, az 

ügyész, illetve a bíró ismerheti meg.  

(5) A személyes adatok zártan kezelésének megszüntetésére csak a tanú beleegyezésével 

kerülhet sor.”  

(2) A Szabs. tv. 91. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni) 

„d) a szabálysértési hatóság tagja, a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy, a bíró, az 

eljárásban részt vevő személy és képviselője, a szakértő, továbbá – ha a tanú adatainak 

zártan kezelését a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság nem rendelte el – a tanú nevét.”  

159. §  

Hatályát veszti a Szabs. tv. 126/B. § (5) bekezdésében az „a 63. § (1) bekezdésében 

meghatározottak alapján” szöveg. 
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55. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 

160. §  

(1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 9. § (2) bekezdésében a 

„Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszék” szöveg lép. 

(2) Hatályát veszti a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 47. § (9) 

bekezdése. 

56. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. 

évi CXXVI. törvény módosítása 

161. §  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 

CXXVI. törvény 13/A. § (2) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálata” szövegrész helyébe az 

„elleni közigazgatási per” szöveg lép. 

57. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-

megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 

CCXVII. törvény módosítása 

162. §  

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 

határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 34/B. §-ában 

a „Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi 

Törvényszék” szöveg lép. 

58. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása 

163. §  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

a) 4:183. § (2) bekezdésében a „gyámhatóság” szövegrész helyébe a „bíróság polgári 

nemperes eljárásban” szöveg,  

b) 4:185. §-ában a „végrehajtásáról a gyámhatóság gondoskodik” szövegrész helyébe a 

„végrehajtását a bíróság polgári nemperes eljárásban rendeli el” szöveg  

lép.  
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59. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. 

törvény módosítása 

164. §  

Hatályát veszti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. 

törvény 2. § (2) bekezdése. 

60. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása 

165. §  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) a következő 

353/B. §-sal egészül ki: 

„353/B. § 

E törvénynek az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével 

összefüggő módosításáról szóló 2019. évi …. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2020. 

január 1-jét követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.” 

166. §  

A Ve. 

a) 229. § (1) bekezdésében és 240. § (2) bekezdésében az „a másodfokú határozatot hozó 

választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla” szövegrész helyébe a „Kúria” 

szöveg, 

b) 236. § (4) bekezdésében a „járásbírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” 

szöveg 

lép. 

61. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 

együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása 

167. §  

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 

szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 41/O. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad) 

alponttal egészül ki: 

(A független szakértő és annak helyettese tanácsadó bizottságba akkor jelölhető ki, ha a 

kijelölését megelőző 3 év során, illetve kijelölésekor) 

„ad) aki az ügyben bíróként nem járt járt el,”  
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62. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása 

168. §  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 

a) 27/A. § (1) bekezdésében a „nyilvánosan is közzé kell tenni” szövegrész helyébe a 

„közhírré kell tenni” szöveg, 

b) 30. § (2) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntésében” 

szöveg 

lép. 

63. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása 

169. §  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 

57/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az MNB végzéseivel szemben akkor van helye önálló jogorvoslatnak, ha azt az Ákr. 

vagy az MNB eljárására vonatkozó törvény lehetővé teszi. 

(2) A bíróság az MNB döntését nem változtathatja meg. Az elsőfokú ítélet ellen 

fellebbezésnek van helye.” 

170. §  

Az Mnbtv. 

a) 169. § (1) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntésben” 

szöveg, a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg, 

b) 176. § (7) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálati eljárás” szövegrész helyébe a 

„közigazgatási per” szöveg 

lép. 

171. §  

Hatályát veszti az Mnbtv. 

a) 9. § (12) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész, 

b) 10. § (5) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész, 

c) 90/A. § (3) bekezdésében az „Az MNB engedély iránti kérelmének tartalmaznia kell a 

helyszíni kutatás célját, helyét, az indokoltság alátámasztására szolgáló tényeket, továbbá a 

helyszíni kutatásra okot adó bizonyítási eszközök – így különösen adatok és adathordozók 

– meghatározását. Az MNB engedély iránti írásbeli kérelmét a közigazgatási ügyben eljáró 

bíróság bírálja el, a kérelem beérkezésétől számított hetvenkét órán belül, nemperes 

eljárásban.” szövegrész, 
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d) 90/A. § (4) bekezdése, 

e) 100. § (10) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi” szövegrész, 

f) 183/I. §-a. 

64. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 

CCXII. törvény módosítása 

172. §  

Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 

CCXII. törvény  

a) 39. §-a, 

b) 41. § (3) bekezdése. 

65. a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 

valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

módosítása 

173. §  

(1) A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 63. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„63. § 

Az online gyűjtési rendszer megfelelőségéről szóló igazolás kiállítása, a támogató 

nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás 

kiállítása a Nemzeti Választási Iroda hatáskörébe tartozik. A támogató nyilatkozatok 

ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.” 

(2) Az Nsztv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az aláírások ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag 

elfogadható-e, azonosítani kell a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kell állapítani, 

hogy nagykorú magyar állampolgár-e, továbbá meg kell állapítani az érvényes támogató 

nyilatkozatok számát.” 

(3) Az Nsztv. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„96. § 
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A IV. Fejezet az európai polgári kezdeményezésről szóló 2019. április 17-i 2019/788/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének végrehajtásához szükséges 

rendelkezéseket állapít meg.” 

(4) Az Nsztv. 63. §-ában „Az online gyűjtési rendszer megfelelőségéről szóló igazolás 

kiállítása, a” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép. 

66. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 

módosítása 

174. §  

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 

a) 3. § (7) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg, 

b) 4. §-ában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” 

szöveg 

lép. 

67. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 

módosítása 

175. §  

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 160. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása során hozott végzése elleni közigazgatási 

perben a bíróság harminc napon belül dönt. A bíróság ítélete ellen perorvoslatnak nincs 

helye.” 

68. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása 

176. §  

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 8. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Elsőfokon ítélkezik: 

a) a járásbíróság és 

b) a törvényszék.” 

177. §  

A Pp. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A törvényszék mint munkaügyi bíróság jár el a munkaügyi perekben.” 

178. §  

A Pp. 31. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A kijelölés kérdésében – a hatásköri és illetékességi szabályok alkalmazásával, a (3) 

bekezdésben foglalt kivétellel –) 

„b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az ítélőtábla határoz, ha az összeütközés a területén 

lévő járásbíróságok, törvényszékek között merült fel, továbbá, ha a területén lévő 

járásbíróság, törvényszék kizárása esetén, a területén lévő másik járásbíróság, törvényszék 

kijelölhető,” 

179. §  

A Pp. 346. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) A jogi indokolás tartalmazza az ítélet alapjául szolgáló jogszabályokat és szükség esetén 

azok értelmezését, a megállapított tényekre vonatkozó bizonyítékokat azokkal a 

körülményekkel együtt, amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett, 

a tények megállapításának egyéb körülményeit, továbbá azokat az okokat, amelyek miatt a 

bíróság valamely tényállítást nem talált bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott 

bizonyítást mellőzte. A jogi indokolás tartalmazza azokat az okokat is, amelyek miatt a 

bíróság jogkérdésben eltért a Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett 

határozatától (a továbbiakban: a Kúria közzétett határozata), vagy az arra irányuló indítványt 

elutasította.”  

180. §  

A Pp. 405. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  

„(3) A felülvizsgálati eljárással összefüggésben jogegységi panasz iránti eljárásnak a 

bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben foglaltak szerint van helye.”  

181. §  

A Pp. 406. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés (e fejezetben a 

továbbiakban együtt: ítélet) felülvizsgálatát a Kúriától az ügy érdemére kiható 

jogszabálysértésre, illetve a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre 

hivatkozással a fél, valamint a rendelkezés rá vonatkozó része ellen az kérheti, akire az ítélet 

rendelkezést tartalmaz.”  
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182. §  

A Pp. 409. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„409. § [A felülvizsgálat kivételes engedélyezésének feltételei] 

(1) Ha a felülvizsgálatnak a 408. § alapján nem lenne helye – ugyanakkor törvény a 

felülvizsgálatot más okból nem zárja ki – a felülvizsgálatot a Kúria a (2) bekezdés szerinti 

esetekben engedélyezheti, a (3) bekezdés szerinti esetben engedélyezi.  

(2) A Kúria a felülvizsgálatot akkor engedélyezi, ha az ügy érdemére kiható jogszabálysértés 

vizsgálata 

a) a joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása,  

b) a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége vagy 

c) – a másodfokú bíróság erről való döntése hiányában – az Európai Unió Bírósága előzetes 

döntéshozatali eljárásának szükségessége 

miatt indokolt.  

(3) A Kúria engedélyezi a felülvizsgálatot, ha az ítélet a Kúria közzétett határozatától 

jogkérdésben eltér.”  

183. §  

A Pp. 410. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

(A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelemben meg kell jelölni: 

az engedélyezést megalapozó) 

 

„cd) – a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkozás esetén – a 

Kúria közzétett határozatát és annak azt a részét, amelytől a felülvizsgálattal támadott 

ítéleti rendelkezés jogkérdésben eltér.”  

184. §  

A Pp. 411. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Ha a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem érdemi elbírálásra alkalmas, a Kúria 

háromtagú tanácsban, tárgyaláson kívül, harminc napon belül határoz a felülvizsgálat 

engedélyezéséről vagy annak megtagadásáról.”  

185. §  

A Pp. 413. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az (1) 

bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:  

(A felülvizsgálati kérelemnek a beadványokra vonatkozó általános szabályok mellett 

tartalmaznia kell:) 
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„c) – a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkozás esetén – a 

Kúria közzétett határozatát és annak azt a részét, amelytől a felülvizsgálattal támadott ítéleti 

rendelkezés jogkérdésben eltér,  

d) a Kúria döntésére vonatkozó határozott kérelmet, hogy a kérelmező milyen tartalmú 

döntés meghozatalát kívánja, és 

e) a végrehajthatóság felfüggesztése iránti kérelmet tartalmazó felülvizsgálati kérelem 

esetén a végrehajtásra vonatkozó adatokat.”  

186. §   

A Pp. 423. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A Kúria a felülvizsgálat során a felülvizsgálati és csatlakozó felülvizsgálati kérelem 

korlátai között, az ott megjelölt jogszabályok, illetve a Kúria közzétett határozatától 

jogkérdésben való eltérés tekintetében vizsgálja a jogerős ítélet jogszabálysértő, illetve a 

kúriai határozattól jogkérdésben való eltérő voltát, kivéve, ha az eljárást hivatalból 

megszünteti, vagy ha a határozatot hozó bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva, illetve 

a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel szemben törvény értelmében kizáró 

ok áll fenn.”  

187. §  

(1) A Pp. 424. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

„(1) Ha a felülvizsgálni kért határozat a jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási 

szabálysértés történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása nem volt, illetve 

a határozat jogkérdésben nem tért el a Kúria hivatkozott, közzétett határozatától, a Kúria a 

megtámadott határozatot hatályában fenntartja.  

(2) Ha a Kúria azt állapítja meg, hogy a jogerős határozat megfelel a jogszabályoknak, a 

határozat indokolásának elegendő csak erre a körülményre utalnia, az alkalmazott 

jogszabályok feltüntetése mellett. Ha a határozat jogkérdésben nem tért el a Kúria hivatkozott, 

közzétett határozatától a határozatot hatályában fenntartó határozat indokolásában nem 

elegendő csak erre a körülményre utalni.  

(3) Ha a határozat az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő, illetve jogkérdésben eltér a 

Kúria hivatkozott, közzétett határozatától a Kúria a határozatot egészben vagy részben 

hatályon kívül helyezi, és a jogszabályoknak megfelelő új határozatot hoz, egyébként az 

ügyben eljárt első- vagy másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.”  

(2) A Pp. 424. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:  

„(7) Ha a Kúria megállapítja, hogy a határozat jogkérdésben eltér a Kúria hivatkozott, 

közzétett határozatától, de az eltérés indokolt, vagy a jogegységi panasz tanács a 
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határozatában erre utasítja, indítványozza a jogegységi eljárást, amely a jogkérdés mikénti 

eldöntésére irányuló javaslatot is tartalmazza.” 

188. §  

A Pp. 509. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) E törvény rendelkezéseit a munkaügyi perekben az e fejezetben és a XV. Fejezetben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A XV. Fejezet rendelkezései vonatkozásában járásbíróság 

alatt a munkaügyi perben eljáró bíróságot kell érteni.” 

189. §  

A Pp. 513. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„513. § [Hatáskör és illetékesség] 

(1) Pertársaság vagy keresethalmazat esetén, ha  

a) a törvényszék hatáskörébe tartozó valamelyik kereseti kérelem elbírálása munkaügyi 

perre, míg a többi kereseti kérelem nem munkaügyi perre tartozik, vagy 

b) valamelyik kereseti kérelem elbírálása munkaügyi perre, míg a többi kereseti kérelem 

járásbíróság hatáskörébe tartozik,  

a pert a munkaügyi perben eljáró tanács bírálja el, feltéve, hogy a pertársaság vagy a 

keresethalmazat törvény által megengedett.  

(2) A munkavállaló felperes a pert az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett belföldi 

lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi perben 

eljáró bíróság előtt is megindíthatja.  

(3) A munkavállaló felperes a pert az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett 

megindíthatja azon munkaügyi perben eljáró bíróság előtt is, amelynek illetékességi területén 

huzamos ideig munkát végez vagy végzett.  

(4) A munkáltató felperes a pert kizárólag a munkavállaló belföldi lakóhelye, ennek 

hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg.” 

190. §  

A Pp. 630. §-a a következő (9)-(13) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A Kúrián folyamatban lévő per kivételével munkaügyi perben 2020. március 15. napját 

követő időpontra tárgyalási határnap nem tűzhető. A munkaügyi perben meghozott ügydöntő 

határozatokat 2020. március 31. napjáig írásba kell foglalni, és intézkedni kell azok közlése 

iránt. 
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(10) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok bírái a még el nem bírált elsőfokú ügyek, a 

törvényszékek bírái a még el nem bírált másodfokú ügyek iratanyagát 2020. március 15-ig 

felterjesztik a törvényszék elnökének. 

(11) A törvényszék elnöke 2020. április 1-jét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. 

április 15-ig gondoskodik a (10) bekezdés szerinti elsőfokú ügyek kiosztásáról, valamint a 

(10) bekezdés szerinti másodfokú ügyeket megküldi az illetékes ítélőtáblának. 

(12) A (10) bekezdés szerinti ügyben az a bíró jár el, aki az ügy elbírálását 2020. április 1-jét 

megelőzően megkezdte, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz osztották 

be. 

(13) Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő 

módosításáról szóló 2019. évi ….. törvénnyel megállapított 346. § (5) bekezdését, 405. § (3) 

bekezdését, 406. § (1) bekezdését, 409. §-át, 410. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontját, 413. § 

(1) bekezdés c)–e) pontját, 423. § (1) bekezdését, 424. § (1)–(3) bekezdését, valamint 424. § 

(7) bekezdését a 2020. április 1-jén és az azt követően indult ügyekben, valamint a 

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” 

191. §  

Hatályát veszti a Pp. 

a) 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz” 

szövegrész, 

b) 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „ , továbbá az e törvényben meghatározott esetben” 

szövegrész, 

c) 14. § (1) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság,” szövegrész, 

d) 17. § (2) bekezdésében az „és a közigazgatási és munkaügyi bíróságot” szövegrész. 

69. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 

192. §  

(1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A megkeresett szerv a megkeresés teljesítését megtagadja, ha az nem tartozik a 

hatáskörébe, vagy arra nem illetékes. Ha a megkeresés teljesítésére más szerv jogosult, a 

megkeresett szerv a megkeresést haladéktalanul e szervhez továbbítja, és erről a 

megtagadással egyidejűleg tájékoztatja a megkereső hatóságot.” 

(2) Az Ákr. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és törvény által védett 

egyéb adat (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson 

illetéktelen személy tudomására, és e védett adatok törvényben meghatározott védelme a 

hatóság eljárásában is biztosított legyen.” 

(3) Az Ákr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél illetve az eljárás egyéb 

résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha 

a) őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti, 

vagy 

b) ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan 

zajló és a hatóság előtt ismert más bírósági vagy hatósági eljárásban az ügyfél vagy az 

eljárás egyéb résztvevője adatainak zárt kezelését rendelték el.”  

(4) Az Ákr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A hatóság 

a) az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal közli, akinek adatai zárt 

kezelését elrendelte,  

b) a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet az ügy iratai között elkülönítve, 

zártan kezeli és 

c) biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak 

megismerhetővé.”  

(5) Az Ákr. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„44. § [A hiánypótlás] 

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha 

törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a 

kérelmezőt.” 

(6) Az Ákr. 47. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A hatóság az eljárást megszünteti, ha) 

 

„e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, 

illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek az ellenérdekű ügyféllel szemben, kérelemre indított 

eljárásban (a továbbiakban: jogvitás eljárás) hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem 

folytatható,” 

(7) Az Ákr. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetben a hatóság szükség esetén a döntést 

visszavonja, és az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben erről szóló döntését a korábban eljárt 

vagy kijelölt hatósággal is közli.” 

(8) Az Ákr. 74. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A hatóság tárgyalást tart, ha) 

 

„a) a tényállás tisztázásához jogvitás eljárásban szükség van a felek együttes 

meghallgatására,” 

(9) Az Ákr. 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges 

minden adatot a zártan kezelt és védett adatok kivételével, a rendelkező részt – a hatóság 

döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos 

tájékoztatással és a felmerült eljárási költséggel –, továbbá a megismerhetetlenné tett zártan 

kezelt és védett adatokkal együtt megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági 

állásfoglalás indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó 

jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást.” 

(10) Az Ákr. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Kérelemre elrendelt hatósági ellenőrzés esetén helye van az eljárás megszüntetésének, ha 

az ügyfél eljárási költség előlegezési kötelezettségének nem tesz eleget.” 

(11) Az Ákr. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„112. § [A jogorvoslathoz való jog]  

(1) A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen 

önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés 

elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen 

igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.  

(2) Önálló jogorvoslatnak van helye 

a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 

b) az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező, 

c) a kérelmet visszautasító, 

d) az eljárást megszüntető, 

e) az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott, 

f) az eljárási bírságot kiszabó, 

g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

h) a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet 

elutasító, 

i) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, 
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j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint 

k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti 

kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló 

végzés ellen.” 

(12) Az Ákr. 116. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Abban az ügyben, amelyben a határozat az (1) vagy (2) bekezdés alapján fellebbezéssel 

támadható, az önálló jogorvoslattal támadható végzés ellen fellebbezésnek van helye.” 

(13) Az Ákr. 143. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) E törvény 116. § (2) bekezdésének az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali 

eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ….. törvénnyel 

módosított a) pontját a 2020. március 1. napját követően indult és a megismételt eljárásokban 

kell alkalmazni.” 

193. §  

Az Ákr. 

a) 53. § (5) bekezdésében a „határidejének” szövegrész helyébe a „határidejének vagy 

határnapjának” szöveg, 

b) 78. § (1) bekezdésében a „szóbeli” szövegrész helyébe a „személyesen előterjesztett” 

szöveg, 

c) 81. § (3) bekezdésében az „önállóan nem fellebbezhető” szövegrész helyébe az „önálló 

jogorvoslattal nem támadható” szöveg, 

d) 114. § (1) bekezdésében az „önálló fellebbezéssel” szövegrész helyébe az „önálló 

jogorvoslattal” szöveg 

lép. 

194. §  

Hatályát veszti az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) 

bekezdés a) pontjában a „járási (kerületi) hivatal vezetője vagy” szövegrész. 

70. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása 

195. §  

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) A Hivatalos Statisztikai Szolgálat statisztikai adatfelvételt végrehajtó tagja a honlapján 

nyilvánosságra hozhatja a 32. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 33. § (1) 
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bekezdésében meghatározottak alapján elmarasztalt jogi személy és személyiségi joga szerint 

jogképes szervezet adatszolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát és a kiszabott 

bírság összegét, ha a véglegessé vált hatósági határozat hozatalára sor került, feltéve, hogy a 

határozat elleni közigazgatási per jogerősen lezárult, illetve a közigazgatási per megindítására 

nyitva álló határidő eredménytelenül letelt. Ebben az esetben az elmarasztalt adatszolgáltató 

adatai a közigazgatási per megindítására nyitva álló határidő eredménytelen lejártát követő 

naptól, illetve a közigazgatási per jogerős lezárását követő naptól, a hatósági határozat 

hatályában fenntartott része vonatkozásában hozhatók nyilvánosságra.” 

71. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása 

196. §  

(1) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A vitatott tevékenység akkor lehet közigazgatási jogvita tárgya, ha bármely a 

közigazgatási tevékenységgel közvetlenül érintett fél a vitatott tevékenységgel szemben 

jogszabály által biztosított közigazgatási jogorvoslatot kimerítette, vagy a pert jogszabály 

előírása miatt más közigazgatási eljárás előzte meg.” 

(2) A Kp. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Egyedi ügyben alkalmazandó általános hatályú rendelkezés azzal az egyedi döntéssel 

együtt lehet közigazgatási jogvita tárgya, amelynek a megvalósítása során azt alkalmazták. 

Egyedi ügyben alkalmazandó általános hatályú rendelkezés akkor lehet közigazgatási jogvita 

önálló tárgya, ha azt a törvényességi felügyeletet vagy törvényességi ellenőrzést gyakorló 

szerv, ennek hiányában az ügyész indítványozza.” 

197. §  

(3) A Kp. 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A bíróság közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvitát közigazgatási perben bírálja 

el. E törvény közigazgatási szervre vonatkozó szabályait a munkáltató szervre, a 

közigazgatási cselekményre vonatkozó szabályokat a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos 

döntésre és intézkedésre alkalmazni kell. A Közszolgálati Döntőbizottság eljárása nem 

minősül megelőző eljárásnak. 

(5) A bíróság a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvitát közigazgatási 

perben bírálja el.” 

198. §  
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A Kp. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § [A közigazgatási ügyben eljáró bíróságok] 

(1) Elsőfokon ítélkezik 

a) a közigazgatási kollégiummal működő törvényszék (a továbbiakban: törvényszék), 

b) törvényben meghatározott esetben a Kúria. 

(2) Másodfokon a Kúria ítélkezik. 

(3) Felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el.” 

199. §  

(1) A Kp. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Egyesbíró jár el elsőfokon 

a) a kétfokú közigazgatási eljárásban hozott közigazgatási cselekmény vizsgálatára indított 

perben, 

b) a tízmillió forintot meg nem haladó alapösszegű fizetési kötelezettséget vitató kereset 

alapján indult perben, 

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásával és tartózkodásával, valamint a menedékjoggal kapcsolatos 

perben,  

d) a járási (kerületi) hivatal vezetője vagy helyi önkormányzat szerve által megvalósított 

közigazgatási tevékenységgel kapcsolatos perben,  

e) a hatósági igazolvánnyal, hatósági bizonyítvánnyal, illetve hatósági nyilvántartás 

vezetésével kapcsolatos perben,  

f) a hatósági határozattal szemben kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének 

keresete alapján indult perben,  

g) járulékos közigazgatási cselekménnyel, valamint a kérelmet visszautasító vagy az 

eljárást megszüntető döntéssel kapcsolatos perben, 

h) a mulasztási perben,  

i) a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben,  

j) a közigazgatási nemperes eljárásban.” 

(2) A Kp. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A végzés elleni fellebbezést egyesbíró bírálja el.” 

200. §  

A Kp. 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„12. § [Hatáskör] 
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(1) A törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási 

bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. 

(2) A Kúria első és végső fokon jár el 

a) az alkotmányjogi panasz orvoslása eljárási eszközének megállapítására irányuló 

eljárásban, 

b) a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló 

eljárásban, 

c) a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásban, 

d) a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos eljárásban, 

e) az eljáró közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban és 

f) a törvény által hatáskörébe utalt ügyben. 

13. § [Illetékesség] 

(1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, 

amelynek illetékességi területén 

a) ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy kötelezettség, illetve ingatlanra vonatkozó jogviszony 

esetében az ingatlan fekszik, 

b) tevékenység bejelentése vagy engedélyezése esetében a tevékenység gyakorolásának 

helye, vagy tervezett helye található, 

c) az a) és b) pontban meghatározottak kivételével, a több mint egy megyére kiterjedő 

illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenysége esetében a felperes 

lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye található, 

d) az a)-c) pontban meghatározottak kivételével a mulasztó közigazgatási szerv székhelye 

található, 

e) az a)-d) pontban meghatározottak hiányában a per tárgyává tett közigazgatási 

cselekmény – többfokú eljárásban megvalósított cselekmény esetén az elsőfokú 

közigazgatási cselekmény – megvalósult. 

(2) A közigazgatási tevékenység megvalósulása helyének a fővárosi székhelyű, de Pest megye 

területére vagy annak egy részére illetékes közigazgatási szerv székhelyén megvalósult 

tevékenység esetében Pest megyét kell tekinteni. 

(3) A Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes 

a) a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per kivételével arra a jogvitára, amely 

aa) törvény eltérő rendelkezésének hiányában az önálló szabályozó szerv, az autonóm 

államigazgatási szerv és a kormányzati főhivatal, 

ab) a vasúti igazgatási szerv, 

ac) a légiközlekedési hatóság és 

ad) a Magyar Nemzeti Bank 

közigazgatási tevékenységével kapcsolatos, 

b) a minősített adatok megismerésével kapcsolatos jogvitára, valamint 
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c) a köztestület, annak szerve, illetve tisztségviselője közigazgatási tevékenységével 

kapcsolatos jogvita, a köztestület szervei, illetve tisztségviselői közötti jogvita, továbbá a 

köztestület, szervei, illetve tisztségviselői és a köztestület felett törvényességi felügyeletet 

vagy ellenőrzést gyakorló szerv közötti jogvita elbírálására. 

(4) Ha a közigazgatási tevékenység külföldön valósult meg, a jogvitára a Fővárosi 

Törvényszék kizárólagosan illetékes. 

(5) A közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perre az a törvényszék illetékes, amelynek 

illetékességi területén a per tárgyává tett szerződést megkötötték. A főkötelezett elleni perre 

bármilyen címen illetékes bíróság a mellékkötelezettel szembeni igény elbírálására is 

illetékes. 

(6) A felek a közigazgatási szerződéssel kapcsolatban felmerült jövőbeli jogvitájuk esetére – 

törvény eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási szerződés egyedileg megtárgyalt 

szerződési rendelkezésében kiköthetik valamely törvényszék illetékességét. E bíróság – 

törvény eltérő rendelkezése vagy a felek eltérő megállapodása hiányában – a közigazgatási 

szerződéssel kapcsolatos valamennyi perre kizárólagosan illetékes. A kikötés hatálya kiterjed 

a jogutódra is. 

(7) Nincs helye illetékességi kikötésnek olyan ügyben, amelyre törvény valamely bíróság 

kizárólagos illetékességét állapítja meg. A felek a közigazgatási szerződéssel kapcsolatban 

felmerült jövőbeli jogvitájuk esetére nem köthetik ki a Fővárosi Törvényszék illetékességét. 

(8) A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre a munkavégzés helye – ha a 

munkavégzés helye külföld, akkor a munkáltató szerv székhelye – szerinti bíróság illetékes. A 

természetes személy felperes a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a belföldi 

lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is 

megindíthatja. 

(9) Több illetékes bíróság közül az a bíróság jár el, amelyhez a keresetlevelet elsőként 

benyújtották, illetve továbbították.” 

201. §  

A Kp. 15. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, a fél a kijelölés iránti kérelmet bármelyik 

törvényszéknél előterjesztheti, egyébként a kijelölés iránt a perben eljárt bíróság hivatalból 

köteles előterjesztést tenni. 

(3) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a Kúria jelöli ki, és utasítja az eljárás 

lefolytatására. 

(4) A kijelölés tárgyában a bíróság a felek meghallgatása nélkül határozhat.” 
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202. §  

A Kp. 17. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 

(A per megindítására jogosult) 

„f) a törvényességi felügyeletet vagy törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv vagy az 

ügyész, ha általános hatályú rendelkezés megsemmisítését indítványozza.” 

203. §  

A Kp 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Kötelező a jogi képviselet 

a) a törvényszék végzése elleni fellebbezési eljárás kivételével a Kúria előtt, 

b) a 13. § (3) bekezdésében meghatározott jogvitában, továbbá 

c) a közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perben.” 

204. §  

A Kp 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az eljárás szabálytalansága ellen vagy az eljárás elhúzódása miatt benyújtott kifogás 

elbírálására a polgári perrendtartás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a) a törvényszék mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Kúria, 

b) a Kúria mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Kúria erre kijelölt másik tanácsa 

bírálja el.” 

205. §  

A Kp. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A bíróság az eljárási cselekmény megkezdése előtt előterjesztett kérelemre – a technikai 

feltételek rendelkezésre állása esetén – elrendeli a jegyzőkönyv képet és hangot egyidejűleg 

rögzítő folyamatos felvétel útján történő készítését, amelyre egyebekben a polgári 

perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.” 

206. §  

A Kp. 39. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a 

közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra 

figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az 

elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a 

keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.” 
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207. §  

A Kp. 40. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a 

következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1) A közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtásától számított öt napon belül az ügy 

irataival együtt felterjeszti a felügyeleti szervhez, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatal 

esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, vagy – többfokú közigazgatási eljárásban 

hozott cselekmény esetén – a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a 

benyújtástól számított huszonegy napon belül továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bírósághoz. 

(2) Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a 

benyújtásától számított öt napon belül a felügyeleti szervhez, illetve járási (fővárosi kerületi) 

hivatal esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, vagy – többfokú közigazgatási 

eljárásban hozott cselekmény esetén – a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez történő 

felterjesztést követően – nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz 

továbbítani. 

(2a) Egyfokú közigazgatási eljárásban, ha a közigazgatási szervnek nincs felügyeleti szerve, a 

keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül – ha a keresetlevél azonnali 

jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, öt napon belül – kell az ügy irataival együtt a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani.” 

208. §  

A Kp. 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani, ha a törvény által megengedett 

keresethalmazat esetén azt egyszerre kellene a közigazgatási szervnél és a bíróságnál is 

benyújtani. A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes – 

határidőn belül – tévesen a közigazgatási szervnél vagy a jogorvoslati szervnél nyújtja be.” 

209. §  

A Kp. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A védirat az alperesnek a keresetlevélben foglaltakra tett nyilatkozata, amely vagy a 

keresetlevél visszautasítására irányul, vagy érdemi védekezést tartalmaz. A védiratban elő kell 

adni az annak alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait. Az alperes a védiratban, a (3) 

bekezdés alkalmazása esetén a nyilatkozatban közli, hogy a keresetlevél benyújtásáról kiket 

értesített, valamint nyilatkozik a megelőző eljárásban zártan kezelt és védett adatokra nézve.” 

210. §  
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A Kp. 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az áttételt elrendelő végzés ellen fellebbezésnek van helye.” 

211. §  

(1) A Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a Kp. 48. § (1) 

bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 

(A bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha) 

„l) az elektronikus ügyintézésre köteles felperes vagy a jogi képviselő nem elektronikus 

úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjesztette elő,  

m) az elektronikus úton kapcsolatot tartó felperes nem jogszabályban meghatározott módon 

terjesztette elő.”  

(2) A Kp. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A bíróság a keresetlevelet visszautasító végzés jogerőre emelkedését követően 

tájékoztatja intézkedéséről azokat, akiket a keresetlevél benyújtásáról a közigazgatási szerv 

értesített. Az alperes a keresetlevél visszautasítása esetén a védirat előterjesztésének költségét 

nem számíthatja fel.” 

212. §  

A Kp. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A keresetlevél benyújtásának joghatásai fennmaradnak, ha a bíróság  

a) a jogi képviselő nélkül eljáró felperes keresetlevelét a 48. § (1) bekezdés k) pontja, vagy  

b) a felperes keresetlevelét a 48. § (1) bekezdés l) vagy m) pontja  

alapján utasította vissza, és a felperes a visszautasító határozat jogerőre emelkedésétől 

számított nyolc nap alatt a keresetlevelet a bíróságnál az e törvényben foglaltaknak 

megfelelően – a már megfelelően becsatolt mellékletek kivételével – újra benyújtja.” 

213. §  

(1) A Kp. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzés ellen a közléstől számított nyolc napon 

belül van helye fellebbezésnek, amelyről a másodfokú bíróság nyolc napon belül dönt. Az 

azonnali jogvédelmet biztosító végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. A kérelem 

elutasítását követően ismételten, azonos ténybeli és jogi alapon benyújtott kérelmet 

megtagadó végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.” 

(2) A Kp. 51. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(8) Az azonnali jogvédelem iránti kérelmet a bíróság tanácsa a keresetlevél visszautasítása 

esetén is elbírálja. Ha a bíróság a határidőben előterjesztett keresetlevelet visszautasítja, az 

azonnali jogvédelmet biztosító végzés hatálya a visszautasító végzés jogerőre emelkedéséig, 

vagy a keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályok fenntartásához előírt határidő lejártáig 

fennmarad.” 

214. §  

A Kp. 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Bizonyítási indítvány előterjesztésére, illetve bizonyítási eszköz rendelkezésre 

bocsátására legkésőbb az első tárgyaláson van lehetőség. A bíróság legfeljebb tizenöt napos 

határidő tűzésével ezt követően is engedélyezheti bizonyítási indítvány előterjesztését, illetve 

bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátását, ha 

a) a felperes a keresetét az első tárgyaláson megváltoztatja, 

b) a felperes keresetét a jogsérelem orvoslására tett cselekményre kiterjeszti, vagy 

c) az az anyagi pervezetése folytán vált szükségessé.” 

215. §  

(1) A Kp. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha a bíróság a jogsértést – a kereset alapján vagy hivatalból – megállapítja,  

a) a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, hatályon kívül helyezi vagy 

megállapítja az általános hatályú rendelkezés relatív hatálytalanságát,  

b) szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése, hatályon kívül helyezése 

vagy relatív hatálytalanságának megállapítása mellett a közigazgatási szervet új eljárásra 

kötelezi,  

c) a közigazgatási szervet marasztalja.” 

(2) A Kp. 89. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az általános hatályú rendelkezés megsemmisítésének csak akkor van helye, ha azt a 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, vagy ennek hiányában az ügyész indítványozta.” 

216. §  

A Kp. 90. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ (1) A bíróság a jogsértő közigazgatási cselekményt megváltoztathatja, ha az ügy természete 

azt megengedi, a tényállás megfelelően tisztázott, a rendelkezésre álló adatok alapján a 

jogvita véglegesen eldönthető, és  

a) a közigazgatási cselekmény többfokú közigazgatási eljárásban valósult meg vagy 



 

91 

b) a megváltoztatást egyfokú közigazgatási eljárásban megvalósított közigazgatási 

cselekmény esetén – a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kivétellel – törvény 

lehetővé teszi.  

(2) A bíróság – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási cselekményt 

akkor is megváltoztatja, ha 

a) az ügy természete azt megengedi és 

b) a megismételt eljárásban a közigazgatási szerv – azonos jogi vagy tényhelyzet alapján – 

a bíróság jogerős ítéletével ellentétes cselekményt tett.” 

217. §  

A Kp. 99. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha törvény lehetővé teszi, az elsőfokú ítélet ellen jogszabálysértésre, illetve a Kúriának a 

Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától (a továbbiakban: a Kúria 

közzétett határozata) jogkérésben való eltérésre hivatkozással fellebbezéssel élhet a fél, az 

érdekelt, valamint a rendelkezés rá vonatkozó része ellen az, akire az ítélet rendelkezést 

tartalmaz. 

(2) Fellebbezésnek van helye 

a) ha a közigazgatási cselekményt megelőző eljárás nélkül valósították meg,  

b) a törvény által meghatározott jogvitában.”  

218. §  

A Kp. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„102. § [Az elsőfokú bíróság intézkedései a fellebbezés alapján] 

(1) Az elsőfokon eljárt bíróság a fellebbezést visszautasítja, ha 

a) azt nem az arra jogosult nyújtotta be, 

b) az olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbezést törvény kizárja, 

c) a fellebbezés elkésett, és az erre jogosult igazolási kérelmet nem terjesztett elő, 

d) az elektronikus kapcsolattartásra köteles fellebbezésre jogosult vagy a jogi képviselő 

nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott 

módon terjesztette elő,  

e) az elektronikus úton kapcsolatot tartó fellebbezésre jogosult nem jogszabályban 

meghatározott módon terjesztette elő. 

(2) A fellebbezést visszautasító végzés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés 

visszautasítását követően, az (1) bekezdés d) és e) pontját ismételten megvalósítva benyújtott 

fellebbezést visszautasító végzés ellen nincs helye további fellebbezésnek.”  

219. §  
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A Kp. 107. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Ha a fellebbezés elbírálása során az ügyet érintő jogegységi eljárás indul, az eljárást a 

bíróság a jogegységi eljárás befejezéséig felfüggeszti. A felfüggesztés tárgyában hozott 

végzést a bíróság módosíthatja. 

(8) Ha jogkérdésben szükséges a Kúria közzétett határozatától eltérni, vagy a jogegységi 

panasz tanács a határozatában erre utasítja a bíróság indítványozza a jogegységi eljárást, 

amely a jogkérdés mikénti eldöntésére irányuló javaslatot is tartalmazza.” 

220. §  

A Kp. 112. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kúria végzése ellen nincs helye fellebbezésnek.” 

221. §  

A Kp. 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a fellebbezés nem felel meg e törvény rendelkezéseinek, vagy más okból 

kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az elsőfokon eljárt bíróság intézkedik a hiányok pótlása 

iránt. Az elsőfokú bíróság a fellebbezést visszautasítja, ha a fél a hiánypótlási felhívás 

teljesítésére rendelkezésre álló határidőben a fellebbezés hiányait nem pótolta, és az emiatt 

nem bírálható el.” 

222. §  

(1) A Kp. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A jogerős ítélet, továbbá a keresetlevelet visszautasító vagy az eljárást megszüntető 

jogerős végzés ellen jogszabálysértésre, illetve a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben 

való eltérésre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő a fél, az érdekelt, valamint 

a rendelkezés rá vonatkozó része ellen az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz.” 

(2) A Kp. 115. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltéréssel összefüggésben jogegységi 

panasznak a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben foglaltak szerint van 

helye.” 

223. §  

A Kp. 117. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
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„(4) A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni a kérelem befogadhatóságának okát, 

azonban annak fennállását bizonyítani és azt – a 118. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja 

szerinti ok kivételével – indokolni nem kell. A 118. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ok 

esetében meg kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot és annak azt a részét, amelytől a 

felülvizsgálni kért határozat jogkérdésben eltér. A fél által megjelölt befogadhatósági okhoz a 

bíróság nincs kötve. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltak tekintetében hiánypótlásnak nincs helye.” 

224. §  

A Kp. 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kúria a felülvizsgálati kérelmet akkor fogadja be, ha 

a) az ügy érdemére kiható jogszabálysértés vizsgálata 

aa) a joggyakorlat egységének vagy továbbfejlesztésének biztosítása,  

ab) a felvetett jogkérdés különleges súlya, illetve társadalmi jelentősége,  

ac) az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának szükségessége,  

ad) a kérelmező alapvető eljárási jogának valószínűsíthető sérelme, vagy az ügy 

érdemére kiható egyéb eljárási szabályszegés, illetve 

b) a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérés 

miatt indokolt.  

225. §  

A Kp. 121. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Ha a felülvizsgálni kért határozat az ügy érdemére kiható módon jogszabálysértő, illetve 

a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben eltér, a bíróság a jogerős határozatot 

a) egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és szükség esetén az ügyben eljárt 

bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja,  

b) úgy változtatja meg, hogy a megtámadott közigazgatási cselekményt megsemmisíti, és a 

közigazgatási szervet új eljárás lefolytatására kötelezi.  

(2) Ha a felülvizsgálni kért határozat a jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási 

szabálysértés történt, amely az ügy érdemi elbírálására nem hatott ki, illetve az a Kúria 

közzétett határozatától jogkérdésben nem tér el, a Kúria a megtámadott határozatot hatályában 

fenntartja.” 

226. §  

(1) A Kp. 124. § (2) bekezdése a következő e) és f) pontokkal egészül ki: 

 

(A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el) 
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„e) a harmadik országbeli állampolgárok, illetve azok családtagjai számára kérelmezett, 

kilencven napot meg nem haladó tervezett tartózkodásra jogosító vízummal kapcsolatos 

perben,  

f) a hadköteles fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelmével kapcsolatos perben.”  

(2) A Kp. 124. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az egyszerűsített pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el.” 

(3) A Kp. 124. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Ha törvény által megengedett keresethalmazat esetén a kereseti kérelmek egy részét az 

egyszerűsített per, másik részét az általános szabályok szerint kellene elbírálni, a bíróság az 

általános szabályok szerint jár el.” 

227. §  

A Kp. 128. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A mulasztási per megindítására jogosult) 

„b) a köztestület feletti törvényességi ellenőrzési jogkörén kívül eljáró ügyészség, illetve a 

helyi, illetve a nemzetiségi önkormányzat felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, 

ha a felhívásában megállapított határidő eredménytelenül telt el.” 

228. §  

A Kp. 131. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az első tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az legkésőbb a védirat bírósághoz érkezésétől 

számított hatvan napon belül megtartható legyen.” 

229. §  

A Kp. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„139. § [Az általános szabályok alkalmazása] 

E törvény rendelkezéseit az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének 

vizsgálatára irányuló, a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének 

elmulasztása miatti, továbbá a helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata 

vagy a meghozatalára irányuló kötelezettség elmulasztása megállapítására irányuló 

eljárásokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel, a normakontroll sajátosságaira figyelemmel 

kell alkalmazni.” 
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230. §  

A Kp. XXVI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 

„XXVI. Fejezet 

KÖZIGAZGATÁSI NEMPERES ELJÁRÁSOK 

151. § [A közigazgatási nemperes eljárások közös szabályai] 

(1) Közigazgatási nemperes eljárásban e törvénynek az egyszerűsített perre vonatkozó 

szabályait – az e §-ban, valamint törvényben foglalt eltérésekkel – kell a nemperes eljárás 

sajátosságainak megfelelően alkalmazni. 

(2) Az eljárás kérelemre indul, amelyre a keresetlevélre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. A kérelemmel az általános szabályok szerinti kereset nem kapcsolható össze. 

(3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárásban kizárólag okirati bizonyításnak van 

helye. 

(4) A bíróság a kérelemről ítélet hatályú végzésben határoz, amelyre az ítéletre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

12. A határozat teljesítésének kikényszerítésére irányuló eljárás 

152. § [A teljesítés kikényszerítése iránti kérelem] 

(1) A felperes vagy az érdekelt a teljesítési határidő leteltétől számított kilencven napon belül 

a teljesítés kikényszerítése érdekében kérelemmel fordulhat az elsőfokú határozatot hozó 

bírósághoz, ha a közigazgatási szerv a teljesítési határidőn belül nem tett eleget a jogerős 

bírósági határozatból származó 

a) új eljárás lefolytatására vagy 

b) elmulasztott közigazgatási cselekmény megvalósítására 

vonatkozó kötelezettségének. 

(2) A kérelem alapján a bíróság tizenöt napon belül határidő tűzésével felhívja a közigazgatási 

szervet arra, hogy teljesítse kötelezettségét, vagy adjon magyarázatot a teljesítés 

elmaradására, a magyarázatot alátámasztó iratok egyidejű megküldése mellett. 

(3) Ha a közigazgatási szerv a felhívás alapján teljesít, a bíróság az eljárást megszünteti, és a 

közigazgatási szervet a kérelmező költségeinek megtérítésére kötelezi. 

(4) E fejezet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a bíróság jogerős határozatában foglalt 

kötelezés kikényszerítése nem tartozik a bírósági végrehajtásról szóló törvény hatálya alá. 

153. § [Teljesítési bírság és intézkedések] 
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(1) Ha a közigazgatási szerv a teljesítés elmaradására nem ad magyarázatot, vagy az nem 

alapos, a bíróság a közigazgatási szervet – a kérelmező költségeinek megtérítésére kötelezése 

mellett – teljesítési bírsággal sújtja. Nem alapozza meg a teljesítési bírság alkalmazását, ha a 

közigazgatási szerv a bíróság által előírt eljárási cselekmények hiánytalan foganatosítását 

követően – ha ezek hatására a bíróságétól eltérő jogi értékelésre jut – nem az új eljárás 

lefolytatására kötelező jogerős határozatban kifejtett jogi álláspontot foglalja el, illetve nem az 

ott meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza. 

(2) A teljesítési bírság összege az ügy körülményeihez és a kötelezettségszegés súlyához 

igazodóan százezer és tízmillió forint között állapítható meg. A teljesítési bírság ismételten 

kiszabható, ha a teljesítésre észszerű időn belül nem került sor. 

(3) A bíróság – a teljesítési bírság ismételt kiszabása helyett vagy mellett – a közigazgatási 

szerv vezetőjét az ügy körülményeihez és a kötelezettségszegés súlyához igazodó mértékű 

pénzbírsággal sújthatja. 

(4) A teljesítési bírságot kiszabó végzés ellen nyolc napon belül van helye fellebbezésnek, 

amelyről a bíróság tizenöt napon belül dönt. 

(5) A teljesítési bírságra egyebekben a pénzbírság szabályait kell alkalmazni. 

(6) A bíróság a teljesítési bírság kiszabása mellett végzéssel 

a) a közigazgatási szervvel azonos hatáskörű másik szervet jelöl ki az eljárás lefolytatására, 

egyúttal a közigazgatási szervet az eljárás költségeinek viselésére kötelezi, 

b) a közigazgatási szerv törvényességi felügyeleti szervét felhatalmazza a határozatnak 

megfelelő teljesítésre, egyúttal a közigazgatási szervet a teljesítés költségeinek viselésére 

kötelezi, vagy 

c) az a) és b) pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazhatóságának hiányában, ha azt az 

ügy jellege és a rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik, ideiglenes intézkedést hozhat, 

amely a teljesítésig hatályos. 

(7) Ha a (6) bekezdés a) pontja alapján kijelölt szerv eljárási kötelezettségének nem tesz 

eleget, a teljesítés kikényszerítése ezen alcím szabályai szerint kérelmezhető. 

13. Egyéb különös közigazgatási nemperes eljárások 

153/A. § [Eljárási cselekmény előzetes engedélyezése] 

(1) Törvény rendelkezése alapján előzetes bírói engedélyhez kötött eljárási cselekmény 

megvalósítása iránt a közigazgatási szerv által előterjesztett kérelmet a bíróság beérkezésétől 

számított hetvenkét órán belül bírálja el. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az eljárási cselekmény célját, helyét, az indokoltság 

alátámasztására szolgáló tényeket, továbbá az eljárási cselekményre okot adó bizonyítékok 

meghatározását. 
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(3) A bíróság a kérelmezett eljárási cselekményt akkor engedélyezi, ha a közigazgatási szerv 

valószínűsíti, hogy más eljárási cselekmény nem vezetne eredményre, valamint a helyszíni 

kutatás iránti kérelem esetén észszerű megalapozottsággal feltehető, hogy az indítvány 

szerinti helyen a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel kapcsolatos bizonyítási eszköz 

fellelhető, továbbá feltételezhető, hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre, vagy 

felhasználhatatlanná tennék. A bíróság a kérelmezett eljárási cselekményt részben is 

engedélyezheti. 

(4) A bíróság végzése ellen perorvoslatnak nincs helye. 

153/B. § [Védekezés céljából készült irat minősítése iránti eljárás] 

(1) A védekezés céljából készült irat minősítése kérdésében a bíróság a közigazgatási szerv 

kérelmére az érintett meghallgatásával dönt. Az iratot a közigazgatási szerv csatolja a 

kérelméhez. 

(2) Ha az irat szétválasztása a bizonyító erő sérelme nélkül nem lehetséges, a bíróság 

végzésében meghatározza, hogy mely irat, illetve az irat mely része minősül védekezés 

céljából készült iratnak. Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az irat, iratrész nem minősül 

védekezés céljából készült iratnak, azt a kérelmező számára kiadja. Ellenkező döntés esetében 

a bíróság az iratot, iratrészt az érintettnek adja ki.” 

231. §  

A Kp. 157. § (2)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Kp. 157. §-a a 

következő (8)-(12) bekezdésekkel egészül ki: 

„(2) E törvénynek az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével 

összefüggő módosításáról szóló 2019. évi … törvénnyel módosított 99. § (2) bekezdését a 

2020. április 1. napján vagy azt követően meghozott ítéletekre kell alkalmazni. 

(3) A közigazgatási ügyekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság által meghozott 

határozattal szemben 2020. április 1. napján vagy azt követően előterjesztett fellebbezést a 

Kúria bírálja el. 

(4) E törvénynek az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével 

összefüggő módosításáról szóló 2019. évi … törvénnyel módosított 99. § (1) bekezdését, 100. 

§ (2) bekezdés b) pontját, 109. § (2) bekezdését, 115.§ (1) és (3) bekezdését, 117. § (4) és (5) 

bekezdését, 118. § (1) bekezdését, valamint 121. § (1) és (2) bekezdését a 2020. április 1-jén 

és az azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban, valamint 

megismételt eljárásokban kell alkalmazni.  

(5) Közigazgatási perben 2020. március 15. napját követő időpontra tárgyalási határnap nem 

tűzhető. A közigazgatási perben meghozott ügydöntő határozatokat 2020. március 31. napjáig 

írásba kell foglalni, és intézkedni kell azok közlése iránt. 
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(6) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok bírái, valamint a Fővárosi Törvényszék és a 

Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagjai 2020. március 15-ig felterjesztik a 

törvényszék, illetve a Kúria elnökének a még el nem bírált ügyek iratanyagát. 

(7) A 2020. március 31-én első fokon folyamatban lévő ügyeket, továbbá azokat az első fokon 

befejezett ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedést 

kell tenni, 

a) a törvényszék elnöke az illetékes törvényszéknek vagy a Kúriának, 

b) a Kúria elnöke az illetékes törvényszéknek vagy a Kúriának 

mint elsőfokú bíróságnak megküldi. 

(8) A 2020. március 31-én a perorvoslati vagy az alkotmányjogi panasz esetén követendő 

eljárásban folyamatban lévő ügyeket, továbbá azokat a perorvoslati vagy az alkotmányjogi 

panasz esetén követendő eljárásban befejezett ügyeket, amelyekben a bíróság hatáskörébe 

tartozó további intézkedést kell tenni, 

a) a törvényszék elnöke az illetékes törvényszéknek vagy a Kúriának 

b) a Kúria elnöke az illetékes törvényszéknek 

megküldi. 

(9) A (7) bekezdés szerint befejezett és az (8) bekezdés szerinti közigazgatási ügyeket 

haladéktalanul, de legkésőbb 2020. május 1-jéig kell megküldeni. Ezt követően felmerült, 

bírói döntést igénylő intézkedés esetén a (7) és (8) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell 

eljárni. Az ügyek (7) és (8) bekezdés szerinti megküldése során az áttételre vonatkozó 

szabályokat nem kell alkalmazni. 

(10) A törvényes bíróhoz való jog elvére figyelemmel, a (7) és (8) bekezdés szerinti ügyben 

az a bíró jár el, aki az ügy elbírálását 2020. április 1-jét megelőzően megkezdte, feltéve, hogy 

a hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz osztották be. 

(11) Azokban a 2020. március 20. után indult közigazgatási perekben, amelyek elintézésére 

törvény 8 napos vagy annál rövidebb határidőt állapít meg, az ügyintézési határidő a 

megküldés időtartamával, de legfeljebb 8 nappal meghosszabbodik. 

(12) Ahol jogszabály 

a) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének vagy a 

közigazgatási perekre vonatkozó szabályainak alkalmazását rendeli, azon a közigazgatási 

perrendtartást, 

b) bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon közigazgatási pert, 

c) közigazgatási és munkaügyi bíróságot mint közigazgatási ügyben eljáró bíróságot említ, 

azon a törvényszéket mint közigazgatási ügyben eljáró bíróságot 

kell érteni.” 

232. §  
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A Kp. 

1. 4. § (1) bekezdésében a „cselekményének” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés szerinti 

cselekményének” szöveg, 

2. 10. § (3) bekezdésében a „közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a 

„törvényszék” szöveg, 

3. 10. § (4) bekezdésében a „Fővárosi Törvényszék” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, 

a „közigazgatási és munkaügyi bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” 

szöveg, 

4. 20. § (4) bekezdésében a „keresetlevelet” szövegrész helyébe a „keresetlevelet és az 

azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzést” szöveg, 

5. 26. § (2) bekezdésében a „törvényszék és a Kúria” szövegrész helyébe a „törvényszék 

végzése elleni fellebbezés kivételével, a Kúria” szöveg, 

6. 38. § (1) bekezdés e) pontjában a „kár megtérítésére” szövegrész helyébe a „kár 

megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére” szöveg, 

7. 41. § (1) bekezdésében az „eljárt” szövegrész helyébe az „eljárt, illetve a mulasztó” 

szöveg, 

8. 100. § (2) bekezdés b) pontjában a „megjelölésével” szövegrész helyébe a 

„megjelölésével, illetve azt a közzétett kúriai határozatot és annak azt a részét, amelytől az 

ítélet jogkérdésben eltér” szöveg, 

9. 109. § (2) bekezdésében a „Jogszabálysértés” szövegrész helyébe a „Jogszabálysértés 

vagy a Kúria közzétett határozatától jogkérésben való eltérés” szöveg, 

10. 114. § (4) bekezdésében az „eljárást megszüntető végzéséről” szövegrész helyébe a 

„visszautasító vagy az eljárást megszüntető végzéséről” szöveg, 

11. 116. § a) pontjában a „kizárja” szövegrész helyébe a „nem teszi lehetővé, vagy 

kizárja” szöveg, 

12. 123. § (2) bekezdésében a „az első vagy másodfokon” szövegrész helyébe az „az 

elsőfokon” szöveg, 

13. 124. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ingatlannyilvántartás kivételével” szövegrész 

helyébe az „a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti 

nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével” szöveg, 

14. 124. § (2) bekezdés c) pontjában a „járulékos közigazgatási cselekménnyel” 

szövegrész helyébe az „a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási 

szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével” szöveg, 

15. 131. § (1) bekezdésében a „védiratot a keresetlevél” szövegrész helyébe a „védiratot – 

a 40. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a keresetlevél” szöveg, 

16. 137. § (1) bekezdésében az „az indítványban állított jogsértést megállapítja, az e 

törvény szerint általánosan” szövegrész helyébe az „a keresetben állított jogsértést 

megállapítja, az e törvény szerint” szöveg, 

17. 137. § (2) bekezdésében az „e törvény általános szabályai szerinti” szövegrész helyébe 

az „e törvény általános vagy mulasztási perre vonatkozó szabályai szerinti” szöveg, 

18. 137. § (3) bekezdésében az „az általános szabályok szerint” szövegrész helyébe az „a 

más által” szöveg 
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lép. 

233. §  

Hatályát veszti a Kp. 

a) 4. § (3) bekezdés b) pontja, 

b) 4. § (8) bekezdése, 

c) 32. § c) pontjában az „a Kúriánál” szövegrész, 

d) 33. § (1) és (3) bekezdésében a „– a felek nyilatkozattételi jogának biztosítása mellett – ” 

szövegrész, 

e) 101. §-a, 

f) 120. § (3) bekezdése. 

72. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása 

234. §  

(1) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 13. 

§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Ha az irat minősítése az ügyfél és a hatóság között vitatott, a szemle vagy helyszíni 

kutatás során a hatóság birtokba veheti az érintett iratot, azzal, hogy az iratot olyan 

tárolóeszközben kell elhelyezni, amely kizárja az adatok megismerhetőségét és utólagos 

megváltoztathatóságát.” 

 

(2) Az Üttv. 203. § (5) bekezdésében a „mulasztási ítélet teljesítésének” szövegrész helyébe a 

„teljesítés” szöveg lép. 

235. §  

Hatályát veszti az Üttv. 13. § (6) bekezdése. 

73. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása 

236. §  

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 561. § (3) bekezdése a 

következő g) ponttal egészül ki: 

(Az ügydöntő határozat indokolása tartalmazza) 

„g) azokat az indokokat, amelyek miatt a bíróság – a 649. § (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott, felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló kérdésben – eltért a Kúria Bírósági 
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Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától, ide nem értve a jogegységi 

határozatot.” 

237. §  

A Be. 636. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Ha a jogegységi panasz tanács a Kúria felülvizsgálati eljárás során hozott határozatát 

hatályon kívül helyezi, a Kúria eljárására a XC. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, 

hogy az eljáró tanács jogegységi eljárást kezdeményez. A megismételt felülvizsgálati 

eljárásban a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozat a terhelt terhére nem 

változtatható meg és csak akkor helyezhető hatályon kívül, ha a terhelt felmentésének vagy az 

eljárás megszüntetésének van helye.” 

238. §  

(1) A Be. 648. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„648. § 

Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen 

a) a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt,  

b) eljárási szabálysértés miatt,  

c) az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv 

határozata alapján,  

d) a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérés esetén 

van helye.  

(2) A Be. 649. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérés 

esetén felülvizsgálati indítvány akkor terjeszthető elő, ha az eltérés a büntető anyagi jog 

szabályainak (1) bekezdésben meghatározott megsértését eredményezte vagy a (2) 

bekezdésben meghatározott eljárási szabálysértést eredményezett.” 

(3) A Be. 652. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A felülvizsgálati indítványban meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a 

felülvizsgálati indítvány irányul, valamint az indítvány előterjesztésének okát és célját. A 649. 

§ (6) bekezdése esetén meg kell jelölni a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében 

közzétett határozatát és annak azt a részét, amelytől a felülvizsgálattal támadott ügydöntő 

határozat eltér.” 

(4) A Be. 670. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
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„(6) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény rendelkezései alapján 

jogegységi panasz nyújtható be.” 

239. §  

A Be. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 876/A. §-sal egészül ki: 

„876/A. § 

E törvénynek az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével 

összefüggő módosításáról szóló 2019. évi ….. törvénnyel megállapított 561. § (3) bekezdés g) 

pontját, 604. § (4) bekezdését, 636. § (3) bekezdését, 648. § d) pontját, 649. § (6) bekezdését, 

652. § (1) bekezdését és 670. § (6) bekezdését a 2020. április 1-jén vagy az azt követően 

indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.” 

240. §  

A Be. 604. § (4) bekezdésében a „b)-f) pontjában” szövegrész helyébe a „b)-g) pontjában” 

szöveg lép. 

74. A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint 

egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény módosítása 

241. §  

A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 

bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény  a következő 7/A. alcímmel 

egészül ki:  

„7/A. A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás 

22/A. § 

(1) A bíróság vagy a gyámhatóság által a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban, továbbá a 

bíróság vagy a gyámhatóság által jóváhagyott kapcsolattartást rendező egyezségben (a 

továbbiakban: a kapcsolattartásra vonatkozó határozat) foglaltak megszegése esetén a 

kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak végrehajtásának elrendelése e törvény 

szerinti eljárásban kérhető. A bíróság a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását – 

végrehajtható okirat kiállítása nélkül – végzéssel rendeli el. E végzés elleni fellebbezésnek 

nincs halasztó hatálya. 

(2) A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását a Ptk. szerint kapcsolattartásra 

jogosult és kapcsolattartásra kötelezett személy kérheti.   

(3) Az eljárás járásbíróság hatáskörébe tartozik.  
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(4) Az eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelynek területén a kapcsolattartással 

érintett gyermek belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye található. Az 

eljárásra a kapcsolattartásra jogosult lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti 

bíróság is illetékes.  

(5) Ha az illetékes bíróság a (3) bekezdés alapján nem állapítható meg, az eljárásra a Budai 

Központi Kerületi Bíróság az illetékes. 

22/B. § 

(1) A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelemben fel kell tüntetni  

a) az eljáró bíróságot és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége – ha az 

ügyben külföldi elem van, joghatósága – megállapítható,  

b) a kérelmező nevét, lakóhelyét, továbbá a kérelem előterjesztésére való jogosultság 

jogcímét,  

c) a kérelmezett nevét, lakóhelyét továbbá egyéb, az azonosításához szükséges adatot,  

d) a kapcsolattartással érintett gyermek, gyermekek adatait,  

e) a kapcsolattartásra vonatkozó határozatot kibocsátó bíróság vagy gyámhatóság 

megnevezését, a határozat számát,  

f) annak leírását, hogy a kapcsolattartás megszegése milyen magatartással vagy 

mulasztással valósult meg vagy milyen egyéb tevékenység vagy mulasztás akadályozza 

vagy zavarja a kapcsolattartást,   

g) a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának elrendelése iránti határozott 

kérelmet.  

(2) A kérelmező a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelemben 

kérheti, hogy a bíróság kötelezze a kérelmezettet a kapcsolattartás megszegése folytán 

keletkezett igazolt költségeinek viselésére. 

(3) A kérelmet a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegésétől vagy 

annak a kérelmező tudomására jutásától számított 30 napon belül lehet előterjeszteni. A 

határidőt az elmaradt kapcsolattartás pótlása esetén a kapcsolattartás pótlására megállapított 

legközelebbi megfelelő időpont lejártától kell számítani.  

(4) A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegésének minősül, ha a 

kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett neki felróható okból  

a) határidőben nem tesz eleget kapcsolattartási kötelezettségének,  

b) a határozatban megállapított határidő alatt nem pótolja az elmaradt kapcsolattartást,  

c) a kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozza vagy  

d) egyéb módon meghiúsítja a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást.  

22/C. § 

(1) A bíróság a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának elrendelése tárgyában 

szükség esetén meghallgatást tart. A meghallgatásra szabályszerűen megidézetteknek a 



 

104 

távolmaradása a meghallgatás megtartását és a végrehajtás elrendelése tárgyában való döntés 

meghozatalát nem gátolja.  

(2) Ha a bíróság megállapítja, hogy a kérelmezett megszegte a kapcsolattartásra vonatkozó 

határozatban foglaltakat, elrendeli a végrehajtást. A bíróság a végrehajtást elrendelő 

végzésben a kérelmezettet felhívja, hogy 

a) a végzés kézhezvételét követően esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartásra 

vonatkozó határozat szerinti időpontban és módon tegyen eleget,  

b) a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartás pótlását a 

legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül biztosítsa, és megjelöli 

a pótlás végső határidejét vagy 

c) ha a kapcsolattartásnak egyéb, a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható akadálya 

volt, annak elhárulását követően biztosítsa a gyermekkel való zavartalan kapcsolattartást.  

(3) A végrehajtást elrendelő végzésben figyelmeztetni kell a kérelmezettet a felhívás 

nemteljesítésének 22/D. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményeire. 

(4) A bíróság erre irányuló kérelem esetén kötelezi a kérelmezettet a kapcsolattartásra 

vonatkozó határozatban foglaltak megszegése folytán keletkezett igazolt költségek viselésére. 

(5) Ha a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása elrendelésének feltételei nem 

állnak fenn, a bíróság a kérelmet elutasítja. A végzés ellen fellebbezésnek van helye.  

22/D. § 

(1) A bíróság a végrehajtást elrendelő végzést azzal a felhívással küldi meg a kérelmezőnek, 

hogy az önkéntes teljesítésre kitűzött határidő eltelte után annak teljesítéséről vagy 

elmaradásáról értesítse a bíróságot.  

(2) A teljesítés elmaradása esetén a bíróság  

a) megkeresi a gyámhatóságot, hogy a család-és gyermekjóléti intézményrendszer 

bevonásával mozdítsa elő a kérelmezett teljesítését,  

b) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § c) 

pontja szerinti pénzbírságot szabhat ki,  

c) a kapcsolattartás szabályainak rendszeres és visszatérő megszegése esetén a gyermek 

rendőrség közreműködésével történő, a Vht. 180/B. § szerinti átadását rendelheti el,  

d) megkeresheti a gyámhatóságot a szülői felügyeleti jog rendezése vagy a gyermek 

harmadik személynél történő elhelyezése iránt per megindítása érdekében, feltéve, hogy az 

a kiskorú gyermek érdekében áll, és azt a szülő vagy harmadik személy is kéri vagy  

e) feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése vagy kiskorúval való kapcsolattartás 

akadályozása miatt.  

(3) A bíróság a végrehajtásnak a (2) bekezdésben felsorolt azt a módját köteles elrendelni, 

amely – az ügy körülményeit figyelembe véve – a leghatékonyabban mozdítja elő a 
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kötelezettség teljesítését. A (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt intézkedések a (2) 

bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglalt intézkedés mellett is elrendelhetők. 

(4) A bíróság a (2) bekezdésben foglalt intézkedések közül egyszerre többnek az alkalmazását 

is elrendelheti. Ha a kérelmezett a pénzbírságot kiszabó végzésben megállapított határidő alatt 

sem teljesítette a kötelezettségét, a pénzbírság ismételten kiszabható. 

(5) A bíróság a (2) bekezdésben foglalt intézkedések elrendeléséről végzéssel határoz. A 

végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.  

(6) A (2) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés elrendelése esetén a bíróság a végzést 

elektronikus úton haladéktalanul megküldi a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali 

szervének. 

22/E. § 

(1) Ha a kapcsolattartás a 14. életévét betöltött gyermek akaratnyilvánítása miatt hiúsul meg, a 

bíróság a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtását felfüggeszti, feltéve, ha 

a) a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett – kérelemre vagy a bíróság elrendelése alapján 

– közvetítői eljárást vesz igénybe vagy 

b) a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett a kapcsolattartás megváltoztatását, 

korlátozását vagy megvonását kéri a gyámhatóságtól.  

(2) Az eljárás felfüggesztésére 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közvetítői eljárás befejezéséig, legfeljebb 

azonban a közvetítői eljárás megindulását követő két hónapig,  

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kapcsolattartás megváltoztatására vagy 

megvonására irányuló eljárás befejezéséig   

kerül sor.  

(3) Ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárás eredményesen befejeződik, a bíróság 

a végrehajtási eljárást megszünteti.” 

75. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 

242. §  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 123. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Az adóhatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és törvény által védett 

egyéb adat (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson 

illetéktelen személy tudomására, és e védett adatok törvényben meghatározott védelme az 

adóhatóság eljárásában is biztosított legyen.” 
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76. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása 

243. §  

(1) Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Az adóhatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az adózó, illetve az eljárás egyéb 

résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha 

a) őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti, 

vagy 

b) ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan 

zajló más bírósági vagy hatósági eljárásban az adózó vagy az eljárás egyéb résztvevője 

adatainak zárt kezelését rendelték el.”  

(2) Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 37. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(3) Az adóhatóság 

a) az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal közli, akinek adatai zárt 

kezelését elrendelte,  

b) a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet az ügy iratai között elkülönítve, 

zártan kezeli és 

c) biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak 

megismerhetővé.”  

77. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása 

244. §  

(1) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 11. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A vámhatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a törvény által 

védett egyéb adat (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne 

juthasson illetéktelen személy tudomására, és e védett adatok törvényben meghatározott 

védelme a vámhatóság eljárásában is biztosított legyen.” 

(2) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 12. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A vámhatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél, illetve az eljárás egyéb 

résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha 
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a) őt a vámigazgatási eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos 

következmény érheti, vagy 

b) ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan 

zajló más bírósági vagy hatósági eljárásban az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője 

adatainak zárt kezelését rendelték el.”  

(3) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 12. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A vámhatóság 

a) az adatok zárt kezeléséről szóló végzést kizárólag azzal közli, akinek adatai zárt 

kezelését elrendelte,  

b) a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet az ügy iratai között elkülönítve, 

zártan kezeli és 

c) biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak 

megismerhetővé.”  

78. A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények 

módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosítása 

245. §  

Hatályát veszti a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények 

módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény 16. § (10) bekezdése. 

79. Záró rendelkezések 

246. §  

(1) Ez a törvény – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) Az 1-39. alcím, a 41-43. alcím, 45. alcím, a 92. §-118. §-ai, 120. §-138. §-ai, a 139. § (1) 

bekezdése, 141. §-143. §-ai, a 47-64. alcím, a 173. § (1)-(3) bekezdései, és a 66. és 67. alcím, 

190. §-a, 69. és 70. alcím, a 196. § (33) bekezdése, 72-79. alcím 2020. január 1. napján lép 

hatályba. 

(3) A 48. §, a 49. § (1), (3) és (4) bekezdése, az 50. §, 176. §-189. §, a 196. § (1)-(32) 

bekezdése, a 232. § 2020. április 1. napján lép hatályba. 

(4) A 49. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba. 

(5) A 173. § (4) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba. 
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(6) Az 57. §-t az Alkotmánybíróság elnökének 2020. január 1-jét követő első alkalommal 

történő megválasztásától kell alkalmazni. 

(7) A 143. § (2) bekezdését a Kúria elnökének 2020. január 1-jét követő első alkalommal 

történő megválasztásától kell alkalmazni. 

247. §  

E törvény 

1. 9. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján, 

2. 15. §-17. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,  

3. 46. §-a a) és b) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján, 

4. 52. § és 53. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk 

(5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján, 

5. 54. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján, 

6. 54. § (3) bekezdése és 55. § a) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján, 

7. 55. § b) és c) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján, 

8. 56. § és 57. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján, 

9. 61. §-87. §-a, 89. §-a, 90. § (1) bekezdése, valamint 91. § (1) bekezdése az Alaptörvény 

25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján, 

10. 92. §-a, 99. §-124. §-a, 126. §-137. §-a, 139. §-a, 142. § (1) bekezdése, valamint 143. § (1) 

és (2) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) 

bekezdése alapján, 

11. 144. § és 145. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,  

12. 146. §-148. §-a  az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján, 

13. 149. §-151. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,  

14. 152. §-154. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,  

15. 164. §-a az Alaptörvény 23. cikke alapján, 

16. 166. §-a  az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján, 

17. 168. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján, 

18. 170. §-a, valamint 171. § a), b) és e) pontja az Alaptörvény 41. cikk (1), (2), (5) és (6) 

bekezdése alapján,  

19. 172. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján, 

20. 174. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján 

sarkalatosnak minősül. 

248. §  

(1) A 105. §, 140. § és és 167. § az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról 

szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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(2) A 173. § az európai polgári kezdeményezésről szóló 2019. április 17-i 2019/788/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének végrehajtásához szükséges 

rendelkezéseket állapít meg.  

249. §   

Hatályát veszti a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az 

egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. 

törvény. 
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1. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez 

A törvényszékek, valamint a járásbíróságok illetékességi területe 

1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) 

1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 Budapest V. kerület  Budapest VI. kerület  Budapest VII. kerület 

 Budapest VIII. kerület  Budapest IX. kerület  Budapest X. kerület 

 Budapest XIII. kerület  Budapest XIV. kerület  Budapest XVI. kerület 

 Budapest XVII. kerület  Margitsziget   

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság 

 Budapest I. kerület  Budapest XI. kerület  Budapest XII. kerület 

 Budapest XXII. kerület     

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 

 Budapest II. kerület  Budapest III. kerület 

1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 

 Budapest IV. kerület  Budapest XV. kerület 

1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 

 Budapest XVIII. kerület  Budapest XIX. kerület 

1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 

 Budapest XX.  kerület  Budapest XXI.  kerület  Budapest XXIII.  kerület 

2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs) 

2/1. Pécsi Járásbíróság 

 Abaliget  Aranyosgadány  Áta 

 Bakonya  Berkesd  Birján 

 Bogád  Bosta  Cserkút 

 Egerág  Ellend  Görcsöny 

 Gyód  Hosszúhetény  Husztót 

 Keszü  Kisherend  Kovácsszénája 
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 Kozármisleny  Kökény  Kővágószőlős 

 Kővágótöttös  Lothárd  Magyarsarlós 

 Nagykozár  Orfű  Ócsárd 

 Pellérd  Pereked  Pécs 

 Pécsudvard  Pogány  Regenye 

 Romonya  Szalánta  Szemely 

 Szilágy  Szilvás  Szőke 

 Szőkéd     

2/2. Komlói Járásbíróság 

 Alsómocsolád  Apátvarasd  Ág 

 Bakóca  Baranyajenő  Baranyaszentgyörgy 

 Bikal  Bodolyabér  Egyházaskozár 

 Erdősmecske  Erzsébet  Fazekasboda 

 Felsőegerszeg  Geresdlak  Gerényes 

 Gödre  Hegyhátmaróc  Hidas 

 Kárász  Kátoly  Kékesd 

 Kisbeszterce  Kishaj más  Kisvaszar 

 Komló  Köblény  Liget 

 Lovászhetény  Magyaregregy  Magyarhertelend 

 Magyarszék  Martonfa  Mágocs 

 Mánfa  Máza  Mecseknádasd 

 Mecsekpölöske  Mekényes  Meződ 

 Mindszentgodisa  Nagyhaj más  Nagypall 

 Óbánya  Ófalu  Oroszló 

 Palé  Pécsvárad  Sásd 

 Szalatnak  Szágy  Szárász 

 Szászvár  Szellő  Tarrós 

 Tékes  Tormás  Tófű 

 Varga  Vásárosdombó  Vázsnok 

 Vékény  Zengővárkony   

2/3. Mohácsi Járásbíróság 

 Babarc  Bár  Belvárdgyula 

 Bezedek  Borjád  Bóly 

 Dunaszekcső  Erdősmárok  Feked 

 Görcsönydoboka  Hásságy  Himesháza 

 Homorúd  Ivándárda  Kisbudmér 

 Kisnyárád  Kölked  Lánycsók 

 Lippó  Liptód  Majs 

 Maráza  Máriakéménd  Mohács 

 Monyoród  Nagybudmér  Nagynyárád 

 Olasz  Palotabozsok  Pócsa 

 Sárok  Sátorhely  Somberek 

 Szajk  Szebény  Szederkény 

 Székelyszabar  Szűr  Töttös 

 Udvar  Versend  Véménd 
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2/4. Siklósi Járásbíróság 

 Adorjás  Alsószentmárton  Babarcszőlős 

 Baksa  Baranyahidvég  Beremend 

 Besence  Bisse  Bogádmindszent 

 Bogdása  Csarnóta  Csányoszró 

 Cún  Diósviszló  Drávacsehi 

 Drávacsepely  Drávafok  Drávaiványi 

 Drávakeresztúr  Drávapalkonya  Drávapiski 

 Drávaszabolcs  Drávaszerdahely  Drávasztára 

 Egyházasharaszti  Felsőszentmárton  Garé 

 Gilvánfa  Gordisa  Harkány 

 Hegyszentmárton  Hirics  Ilocska 

 Ipacsfa  Ivánbattyán  Kákics 

 Kásád  Kemse  Kémes 

 Kisasszonyfa  Kisdér  Kisharsány 

 Kisjakabfalva  Kiskassa  Kislippó 

 Kisszentmárton  Kistapolca  Kistótfalu 

 Kovácshida  Kórós  Lapáncsa 

 Lúzsok  Magyarbóly  Magyarmecske 

 Magyartelek  Markóc  Marócsa 

 Matty  Márfa  Marok 

 Nagycsány  Nagyharsány  Nagytótfalu 

 Okorág  Old  Ózdfalu 

 Palkonya  Páprád  Peterd 

 Pécsdevecser  Piskó  Rádfalva 

 Sámod  Sellye  Siklós 

 Siklósbodony  Siklósnagyfalu  Sósvertike 

 Szaporca  Szava  Tengeri 

 Tésenfa  Téseny  Túrony 

 Újpetre  Vajszló  Vejtí 

 Villány  Villánykövesd  Vokány 

 Zaláta     

2/5. Szigetvári Járásbíróság 

 Almamellék  Almáskeresztúr  Basal 

 Bánfa  Bicsérd  Boda 

 Boldogasszonyfa  Botykapeterd  Bükkösd 

 Bürüs  Csebény  Cserdi 

 Csertő  Csonkamindszent  Dencsháza 

 Dinnyeberki  Endrőc  Gerde 

 Gyöngyfa  Gyöngyösmellék  Helesfa 

 Hetvehely  Hobol  Horváthertelend 

 Ibafa  Kacsóta  Katádfa 

 Kétújfalu  Királyegyháza  Kisdobsza 

 Kistamási  Magyarlukafa  Merenye 

 Molvány  Mozsgó  Nagydobsza 

 Nagypeterd  Nagyváty  Nemeske 

 Nyugotszenterzsébet  Okorvölgy  Patapoklosi 
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 Pettend  Pécsbagota  Rózsafa 

 Somogyapáti  Somogyhatvan  Somogyhárságy 

 Somogyviszló  Sumony  Szabadszentkirály 

 Szentdénes  Szentegát  Szentkatalin 

 Szentlászló  Szentlőrinc  Szigetvár 

 Szörény  Szulimán  Teklafalu 

 Tótszentgyörgy  Várad  Vásárosbéc 

 Velény  Zádor  Zók 

3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét) 

3/1. Kecskeméti Járásbíróság 

 Ágasegyháza  Ballószög  Felsőlajos 

 Fülöpháza  Fülöpjakab  Helvécia 

 Jakabszállás  Kecskemét  Kerekegyháza 

 Kunbaracs  Kunszállás  Ladánybene 

 Lajosmizse  Lakitelek  Nyárlőrinc 

 Orgovány  Szentkirály  Tiszaalpár 

 Tiszakécske  Tiszaug  Városföld 

3/2. Bajai Járásbíróság 

 Baja  Bácsalmás  Bácsbokod 

 Bácsborsód  Bácsszentgyörgy  Bácsszőlős 

 Bátmonostor  Csatalja  Csávoly 

 Csikéria  Dávod  Dunafalva 

 Érsekcsanád  Érsekhalma  Felsőszentiván 

 Gara  Hercegszántó  Katymár 

 Kunbaja  Madaras  Mátételke 

 Nagybaracska  Nemesnádudvar  Sükösd 

 Szeremle  Tataháza  Vaskút 

3/3. Kalocsai Járásbíróság 

 Bátya  Drágszél  Dunapataj 

 Dunaszentbenedek  Dunatetétlen  Dusnok 

 Fajsz  Foktő  Géderlak 

 Hajós  Harta  Homokmégy 

 Kalocsa  Miske  Ordas 

 Öregcsertő  Solt  Szakmár 

 Újsolt  Újtelek  Uszód 

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság 

 Akasztó  Bócsa  Császártöltés 

 Csengőd  Fülöpszállás  Imrehegy 

 Izsák  Kaskantyú  Kecel 

 Kiskőrös  Páhi  Soltszentimre 
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 Soltvadkert  Tabdi  Tázlár 

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság 

 Bugac  Bugacpusztaháza  Gátér 

 Kiskunfélegyháza  Pálmonostora  Petőfiszállás 

 

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság 

 Balotaszállás  Borota  Csólyospálos 

 Harkakötöny  Jánoshalma  Jászszentlászló 

 Kelebia  Kéleshalom  Kiskunhalas 

 Kiskunmajsa  Kisszállás  Kömpöc 

 Kunfehértó  Mélykút  Móricgát 

 Pirtó  Rém  Szank 

 Tompa  Zsana   

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság 

 Apostag  Dunaegyháza  Dunavecse 

 Kunadacs  Kunpeszér  Kunszentmiklós 

 Szabadszállás  Szalkszentmárton  Tass 

4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula) 

4/1. Gyulai Járásbíróság 

 Biharugra  Elek  Geszt 

 Gyula  Kétegyháza  Körösnagyharsány 

 Kötegyán  Lőkösháza  Mezőgyán 

 Méhkerék  Okány  Sarkad 

 Sarkadkeresztúr  Újszalonta  Zsadány 

4/2. Battonyai Járásbíróság 

 Almáskamarás  Battonya  Dombegyház 

 Dombiratos  Kaszaper  Kevermes 

 Kisdombegyház  Kunágota  Magyarbánhegyes 

 Magyardombegyház  Medgyesbodzás  Medgyesegyháza 

 Medgyesegyháza-Bánkút  Mezőhegyes  Mezőkovácsháza 

 Nagybánhegyes  Nagykamarás  Pusztaottlaka 

 Pusztaszőlős  Végegyháza   

4/3. Békési Járásbíróság 

 Békés  Bélmegyer  Kamut 

 Köröstarcsa  Mezőberény  Murony 
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 Tarhos     

4/4. Békéscsabai Járásbíróság 

 Békéscsaba  Csabaszabadi  Csorvás 

 Doboz  Gerendás  Kétsoprony 

 Szabadkígyós  Telekgerendás  Újkígyós 

4/5. Orosházi Járásbíróság 

 Békéssámson  Csanádapáca  Gádoros 

 Kardoskút  Nagyszénás  Orosháza 

 Pusztaföldvár  Tótkomlós   

4/6. Szarvasi Járásbíróság 

 Békésszentandrás  Csabacsüd  Csárdaszállás 

 Dévaványa  Ecsegfalva  Gyomaendrőd 

 Hunya  Kardos  Kondoros 

 Örménykút  Szarvas   

4/7. Szeghalmi Járásbíróság 

 Bucsa  Füzesgyarmat  Kertészsziget 

 Körösladány  Körösújfalu  Szeghalom 

 Vésztő     

5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc) 

5/1. Miskolci Járásbíróság 

 Alsózsolca  Arnót  Berzék 

 Bőcs  Bükkaranyos  Bükkszentkereszt 

 Ernőd  Felsőzsolca  Gesztely 

 Harsány  Hernádkak  Hernádnémeti 

 Kisgyőr  Kistokaj  Kondó 

 Köröm  Mályi  Miskolc 

 Nyékládháza  Onga  Ónod 

 Parasznya  Radostyán  Répáshuta 

 Sajóbábony  Sajóecseg  Sajóhidvég 

 Sajókápolna  Sajókeresztúr  Sajólád 

 Sajólászlófalva  Sajópálfala  Sajópetri 

 Sajósenye  Sajóvámos  Sóstófalva 

 Szirmabesenyő  Újcsanálos  Varbó 

5/2. Encsi Járásbíróság 

 Abaújalpár  Abaújkér  Abaújszántó 

 Abaújvár  Alsógagy  Arka 
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 Baktakék  Baskó  Beret 

 Boldogkőújfalu  Boldogkőváralja  Büttös 

 Encs  Csenyéte  Csobád 

 Detek  Fancsal  Fáj 

 Felsődobsza  Felsőgagy  Fony 

 Forró  Fulókércs  Gagyapáti 

 Garadna  Gibárt  Gönc 

 Göncruszka  Hejce  Hernádbűd 

 Hernádcéce  Hernádpetri  Hernádszentandrás 

 Hernádszurdok  Hernádvécse  Hidasnémeti 

 Ináncs  Kány  Kéked 

 Keresztéte  Korlát  Krasznokvajda 

 Litka  Méra  Mogyoróska 

 Novajidrány  Pányok  Pere 

 Perecse  Pusztaradvány  Regéc 

 Sima  Szalaszend  Szemere 

 Telkibánya  Tornyosnémeti  Vilmány 

 Vizsoly  Zsujta   

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság 

 Abod  Alacska  Alsótelekes 

 Balajt  Bánhorváti  Becskeháza 

 Berente  Boldva  Borsodszirák 

 Bódvalenke  Bódvarákó  Bódvaszilas 

 Damak  Debréte  Dédestapolcsány 

 Edelény  Égerszög  Felsőtelekes 

 Galvács  Hangács  Hegymeg 

 Hidvégardó  Irota  Izsófalva 

 Kazincbarcika  Komjáti  Kurityán 

 Lak  Ládbesenyő  Martonyi 

 Mályinka  Meszes  Múcsony 

 Nagybarca  Nyomár  Ormosbánya 

 Perkupa  Rakaca  Rakacaszend 

 Rudabánya  Rudolftelep  Sajógalgóc 

 Sajóivánka  Sajókaza  Sajószentpéter 

 Szakácsi  Szalonna  Szendrő 

 Szendrőlád  Szin  Szinpetri 

 Szögliget  Szőlősardó  Szuhakálló 

 Szuhogy  Tardona  Teresztenye 

 Tomor  Tornabarakony  Tornakápolna 

 Tornanádaska  Tornaszentandrás  Tornaszentjakab 

 Vadna  Varbóc  Viszló 

 Ziliz     

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság 

 Bogács  Borsodgeszt  Borsodivánka 

 Bükkábrány  Bükkzsérc  Cserépfalu 

 Cserépváralja  Csincse  Egerlövő 
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 Kács  Mezőkeresztes  Mezőkövesd 

 Mezőnagymihály  Mezőnyárád  Négyes 

 Sály  Szentistván  Szomolya 

 Tard  Tibolddaróc  Tiszabábolna 

 Tiszavalk  Vatta   

5/5. Ózdi Járásbíróság 

 Aggtelek  Alsószuha  Arló 

 Bánréve  Borsodbóta  Borsodnádasd 

 Borsodszentgyörgy  Bükkmogyorósd  Csernely 

 Csokvaomány  Domaháza  Dövény 

 Dubicsány  Farkaslyuk  Felsőkelecsény 

 Felsőnyárád  Gömörszőlős  Hangony 

 Hét  Imola  Jákfalva 

 Járdánháza  Jósvafő  Kánó 

 Kelemér  Királd  Kissikátor 

 Lénárddaróc  Nekézseny  Ózd 

 Putnok  Ragály  Sajómercse 

 Sajónémeti  Sajópüspöki  Sajóvelezd 

 Sáta  Serényfalva  Szuhafő 

 Trizs  Uppony  Zádorfalva 

 Zubogy     

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 

 Alsóberecki  Alsóregmec  Bodroghalom 

 Bodrogolaszi  Bózsva  Cigánd 

 Dámóc  Erdőhorváti  Felsőberecki 

 Felsőregmec  Filkeháza  Füzér 

 Fűzérkajata  Füzérkomlós  Füzérradvány 

 Györgytarló  Háromhuta  Hercegkút 

 Hollóháza  Karcsa  Karos 

 Kenézlő  Kishuta  Kisrozvágy 

 Komlóska  Kovácsvágás  Lácacséke 

 Makkoshotyka  Mikóháza  Nagyhuta 

 Nagyrozvágy  Nyíri  Olaszliszka 

 Pácin  Pálháza  Pusztafalu 

 Révleányvár  Ricse  Sárazsadány 

 Sárospatak  Sátoraljaújhely  Semjén 

 Tiszacsermely  Tiszakarád  Tolcsva 

 Vajdácska  Vágáshuta  Vámosújfalu 

 Vilyvitány  Viss  Zalkod 

 Zemplénagárd     

5/7. Szerencsi Járásbíróság 

 Alsódobsza  Bekecs  Bodrogkeresztúr 

 Bodrogkisfalud  Csobaj  Erdőbénye 

 Golop  Legyesbénye  Mád 
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 Megyaszó  Mezőzombor  Monok 

 Prügy  Rátka  Szegi 

 Szegilong  Szerencs  Taktabáj 

 Taktaharkány  Taktakenéz  Taktaszada 

 Tarcal  Tállya  Tiszaladány 

 Tiszalúc  Tiszatardos  Tokaj 

5/8. Szikszói Járásbíróság 

 Abaújlak  Abaújszolnok  Alsóvadász 

 Aszaló  Felsővadász  Gadna 

 Gagybátor  Gagyvendégi  Halmaj 

 Hernádkércs  Homrogd  Kázsmárk 

 Kiskinizs  Kupa  Léh 

 Monaj  Nagykinizs  Nyésta 

 Pamlény  Rásonysápberencs  Selyeb 

 Szászfa  Szentistvánbaksa  Szikszó 

5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság 

 Ároktő  Gelej  Girincs 

 Hejőbába  Hejőkeresztúr  Hejőkürt 

 Hejőpapi  Hejőszalonta  Igrici 

 Kesznyéten  Kiscsécs  Mezőcsát 

 Muhi  Nagycsécs  Nemesbikk 

 Oszlár  Sajóörös  Sajószöged 

 Szakáld  Tiszadorogma  Tiszakeszi 

 Tiszapalkonya  Tiszatarján  Tiszaújváros 

6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged) 

6/1. Szegedi Járásbíróság 

 Algyő  Ásotthalom  Baks 

 Balástya  Bordány  Csengele 

 Deszk  Domaszék  Dóc 

 Ferencszállás  Forráskút  Kistelek 

 Klárafalva  Kübekháza  Mórahalom 

 Ópusztaszer  Öttömös  Pusztamérges 

 Pusztaszer  Röszke  Ruzsa 

 Sándorfalva  Szatymaz  Szeged 

 Tiszasziget  Újszentiván  Üllés 

 Zákányszék  Zsombó   

6/2. Csongrádi Járásbíróság 

 Csanytelek  Csongrád  Felgyő 

 Tömörkény     
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6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság 

 Hódmezővásárhely  Mártély  Mindszent 

 Székkutas     

6/4. Makói Járásbíróság 

 Ambrózfalva  Apátfalva  Csanádalberti 

 Csanádpalota  Földeák  Királyhegyes 

 Kiszombor  Kövegy  Magyarcsanád 

 Makó  Maroslele  Nagyér 

 Nagylak  Óföldeák  Pitvaros 

6/5. Szentesi Járásbíróság 

 Árpádhalom  Derekegyház  Eperjes 

 Fábiánsebestyén  Nagymágocs  Nagytőke 

 Szegvár  Szentes   

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár) 

7/1. Székesfehérvári Járásbíróság 

 Aba  Bakonycsernye  Bakonykúti 

 Balinka  Baracska  Bodajk 

 Csákberény  Csókakő  Csór 

 Csősz  Dég  Enying 

 Ercsi  Fehérvárcsurgó  Füle 

 Gárdony  Gyúró  Igar 

 Iszkaszentgyörgy  Isztimér  Jenő 

 Kajászó  Káloz  Kápolnásnyék 

 Kincsesbánya  Kisláng  Kőszárhegy 

 Lajoskomárom  Lepsény  Magyaralmás 

 Martonvásár  Mátyásdomb  Mezőkomárom 

 Mezőszentgyörgy  Mezőszilas  Moha 

 Mór  Nadap  Nagyveleg 

 Nádasdladány  Pákozd  Pátka 

 Pázmánd  Polgárdi  Pusztavám 

 Ráckeresztúr  Sárkeresztes  Sárkeszi 

 Sárosd  Sárszentmihály  Seregélyes 

 Soponya  Sőréd  Sukoró 

 Szabadbattyán  Szabadegyháza  Szabadhídvég 

 Székesfehérvár  Tác  Tordas 

 Úrhida  Vál  Velence 

 Vereb  Zámoly  Zichyújfalu 

7/2. Bicskei Járásbíróság 

 Alcsútdoboz  Bicske  Bodmér 
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 Csabdi  Csákvár  Etyek 

 Felcsút  Gánt  Lovasberény 

 Mány  Óbarok  Szár 

 Tabajd  Újbarok  Vértesacsa 

 Vértesboglár     

7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság 

 Adony  Baracs  Beloiannisz 

 Besnyő  Daruszentmiklós  Dunaújváros 

 Előszállás  Iváncsa  Kisapostag 

 Kulcs  Mezőfalva  Nagykarácsony 

 Nagyvenyim  Perkáta  Pusztaszabolcs 

 Rácalmás     

7/4. Sárbogárdi Járásbíróság 

 Alap  Alsószentiván  Cece 

 Hantos  Nagylók  Sárbogárd 

 Sáregres  Sárkeresztúr  Sárszentágota 

 Vajta     

8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr) 

8/1. Győri Járásbíróság 

 Abda  Acsalag  Árpás 

 Bakonygyirót  Bakonypéterd  Bakonyszentlászló 

 Barbacs  Bágyogszovát  Bezi 

 Bodonhely  Bogyoszló  Bőny 

 Börcs  Bősárkány  Cakóháza 

 Csikvánd  Csorna  Dör 

 Dunaszeg  Dunaszentpál  Egyed 

 Enese  Écs  Farád 

 Fehértó  Felpéc  Fenyőfő 

 Gőnyű  Gyarmat  Gyömöre 

 Győr  Győrasszonyfa  Győrladamér 

 Győrság  Győrsövényház  Győrszemere 

 Győrújbarát  Győrújfalu  Győrzámoly 

 Ikrény  Jobaháza  Kajárpéc 

 Kisbabot  Kisbajcs  Koroncó 

 Kóny  Kunsziget  Lázi 

 Maglóca  Magyarkeresztúr  Markotabödöge 

 Mezőőrs  Mérges  Mórichida 

 Mosonszentmiklós  Nagybajcs  Nagyszentjános 

 Nyalka  Nyúl  Öttevény 

 Pannonhalma  Páli  Pásztori 

 Pázmándfalu  Pér  Potyond 

 Ravazd  Rábacsanak  Rábacsécsény 

 Rábapatona  Rábapordány  Rábasebes 



 

121 

 Rábaszentandrás  Rábaszentmihály  Rábaszentmiklós 

 Rábatamási  Rábcakapi  Rétalap 

 Románd  Sikátor  Sobor 

 Sokorópátka  Sopronnémeti  Szany 

 Szerecseny  Szil  Szilsárkány 

 Tarjánpuszta  Táp  Tápszentmiklós 

 Tárnokréti  Tényő  Tét 

 Töltéstava  Vág  Vámosszabadi 

 Veszprémvarsány  Vének  Zsebeháza 

8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság 

 Ásványráró  Bezenye  Darnózseli 

 Dunakiliti  Dunaremete  Dunasziget 

 Feketeerdő  Halászi  Hegyeshalom 

 Hédervár  Jánossomorja  Károlyháza 

 Kimle  Kisbodak  Levél 

 Lébény  Lipót  Máriakálnok 

 Mecsér  Mosonmagyaróvár  Mosonszolnok 

 Mosonudvar  Püski  Rajka 

 Újrónafő  Várbalog   

8/3. Soproni Járásbíróság 

 Agyagosszergény  Ágfalva  Babót 

 Beled  Cirák  Csapod 

 Csáfordjánosfa  Csér  Dénesfa 

 Ebergőc  Edve  Egyházasfalu 

 Fertőboz  Fertőd  Fertőendréd 

 Fertőhomok  Fertőrákos  Fertőszentmiklós 

 Fertőszéplak  Gyalóka  Gyóró 

 Harka  Hegykő  Hidegség 

 Himod  Hövej  Iván 

 Kapuvár  Kisfalud  Kópháza 

 Lövő  Mihályi  Nagycenk 

 Nagylózs  Nemeskér  Osli 

 Pereszteg  Petőháza  Pinnye 

 Pusztacsalád  Rábakecöl  Répceszemere 

 Répcevis  Röjtökmuzsaj  Sarród 

 Sopron  Sopronhorpács  Sopronkövesd 

 Szakony  Szárföld  Újkér 

 Und  Vadosfa  Vásárosfalu 

 Veszkény  Vitnyéd  Völcsej 

 Zsira     

9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen) 

9/1. Debreceni Járásbíróság 

 Álmosd  Bagamér  Balmazújváros 
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 Bocskaikert  Debrecen  Egyek 

 Fülöp  Hajdúbagos  Hajdúhadház 

 Hajdúsámson  Hortobágy  Hosszúpályi 

 Kokad  Létavértes  Mikepércs 

 Monostorpályi  Nyíracsád  Nyíradony 

 Nyírábrány  Nyírmártonfalva  Sáránd 

 Téglás  Tiszacsege  Újléta 

 Újszentmargita  Vámospércs   

9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság 

 Ártánd  Bakonszeg  Bedő 

 Berekböszörmény  Berettyóújfalu  Biharkeresztes 

 Bojt  Csökmő  Darvas 

 Derecske  Esztár  Furta 

 Gáborján  Hencida  Kismarja 

 Kornádi  Konyár  Körösszakál 

 Körösszegapáti  Magyarhomorog  Mezőpeterd 

 Mezősas  Nagykereki  Pocsaj 

 Szentpéterszeg  Tépe  Told 

 Újiráz  Váncsod  Vekerd 

 Zsáka     

9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság 

 Folyás  Görbeháza  Hajdúböszörmény 

 Hajdúdorog  Hajdúnánás  Polgár 

 Tiszagyulaháza  Újtikos   

9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság 

 Ebes  Hajdúszoboszló  Hajdúszovát 

 Nagyhegyes  Nádudvar   

9/5. Püspökladányi Járásbíróság 

 Báránd  Bihardancsháza  Biharnagybajom 

 Bihartorda  Földes  Kaba 

 Nagyrábé  Püspökladány  Sáp 

 Sárrétudvari  Szerep  Tetétlen 

10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger) 

10/1. Egri Járásbíróság 

 Andornaktálya  Balaton  Bátor 

 Bekölce  Bélapátfalva  Bodony 

 Bükkszenterzsébet  Bükkszentmárton  Bükkszék 

 Demjén  Eger  Egerbakta 
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 Egerbocs  Egercsehi  Egerszalók 

 Egerszólát  Erdőkövesd  Fedémes 

 Feldebrő  Felsőtárkány  Hevesaranyos 

 Istenmezeje  Ivád  Kerecsend 

 Kisfüzes  Maklár  Mátraballa 

 Mátraderecske  Mikófalva  Mónosbél 

 Nagytálya  Nagyvisnyó  Noszvaj 

 Novaj  Ostoros  Parád 

 Parádsasvár  Pétervására  Recsk 

 Sirok  Szajla  Szarvaskő 

 Szentdomonkos  Szilvásvárad  Szúcs 

 Tarnalelesz  Tarnaszentmária  Terpes 

 Váraszó  Verpelét   

10/2. Füzesabonyi Járásbíróság 

 Aldebrő  Besenyőtelek  Dormánd 

 Egerfarmos  Füzesabony  Kál 

 Kápolna  Kompolt  Mezőszemere 

 Mezőtárkány  Nagyút  Poroszló 

 Sarud  Szihalom  Tófalu 

 Új lőrincfalva     

10/3. Gyöngyösi Járásbíróság 

 Abasár  Adács  Atkár 

 Detk  Domoszló  Gyöngyös 

 Gyöngyöshalász  Gyöngyösoroszi  Gyöngyöspata 

 Gyöngyössolymos  Gyöngyöstarján  Halmajugra 

 Karácsond  Kisnána  Ludas 

 Markaz  Mátraszentimre  Nagyfüged 

 Nagyréde  Pálosvörösmart  Szücsi 

 Vámosgyörk  Vécs  Visonta 

 Visznek     

10/4. Hatvani Járásbíróság 

 Apc  Boldog  Csány 

 Ecséd  Hatvan  Heréd 

 Hort  Kerekharaszt  Lőrinci 

 Nagykökényes  Petőfibánya  Rózsaszentmárton 

 Zagyvaszántó     

10/5. Hevesi Járásbíróság 

 Átány  Boconád  Erdőtelek 

 Erk  Heves  Hevesvezekény 

 Kisköre  Kömlő  Pély 

 Tarnabod  Tarnaméra  Tarnaörs 

 Tarnaszentmiklós  Tarnazsadány  Tenk 
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 Tiszanána  Zaránk   

11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok) 

11/1. Szolnoki Járásbíróság 

 Besenyszög  Csataszög  Fegyvernek 

 Hunyadfalva  Kengyel  Kőtelek 

 Kuncsorba  Martfű  Nagykörű 

 Örményes  Rákóczifalva  Rákócziújfalu 

 Szajol  Szászberek  Szolnok 

 Tiszabő  Tiszagyenda  Tiszajenő 

 Tiszapüspöki  Tiszaroff  Tiszasüly 

 Tiszatenyő  Tiszavárkony  Tószeg 

 Törökszentmiklós  Újszász  Vezseny 

 Zagyvarékas     

11/2. Jászberényi Járásbíróság 

 Alattyán  Jánoshida  Jászalsószentgyörgy 

 Jászapáti  Jászágó  Jászárokszállás 

 Jászberény  Jászboldogháza  Jászdózsa 

 Jászfelsőszentgyörgy  Jászfényszaru  Jászivány 

 Jászjákóhalma  Jászkisér  Jászladány 

 Jászszentandrás  Jásztelek  Pusztamonostor 

11/3. Karcagi Járásbíróság 

 Berekfürdő  Karcag  Kenderes 

 Kisújszállás  Kunhegyes  Kunmadaras 

11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság 

 Cibakháza  Cserkeszőlő  Csépa 

 Kunszentmarton  Nagyrév  Öcsöd 

 Szelevény  Tiszaföldvár  Tiszainoka 

 Tiszakürt  Tiszasas   

11/5. Mezőtúri Járásbíróság 

 Kétpó  Mesterszállás  Mezőhék 

 Mezőtúr  Túrkeve   

11/6. Tiszafüredi Járásbíróság 

 Abádszalók  Nagyiván  Tiszabura 

 Tiszaderzs  Tiszafüred  Tiszaigar 

 Tiszaörs  Tiszaszentimre  Tiszaszőlős 

 Tomajmonostora     
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12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya) 

12/1. Tatabányai Járásbíróság 

 Bokod  Dad  Gyermely 

 Héreg  Kecskéd  Kömlőd 

 Környe  Oroszlány  Szákszend 

 Szárliget  Szomor  Tarján 

 Tatabánya  Várgesztes  Vértessomló 

 Vértesszőlős     

12/2. Esztergomi Járásbíróság 

 Annavölgy  Bajna  Bajót 

 Csolnok  Dág  Dorog 

 Dömös  Epöl  Esztergom 

 Kesztölc  Lábatlan  Leányvár 

 Máriahalom  Mogyorósbánya  Nagysáp 

 Nyergesújfalu  Piliscsév  Pilismarót 

 Sárisáp  Süttő  Tát 

 Tokod  Tokodaltáró  Úny 

12/3. Komáromi Járásbíróság 

 Aka  Almásfüzitő  Ács 

 Ácsteszér  Ászár  Bakonybánk 

 Bakonysárkány  Bakonyszombathely  Bana 

 Bábolna  Bársonyos  Csatka 

 Császár  Csém  Csép 

 Ete  Kerékteleki  Kisbér 

 Kisigmánd  Komárom  Mocsa 

 Nagyigmánd  Réde  Súr 

 Tárkány  Vérteskethely   

12/4. Tatai Járásbíróság 

 Baj  Dunaalmás  Dunaszentmiklós 

 Kocs  Naszály  Neszmély 

 Szomód  Tardos  Tata 

 Vértestolna     

13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat) 

13/1. Balassagyarmati Járásbíróság 

 Alsópetény  Balassagyarmat  Bánk 

 Becske  Bercei  Berkenye 

 Borsosberény  Cserháthaláp  Cserhátsurány 

 Csesztve  Csitár  Debercsény 
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 Dejtár  Diósjenő  Drégelypalánk 

 Endrefalva  Érsekvadkert  Felsőpetény 

 Galgaguta  Herencsény  Hollókő 

 Hont  Horpács  Hugyag 

 Iliny  Ipolyszög  Ipolyvece 

 Keszeg  Kétbodony  Kisecset 

 Legénd  Ludányhalászi  Magyargéc 

 Magyarnándor  Mohora  Nagylóc 

 Nagyoroszi  Nézsa  Nógrád 

 Nógrádkövesd  Nógrádmarcal  Nógrádmegyer 

 Nógrádsáp  Nógrádsipek  Nógrádszakál 

 Nőtincs  Őrhalom  Ősagárd 

 Patak  Patvarc  Piliny 

 Pusztaberki  Rétság  Rimóc 

 Romhány  Szalmatercs  Szanda 

 Szátok  Szendehely  Szente 

 Szécsénke  Szécsény  Szécsényfelfalu 

 Szügy  Tereske  Terény 

 Tolmács  Varsány   

13/2. Pásztói Járásbíróság 

 Alsótold  Bér  Bokor 

 Buják  Cserhátszentiván  Csécse 

 Ecseg  Egyházasdengeleg  Erdőkürt 

 Erdőtarcsa  Felsőtold  Garáb 

 Héhalom  Jobbágyi  Kálló 

 Kisbágyon  Kozárd  Kutasó 

 Mátraszőlős  Palotás  Pásztó 

 Szarvasgede  Szirák  Szurdokpüspöki 

 Tar  Vanyarc   

13/3. Salgótarjáni Járásbíróság 

 Bárna  Bátonyterenye  Cered 

 Dorogháza  Egyházasgerge  Etes 

 Ipolytarnóc  Karancsalja  Karancsberény 

 Karancskeszi  Karancslapujtő  Karancsság 

 Kazár  Kisbárkány  Kishartyán 

 Litke  Lucfalva  Márkháza 

 Mátramindszent  Mátranovák  Mátraszele 

 Mátraterenye  Mátraverebély  Mihálygerge 

 Nagybárkány  Nagykeresztúr  Nemti 

 Rákóczibánya  Ságújfalu  Salgótarján 

 Sámsonháza  Somoskőújfalu  Sóshartyán 

 Szilaspogony  Szuha  Vizslás 

 Zabar     

14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) 
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14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest) 

 Pilisborosjenő  Piliscsaba  Pilisjászfalu 

 Pilisszántó  Pilisszentiván  Pilisvörösvár 

 Solymár  Tinnye  Üröm 

14/2. Ceglédi Járásbíróság 

 Abony  Albertirsa  Cegléd 

 Ceglédbercel  Csemő  Dánszentmiklós 

 Jászkarajenő  Kőröstetétlen  Mikebuda 

 Tápiószőlős  Törtel  Újszilvás 

14/3. Dabasi Járásbíróság 

 Alsónémedi  Bugyi  Dabas 

 Felsőpakony  Gyál  Hernád 

 Inárcs  Kakucs  Ócsa 

 Örkény  Pusztavacs  Tatárszentgyörgy 

 Táborfalva  Újhartyán  Újlengyel 

14/4. Dunakeszi Járásbíróság 

 Csomád  Dunakeszi  Fót 

 Göd     

14/5. Gödöllői Járásbíróság 

 Aszód  Bag  Csömör 

 Dány  Domony  Erdőkertes 

 Galgahévíz  Galgamácsa  Gödöllő 

 Hévízgyörk  Iklad  Isaszeg 

 Kartal  Kerepes  Kistarcsa 

 Mogyoród  Nagytarcsa  Pécel 

 Szada  Tura  Valkó 

 Vácegres  Vácszentlászló  Veresegyház 

 Verseg  Zsámbok   

14/6. Monori Járásbíróság 

 Bénye  Csévharaszt  Ecser 

 Gomba  Gyömrő  Káva 

 Maglód  Mende  Monor 

 Monorierdő  Nyáregyháza  Péteri 

 Pilis  Sülysáp  Úri 

 Üllő  Vasad  Vecsés 

14/7. Nagykátai Járásbíróság 
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 Farmos  Kóka  Nagykáta 

 Pánd  Szentlőrinckáta  Szentmártonkáta 

 Tápióbicske  Tápiógyörgye  Tápióság 

 Tápiószecső  Tápiószele  Tápiószentmárton 

 Tóalmás     

14/8. Nagykőrösi Járásbíróság 

 Kocsér  Nagykőrös  Nyársapát 

14/9. Ráckevei Járásbíróság 

 Apaj  Áporka  Dömsöd 

 Kiskunlacháza  Lórév  Makád 

 Ráckeve  Szigetbecse  Szigetcsép 

 Szigetszentmárton  Szigetújfalu   

14/10. Szentendrei Járásbíróság 

 Budakalász  Csobánka  Dunabogdány 

 Kisoroszi  Leányfalu  Pilisszentkereszt 

 Pilisszentlászló  Pomáz  Pócsmegyer 

 Szentendre  Szigetmonostor  Tahitótfalu 

 Visegrád     

14/11. Váci Járásbíróság 

 Acsa  Bernecebaráti  Csörög 

 Csővár  Galgagyörk  Ipolydamásd 

 Ipolytölgyes  Kemence  Kismaros 

 Kisnémedi  Kosd  Kóspallag 

 Letkés  Márianosztra  Nagybörzsöny 

 Nagymaros  Őrbottyán  Penc 

 Perőcsény  Püspökhatvan  Püspökszilágy 

 Rád  Szob  Szokolya 

 Sződ  Sződliget  Tésa 

 Vác  Vácduka  Váchartyán 

 Váckisújfalu  Vácrátót  Vámosmikola 

 Verőce  Zebegény   

14/12. Budaörsi Járásbíróság 

 Biatorbágy  Budajenő  Budakeszi 

 Budaörs  Herceghalom  Nagykovácsi 

 Páty  Perbál  Remeteszőlős 

 Telki  Tök  Zsámbék 

14/13. Érdi Járásbíróság 
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 Diósd  Érd  Pusztazámor 

 Sóskút  Százhalombatta  Tárnok 

 Törökbálint     

14/14. Szigetszentmiklósi Járásbíróság 

 Délegyháza  Dunaharaszti  Dunavarsány 

 Halásztelek  Majosháza  Szigethalom 

 Szigetszentmiklós  Taksony  Tököl 

15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár) 

15/1. Kaposvári Járásbíróság 

 Alsóbogát  Baté  Bárdudvarnok 

 Bodrog  Bőszénfa  Büssü 

 Cserénfa  Csoma  Csombárd 

 Csököly  Ecseny  Edde 

 Felsőmocsolád  Fonó  Gadács 

 Gálosfa  Gige  Gölle 

 Hajmás  Hedrehely  Hencse 

 Hetes  Igal  Jákó 

 Juta  Kadarkút  Kaposfő 

 Kaposgyarmat  Kaposhomok  Kaposkeresztúr 

 Kaposmérő  Kaposszerdahely  Kaposújlak 

 Kaposvár  Kazsok  Kercseliget 

 Kisasszond  Kisgyalán  Kiskorpád 

 Kőkút  Magyaratád  Magyaregres 

 Mernye  Mezőcsokonya  Mike 

 Mosdós  Nagybajom  Nagyberki 

 Orci  Osztopán  Patalom 

 Patca  Pálmajor  Polány 

 Ráksi  Rinyakovácsi  Sántos 

 Simonfa  Somodor  Somogyaszaló 

 Somogyfajsz  Somogygeszti  Somogyjád 

 Somogysárd  Somogyszil  Szabadi 

 Szenna  Szentbalázs  Szentgáloskér 

 Szilvásszentmárton  Taszár  Újvárfalva 

 Várda  Visnye  Zimány 

 Zselickisfalud  Zselickislak  Zselicszentpál 

15/2. Barcsi Járásbíróság 

 Babócsa  Barcs  Bélavár 

 Bolhó  Csokonyavisonta  Darány 

 Drávagárdony  Drávatamási  Heresznye 

 Homokszentgyörgy  Istvándi  Kastélyosdombó 

 Kálmáncsa  Komlósd  Lad 

 Lakócsa  Patosfa  Péterhida 

 Potony  Rinyaújlak  Rinyaújnép 



 

130 

 Somogyaracs  Szentborbás  Szulok 

 Tótújfalu  Vízvár   

15/3. Fonyódi Járásbíróság 

 Balatonboglár  Balatonfenyves  Balatonlelle 

 Buzsák  Fonyód  Gamás 

 Gyugy  Hács  Karád 

 Kisberény  Látrány  Lengyeltóti 

 Ordacsehi  Öreglak  Pamuk 

 Somogybabod  Somogytúr  Somogyvámos 

 Somogyvár  Szőlősgyörök  Visz 

15/4. Marcali Járásbíróság 

 Balatonberény  Balatonkeresztúr  Balatonmáriafürdő 

 Balatonszentgyörgy  Balatonújlak  Böhönye 

 Csákány  Csömend  Főnyed 

 Gadány  Hollád  Hosszúvíz 

 Keleviz  Kéthely  Libickozma 

 Marcali  Mesztegnyő  Nagyszakácsi 

 Nemesdéd  Nemeskisfalud  Nemesvid 

 Nikla  Pusztakovácsi  Sávoly 

 Somogysámson  Somogysimonyi  Somogyszentpál 

 Somogyzsitfa  Szegerdő  Szenyér 

 Szőkedencs  Tapsony  Táska 

 Tikos  Varázsló  Vése 

 Vörs     

15/5. Nagyatádi Járásbíróság 

 Bakháza  Beleg  Berzence 

 Bolhás  Csurgó  Csurgónagymarton 

 Görgeteg  Gyékényes  Háromfa 

 Iharos  Iharosberény  Inke 

 Kaszó  Kisbajom  Kutas 

 Lábod  Nagyatád  Nagykorpád 

 Őrtilos  Ötvöskónyi  Pogányszentpéter 

 Porrog  Porrogszentkirály  Porrogszentpál 

 Rinyabesenyő  Rinyaszentkirály  Segesd 

 Somogybükkösd  Somogycsicsó  Somogyszob 

 Somogyudvarhely  Szabás  Szenta 

 Tarany  Zákány  Zsákányfalu 

15/6. Siófoki Járásbíróság 

 Andocs  Ádánd  Balatonendréd 

 Balatonföldvár  Balatonőszöd  Balatonszabadi 

 Balatonszárszó  Balatonszemes  Balatonvilágos 

 Bábonymegyer  Bálványos  Bedegkér 
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 Bonnya  Fiad  Kapoly 

 Kánya  Kára  Kereki 

 Kisbárapáti  Kőröshegy  Kötcse 

 Lulla  Miklósi  Nagyberény 

 Nagycsepely  Nágocs  Nyim 

 Pusztaszemes  Ságvár  Sérsekszőlős 

 Siófok  Siójut  Som 

 Somogyacsa  Somogydöröcske  Somogyegres 

 Somogymeggyes  Szántód  Szorosad 

 Szólád  Tab  Teleki 

 Tengőd  Torvaj  Törökkoppány 

 Zala  Zamárdi  Zics 

16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza) 

16/1. Nyíregyházi Járásbíróság 

 Apagy  Baktalórántháza  Balkány 

 Balsa  Berkesz  Besenyőd 

 Beszterec  Biri  Bököny 

 Buj  Demecser  Érpatak 

 Gávavencsellő  Gégény  Geszteréd 

 Ibrány  Kállósemjén  Kálmánháza 

 Kemecse  Kék  Kótaj 

 Laskod  Levelek  Magy 

 Nagycserkesz  Nagyhalász  Nagykálló 

 Napkor  Nyírbogdány  Nyíregyháza 

 Nyíribrony  Nyírjákó  Nyírkércs 

 Nyírpazony  Nyírtelek  Nyírtét 

 Nyírtura  Ófehértó  Paszab 

 Petneháza  Rakamaz  Ramocsaháza 

 Rohod  Sényő  Szabolcs 

 Szakoly  Székely  Szorgalmatos 

 Timár  Tiszabercel  Tiszadada 

 Tiszadob  Tiszaeszlár  Tiszalök 

 Tiszanagyfalu  Tiszarád  Tiszatelek 

 Tiszavasvári  Újfehértó  Vasmegyer 

16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság 

 Botpalád  Cégénydányád  Csaholc 

 Császló  Csegöld  Darnó 

 Fehérgyarmat  Fülesd  Gacsály 

 Garbolc  Gyügye  Hermánszeg 

 Jánkmajtis  Kérsemjén  Kisar 

 Kishódos  Kisnamény  Kispalád 

 Kisszekeres  Kölcse  Kömörő 

 Magosliget  Mánd  Méhtelek 

 Milota  Nagyar  Nagyhódos 

 Nagyszekeres  Nábrád  Nemesborzova 
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 Olcsvaapáti  Panyola  Penyige 

 Rozsály  Sonkád  Szamossályi 

 Szamosújlak  Szatmárcseke  Tiszabecs 

 Tiszacsécse  Tiszakóród  Tisztaberek 

 Tivadar  Tunyogmatolcs  Túristvándi 

 Túrricse  Uszka  Vámosoroszi 

 Zajta  Zsarolyán   

16/3. Kisvárdai Járásbíróság 

 Ajak  Anarcs  Benk 

 Dombrád  Döge  Eperjeske 

 Fényeslitke  Győröcske  Gyulaháza 

 Jéke  Kékcse  Kisvárda 

 Komoró  Lövőpetri  Mándok 

 Mezőladány  Nyírkarász  Nyírlövő 

 Nyírtass  Pap  Pátroha 

 Rétközberencs  Szabolcsbáka  Szabolcsveresmart 

 Tiszabezdéd  Tiszakanyár  Tiszamogyorós 

 Tiszaszentmárton  Tornyospálca  Tuzsér 

 Újdombrád  Újkenéz  Záhony 

 Zsurk     

16/4. Mátészalkai Járásbíróság 

 Csenger  Csengersima  Csengerújfalu 

 Fábiánháza  Fülpösdaróc  Géberjén 

 Győrtelek  Hodász  Jármi 

 Kántorjánosi  Kocsord  Komlódtótfalu 

 Mátészalka  Mérk  Nagydobos 

 Nagyecsed  Nyírcsaholy  Nyírkáta 

 Nyírmeggyes  Nyírparasznya  Ópályi 

 Ököritófülpös  Őr  Papos 

 Pátyod  Porcsalma  Rápolt 

 Szamosangyalos  Szamosbecs  Szamoskér 

 Szamosszeg  Szamostatárfalva  Tiborszállás 

 Tyukod  Ura  Vaja 

 Vállaj     

16/5. Nyírbátori Járásbíróság 

 Bátorliget  Encsencs  Kisléta 

 Máriapócs  Nyírbátor  Nyírbéltek 

 Nyírbogát  Nyírcsászári  Nyírderzs 

 Nyírgelse  Nyírgyulaj  Nyírlugos 

 Nyírmihálydi  Nyírpilis  Nyírvasvári 

 Ömböly  Penészlek  Piricse 

 Pócspetri  Terem   

16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság 
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 Aranyosapáti  Barabás  Beregdaróc 

 Beregsurány  Csaroda  Gelénes 

 Gemzse  Gulács  Gyüre 

 Hetefejércse  Ilk  Jánd 

 Kisvarsány  Lónya  Márokpapi 

 Mátyus  Nagyvarsány  Nyírmada 

 Olcsva  Pusztadobos  Tarpa 

 Tákos  Tiszaadony  Tiszakerecseny 

 Tiszaszalka  Tiszavid  Vámosatya 

 Vásárosnamény     

17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd) 

17/1. Szekszárdi Járásbíróság 

 Alsónána  Alsónyék  Báta 

 Bátaszék  Bogyiszló  Decs 

 Fadd  Fácánkert  Harc 

 Kistormás  Kölesd  Medina 

 Őcsény  Pörböly  Sárpilis 

 Sióagárd  Szálka  Szedres 

 Szekszárd  Tolna  Várdomb 

17/2. Bonyhádi Járásbíróság 

 Aparhant  Bátaapáti  Bonyhád 

 Bonyhádvarasd  Cikó  Felsőnána 

 Grábóc  Györe  Izmény 

 Kakasd  Kéty  Kisdorog 

 Kismányok  Kisvejke  Lengyel 

 Mórágy  Mőcsény  Mucsfa 

 Murga  Nagymányok  Nagy vej ke 

 Tevel  Váralja  Závod 

 Zomba     

17/3. Dombóvári Járásbíróság 

 Attala  Csibrák  Csikóstőttős 

 Dalmand  Dombóvár  Döbrököz 

 Gyulaj  Jágónak  Kapospula 

 Kaposszekcső  Kocsola  Kurd 

 Lápafő  Nak  Szakcs 

 Várong     

17/4. Paksi Járásbíróság 

 Bikács  Bölcske  Dunaföldvár 

 Dunaszentgyörgy  Gerjen  Györköny 

 Kajdacs  Madocsa  Nagydorog 
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 Németkér  Paks  Pálfa 

 Pusztahencse  Sárszentlőrinc  Tengelic 

17/5. Tamási Járásbíróság 

 Belecska  Diósberény  Dúzs 

 Értény  Felsőnyék  Fürged 

 Gyönk  Hőgyész  Iregszemcse 

 Kalaznó  Keszőhidegkút  Kisszékely 

 Koppányszántó  Magyarkeszi  Miszla 

 Mucsi  Nagykónyi  Nagyszékely 

 Nagyszokoly  Ozora  Pari 

 Pincehely  Regöly  Simontornya 

 Szakadát  Szakály  Szárazd 

 Tamási  Tolnanémedi  Udvari 

 Újireg  Varsád   

18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely) 

18/1. Szombathelyi Járásbíróság 

 Acsád  Alsóújlak  Andrásfa 

 Balogunyom  Bérbaltavár  Bozzai 

 Bucsu  Csehi  Csehimindszent 

 Csempeszkopács  Csipkerek  Dozmat 

 Egervölgy  Felsőcsatár  Gencsapáti 

 Gersekarát  Gyanógeregye  Győrvár 

 Hegyhátszentpéter  Horvátlövő  Ják 

 Kám  Kisunyom  Meszlen 

 Mikosszéplak  Nagytilaj  Narda 

 Nárai  Nemesbőd  Nemeskolta 

 Olaszfa  Oszkó  Pácsony 

 Perenye  Petőmihályfa  Pornóapáti 

 Püspökmolnári  Rábahidvég  Rábatöttös 

 Rum  Salköveskút  Sárfimizdó 

 Sé  Sorkifalud  Sorkikápolna 

 Sorokpolány  Söpte  Szemenye 

 Szentpéterfa  Szombathely  Tanakajd 

 Táplánszentkereszt  Telekes  Torony 

 Vasasszonyfa  Vaskeresztes  Vassurány 

 Vasszécseny  Vasszilvágy  Vasvár 

 Vát  Vép  Zsennye 

18/2. Körmendi Járásbíróság 

 Alsószölnök  Apátistvánfalva  Bajánsenye 

 Csákánydoroszló  Csörötnek  Daraboshegy 

 Döbörhegy  Döröske  Egyházashollós 

 Egyházasrádóc  Felsőjánosfa  Felsőmarác 

 Felsőszölnök  Gasztony  Halastó 
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 Halogy  Harasztifalu  Hegyháthodász 

 Hegyhátsál  Hegyhátszentjakab  Hegyhátszentmárton 

 Ispánk  Ivánc  Katafa 

 Kemestaródfa  Kercaszomor  Kerkáskápolna 

 Kétvölgy  Kisrákos  Kondorfa 

 Körmend  Magyarlak  Magyarnádalja 

 Magyarszecsőd  Magyarszombatfa  Molnaszecsőd 

 Nádasd  Nagykölked  Nagymizdó 

 Nagyrákos  Nemesmedves  Nemesrempehollós 

 Orfalu  Őrimagyarósd  Őriszentpéter 

 Pankasz  Pinkamindszent  Rábagyarmat 

 Rádóckölked  Rátót  Rönök 

 Szaknyér  Szakonyfalu  Szalafő 

 Szarvaskend  Szatta  Szentgotthárd 

 Szőce  Vasalja  Vasszentmihály 

 Velemér  Viszák   

18/3. Kőszegi Járásbíróság 

 Bozsok  Bük  Cák 

 Csepreg  Gyöngyösfalu  Horvátzsidány 

 Iklanberény  Kiszsidány  Kőszeg 

 Kőszegdoroszló  Kőszegpaty  Kőszegszerdahely 

 Lukácsháza  Lócs  Nemescsó 

 Ólmod  Peresznye  Pusztacsó 

 Tormásliget  Tömörd  Velem 

18/4. Sárvári Járásbíróság 

 Bejcgyertyános  Boba  Borgáta 

 Bő  Bögöt  Bögöte 

 Celldömölk  Chernelházadamonya  Csánig 

 Csénye  Csönge  Duka 

 Egyházashetye  Gérce  Gór 

 Hegyfalu  Hosszúpereszteg  Ikervár 

 Jákfa  Jánosháza  Karakó 

 Káld  Keléd  Kemeneskápolna 

 Kemenesmagasi  Kemenesmihályfa  Kemenespálfa 

 Kemenessömjén  Kemenesszentmárton  Kenéz 

 Kenyeri  Kissomlyó  Köcsk 

 Meggyeskovácsi  Megyehid  Mersevát 

 Mesterháza  Mesteri  Nagygeresd 

 Nagysimonyi  Nemeskeresztúr  Nemeskocs 

 Nemesládony  Nick  Nyőgér 

 Ostffyasszonyfa  Ölbő  Pápoc 

 Pecöl  Porpác  Pósfa 

 Rábapaty  Répcelak  Répceszentgyörgy 

 Sajtoskál  Sárvár  Simaság 

 Sitke  Sótony  Szeleste 

 Szergény  Tokorcs  Tompaládony 
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 Uraiújfalu  Vasegerszeg  Vashosszúfalu 

 Vámoscsalád  Vásárosmiske  Vönöck 

 Zsédeny     

19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém) 

19/1. Veszprémi Járásbíróság 

 Alsóörs  Aszófő  Balatonakali 

 Balatonakarattya  Balatonalmádi  Balatoncsicsó 

 Balatonfőkajár  Balatonfüred  Balatonfűzfő 

 Balatonkenese  Balatonszepezd  Balatonszőlős 

 Balatonudvari  Barnag  Bánd 

 Berhida  Csajág  Csopak 

 Dörgicse  Eplény  Felsőörs 

 Hajmáskér  Hárskút  Herend 

 Hidegkút  Jásd  Királyszentistván 

 Küngös  Litér  Lovas 

 Márkó  Mencshely  Monoszló 

 Nagyvázsony  Nemesvámos  Óbudavár 

 Örvényes  Ősi  Öskü 

 Paloznak  Papkeszi  Pécsely 

 Pétfürdő  Pula  Sóly 

 Szentantalfa  Szentgál  Szentjakabfa 

 Szentkirályszabadja  Tagyon  Tés 

 Tihany  Tótvázsony  Várpalota 

 Vászoly  Veszprém  Veszprémfajsz 

 Vilonya  Vöröstó  Zánka 

19/2. Ajkai Járásbíróság 

 Adorjánháza  Ajka  Apácatorna 

 Borszörcsök  Csehbánya  Csögle 

 Dabrony  Devecser  Doba 

 Egeralja  Farkasgyepű  Halimba 

 Iszkáz  Kamond  Karakószörcsök 

 Kerta  Kisberzseny  Kiscsősz 

 Kislőd  Kispirit  Kisszőlős 

 Kolontár  Magyarpolány  Nagyalásony 

 Nagypirit  Noszlop  Nyirád 

 Oroszi  Öcs  Pusztamiske 

 Somlójenő  Somlószőlős  Somlóvásárhely 

 Somlóvecse  Szőc  Tüskevár 

 Úrkút  Városlőd  Vid 

19/3. Pápai Járásbíróság 

 Adásztevel  Bakonyjákó  Bakonykoppány 

 Bakonypölöske  Bakonyság  Bakonyszentiván 

 Bakonyszücs  Bakonytamási  Béb 
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 Békás  Csót  Dáka 

 Döbrönte  Egyházaskesző  Ganna 

 Gecse  Gic  Homokbödöge 

 Kemeneshőgyész  Kemenesszentpéter  Kup 

 Külsővat  Lovászpatona  Magyargencs 

 Malomsok  Marcalgergelyi  Marcaltő 

 Mezőlak  Mihályháza  Nagyacsád 

 Nagydém  Nagygyimót  Nagytevel 

 Nemesgörzsöny  Nemesszalók  Németbánya 

 Nóráp  Nyárád  Pápa 

 Pápadereske  Pápakovácsi  Pápasalamon 

 Pápateszér  Takácsi  Ugod 

 Vanyola  Vaszar  Várkesző 

 Vinár     

19/4. Tapolcai Járásbíróság 

 Ábrahámhegy  Badacsonytomaj  Badacsonytördemic 

 Balatonederics  Balatonhenye  Balatonrendes 

 Bazsi  Bodorfa  Csabrendek 

 Dabronc  Gógánfa  Gyepükaján 

 Gyulakeszi  Hegyesd  Hegymagas 

 Hetyefő  Hosztót  Kapolcs 

 Káptalanfa  Káptalantóti  Kékkút 

 Kisapáti  Kővágóörs  Köveskál 

 Lesencefalu  Lesenceistvánd  Lesencetomaj 

 Megyer  Mindszentkálla  Monostorapáti 

 Nemesgulács  Nemeshany  Nemesvita 

 Raposka  Révfülöp  Rigács 

 Salföld  Sáska  Sümeg 

 Sümegprága  Szentbékkálla  Szentimrefalva 

 Szigliget  Taliándörögd  Tapolca 

 Ukk  Uzsa  Veszprémgalsa 

 Vigántpetend  Zalaerdőd  Zalagyömörő 

 Zalahaláp  Zalameggyes  Zalaszegvár 

19/5. Zirci Járásbíróság 

 Bakonybél  Bakonynána  Bakonyoszlop 

 Bakonyszentkirály  Borzavár  Csesznek 

 Csetény  Dudar  Lókút 

 Nagyesztergár  Olaszfalu  Pénzesgyőr 

 Porva  Szápár  Zirc 

20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg) 

20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság 

 Alibánfa  Almásháza  Alsónemesapáti 

 Babosdöbréte  Bagod  Bak 
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 Baktüttös  Becsvölgye  Bezeréd 

 Bocfölde  Boncodfölde  Böde 

 Bucsuszentlászló  Csatár  Csertalakos 

 Csonkahegyhát  Csöde  Dobronhegy 

 Egervár  Gellénháza  Gombosszeg 

 Gősfa  Gutorfölde  Gyűrűs 

 Hagyárosbörönd  Hottó  Iborfia 

 Kávás  Kemendollár  Keménfa 

 Kisbucsa  Kiskutas  Kispáli 

 Kustánszeg  Lakhegy  Lickóvadamos 

 Milejszeg  Misefa  Nagykapornak 

 Nagykutas  Nagylengyel  Nagypáli 

 Nemesapáti  Nemeshetés  Nemesrádó 

 Nemessándorháza  Nemesszentandrás  Németfalu 

 Orbányosfa  Ormándlak  Ozmánbűk 

 Pacsa  Padár  Pálfíszeg 

 Pethőhenye  Petrikeresztúr  Pókaszepetk 

 Pölöske  Pusztaederics  Pusztaszentlászló 

 Salomvár  Sárhida  Söjtör 

 Szentkozmadombja  Szentpéterfölde  Szentpéterúr 

 Teskánd  Tilaj  Tófej 

 Vasboldogasszony  Vaspör  Vöckönd 

 Zalaboldogfa  Zalacséb  Zalaegerszeg 

 Zalaháshágy  Zalaigrice  Zalaistvánd 

 Zalalövő  Zalaszentgyörgy  Zalaszentiván 

 Zalaszentlőrinc  Zalaszentmihály  Zalatárnok 

20/2. Keszthelyi Járásbíróság 

 Alsópáhok  Balatongyörök  Batyk 

 Bókaháza  Cserszegtomaj  Dióskál 

 Döbröce  Dötk  Egeraracsa 

 Esztergályhorváti  Felsőpáhok  Gétye 

 Gyenesdiás  Hévíz  Kallósd 

 Karmacs  Kehidakustány  Keszthely 

 Kisgörbő  Kisvásárhely  Ligetfalva 

 Mihályfa  Nagygörbő  Nemesbük 

 Óhid  Pakod  Rezi 

 Sármellék  Sénye  Sümegcsehi 

 Szalapa  Szentgyörgyvár  Tekenye 

 Türje  Vállus  Várvölgy 

 Vindornyafok  Vindornyalak  Vindornyaszőlős 

 Vonyarcvashegy  Zalaapáti  Zalabér 

 Zalacsány  Zalaköveskút  Zalaszántó 

 Zalaszentgrót  Zalaszentlászló  Zalaszentmárton 

 Zalavár  Zalavég   

20/3. Lenti Járásbíróság 

 Alsószenterzsébet  Baglad  Barlahida 
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 Belsősárd  Bödeháza  Csesztreg 

 Csőmödér  Dobri  Felsőszenterzsébet 

 Gáborjánháza  Gosztola  Hernyék 

 Iklódbördőce  Kálócfa  Kányavár 

 Kerkabarabás  Kerkafalva  Kerkakutas 

 Kerkateskánd  Kissziget  Kozmadombja 

 Külsősárd  Lendvadedes  Lendvajakabfa 

 Lenti  Lovászi.  Magyarföld 

 Márokföld  Mikekarácsonyfa  Nemesnép 

 Nova  Ortaháza  Páka 

 Pórszombat  Pördefölde  Pusztaapáti 

 Ramocsa  Resznek  Rédics 

 Szentgyörgyvölgy  Szécsisziget  Szijártóháza 

 Szilvágy  Tormafölde  Tornyiszentmiklós 

 Zalabaksa  Zalaszombatfa  Zebecke 

20/4. Nagykanizsai Járásbíróság 

 Alsórajk  Balatonmagyaród  Bánokszentgyörgy 

 Bázakerettye  Becsehely  Belezna 

 Bocska  Borsfa  Börzönce 

 Bucsuta  Csapi  Csörnyeföld 

 Eszteregnye  Felsőrajk  Fityeház 

 Füzvölgy  Galambok  Garabonc 

 Gelse  Gelsesziget  Hahót 

 Homokkomárom  Hosszúvölgy  Kacorlak 

 Kerecseny  Kerkaszentkirály  Kilimán 

 Kiscsehi  Kisrécse  Kistolmács 

 Lasztonya  Letenye  Lispeszentadorján 

 Liszó  Magyarszentmiklós  Magyarszerdahely 

 Maróc  Miháld  Molnári 

 Murakeresztúr  Murarátka  Muraszemenye 

 Nagybakónak  Nagykanizsa  Nagyrada 

 Nagyrécse  Nemespátró  Oltárc 

 Orosztony  Pat  Petrivente 

 Pölöskefő  Pötréte  Pusztamagyaród 

 Rigyác  Sand  Semjénháza 

 Sormás  Surd  Szentliszló 

 Szentmargitfalva  Szepetnek  Tótszentmárton 

 Tótszerdahely  Újudvar  Valkonya 

 Várfölde  Zajk  Zalakaros 

 Zalakomár  Zalamerenye  Zalasárszeg 

 Zalaszabar  Zalaszentbalázs  Zalaszentjakab 

 Zalaújlak     

” 
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2. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„4. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez 

A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területe 

közigazgatási jogvitákban 

1. Fővárosi Törvényszék 

 Budapest főváros     

2. Budapest Környéki Törvényszék 

 Nógrád megye  Pest megye   

3. Debreceni Törvényszék 

 Hajdú-Bihar megye  Jász-Nagykun-Szolnok megye  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

4. Győri Törvényszék 

 Győr-Moson-Sopron megye  Komárom-Esztergom megye  Vas megye 

5. Miskolci Törvényszék 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye  Heves megye   

6. Pécsi Törvényszék 

 Baranya megye  Somogy megye  Tolna megye 

7. Szegedi Törvényszék 

 Bács-Kiskun megye  Békés megye  Csongrád megye 

8. Veszprémi Törvényszék 

 Fejér megye  Veszprém megye  Zala megye 

” 
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3. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„5. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez 

A törvénykezési helyek 

1. Veszprémi Járásbíróság 

1. Balatonfüred” 
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4. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„2. melléklet a 2011. évi CLXII. törvényhez 

A bírák fizetési fokozatai és az alapilletmény megállapításához szükséges 

szorzószámok 

   A  B 

 1.  Fizetési fokozatok  Szorzószámok 

 2.  1.  1,00 

 3.  2.  1,10 

 4.  3.  1,20 

 5.  4.  1,25 

 6.  5.  1,30 

 7.  6.  1,35 

 8.  7.  1,40 

 9.  8.  1,45 

 10.  9.  1,50 

 11.  10.  1,55 

 12.  11.  1,60 

 13.  12.  1,65 

 14.  13.  1,70 

 15.  14.  1,75 

 

” 
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5. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„3. melléklet a 2011. évi CLXII. törvényhez 

A vezetői munkakörök és az ahhoz tartozó pótlék a bírói illetményalap 

százalékában 

   A  B 

 1.  A vezetői munkakörök  Százalék 

 2.  A Kúria elnökhelyettese  80 

 3.  Az ítélőtábla elnöke  60 

   A Kúria kollégiumvezetője és főtitkára   

   A Fővárosi Törvényszék elnöke   

 4.  Az ítélőtábla elnökhelyettese  50 

   A Kúria kollégiumvezető-helyettese és főtitkár-helyettese   

   A törvényszék elnöke   

 5.  A Kúria tanácselnöke  45 

   Az ítélőtábla kollégiumvezetője   

   A Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese   

 6.  Az ítélőtábla kollégiumvezető-helyettese  40 

 7.  Az ítélőtábla tanácselnöke  35 

   A Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetője   

   A törvényszék elnökhelyettese   

 8.  A Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese  30 

   A törvényszék kollégiumvezetője   

   A nagyobb járásbíróság elnöke   

 9.  A törvényszék kollégiumvezető-helyettese  25 

   A törvényszék tanácselnöke   

   A törvényszék csoportvezetője   

   A nagyobb járásbíróság elnökhelyettese   

   A kisebb járásbíróság elnöke   

 10.  A törvényszék csoportvezető-helyettese  20 

   A nagyobb járásbíróság csoportvezetője   

 11.  A nagyobb járásbíróság csoportvezető-helyettese  15 

   A kisebb járásbíróság elnökhelyettese   

 

” 



 

144 

6. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„3. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez 

Az I. fizetési osztály (bírósági titkár, igazságügyi szakértő) fizetési fokozatai és 

az azokhoz tartozó szolgálati idő, valamint az alapilletmény alsó és felső 

határai 

 

1. Bírósági titkár 

   A  B  C  D  E 

 1.  Fizetési fokozat  Szolgálati idő (év)  Alsó határ szorzószáma  Felső határ szorzószáma 

 2.  1.  0  3  0,84  0,92 

 3.  2.  4  7  0,90  1,08 

 4.  3.  8  11  0,98  1,19 

 5.  4.  12  18  1,04  1,25 

 6.  5.  19  25  1,09  1,31 

 7.  6.  26  35  1,14  1,37 

 8.  7.  36    1,26  1,40 

2. Igazságügyi szakértő 

   A  B  C  D  E 

 1.  Fizetési fokozat  Szolgálati idő (év)  Alsó határ szorzószáma  Felső határ szorzószáma 

 2.  1.  0  3  0,84  0,92 

 3.  2.  4  7  0,90  1,08 

 4.  3.  8  11  0,98  1,19 

 5.  4.  12  18  1,04  1,25 

 6.  5.  19  25  1,09  1,31 

 7.  6.  26  35  1,14  1,37 

 8.  7.  36    1,26  1,40 

 

” 
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7. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„4. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez 

A II. fizetési osztály (bírósági fogalmazó, szakértőjelölt) fizetési fokozatai és az 

azokhoz tartozó szolgálati idő, valamint az alapilletmény alsó és felső határai 

1. Bírósági fogalmazó 

   A  B  C  D  E 

 1.  Fizetési fokozat  Szolgálati idő (év)  Alsó határ szorzószáma  Felső határ szorzószáma 

 2.  1.  0  1  0,53  0,74 

 3.  2.  2  3  0,57  0,79 

 4.  3.  4    0,60  0,83 

2. Szakértőjelölt 

   A  B  C  D  E 

 1.  Fizetési fokozat  Szolgálati idő (év)  Alsó határ szorzószáma  Felső határ szorzószáma 

 2.  1.  0  1  0,53  0,74 

 3.  2.  2  3  0,57  0,79 

 4.  3.  4    0,60  0,83 

 

” 
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8. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

 

„5. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez 

A III. fizetési osztály (szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű tisztviselő, 

technikus) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó szolgálati idő, valamint az 

alapilletmény alsó és felső határai 

   A  B  C  D  E 

 1.  Fizetési fokozat  Szolgálati idő (év)  Alsó határ szorzószáma  Felső határ szorzószáma 

 2:  1.  0  3  0,42  0,70 

 3.  2.  4  7  0,54  0,76 

 4.  3.  8  11  0,59  0,88 

 5.  4.  12  18  0,65  0,92 

 6.  5.  19  25  0,73  1,05 

 7.  6.  26  30  0,81  1,09 

 8.  7.  31  35  0,85  1,13 

 9.  8.  36    0,90  1,16 

            

 

” 
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9. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„6. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez 

A IV. fizetési osztály (nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű, valamint 

középfokú iskolai végzettségű tisztviselő, írnok és technikus) fizetési fokozatai 

és az azokhoz tartozó szolgálati idő, valamint az alapilletmény alsó és felső 

határai 

   A  B  C  D  E 

 1.  Fizetési fokozat  Szolgálati idő (év)  Alsó határ szorzószáma  Felső határ szorzószáma 

 2.  1.  0  3  0,38  0,47 

 3.  2.  4  7  0,42  0,54 

 4.  3.  8  11  0,46  0,66 

 5.  4.  12  18  0,53  0,73 

 6.  5.  19  25  0,56  0,77 

 7.  6.  26  30  0,59  0,80 

 8.  7.  31  35  0,65  0,85 

 9.  8.  36    0,72  0,93 

 

” 
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10. melléklet a 2019. évi …törvényhez 

„7. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez 

A V. fizetési osztály (vezetői munkakör) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó 

alapilletmények alsó és felső határai 

   A  B  C 

 1.  Fizetési fokozat  Alsó határ 

szorzószáma 

 Felső határ 

szorzószáma 

 2.  Főosztályvezető, az egyéb igazságügyi szerv vezetője és helyettese  1,23  1,85 

 3.  Főosztályvezető-helyettes, igazgató  1,09  1,74 

 4.  Osztályvezető, igazgatóhelyettes  0,97  1,62 

 5.  Osztályvezető-helyettes  0,68  1,51 

 6.  Csoportvezető  0,64  1,45 

 7.  Csoportvezető-helyettes, bírósági irodavezető  0,53  1,39 

 

” 
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Általános indokolás 

A Javaslat, folytatja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) koncepciójában megfogalmazott azon célkitűzés megvalósítását, miszerint a hatósági 

eljárás megindulása/megindítása és az abban hozott anyagi jogerős bírósági döntés 

meghozatala között a lehető legrövidebb időtartam teljen el. Az Ákr. szem előtt tartja a 

közigazgatási ügyek végleges rendezésének elsődleges kívánalmát, így a jogorvoslati rendszer 

kialakítása során a döntések ellen igénybe vehető jogorvoslati eszköztárat az anyagi jogerő 

mielőbbi beálltához igazította. Az Ákr. jogorvoslati rendszerében fellebbezésnek kizárólag 

akkor van helye, ha azt a törvény kifejezetten megengedi, azonban az Ákr. 116. § (2) 

bekezdés a) pontja rendelkezik arról is, hogy fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási 

(kerületi) hivatal vezetője hozta. Az Ákr. hatálybalépése óta a rendelkezésre álló adatok 

alapján változatlanul a legtöbb területen elenyésző – leggyakrabban 0,5 % alatti – a 

fellebbezéssel támadott hatósági döntések aránya, ugyanakkor a másodfokú eljárásban 

született határozatok 20-25%-ában is közigazgatási pert indítottak a felek. Mindezek alapján – 

a fenti célkitűzés megvalósítása érdekében – indokolt a járási (kerületi) hivatali hatósági 

eljárásokhoz kapcsolódó jogorvoslati rendszer felülvizsgálata eredményeként egyfokú 

hatósági eljárási modellt kialakítani. A jogorvoslati rendszer hatékonysága és időszerűsége 

biztosítása érdekében – perelhárító, illetve permegelőző eljárási eszközként – szükséges a 

felügyeleti szerv (a korábbi másodfokú hatáskörrel is rendelkező kormányhivatal) számára a 

jogsérelem orvoslásának lehetőségét biztosítani. 

A jogorvoslati rendszer hatékonysága csak úgy biztosítható, ha a közigazgatási perek 

fórumrendszere egyszerű és átlátható. A jelenlegi „két és fél szint” – KMB-k első fokon, 

Fővárosi Törvényszék első és másodfokon, a Kúria másodfokon, felülvizsgálati eljárásban, 

illetve szűk körben első és végső fokon. Sőt egyes választási ügyekben járásbíróságok, 

valamint az ítélőtáblák járnak el első és végső fokon! – helyett indokolt, hogy kétszintű (a 

nyolc kiemelt KMB helyett első fokon az azokkal megegyező székhelyű és illetékességi 

területű törvényszékek, másodfokon, felülvizsgálati eljárásban, illetve szűk körben első és 

végső fokon pedig a Kúria eljárásával) közigazgatási bíráskodás valósuljon meg. 

E jogorvoslati rendszer kialakítása nem pusztán a hatósági eljárásjogi változását igényli, 

hanem szükséges a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényt (a 

továbbiakban: Bszi.), valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvényt (a továbbiakban: Bjt.) módosítása is. Ezek – a fentieken túl – egyebek mellett 

megszüntetik a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat, létrehozzák a járásbíróság 

törvénykezési helyét, mint a járásbíróság szervezeti egységét. 

Az egységes és az Alaptörvénnyel összhangban álló joggyakorlat elsősorban nem igazgatási 

eszközök, hanem a Kúria döntéseinek kötelező ereje biztosítja, mert így a jogorvoslat során 

gyorsan elérhető az eredmény. A korlátozott precedens-rendszer, amely eredetileg az 

angolszász jogban jelent meg, de egyre jobban áthatja a kontinentális jogrendszereket is, a 

jogegység biztosításának alkotmányos, gyors és hatékony eszköze. A Javaslat értelmében a 

bíróságok kötelesek a Kúria jogértelmezését követni. (Figyelemmel arra, hogy az Abtv. 
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értelmében az Alkotmánybíróság döntése mindenkire, így a bíróságokra nézve is kötelező, ezt 

nem szükséges ismételten rögzíteni.) A rendelkezés ugyanakkor nem sértheti az ítélkező bírók 

(eljáró tanácsok) személyes függetlenségét. Ennek biztosítása érdekében teszi lehetővé a 

törvényjavaslat az eltérést a Kúria jogértelmezésétől, ha az az ügy körülményei vagy az 

Alaptörvénnyel való összhang érdekében szükséges. Az eltérést az eljáró bíró (tanács) köteles 

külön indokolni. Az eltérés megalapozottságának vitatását lehetővé kell tenni a felek számára, 

amire elsősorban a büntető, polgári és közigazgatási perrendtartásokról szóló törvényekben 

biztosított rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközök alkalmasak. Arra az esetre, ha a 

feleknek már nem áll rendelkezésére jogorvoslati eszköz, mert azokat már kimerítette a fél, 

vagy ilyen eszköz igénybevétele kizárt (ide értve azt az esetet is, ha a Kúria tanácsa tért el a 

joggyakorlattól) a törvényjavaslat új jogorvoslati eszközként biztosítja a jogegységi panaszt. 

Mindez a Bszi. jogegységi eljárásra vonatkozó szabályai pontosítását is szükségessé teszi. 

A járásbíróság székhelyétől különböző településen működő szervezeti egység, a 

törvénykezési hely létrehozható, de nem kötelezően létrehozandó szervezeti egysége a 

járásbíróságnak. 

A Javaslat a törvényi alapjait teremti meg az új szervezeti egységnek, azonban arról az egyes 

járásbíróságok helyzetének, statisztikai adatainak, az ország különböző térségeiben való 

elhelyezkedési sajátosságainak figyelembe vételével egyedileg szükséges dönteni – és a 

döntést törvényi szinten rögzíteni –, hogy ezt az új szervezeti egységet mely járásbíróság 

esetében indokolt létrehozni. Hasonlóan a bíróságok elnevezéséhez és illetékességi 

területéhez, azt is a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvényben (a továbbiakban: 2010. évi 

CLXXXIV. törvény) kell rögzíteni, hogy mely járásbíróságon működik majd az új szervezeti 

egység. 

A Javaslat alapján a járásbíróság törvénykezési helye a járásbíróság szervezeti egységeként 

működhet a jövőben, amelyet igazságügyi alkalmazott csoportvezető vezet. Azt, hogy a 

járásbírósági székhely és a törvénykezési hely között az ügyek elosztása milyen módon 

történik, az ügyelosztási rendben kell rögzíteni. Ha a bíró szolgálati helye olyan járásbíróság, 

amelynek szervezeti egységeként törvénykezési hely működik, a bíró a tevékenységét az 

ügyelosztási rendben foglaltaknak megfelelően mind a járásbíróság székhelyén, mind a 

törvénykezési helyen folytatja egyes, a törvényben meghatározott kivételekkel. 

A magánjogi jogviták eldöntése során alkalmazandó eljárási szabályokat a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) határozza meg, míg a 

közigazgatási jogviták elbírálásának eljárási szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) rendezi. A két eljárási kódex egyidejűleg, 2018. 

január 1-jén lépett hatályba, önálló eljárási szabályrendszert alkalmazva a jogviták e két 

típusára.  

A Pp. módosításának indoka, hogy átvezesse a törvényben a fentiekkel összefüggő 

változásokat, és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnésére és a munkaügyi 
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bíráskodás megváltozott szervezeti kereteire tekintettel elvégezze a munkaügyi bíráskodást 

érintő eljárásjogi vonatkozású változtatásokat. 

A Kp. módosítások egyik iránya szintén a perjogi szabályoknak az egyfokú járási hivatali 

eljárások kialakításával összefüggő perjogi szabályok megteremtése. A másik lényeges 

tartalmi változás a közigazgatási nemperes eljárásokra vonatkozó szabályozás integrálása a 

közigazgatási perjogi szabályok általános rendszerébe.  

A Kp. és a Pp. mellett több, sarkalatos perjogi rendelkezéseket tartalmazó törvény is 

módosításra kerül az Ákr.-rel és a Kp.-vel való összhang megteremtése érdekében, az azokhoz 

kapcsolódó teljes jogrendszeri felülvizsgálat részeként. A módosítás tehát magában foglalja az 

ágazati szabályozások általános közigazgatási hatósági eljárásjogi- és perjogi rendszerrel való 

összehangolását, így az Ákr. és a Kp. által bevezetett terminológiai újítások átvezetését, 

illetve számos, a Kp. rendelkezéseivel párhuzamos vagy azzal ellentétes rendelkezés 

deregulációját.  

Az Ákr. egyik legnagyobb újítása az Ákr. alkalmazásának elsődlegessége, miszerint a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 
szóló 2004. évi CXL. 

törvénnyel (a továbbiakban: Ket.) ellentétben a kódextől csupán szűk körben van lehetőség 

eltérni. Ennek megfelelően hatályon kívül helyezendőek azon szabályok, melyek ellentétesek 

az Ákr.-rel.  

A módosítások döntő többsége csupán terminológiai-technikai jellegű, a céljuk az ágazati 

törvények és a Kp. koherenciájának megteremtése, így például a „bírósági felülvizsgálat” 

terminológiája helyett a „közigazgatási perben megtámadható” kifejezés használata, és ezzel 

a „felülvizsgálat” kettős értelmezésének megszüntetése, miáltal a közigazgatási perjogban a 

„felülvizsgálat” fogalma a továbbiakban kizárólag a bírósági hatáskörbe tartozó rendkívüli 

perorvoslatot jelenti majd. Terminológiai változás, hogy az Ákr. a „jogerő” helyett a 

„véglegesség”, a „jogsegély” helyett a „megkeresés” kifejezést használja, ezek esetében 

szövegcserés módosításra kerül sor. Hasonlóan szükséges deregulálni azokat a sarkalatos 

rendelkezést tartalmazó ágazati törvények által megállapított perjogi szabályokat, amelyek a 

Kp. szabályait megismétlik, vagy a Kp. szabályaitól indokolatlanul eltérnek, illetve a Kp. új 

rendszerétől idegen rendelkezéseket tartalmaznak (pl. a bíróság soronkívüli eljárásának 

előírása). E körbe tartozik a nemperes eljárást indokolatlanul előíró rendelkezések 

módosítása is. a nemperes eljárást a Kp. a feltétlenül szükséges alkalmazási körre szorítja 

vissza a közigazgatási perjog területéről, s helyette az egyszerűsített per eljárásjogi 

intézményét alkalmazza, amely – mivel ebben nem bírósági titkár, hanem közigazgatási bíró 

jár el – a jogorvoslati jog és a tisztességes eljáráshoz való jog szempontjából egyaránt 

megfelelőbb. Emiatt módosítani szükséges tehát minden olyan ágazati rendelkezést is, 

amely a bírósági jogorvoslat kereteként indokolatlanul a nemperes eljárást nevesíti. 

Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján eljárva, a tanúk zártan kezelt adatai 

védelmének eljárásrendjével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-

ellenesség tárgyában meghozta a 7/2019. (III.22.) AB határozatát, melynek rendelkező része 

3. pontjában – hivatalból eljárva – megállapította, hogy az Alaptörvény XXIV. cikk (1) 
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bekezdésébe valamint a XXVIII. cikk (1) és (3) bekezdéseibe ütköző mulasztásban 

megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a jogalkotó nem 

szabályozta a tanúk zártan kezelt adatainak a különböző eljárási törvények hatálya alá 

kerülése esetén fennálló védelmének eljárásrendjét. Határozatában az Alkotmánybíróság 

kitért arra, hogy a jogalkotói feladat elmulasztásának minősül, ha a jogi szabályozás 

Alaptörvényből levezethető lényeges tartalma hiányos, egyúttal vizsgálta a tárgybeli 

ügyben, hogy a közigazgatási eljárásokban érvényesülő „védett tanú” szabályozás 

összhangban van-e az Alaptörvényből levezethető követelményekkel. A tárgybeli 

alkotmányjogi panasz alapján kikristályosodó alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés 

abban állt, hogy egy közigazgatási ügyben a „védett tanú” jogintézményének 

alkalmazásakor milyen eljárási garanciáknak kell érvényesülniük az eljárás során. Az 

Alkotmánybíróság rögzítette, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetből fakadóan sérült az 

indítványozó tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, tisztességes bírósági eljáráshoz való 

joga, különösen a védelemhez való joga. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság 

megállapította, hogy az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésébe, a XXVIII. cikk (1) és (3) 

bekezdéseibe ütköző mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn annak 

következtében, hogy a jogalkotó nem szabályozta a tanúk zártan kezelt adatainak a 

különböző eljárási törvények hatálya alá kerülése esetén fennálló védelmének eljárásrendjét, 

és egyúttal a mulasztást elkövető Országgyűlést felhívta a hiányzó szabályozás 2019. 

december 31-ig történő pótlására. Jelen módosítás célja e mulasztás orvoslása, a védett 

tanúra és a védet adatra vonatkozó szabályozás kiegészítése útján. 

Fontos továbbá hangsúlyozni azt is, hogy az Alkotmánybíróság fenti határozatában 

megfogalmazott azon követelmény, mely szerint a védett tanú védelemhez való joga nem 

zárhatja ki, és csak szükséges mértékben korlátozhatja az ügyfél védelemhez való jogát, az 

Ákr. szabályai alapján megfelelően biztosított. Ezt támasztja alá az, hogy noha a 

tanúmeghallgatásra vonatkozó szabályok alapján annak a tanúnak a meghallgatásán, akinek 

az adatai zártan kezelését rendelte el a hatóság, ő nem lehet jelen, de ez nem képezi 

akadályát annak, hogy 

- a tanú meghallgatása előtt a tanúnak címzett kérdés feltevését indítványozza a hatóságnál; 

- e tanúvallomás tartalmát megismerje, arra észrevételt tegyen; továbbá 

- a vallomás alapján további, kiegészítő kérdés feltevését, esetleg a tanú vallomástételének 

megismétlését, felvételét indítványozhassa. 

Természetesen a hatóságnak a bizonyítási eljárás ezen mozzanatairól, döntése 

indokolásában, a bizonyítékok mérlegelése kapcsán, az elutasított bizonyítási indítványokkal 

egyetemben számot kell adnia. 

Fontos újítás, hogy a módosítást követően az adatok zárt kezelésére kérelemre, vagy 

hivatalból is sor kerülhet abban az esetben, ha ugyanazon történeti tényállás alapján a 

jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan zajló más bírósági vagy hatósági 

eljárásban az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító 
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adatainak és lakcímének zártan kezelését rendelték el. Külön kiemelendő e módosítás 

kapcsán, hogy a különböző (egymást követő vagy párhuzamos) bírósági vagy hatósági 

eljárásokban – ideértve a büntetőeljárás egészét is – tehát a történeti tényállásnak kell 

azonosnak lennie, a törvényi tényállásra ez a követelmény – különös tekintettel a 

büntetőügyek szigorú dogmatikájára – nem alkalmazható. Ennek vizsgálata és megítélése a 

hatóság hatáskörébe tartozik, azonban, ha a hatóság megállapítja a történeti tényállások 

azonosságát úgy az adatok zárt kezeléséhez elegendő, ha azt az érintett kéri, vagy a hatóság 

hivatalos tudomást szerez a más eljárásban biztosított védelemről. Ebben az esetben tehát a 

hatóságnak nincs mérlegelési joga, vagyis – azonos történeti tényállás esetén – a természetes 

személyazonosító adatok és lakcím zárt kezelését kötelezően el kell rendelnie 

Tekintettel arra, hogy a tanúk zártan kezelt adatainak a különböző eljárási törvények hatálya 

alá kerülése a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt (a továbbiakban: 

Pp.) is érinti, indokolt rámutatni arra, hogy a hatályos Pp. szabályozása már jelenleg is 

tartalmazza azokat a garanciális rendelkezéseket, amelyek biztosítják a más eljárásban 

elrendelt zárt adatkezelés által védett adatoknak a polgári eljárás során történő további 

védelmét is.  

A 2018. január 1. napján hatályba lépett Pp. 322. § (7) bekezdése alapján a bíróság 

gondoskodik arról, hogy az e §-ban nem nevesített, törvény által védett egyéb adat ne 

kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, az adat törvényben 

meghatározott védelme a bíróság eljárásában is biztosított legyen. 

A Pp. 322. § (7) bekezdése alapján a bíróság kötelessége gondoskodni arról, hogy az irat- és 

adatbeszerzés során rendelkezésére bocsátott – a Pp. 322. § (2) bekezdése szerint minősített 

adatnak, üzleti titoknak, hivatásbeli titoknak, vagy törvényben meghatározott más titoknak 

nem minősülő – törvény által védett egyéb adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson 

illetéktelen személy tudomására, illetve az adat törvényben meghatározott védelme a 

bírósági eljárásban is biztosított legyen.  

Ez a kötelezettség azt is jelenti, hogy a bírósági eljárásban bejelentett, és ott esetleg 

nyilvánosságra került adat nem kapcsolható össze a megelőző eljárásban (például hatósági 

eljárásban) védelem alatt álló adattal. A bírósági eljárásban bejelentett adat zárt 

adatkezelésének feloldása ugyanis nem járhat együtt azzal, hogy a hatósági iratban kezelt 

zárt adatok is hozzáférhetővé válhassanak a peres felek számára és ezzel a hatósági adat zárt 

kezelése is megszűnjön. A hivatkozott rendelkezés alapján a hatósági adat védelmét a 

polgári eljárásban továbbra is fenn kell tartani.  

A fizikai anonimitás (például felismerhetőség) védelmét a Pp. a személyes adatvédelmen túl 

– annak indokoltsága, például a testi épség veszélyeztetettsége esetén – egyéb eszközzel is 

biztosítja. A bíróság – akár hivatalból – elrendelheti, hogy a tanú meghallgatására 

elektronikus hírközlő hálózat útján kerüljön sor, ha ezt a tanú személyes védelme indokolja 

[Pp. 622. § (1) bekezdés c) pont]. Ilyen esetben a bíróság elrendelheti az elektronikus 

hírközlő hálózat útján történő meghallgatásnak olyan módját, amelyből a tanú személye, 

tartózkodási helye nem állapítható meg. Ez az úgynevezett titkos meghallgatás [Pp. 626. § 
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(1) bekezdés]. A titkos meghallgatás során a tanú személyazonosságának megállapítására 

alkalmas egyedi tulajdonságait a közvetítés során technikai úton el kell torzítani. A titkos 

meghallgatás során az elnök megtiltja az olyan kérdés feltételét, illetve az olyan kérdés 

megválaszolását, amely a közreműködő személyének és tartózkodási helyének azonosítását 

eredményezheti [Pp. 626. § (2) bekezdés]. 

A Pp. által biztosított titkos meghallgatás lehetősége különösen alkalmas a személyében is 

védendő tanú meghallgatására, mert úgy biztosítja az érintett személy anonimitását, hogy 

nem korlátozza az ellenérdekű fél védekezéshez való jogát sem, tekintettel arra, hogy a 

védett személyhez a szükséges mértékben ő is közvetlenül intézhet kérdéseket. Titkos 

meghallgatás esetén tehát a fizikai védelem és a zárt adatkezelés szabályai 

összekapcsolódnak és együttesen biztosítják a megfelelő szintű személyi- és adatvédelmet. 

Különös jelentősége van annak, hogy a titkos meghallgatást a bíró hivatalból is elrendelheti, 

ha tehát a rendelkezésre álló (például előzményi eljáráshoz kapcsolódó) iratok alapján az 

előzményi eljárás adatainak védelme indokolja, akkor az eljáró bírónak a Pp. 322. § (7) 

bekezdésére tekintettel a titkos meghallgatást bármelyik fél indítványa hiányában is el kell 

rendelnie. 

Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtett szempontokat megvizsgálva megállapítható, 

hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) megfelelő jogi 

kereteket szabályoz annak érdekében, hogy biztosítani lehessen egy más típusú eljárásban 

már alkalmazott, zárt adatkezeléssel érintett vagy az eljárás során fizikai anonimitást élvező 

személy esetében, hogy a büntetőeljárás során se derüljön fény a személyére, az adatainak 

védelme, illetve kilétének titokban tartása megoldott legyen. Ezért a Be. törvényi szintű 

szabályainak a módosítására nincs szükség.  

A személyes adatok zárt kezelésével kapcsolatban a hatályos büntetőeljárási szabályozás az 

Alkotmánybíróság több korábbi határozatában kijelölt alkotmányos követelményeknek 

megfelelően lett kialakítva. A büntetőeljárási szabályozás a személyes adatok zárt kezelését 

– összhangban az Alkotmánybíróság által felállított követelményekkel – teljes mértékben az 

információs önrendelkezési jog keretein belül kezeli, annak a nem a tanúvédelmi sajátossága 

a túlnyomó, a jogintézmény célja alapvetően nem az eljárási érdekekre tekintettel történő 

anonimitás biztosítása, hanem az érintett személyes adatai feletti rendelkezési jog elismerése 

és tiszteletben tartása. Így különösen fontos körülmény, hogy ha az érintett azt 

indítványozza, akkor az eljáró szervnek nincs mérlegelési joga azzal kapcsolatban, hogy 

zártan kezeli-e az adatokat vagy sem. Tehát indítványra kötelező az elrendelés. [Be. 99. § 

(1) bekezdés] Kiemelendő továbbá, hogy a zárt adatkezelés megszüntetésére vagy 

mellőzésére a Be. alapján kizárólag az érintett beleegyezése vagy hozzájárulása esetén van 

mód, tehát nincs olyan eset, amikor az eljáró szerv hivatalból dönthetne a zárt adatkezelés 

megszüntetéséről [Be. 99. § (4) és (5) bekezdése]. 

A Be. egyik koncepcionális újítása volt, hogy kellően rugalmas, személyre szabott 

intézkedési lehetőségeket kívánt biztosítani az érintett személyt érő befolyásolási, 

fenyegetési helyzetek elkerülése, illetve minimalizálása érdekében. A cél az volt, hogy az 
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eljáró szerv anélkül is képes, illetve köteles legyen egyes intézkedések megfelelő 

alkalmazásával az érintett védelmét elérni, hogy az egyébként kivételes, illetve nagy 

munkateher-ráfordítással járó hagyományos, ugyanakkor merevebb jogintézményeket 

alkalmazná (személyi védelem, különösen védett tanúvá nyilvánítás). A Be. ennek 

érdekében a különleges bánásmód biztosítása körében is lehetővé teszi a hatóság 

mérlegelése alapján olyan intézkedések alkalmazását, amelyek révén a nem kívánt hatások 

kizárhatóak, az érintett személyes vagy lelki fenyegetettsége kivédhető. Tehát a Be. teljesen 

újszerű módon szabályozza a tanúvédelemmel kapcsolatba hozható, az Abh.-ban is érintett 

szabályozási kérdéseket. Kiemelendő, hogy a törvény a szerkezeti elhelyezés szempontjából 

is teljesen világossá tette, hogy a személyes adatok zárt kezelése, illetve az egyéb 

tanúvédelmi intézkedések (így a különösen védett tanúvá nyilvánítás) különböző 

jogintézmények, más a céljuk, rendeltetésük, illetve a személyi kör is, amelyeket 

érinthetnek. A különleges bánásmódot igénylő személyekkel kapcsolatos eljárási szabályok 

keretében a Be. XIV. Fejezetében (Be. 81-96. §) találhatóak azok a jogosultságok, a 

hatóságok részéről jelentkező eljárási kötelezettségek, lehetőségek, amelyek a korábbiaknál 

jóval hangsúlyosabbá tették azt a követelményt, hogy a különleges személyi 

körülményekkel rendelkező eljárási szereplők számára megfelelő módon biztosítani 

lehessen az eljárás során szükségessé váló védelmet. A Be. egyértelműen ki is tágította a 

védelmi jellegű intézkedésekkel érintett személyi kört, a korábbi, kifejezetten a tanúra 

koncentráló szabályozás helyett a jelenlegi szabályok alapján a sértett, a tanú és bizonyos 

körben a terhelt és más, az eljárásban részt vevő személy vonatkozásában is helye van a 

különleges bánásmód intézményrendszere alkalmazásának. 

Hangsúlyozni kell, hogy a büntetőeljárási szabályok alapján a hatóságoknak folyamatosan 

vizsgálniuk kell, hogy az érintett esetében fennáll-e a különleges bánásmód biztosításának a 

kötelezettsége, továbbá az egyéni értékelést az első kapcsolatfelvételkor kötelezően el kell 

végezni minden érintett esetében. Ugyanakkor az érintett is bármikor indítványozhatja, hogy 

az eljáró szerv minősítse különleges bánásmódot igénylő személynek [Be. 81. § (3) 

bekezdés]. 

A fenti rendelkezésekből egyértelműen megállapítható, hogy az olyan helyzetek, amikor egy 

érintett alappal tarthat attól, hogy az eljárás más szereplői részéről fenyegetés, megtorlás 

vagy befolyásolás érheti, indokolttá teszik a különleges bánásmódot igénylő személlyé 

nyilvánítását [lásd Be. 81. § (1) bekezdés b) és c) pontját, illetve (2) bekezdés c) és d) 

pontját]. Ezen jogintézmény keretein belül pedig a hatóságoknak széles körű intézkedési 

eszköztár áll rendelkezésére annak érdekében, hogy a szükséges védelmet a büntetőeljárás 

általános szempontjaival, elveivel összhangban  

A fentiekben vázlatosan bemutatott új szabályozás egyértelműen vonatkozik a más típusú 

eljárásban már valamilyen módon védett személyekre is és további törvénymódosítás nélkül 

is megfelelő kereteket biztosít arra, hogy a büntetőeljárás során eljáró szervek az eljárásuk 

során is biztosítani tudják az érintett számára a helyzetnek leginkább megfelelő eljárási 

intézkedések révén a szükséges védelmet. 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) – az Ákr. szabályaihoz hasonlóan – 

szintén megfelel az Alkotmánybíróság által megfogalmazott azon követelménynek, mely 

szerint a tanú védelemhez való joga nem zárhatja ki, és csak a szükséges mértékben 

korlátozhatja az eljárás alá vont személy védekezéshez való jogát. A Szabs. tv. szerint az 

eljárás alá vont személy – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – jogosult az eljárási 

cselekményeknél jelen lenni, az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, 

kérdést intézhet, a szabálysértési hatóságtól és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, 

megtekintheti az ügy iratait, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet. Ha elrendelték a 

tanú adatainak zártan kezelését, az eljárás alá vont személy a tanú meghallgatásán csak 

akkor lehet jelen, ha a tanú ehhez hozzájárul. Az így kizárt eljárás alá vont személyt a 

meghallgatást követően értesíteni kell arról, hogy a meghallgatás során távollétében 

történteket megismerheti.” 

Részletes indokolás 

Az 1. § és 2. §-hoz 

A módosítás értelmében – szemben a perjogi kódex főszabályával – az országos 

illetékességgel eljáró miniszter közlekedési hatósági jogkörben hozott döntései a Fővárosi 

Törvényszék előtt támadhatóak. A módosítás ezen túlmenően terminológiai-technikai 

jellegű, a célja, hogy a „bírósági felülvizsgálat” terminológiája helyett a „közigazgatási 

perre” vonatkozó megfelelő kifejezés használatával a „felülvizsgálat” kettős értelmezését 

megszüntesse, miáltal a közigazgatási perjogban a „felülvizsgálat” fogalma a továbbiakban 

kizárólag a Kúria hatáskörébe tartozó rendkívüli perorvoslatot jelenti majd. (Az alcím újra 

megállapítása azért szükséges, mert a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény két 

21/M. §-t tartalmaz.) 

A 3. §-hoz 

Figyelemmel arra, hogy a közigazgatási perek fórumrendszerének átalakításával 

összefüggésben közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-én megszűnnek, 

ezért szükséges a munkaügyi perek fórumrendszerének szabályait pontosítani. 

A 4. §-hoz 

A Javaslat megteremti a jogegységi panaszt, amelynek – a felülvizsgálati eljárással azonos 

mértékű – illetékmértékét is megállapítja.  

A 5. §-hoz 

A rendelkezés a jogerős döntés helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

Az 6. §-hoz 
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A Javaslat a jogerős döntés helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével összefüggő 

technikai módosításokat vezeti át. 

A 7. §-hoz 

A humánszolgáltatást nyújtó egyházi, nem állami és önkormányzati fenntartók esetében a 

központi költségvetésből nyújtott támogatásokkal összefüggő hatósági eljárásokban eltérő 

jogorvoslati utat biztosítottak az ágazati szabályok. A Javaslat megteremti, hogy az azonos 

támogatások ügyében az egyes fenntartók azonos jogorvoslati lehetőséggel rendelkezzenek. 

A 8. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 9. §-hoz 

A Javaslat az Ákr.-rel való összhang megteremtése érdekében a közigazgatási szerződés 

terminológia alkalmazásával az Ákr. logikáját követi, és azzal való összhangra törekszik, 

továbbá a „közigazgatási szerződés” nevesítése a Kp. hatályát is megnyitja a Kp. 4. §-a 

alapján. 

A 10. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 11. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 12. §-hoz 

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának bírósági polgári nemperes 

eljárásban történő elrendelése esetén szükségessé válhat a kapcsolattartás szabályait 

rendszeresen és visszatérően megszegő magatartás esetén a végrehajtó bevonása a gyermek 

átadásának biztosítása érdekében. Ennek speciális szabályait teremti meg a Javaslat a 

gyermek átadására vonatkozó hatályos szabályozás alapul vételével. 

A 13. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 14. §-hoz 

A Javaslat a jogerős döntés helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével összefüggő 

technikai módosításokat vezeti át. 

A 15. §-17. §-hoz 
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A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: 

Nbtv.) 37. § (6) bekezdése egyértelművé teszi, hogy közvetlenül a jogsértő intézkedés ellen 

nincs helye közigazgatási pernek, csupán a miniszter döntésével szemben, ami a Kp. 

főszabályával szemben nem megváltoztatható a bíróság által. A Kp. hatályba lépése miatt 

szükséges a „bírósági felülvizsgálat” kifejezés helyett a „közigazgatási per” kifejezés 

használata. A bíróság vizsgálatára és döntésére az ágazati sajátosság miatt továbbra is 

tartalmaz rendelkezést az Nbtv. a Kp.-tól való eltérés miatt. 

Az illetékes bíróságra és a keresetindítási határidőre található szabályok közül hatályon 

kívül helyezésre kerültek azon rendelkezések, melyek a Kp.-ból következnek. Az Nbtv. 

72/D. § (10) bekezdése esetén az eltérő keresetindítási határidőt természetesen továbbra is 

fenn kell tartani, így azt nem érinti a módosítás.  

Tekintettel arra, hogy az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó szabályokat az Nbtv. 

tartalmazza, ki kell egészíteni az Nbtv.-t azzal a rendelkezéssel, hogy az igazságügyi 

alkalmazottak közül ki minősül nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek. A Javaslat 

alapján a bíróságon szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak esetén ezt az Országos 

Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel 

rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter egyetértésével kiadott közjogi 

szervezetszabályozó eszközben határozza meg. Ilyen munkakör például a hatályos OBH 

utasítás szerint a titkos ügykezelő irodavezető, a minősített adat védelméről szóló törvény 

végrehatásának, a fizikai és elektronikus információs rendszer működtetésének és 

biztonságának felügyeletét ellátó biztonsági vezető vagy az OBH-ban és a bíróságokon a 

honvédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó személy. Ugyanakkor a bírák 

nemzetbiztonsági ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a jövőben nem az Nbtv., hanem a 

Bjt. fogja tartalmazni. 

A 18. §-hoz 

Az Ákr. 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján a versenyfelügyeleti eljárás az általános 

közigazgatási rendtartás alól kivett eljárások közé tartozik. A módosítás célja, hogy a 

versenyfelügyeleti eljárás kivett jellegére, illetve a 7/2019. (III.22.) AB határozatban 

lefektetett követelményekre tekintettel a tanúkra vonatkozó adatok zárt kezelésével 

kapcsolatos rendelkezéseket az Ákr. 28. § (1) bekezdésében tett módosításokhoz igazodóan 

módosítsa. Az Ákr. 28. § (3) bekezdés b) és c) pontjaiban javasolt módosításokkal azonos 

rendelkezéseket a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 54/A. § (2) bekezdése már tartalmaz, így 

csak a Tpvt. 54/A. § (1a) bekezdésében tett módosítások átvezetése indokolt, az Ákr. 28. § 

(3) bekezdés a) pontjához igazodóan. Ezáltal a versenyfelügyeleti eljárásban is hivatalból 

lesz elrendelhető a tanúk adatainak zártan kezelése, amennyiben másik eljárásban azt már 

elrendelték. A természetes személy tanú, valamint a jogi személy adatainak súlyosan 

hátrányos következményre való hivatkozással történő zártan kezelését a módosítás nem 

érinti, tehát e tekintetben továbbra is fennmarad a Gazdasági Versenyhivatal mérlegelési 
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joga. Azonban, ha az indokolt kérelemben a Tpvt. 54/A. § (1) bekezdés b) pontjára történik 

hivatkozás, a kérelemnek automatikusan helyt kell adni.  

A 19. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 20. §-hoz 

A módosítás terminológiai-technikai jellegű, a célja, hogy a „bírósági felülvizsgálat” 

terminológiája helyett a „közigazgatási perre” vonatkozó megfelelő kifejezés használatával a 

„felülvizsgálat” kettős értelmezését megszüntesse, miáltal a közigazgatási perjogban a 

„felülvizsgálat” fogalma a továbbiakban kizárólag a Kúria hatáskörébe tartozó rendkívüli 

perorvoslatot jelenti majd. 

A 21. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 22. §-hoz 

A humánszolgáltatást nyújtó egyházi, nem állami és önkormányzati fenntartók esetében a 

központi költségvetésből nyújtott támogatásokkal összefüggő hatósági eljárásokban eltérő 

jogorvoslati utat biztosítottak az ágazati szabályok. A Javaslat megteremti, hogy az azonos 

támogatások ügyében az egyes fenntartók azonos jogorvoslati lehetőséggel rendelkezzenek. 

A 23. §-28. §-hoz 

A Javaslat fenntartja a bírósági fogalmazói álláshelyek betöltésének pályázati rendszerét, 

azonban lehetővé teszi, hogy az már kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével is 

betölthető legyen.  

A módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy a közigazgatási ügyszakban szolgálatot 

teljesítő bírósági titkár beosztásra kerülhessen azokhoz a közigazgatási szervekhez, 

alkotmányos intézményekhez, amelyekhez a közigazgatási ügyben eljáró bíró beosztásra 

kerülhet. Ezek a szervek az Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala, az Állami Számvevőszék, az ügyészség, a központi államigazgatási szervek, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok. A beosztásra annak érdekében kerülhet sor, hogy a 

bírósági titkár a közigazgatási tapasztalatait bővíthesse. A beosztásnak a felek háromoldalú 

megállapodása előfeltétele, tehát ahhoz az érintett szerv vezetőjének kezdeményezése, a 

bírósági titkár kifejezett kérelme, valamint a közigazgatási bíróság elnökének egyetértése 

szükséges. 

Az érintett szervhez beosztott bírósági titkár beosztásának időtartama legfeljebb egy év 

lehet, amely időtartam alatt a bírósági titkár felett az érintett szerv vezetője gyakorolja a 

munkáltatói jogokat (a fegyelmi eljárás elrendelésének és lefolytatásának, valamint az 
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igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony megszüntetésének kivételével); a bírósági 

titkár a beosztása ideje alatt köteles végrehajtani a vezetői intézkedéseket, utasításokat. 

A beosztás megszüntetésre kerül a bírósági titkár kérelmére, illetve a beosztás szerinti szerv 

vezetőjének indítványára. 

A módosítás a fentiek mellett az igazságügyért felelős miniszter által vezetett 

minisztériumba beosztott bírósági titkárokra vonatkozó hatályos szabályozást alapul véve 

egységesen határozza meg az értékelésre, a fegyelmi eljárás kezdeményezésére, az adatok 

nyilvántartására és a beosztási pótlékra vonatkozó szabályokat az igazságügyi minisztériumi 

beosztása és az érintett szervhez történő beosztása esetére egyaránt. 

A fentieken túl szükséges az Iasz. módosítása a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvénnyel (Kit.) való összhang megteremtése érdekében is. A Kit 3. § (6) 

bekezdésének megfelelően a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyban 

állnak, ezért annak, mint lehetséges foglalkoztatásra irányuló jogviszony megjelenítése 

indokolt. Tekintettel arra, hogy az állami vezető, mint kategória megszűnik, és azon a 

továbbiakban a Kit. szerinti politikai felsővezetőt, közigazgatási államtitkárt és helyettes 

államtitkárt kell érteni, ezért szükségessé vált a hatályos normaszövegben szereplő „állami 

vezető” szövegrész módosítása. A szövegcserés módosítások emellett pontosító 

rendelkezéseket tartalmaznak.  

A 29. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 30. §-hoz 

A módosítás terminológiai-technikai jellegű, a célja, hogy a „bírósági felülvizsgálat” 

terminológiája helyett a „közigazgatási perre” vonatkozó megfelelő kifejezés használatával a 

„felülvizsgálat” kettős értelmezését megszüntesse, miáltal a közigazgatási perjogban a 

„felülvizsgálat” fogalma a továbbiakban kizárólag a Kúria hatáskörébe tartozó rendkívüli 

perorvoslatot jelenti majd. 

A 31. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. A fórumrendszer változása miatt szükséges a 

Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét megállapítani. 

A 32. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés, valamint a bírósági 

felülvizsgálat helyett a közigazgatási per terminológia bevezetésével összefüggő technikai 

módosításokat vezeti át. 

A 33. §-hoz 
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A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 34. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 35. §-hoz 

Figyelemmel arra, hogy a közigazgatási perek fórumrendszerének átalakításával 

összefüggésben közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-én megszűnnek, 

ezért szükséges a munkaügyi perek fórumrendszerének szabályait pontosítani. 

A 36. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 37. §-hoz 

A Javaslat a jogerős hatósági határozat helyett a végleges döntés terminológia bevezetésével 

összefüggő technikai módosításokat vezeti át. 

A 38. §-hoz 

Figyelemmel arra, hogy a közigazgatási perek fórumrendszerének átalakításával 

összefüggésben közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-én megszűnnek, 

ezért szükséges a munkaügyi perek fórumrendszerének szabályait pontosítani. 

A 39. §-hoz 

A Kp.-val párhuzamos, illetve terminológiailag nem megfelelő rendelkezések hatályon kívül 

helyezése szükséges. 

A 40. §-hoz 

A módosítás terminológiai-technikai jellegű, a célja, hogy a „bírósági felülvizsgálat” 

terminológiája helyett a „közigazgatási perre” vonatkozó megfelelő kifejezés használatával a 

„felülvizsgálat” kettős értelmezését megszüntesse, miáltal a közigazgatási perjogban a 

„felülvizsgálat” fogalma a továbbiakban kizárólag a Kúria hatáskörébe tartozó rendkívüli 

perorvoslatot jelenti majd. 

A 41. §-hoz 

Figyelemmel arra, hogy a közigazgatási perek fórumrendszerének átalakításával 

összefüggésben közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-én megszűnnek, 

ezért szükséges a munkaügyi perek fórumrendszerének szabályait pontosítani. 

A 42. §-hoz 
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A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 43. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 44. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 45. §-hoz 

A másodfokú közigazgatási perekben a Kúria fog eljárni, amelynek döntésével szemben a 

Kp. alapján kizárt a felülvizsgálat, ezért a felülvizsgálat kizárására vonatkozó szabályt 

elhagyni szükséges. 

A 46. §-hoz 

A fórumrendszer változása, továbbá a gyakorlati tapasztalatok miatt indokolt a jogorvoslati 

rendszerre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani. 

A 47. §-hoz 

A Kp. terminológiájára és a fórumrendszer változására figyelemmel szükséges pontosító 

rendelkezés. 

A 48. §-50. §-hoz 

Figyelemmel arra, hogy a közigazgatási perek fórumrendszerének átalakításával 

összefüggésben közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-én megszűnnek, 

elhagyásra kerülnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok elnevezésére és illetékességi 

területére vonatkozó rendelkezések. A módosítás nyomán 2010. évi CLXXXIV. törvény új 

1. melléklete a járásbíróságok és kerületi bíróságok, továbbá a törvényszékek elnevezését és 

illetékességi területét rögzíti. 

Ezzel párhuzamosan megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok, a 

törvény módosított 4. melléklete a közigazgatási jogviták elbírálására jogosult, a Bszi. 

alapján közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területét állapítja 

meg. 

Tekintettel arra, hogy a munkaügyi perekben másodfokon az ítélőtáblák járnak el, a 

munkaügyi kollégiumokat nem regionális szinten, hanem az ítélőtáblákon indokolt 

megszervezni olyan sajátos szabályokkal, amelyek biztosítják, hogy a kollégiumnak 

valamennyi, az ítélőtábla területén szolgálatot teljesítő munkaügyi bíró tagja lehessen. 

Ezeket a szabályokat a Bszi.-ben indokolt elhelyezni. 
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A Javaslat a Bszi. módosításával megteremti a törvényi alapjait a törvénykezési hely, mint a 

járásbíróság új szervezeti egysége létrehozásának, azonban arról az egyes járásbíróságok 

helyzetének, statisztikai adatainak, az ország különböző térségeiben való elhelyezkedési 

sajátosságainak figyelembe vételével egyedileg szükséges dönteni – és a döntést törvényi 

szinten rögzíteni –, hogy ezt az új szervezeti egységet mely járásbíróság esetében indokolt 

létrehozni. Hasonlóan a bíróságok elnevezéséhez és illetékességi területéhez, azt is a 2010. 

évi CLXXXIV. törvényben kell rögzíteni, hogy mely járásbíróságon működik majd az új 

szervezeti egység. 

A 51. §-hoz 

A Kp. rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében szükséges pontosító 

rendelkezés. Azért szükséges hatályon kívül helyezni az az alapvető jogok biztosáról szóló 

2011. évi CXI. törvény 34/A. § (2) bekezdését, mert az indítványozás szabályait a Kp. 

tartalmazza. 

A 52. § és 53. §-hoz 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben (a továbbiakban: Hvt.) is elhagyásra 

kerülnek a „bírósági felülvizsgálat” és a „soronkívüliség” kifejezések. Elhagyásra kerül 

továbbá a Kp. módosítással összhangban a „nemperes” kifejezés, tekintettel arra, hogy 

módosítani szükséges minden olyan ágazati rendelkezést, amely a bírósági jogorvoslat 

kereteként indokolatlanul a nemperes eljárást nevesíti.  

A soronkívüliség helyett a bírósági eljárási időtartam kerül lerövidítésre a Kp.-hoz képest a 

Hvt. 10. § (5) bekezdésében, figyelemmel arra, hogy egy ilyen döntés esetén indokolt a 

gyorsabb ítélethozatal. Az Ákr. hatályba lépésével terminológiai változtatás, hogy „jogerő” 

helyett a „véglegesség”, míg a „jogsegély” helyett a „megkeresés” kifejezés használata 

szükséges. 

A különleges jogrendre vonatkozó 67. § (1) bekezdés a) pontja esetében szintén csupán 

terminológiai jellegű a módosítás. A „közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény” 

kifejezés esetében azért nem került sor módosításra, mivel az nem a Ket.-re utal, hanem 

általában a hatósági eljárási szabályokat tartalmazó törvényre. 

Az 54. § és 55. §-hoz 

Az Ákr.-hez kapcsolódva a „jogerő” kifejezést felváltó „véglegesség” kifejezés, valamint a 

„belföldi jogsegély” kifejezés helyett a „megkeresés” kifejezés használata szükséges. 

Szükséges a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény terminológiájának a Kp.-hoz való igazítása. 

Az 56. § és 57. §-hoz 

A Javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróság tagjai 

megválasztásuk esetén ne veszítsék el korábbi bírói tisztségüket, figyelemmel arra, hogy az 
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Alkotmánybíróság tagjai nem választhatóak újra. Mindezt a Javaslat oly módon biztosítja, 

hogy az Alkotmánybíróság tagja megbízatásának ideje alatt a bírói szolgálati viszony 

szünetel, erre tekintettel összeférhetetlenség sem áll fenn. A szünetelés ex lege rögzítése 

továbbra is garantálja mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok függetlenségét.  

Emellett a Javaslat értelmében az az Alkotmánybíróság tagjává megválasztott személy, aki a 

megválasztását megelőzően nem viselt bírói tisztséget, kérheti a köztársasági elnöktől bíróvá 

történő kinevezését, ha megfelel a bírói kinevezéshez megállapított követelményeknek és 

megválasztását követően erre vonatkozó kérelmet nyújt be. A megválasztás nem 

eredményez automatikus bírói kinevezést, a Javaslat ezt az Alkotmánybíróság megválasztott 

tagjának kérelmétől teszi függővé arra is figyelemmel, hogy az Alkotmánybíróság az 

Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. 

Kiemelendő, hogy az Alkotmánybíróság tagjai megbízatásukat közvetlenül a demokratikus 

felhatalmazással rendelkező legfőbb népképviseleti szervtől, az Országgyűléstől nyerik, 

amely széles körű konszenzussal, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 

választja a testület tagjait. A tizenkét éves megbízatási idő, a párttagság tilalma és a politikai 

tevékenység tilalma az Alkotmánybíróság tagjai függetlenségének alkotmányos garanciái. 

Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság tagjait az Országgyűlés választja azon jogász 

végzettséggel rendelkező, 45. életévét betöltött büntetlen előéletű és az országgyűlési 

képviselők választásán választható magyar állampolgár közül, aki kiemelkedő tudású 

elméleti jogász (egyetemi tanár vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora), vagy 

legalább húszévi, jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkezik, a bírák 

jogállásáról szóló törvény szerinti pályáztatás előírása nem indokolt az Alkotmánybíróság 

tagja kapcsán. Ettől függetlenül az Alkotmánybíróság tagjává megválasztott személynek 

meg kell felelnie a bírói kinevezéshez megállapított követelményeknek is. 

A Javaslat egyértelműsíti, hogy a szünetelést követően a bírót a Kúria elnöke a Kúriára 

osztja be, amelyet megalapoznak mind az Alkotmánybíróság tagjaival szemben támasztott 

törvényi feltételek, mind az Alkotmánybíróság tagjaként ellátott tevékenységek. 

A Javaslat emellett az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján pontosítja az alkotmányjogi 

panaszjog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket a közhatalmat gyakorló szervek 

tekintetében és egyértelművé teszi, hogy e szervek – a Javaslat által meghatározottak szerint 

– élhetnek panaszjoggal. Az ilyen indítványozó akkor fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha 

a bíróság döntése az Alaptörvényben biztosított jogát sérti vagy hatáskörét az Alaptörvénybe 

ütközően korlátozza. A közhatalmat gyakorló szerveket e minőségükben megillető egyes 

alapjogok körének ismeretében célszerű megvizsgálni, hogy a panasz mely, az 

Alaptörvényben biztosított jogon alapul. A vizsgálat során figyelemmel kell lenni arra, hogy 

egyes alapjogok a természetüknél fogva csak az emberre vonatkoznak, míg más alapjogok, 

illetve Alaptörvényben biztosított jogok a jogi személyeket – így a közhatalmat gyakorló 

szerveket – is megilletik (így különösen és tulajdonhoz való jog és eljárási alapjogok, egyes 

kommunikációs alapjogok stb.). Az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt 

szabály értelmezésekor irányadó a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető joggal 
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kapcsolatban kimunkált korábbi alkotmánybírósági gyakorlat: „Az Alkotmánybíróság a 

tisztességes eljáráshoz való jog lényegéről kialakított álláspontját elvi jelentőséggel a 

6/1998. (III. 11.) AB határozatban foglalta össze. Az ebben megfogalmazott 

megállapításokat az Alkotmánybíróság utóbb több döntésében is megerősítette és 

gyakorlattá formálta. Az így kimunkált alkotmányos mérce értelmében a tisztességes eljárás 

(fair trial) követelménye az eljárásjogi garanciák érvényesülését is felöleli, és egy olyan 

minőséget jelent, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembe vételével 

lehet csupán megítélni. A tisztességes eljáráshoz való olyan abszolút jog, amellyel szemben 

más mérlegelhető jog nem létezik, hiszen már maga is mérlegelés eredménye. A tisztességes 

eljáráshoz való jog ennek megfelelően valamennyi jogalanyt megillet. Ugyanígy megilleti 

az állami szerveket a tulajdonhoz való jog is, a státuszukkal összefüggésben gyakorolt egyes 

kommunikációs alapjogok, és valamennyi olyan alapjog (Alaptörvényben biztosított jog), 

mely természeténél fogva nem csak a természetes személyeket illeti meg. A Javaslat 

emellett valamennyi személy és szervezet vonatkozásában tisztázza az érintettség feltételeit, 

azzal, hogy a hatáskörsérelem önmagában érintettségre vezet a panasz befogadhatóságának 

szempontjából.. 

Hatályon kívül helyezésre kerül az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 19. § 

(2) bekezdése, amely szerint az Alkotmánybíróság elnöke a védett személyek és a kijelölt 

létesítmények védelméről szóló jogszabályban foglaltak szerint személyvédelemre jogosult. 

A hatályon kívül helyezést indokolja a személyvédelemre jogosultak körének 

felülvizsgálata. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökét a megbízatása lejártáig 

még megilleti a személyi védelem, ezért a hatályon kívül helyező rendelkezés az 

Alkotmánybíróság elnökének 2020. január 1-jét követő első alkalommal történő 

megválasztását követő napon lép hatályba. 

Az 58. §-60. §-hoz 

Az ügyelosztási rendre vonatkozó szabályok módosítását – néhány technikai változtatás 

mellett többek között – a törvénykezési helyek kialakítása tette szükségessé. Erre 

figyelemmel a Javaslat kimondja, hogy ha a járásbíróság szervezeti egységeként 

törvénykezési hely működik, az ügyelosztási rendnek tartalmaznia kell azt is, hogy a 

járásbírósági székhely és a törvénykezési hely között az ügyek elosztása milyen módon 

történik. A Javaslat rögzíti azt a kívánalmat is, hogy az ügyelosztási rend kialakítása során 

értelemszerűen a szakmai szempontok érvényesítésére is törekedni kell.  

Az 61. §-hoz 

A bírósági igazgatás és az ahhoz kapcsolódó döntéshozatal nyilvánosságának biztosítására 

vonatkozó szabály módosítása a transzparencia elvének való teljesebb körű megfelelést 

biztosítja azáltal, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Országos Bírói Tanács és a 

bírósági vezetők mellett az egyéb bírósági igazgatási szervek és a bírósági igazgatásban 

közreműködő egyéb bírói testületek részére is kötelezővé teszi a nyilvánosság meghatározott 

feltételek szerinti biztosítását. 
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Az 62. §, 64. § és 65. §-hoz, és a 87. §-hoz 

A közigazgatási bíráskodás kétszintű rendszerének kialakításával összefüggésben a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnnek. A közigazgatási perben és az egyéb 

közigazgatási bírósági eljárásban eddig eljáró nyolc kiemelt közigazgatási és munkaügyi 

bíróság helyett első fokon az azokkal megegyező székhelyű és illetékességi területű nyolc 

törvényszék, másodfokon és felülvizsgálati eljárásban pedig a Kúria jár el. Erre figyelemmel a 

Javaslat kimondja azt is, hogy a meghatározott törvényszékeken és a Kúrián önálló 

közigazgatási kollégiumok működnek.  

A munkaügyi bíráskodás a jövőben elsőfokon a törvényszéken, másodfokon az ítélőtáblákon 

történik. Munkaügyi kollégiumok mind a törvényszékeken, mind az ítélőtáblákon működnek 

azzal, hogy a törvényszéki munkaügyi kollégium összevonható más, a törvényben 

meghatározott kollégiummal. Tekintettel arra, hogy a munkaügyi perekben másodfokon az 

ítélőtáblák járnak el, a munkaügyi kollégiumokat a közigazgatási és munkaügyi regionális 

kollégiumok mintájára már nem indokolt regionális szinten fenntartani, hanem az 

ítélőtáblákon szükséges azokat megszervezni olyan sajátos szabályokkal, amelyek biztosítják, 

hogy a kollégiumnak valamennyi, az ítélőtábla területén szolgálatot teljesítő munkaügyi bíró 

tagja lehessen. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnése, a közigazgatási bíráskodás kétszintű 

rendszerének kialakítása és a munkaügyi bíráskodás rendszerének átalakítása értelemszerűen 

magával vonja a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok megszűnését is.  

A 63. §-hoz 

A Javaslat létrehozza a törvénykezési helyet, mint a járásbíróság olyan szervezeti egységét, 

amely a járásbíróság székhelyén kívüli, de a járásbíróság illetékességi területéhez tartozó 

településen működik. A törvénykezési hely vezetését igazságügyi alkalmazott csoportvezető 

látja el. Csoportvezető-helyettes csak az OBH elnöke által kijelölt törvénykezési helyen 

működik. A törvénykezési hely fő szabály szerint a csoportra vonatkozó előírások szerint 

működik. A törvénykezési hely tehát a járásbíróság szervezeti egységeként, a járásbíróság 

illetékességi területén, külön illetékességi terület meghatározása nélkül működik. Azt, hogy a 

törvénykezési hely mely ügyekben jár el, hogy a járásbíróság székhelye és a törvénykezési 

hely között az ügyek megosztása milyen módon történik, az ügyelosztási rendben kell 

rendezni. 

A járásbíróság székhelyétől különböző településen működő szervezeti egység, a 

törvénykezési hely létrehozható, de nem kötelezően létrehozandó szervezeti egysége a 

járásbíróságnak. A Javaslat a törvényi alapjait teremti meg az új szervezeti egységnek, 

azonban arról az egyes járásbíróságok helyzetének, statisztikai adatainak, az ország 

különböző térségeiben való elhelyezkedési sajátosságainak figyelembe vételével egyedileg 

szükséges dönteni – és a döntést törvényi szinten rögzíteni –, hogy ezt az új szervezeti 

egységet mely járásbíróság esetében indokolt létrehozni.  

A 66. §-75. §-hoz 
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Az egységes és az Alaptörvénnyel összhangban álló joggyakorlat elsősorban nem igazgatási 

eszközök, hanem a Kúria döntéseinek kötelező ereje biztosítja, mert így a jogorvoslat során 

gyorsan elérhető az eredmény. A korlátozott precedens-rendszer, amely eredetileg az 

angolszász jogban jelent meg, de egyre jobban áthatja a kontinentális jogrendszereket is, a 

jogegység biztosításának alkotmányos, gyors és hatékony eszköze.  

A külföldi és hazai szakirodalom irányadó álláspontja szerint a precedensbíráskodás 

stabilitást, kiszámíthatóságot és a jog egységét biztosítja, és ezáltal az önkényes (az egyedi 

esetről egyedi esetre történő) döntéshozatal lehetőségét csökkenti, mivel igazolási 

kötelezettséget ró a bíróságra. Az igazolási kötelezettség miatt a bíróságnak számot kell 

vetnie a korábbi gyakorlatában kialakított szabályokkal, és meg kell indokolnia, ha nem, 

vagy eltérő módon alkalmazza azokat (horizontális hatás). A korábbi határozatok 

kötőerejéről való döntés során számos, sok esetben egymással versengő megfontolások 

között kell dönteni, és figyelembe kell venni azokat az eltérő jogi és tényleges (de facto) 

körülményeket, amelyek az egyes esetek kontextusával változnak. A korábbi döntésektől 

tehát indokolt esetben, racionális érveléssel – különleges igazolással, megfelelő 

mérlegeléssel – el lehet térni, és így a régebbi jogtételek megújíthatók: a nyílt felülbírálat 

esetén a bíróság kifejezésre juttatja, hogy a korábbi döntésében megfogalmazott szabályt a 

döntés meghozatalától nem alkalmazza; a hallgatólagos felülbírálat esetében pedig a korábbi 

szabályt direkt konfrontáció nélkül rontja le. Ez a gyakorlat egyre finomabb 

különbségtételekhez, pontosabb értelmezési kritériumokhoz vezet, és lépésről lépésre 

tartalommal tölti meg a jogrendszer elvont rendelkezéseit, illetve egyre jobban szűkíti a 

bírói jogértelmezés mozgásterét. Az eltérés okai jellemzően – és az amerikai szakirodalom 

alapján – például a következők lehetnek: a konkrét ügy elbírálásakor olyan új történeti 

körülmény vagy ismeret merül fel, amely kétségeket ébreszt a korábbi szabály 

alkalmazhatóságával szemben; olyan új gazdasági és politikai feltételek állnak fenn, 

amelyek a szabály további, folyamatos alkalmazását lehetetlenné teszik; a tények 

megváltoztak a korábbi döntés meghozatalától eltelt időszakban; a bizalom megléte, azaz a 

korábbi határozat miatti ésszerű várakozás a döntés fenntartására. A döntésben további 

szempontok is segíthetnek, ilyen például a korábbi határozat „kora”, ami egyben akár a 

megerősítésének és a felülbírálatának is indoka lehet. A Kúria közzétett határozatai tehát 

speciális szerepet kaphatnak, hiszen a korábbi határozatok alkalmazása a kiszámíthatóság 

következtében hozzájárulhat a jogbiztonság növeléséhez is. 

A Javaslat értelmében a bíróságok kötelesek a Kúria jogértelmezését követni. (Figyelemmel 

arra, hogy az Abtv. értelmében az Alkotmánybíróság döntése mindenkire, így a bíróságokra 

nézve is kötelező, ezt nem szükséges ismételten rögzíteni.) A rendelkezés ugyanakkor nem 

sértheti az ítélkező bírók (eljáró tanácsok) személyes függetlenségét. Ennek biztosítása 

érdekében teszi lehetővé a törvényjavaslat az eltérést a Kúria jogértelmezésétől, ha az az ügy 

körülményei vagy az Alaptörvénnyel való összhang érdekében szükséges. Az eltérést az 

eljáró bíró (tanács) köteles külön indokolni. Az eltérés megalapozottságának vitatását 

lehetővé kell tenni a felek számára, amire elsősorban a büntető, polgári és közigazgatási 

perrendtartásokról szóló törvényekben biztosított rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközök 



 

168 

alkalmasak. Arra az esetre, ha a feleknek már nem áll rendelkezésére jogorvoslati eszköz, 

mert azokat már kimerítette a fél, vagy ilyen eszköz igénybevétele kizárt (ide értve azt az 

esetet is, ha a Kúria tanácsa tért el a joggyakorlattól) a törvényjavaslat új jogorvoslati 

eszközként biztosítja a jogegységi panaszt. Mindez a Bszi. jogegységi eljárásra vonatkozó 

szabályai pontosítását is szükségessé teszi. 

A jogegységi panasz bevezetése – szemben a hatályos szabályok szerinti jogegységi 

eljárással – maradéktalanul megfelel a jogállamiság elvének.  

A Velencei Bizottság CDL-AD(2010)004 alap-jelentés kifejezetten poszt-szovjet 

megoldásnak tekinti az egyes legfelesőbb bíróságok elvi (tehát nem konkrét perekben hozott 

döntésekből kiolvasható, hanem) jogalkotás-jellegű iránymutatásait, és ehelyett az egyedi 

ügyekben hozott döntésekkel elért jogegységesítő hatást preferálja (70-71. szakaszok). A 

Velencei Bizottság bíróságokra és bírákra vonatkozó fontosabb eseti ajánlásai gyűjteménye 

egyrészt megerősíti, hogy az eseti döntéseken kívüli iránymutatások nem jogállami 

megoldások, ehelyett a precedens-rendszert ajánlja, és csak a sajátos kollégium létrehozását 

ellenzi (3.2.1 alcím). Mindezt megismétlik a legújabb eseti döntések is. A CDL-

AD(2017)019 jelentés Örményországról az eseti jogegységesítő döntéseket ajánlja az 

absztrakt, jogfejlesztő célú iránymutatások helyett. Fontosnak tartja, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság döntéseinek kötelező ereje ellenére az alsóbb szintű bíróságok eltérhessenek 

azoktól, mivel a jogorvoslat során ezeket a Legfelsőbb Bíróság felülbírálhatja, és akár el is 

fogadhatja a saját korábbi gyakorlata helyett (21-32. és 37. szakaszok). Sőt, javasolja a 

különböző szakági kollégiumok közös döntéshozatalát (ajánlások első pontja). A CDL-

AD(2018)011 jelentés Szerbiáról újra megerősíti a precedensrendszerre vonatkozó ajánlást 

az absztrakt iránymutatások helyett (28. és 34. szakaszok). 

A Javaslat szerint a jogegységi panasz eljárásban Kúria bíráiból álló, az ügyelosztási 

rendben meghatározott összetételű panasz-tanácsok járnak el, kizárólag a felek 

valamelyikének jogorvoslati indítványára, kontradiktórius eljárásban. 

A Javaslat emellett az ítélkezés egységének biztosításra vonatkozó rendelkezések 

tekintetében is elvégzi a közigazgatási és munkaügyi bíróságok és a közigazgatási és 

munkaügyi regionális kollégiumok megszűnésével összefüggésben szükséges 

módosításokat. 

A 76. §-hoz 

A Javaslat a Bszi. és a Bjt. módosításával megteremti a lehetőséget arra, hogy az Országos 

Bírósági Hivatal elnöke a közigazgatási ügyekben eljáró bírót – közigazgatási 

tapasztalatainak bővítése, illetve bírói tapasztalatainak a közigazgatásban történő 

kamatoztatása érdekében – meghatározott közigazgatási szervekhez vagy alkotmányos 

intézményekhez beoszthassa. Erre figyelemmel a Javaslat az Országos Bírósági Hivatal 

elnökének a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörét kibővíti a bíró ezen 

szervekhez történő beosztásáról való döntéssel. 

A 77. §-79. §-hoz 
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A Bszi. hatályos szövege szerint az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) választott 

bíró tagjai közül egy tag közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró. A közigazgatási és 

munkaügyi bíróságok megszűnésével a módosítás az OBT korábban közigazgatási és 

munkaügyi bírósági bíró tag tagságát törvényszéki bírói tagságra alakítja át. Emellett a 

módosítás a küldöttválasztással kapcsolatban is figyelembe veszi a közigazgatási ügyekben 

eljáró bírák és a munkaügyi ügyekben eljáró bírák sajátos helyzetét. 

A 80. § és 81. §-hoz 

A Javaslat megteremti annak lehetőségét, hogy a Kúria elnökhelyettese igazgatási 

tevékenysége során hatékonyabban segíthesse a Kúria elnökét. E rendelkezés nem érinti a 

Kúria főtitkárának és főtitkár-helyettesének igazgatási feladatait, ők továbbra is ellátják a 

Bszi. 118. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladataikat. 

A 82. §, 83. §-85. §-hoz és a 88. §-hoz 

A módosítás technikai jellegű szövegpontosításokat tartalmaz, melyeket a közigazgatási és 

munkaügyi bíróságok és a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok megszűnése 

tett szükségessé. 

A 86. §-hoz 

A Javaslat megteremti annak lehetőségét, hogy a törvényszéken a közigazgatási és a 

munkaügyi bírói álláshelyekre, valamint az ítélőtáblai munkaügyi bírói álláshelyre kiírt 

pályázatokban a bírói tanács kiegészüljön a Kúria – és törvényszéki munkaügyi bíró esetén az 

ítélőtábla – azonos szakági kollégiumában ítélkező bíráival.  

A 87. §-hoz 

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok és a közigazgatási és munkaügyi regionális 

kollégiumok megszűnése, valamint a munkaügyi perek fórumrendszerének átalakítása miatt 

szükséges a kollégiumokra vonatkozó szabályozás módosítása. 

A 89. §-hoz 

A Javaslat a közigazgatási- és munkaügyi bíróságok megszűnésével és a közigazgatási perek 

fórumrendszerének átalakításával összefüggésben szükséges átmeneti rendelkezéseket 

tartalmazza. A Javaslat ezzel összefüggésben kimondja, hogy az ítélőtáblai munkaügyi 

kollégiumok, a közigazgatási ügyekben eljáró törvényszékek közigazgatási kollégiumai, 

illetve a Kúria Közigazgatási Kollégiuma és Munkaügyi Kollégiuma mikor kezdik meg a 

működésüket. A Javaslat meghatározza a közigazgatási munkaügyi bíróságok bírósági 

vezetőinek, a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok bírósági vezetőinek, a 

Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma, valamint a Kúria 

Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma bírósági vezetőinek a megbízatásával kapcsolatos 

átmeneti szabályokat is. 

A 90. §-hoz 
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A módosítás technikai jellegű szövegpontosításokat tartalmaz. 

A 91. §-hoz 

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnése miatt szükségessé vált terminológiai 

és technikai jellegű hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 

A 92. §, 105. § és 119. §-hoz 

A Javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróság tagjai megválasztásuk 

esetén ne veszítsék el korábbi bírói tisztségüket, figyelemmel arra, hogy az Alkotmánybíróság 

tagjai nem választhatóak újra. Mindezt a Javaslat oly módon biztosítja, hogy az 

Alkotmánybíróság tagja megbízatásának ideje alatt a bírói szolgálati viszony szünetel, erre 

tekintettel összeférhetetlenség sem áll fenn. A szünetelés ex lege rögzítése továbbra is 

garantálja mind az Alkotmánybíróság, mind a bíróságok függetlenségét. 

A 93. §-94. §-hoz 

A Javaslat megteremti annak lehetőségét, hogy a járásbíróságok szervezeti egységeként 

törvénykezési hely működjön. Ha a járásbíróság szervezeti egységeként törvénykezési hely 

is működik, a járásbíróság bírái a tevékenységüket mind a járásbíróság székhelyén, mind a 

törvénykezési helyen folytatják. Ez egy olyan fontos körülmény, amelynek a tudatában kell 

lennie a bírói álláshelyre pályázóknak, ezért a Javaslat előírja, hogy a bírói álláshelyre 

vonatkozó pályázatban utalni kell erre a körülményre. 

A fentiek mellett a Javaslat pontosítja a pályázat elbírálására vonatkozó szabályokat arra 

figyelemmel, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnnek, így a 

közigazgatási és munkaügyi bíróságokra vonatkozó szabályok elhagyása szükséges a 

törvény rendelkezéseiből. 

A 95. §-hoz 

A Bjt. hatályos 13. §-a feljogosítja a bíróság elnökét arra, hogy ha a pályázó pályázata 

elkésett, azt elutasítsa, továbbá arra, hogy a hiányos pályázatot benyújtót hiánypótlásra hívja 

fel, és a hiányok pótlásának elmulasztása esetén a pályázatot elutasítsa. A Bjt. az elutasítási 

jogot a járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke számára nem 

biztosítja. Tekintettel arra, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnnek, 

módosítani szükséges a rendelkezést, abból elhagyva a közigazgatási és munkaügyi bíróságra 

utalást. Emellett az egyértelmű szabályozás érdekében a Bjt. 13. § új (2) bekezdése 

rendelkezik arról, hogy a járásbíróság elnökének mi a teendője, ha a járásbíróságra benyújtott 

pályázat elkésett vagy hiányos. 

A Bjt. hatályos rendelkezései nem szabályozzák az elutasító döntéssel szembeni 

jogorvoslatot, amit a Javaslat szerinti módosítás pótol, és lehetővé teszi, hogy a pályázó 

három napon belül a szolgálati bíróság előtt kifogásolja a döntést. A szolgálati bíróság a 

kifogást, annak előterjesztését követő nyolc napon belül elbírálja, és döntését nyomban közli a 

pályázóval és a bíróság elnökével. Ha a szolgálati bíróság a kérelemnek helyt ad, úgy az 
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elutasító döntést hatályon kívül helyezi. A szolgálati bíróság döntésével szemben további 

jogorvoslatnak nincs helye. 

A 96. §-hoz 

A Bjt.-ben szabályozott, a pályázatot elkésettség vagy a hiányok pótlásának elmaradása miatt 

elutasító döntéssel szemben benyújtott kifogások elbírálásának szükséges részletes szabályait 

rögzíti a Bjt. új 13/A. §-a. Indokolt előírni, hogy a szolgálati bíróság a fegyelmi eljárás 

szabályai szerint jár el, azonban szükséges megadni az eljárás sajátosságai miatti eltérő 

szabályokat is.  

Eltérő szabályként ezen kifogások esetében rögzíteni szükséges, hogy a kifogást a 

döntéshozónál kell benyújtani. Az előírás indoka, hogy a döntéshozó már a kifogás 

ismeretében meg tudja tenni a nyilatkozatát a kifogásra, és csatolni tudja a döntését 

megalapozó iratokat. Így az elsőfokú szolgálati bírósághoz már a kifogással együtt 

megérkeznek a kifogás elbírálásához szükséges nyilatkozatok és iratok is. Ez az egyik 

biztosítéka annak, hogy a szolgálati bíróság a megadott 8 napos határidő alatt elbírálhassa a 

kifogást. Emellett a fegyelmi eljáráshoz képest eltérő szabály, hogy a kifogás elbírálására 

vizsgálóbiztos kijelölése és előzetes vizsgálat nélkül, tanácsülésen, szükség esetén iratok 

beszerzése és a felek meghallgatása mellett kerül sor, hiszen ezen kifogások fő szabály szerint 

okirati bizonyítékok alapján bírálhatóak el. 

A 97. §-hoz 

A módosítás a Bjt. 14. és 15. §-ának rendelkezéseit átcsoportosítja annak érdekében, hogy a 

bírósági álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása során figyelembe vehető objektív és 

szubjektív szempontokat rögzítő szabályok a Bjt. 14. §-ában kerüljenek elhelyezésre, a 15. §-

ban pedig azok a rendelkezések kerülnek rögzítésre, amelyek a pályázati rangsor kialakítására 

vonatkoznak. 

A 98. §-hoz 

A hatályos Bjt. 21. § (4) bekezdése alapján a pályázaton részt vett, és elkésettség vagy 

hiánypótlás nem teljesítése miatt el nem utasított pályázó a pályázat eredményével szemben 

kifogással élhet, ha a nyertes pályázó esetében a bíróvá történő kinevezés e törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, illetve ha a nyertes pályázó a pályázati kiírásban 

szereplő feltételeknek nem felel meg. A hatályos Bjt. 21. § (5) és (6) bekezdése alapján a 

kifogás tárgyában a közigazgatási ügyben eljáró Fővárosi Törvényszék jár el. Ugyanakkor a 

pályázattal kapcsolatos jogorvoslati kérelmekről indokolt, hogy egységesen a szolgálati 

bíróság döntsön, ezért a pályázat eredményével szembeni kifogás elbírálását is a szolgálati 

bíróság hatáskörébe utalja a Javaslat. Emellett szükséges rögzíteni azokat a szabályokat, 

amelyek szerint a szolgálati bíróság a kifogás elbírálása során eljár. 

A 99. §-hoz 

A Javaslat a bíró beosztására vonatkozó rendelkezéseket pontosítja azzal, hogy a 

normaszövegből elhagyja a megszűnő közigazgatási és munkaügyi bíróságra utalást. 
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A 100. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy a törvénykezési hely a járásbíróság szervezeti egysége, a törvénykezési 

hellyel rendelkező járásbíróságok nem különböznek az egyéb járásbíróságtól abban, hogy 

minden ide beosztott bíró szolgálati helye a járásbíróság. Ugyanakkor a törvénykezési hellyel 

működő járásbíróságok és az ott működő bírák helyzete speciális a tekintetben, hogy a bírák a 

tevékenységüket mind a járásbíróság székhelyén, mind a törvénykezési helyen végzik. Ez alól 

csak a törvényben meghatározott indokok alapján – egészségi, családi okok – enged kivételt a 

szabályozás. 

A 101. §-hoz 

A hatályos Bjt. lehetővé teszi, hogy a bíró beosztásra kerüljön a Kúriára, az OBH-ba, 

valamint az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba. A Javaslat emellett 

biztosítja a közigazgatási ügyben eljáró bírák beosztásának lehetőségét a közigazgatási 

szervekhez, alkotmányos intézményekhez annak érdekében, hogy a közigazgatási ügyben 

eljáró bíró a közigazgatási tapasztalatait bővíthesse, illetve a bírói tapasztalatot a 

közigazgatásban kamatoztassa. A beosztás a felek háromoldalú megállapodása esetén 

lehetséges, tehát ahhoz az érintett szerv vezetőjének kezdeményezése, a bíró kifejezett 

kérelme, valamint a bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök egyetértése 

szükséges. 

A 102. §-hoz 

A Bjt. hatályos rendelkezései a közigazgatási és munkaügyi bírák kijelöléséről rendelkeznek. 

Azzal, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnnek, külön kell rendelkezni a 

közigazgatási bírák és külön a munkaügyi bírák kijelöléséről. Emellett a Bjt. kiegészítésre 

kerül azzal a rendelkezéssel, hogy a kijelölés a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a bíró 

beosztási helye megváltozik, kivéve, ha a közigazgatási ügyben eljáró bíró az új szabályozás 

alapján közigazgatási szervhez, illetve alkotmányos intézményhez kerül beosztásra. A 

kiegészítés indoka, hogy a gyakorlatban előfordul, hogy a bíró beosztási helye megváltozik, 

ezáltal már nem jár el a kijelöléssel érintett ügyekben, a kijelölés megszüntetésének 

kezdeményezésére mégsem kerül sor. 

A 103. §-hoz 

A Javaslat a bíró kirendelésére vonatkozó rendelkezéseket pontosítja azzal, hogy a 

normaszövegből elhagyja a megszűnő közigazgatási és munkaügyi bíróságra utalást. 

A 104. §-hoz 

A Javaslat a hozzátartozó fogalmára vonatkozó rendelkezést pontosítja azzal, hogy 

hozzátartozón a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: 

Ptk.) meghatározott személyeket kell érteni. A pontosítás indoka, hogy a hatályos szabályozás 

e körben a Pp.-re utal, azonban hozzátartozón maga a Pp. is a Ptk.-ban meghatározott 

személyeket érti. 

A 105. § és 140. §-hoz 
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A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: 

Bjt.) hatályos 40. § (5) bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi szabály a Bjt.-t 

megelőzően hatályos, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. 

törvényből átvett rendelkezésként azt a célt szolgálta, hogy a bíró számára az 

igazságszolgáltatási tevékenység (a választottbíráskodás quasi igazságszolgáltatási jellege 

miatt) csak egyféle minőségben, hivatásos bíróként gyakorolható.  

A jövedelem és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerülésére irányulóan irányelvben 

megjelentetett európai uniós új vitarendezési mechanizmus (ld. a törvény az európai uniós 

adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi 

irányelvet) került kialakításra, amely új jogalapot teremt az adóügyi vitarendezésre a már 

létező jogalapok mellett. Az irányelv átültetésére a magyar jogba az adó- és egyéb 

közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 

2013. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Aktv.) került sor, elsődlegesen annak III/A. 

Fejezetében. Az új szabályok alapján a tagállamok közötti adóvitákat végső soron, kölcsönös 

megegyezés hiányában, egy független bizottság dönti el. A bizottság döntése a tagállamokra 

kötelező.  

 A vitarendezési irányelv alapján tanácsadó bizottság tagjainak Bizottság által vezetett 

listájára a tagállamoknak független szakértőket kell jelölniük. Az irányelv átültetését 

megvalósító Aktv. 41/O. § alapján az összeférhetetlenségi szabályok főként hatósággal, 

adótanácsadással foglalkozó céggel vagy a vitás kérdésben érintett adózóval történő 

foglalkoztatással kapcsolatos kizárási feltételeket tartalmaznak. A szakmai és 

összeférhetetlenségi szabályoknak a magyar bírák is megfelelnének, ugyanakkor a Bjt. 

hatályos 40. § (5) bekezdése kategorikusan kizárja, hogy választottbírósági tisztséget 

töltsenek be. 

A nemzetközi adózás területén a magyar érdekek érvényesítését segítené elő, ha ez a szabály 

megváltoztatásra kerülne, és a bírók független szakértői jelölésére is sor kerülhetne. Ennek 

oka, hogy a közigazgatási bírók olyan átfogó elméleti és szakmai tudással rendelkeznek, ami 

az adóviták szakmai megítéléséhez szükséges, valamint olyan nélkülözhetetlen eljárási 

ismeretek birtokában vannak, amik a viták rendezését könnyíthetik. Az egyes vitás ügyekben 

az Akztv. szerinti magyar illetékes hatóság tesz majd javaslatot, hogy a tanácsadó 

bizottságban a magyar független szakértők közül ki vegyen részt.  

Az ún. klasszikus összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelés azonban továbbra is 

biztosított lenne: érintett személynek (bírónak) a kijelölést lehetősége van visszautasítani, ha 

hivatali teendőivel, időbeosztásával nem egyeztethető össze.  

Magyarország nemzeti érdeke a nemzetközi vitarendezésben való magyar bírói részvétel, 

ezért Magyarországnak az Alaptörvény E) cikkéből fakadó európai uniós jogi kötelezettségei 

teljesítése érdekében indokolt e szabály alól felmentést adni.  

A 106. § és 107. §-hoz 
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A módosítás a Bjt. 41. §-ában szabályozott azon speciális összeférhetetlenségi okot 

szabályozza újra, amely a bírósági vezető és hozzátartozója együttalkalmazására vonatkozik. 

A módosítás a szabály általánosításával megteremti a jogszabályi kereteket arra, hogy azt 

alkalmazni lehessen valamennyi bírósági vezető tekintetében. 

A módosítás emellett pontosítja az összeférhetetlenség fennállásáról szóló határozattal 

szembeni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket, rögzítve, hogy ha az összeférhetetlenség 

nem áll fenn, erről rendelkezik az elsőfokú szolgálati bíróság a határozatában. 

A 108. §-hoz 

A nemzetbiztonsági vizsgálatra vonatkozó általános szabályokat az Nbtv. tartalmazza, a 

Javaslat ezért a bírák esetében is utal arra, hogy a bírák nemzetbiztonsági vizsgálatát is az 

Nbtv.-ben foglaltak szerint kell elvégezni, azonban a bírói jogállás sajátosságaira figyelemmel 

néhány eltérő rendelkezést is elhelyez a Bjt.-ben a Javaslat. 

A Javaslat rögzíti, hogy a bíró nemzetbiztonsági ellenőrzését a munkáltatói jogkör gyakorlója 

kezdeményezi. 

Az Nbtv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott főszabályhoz kapcsolódó, a bírákra 

vonatkozó értelmezési szabály, amely szerint a bíró nemzetbiztonsági ellenőrzése 

tekintetében, az Nbtv. alkalmazásában a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló 

jogviszony alatt a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött tisztséget, munkakört vagy bírósági 

eljáráshoz kapcsolódó eljárási jogosultságot kell érteni. A rendelkezés egyértelművé teszi, 

hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés során esetlegesen megállapított kockázat következménye 

nem lehet a bírói szolgálati jogviszony megszűnése, kizárólag a konkrét, nemzetbiztonsági 

ellenőrzéshez kötött tisztséget, munkakört nem töltheti be, illetve eljárási jogosultságot nem 

gyakorolhatja az érintett. 

A Javaslat az Nbtv. 71. §-a tekintetében a bíróra vonatkozó szűkítő rendelkezést tartalmaz, 

amely szerint bíró esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonynak a 

nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása előtti, vagy nemzetbiztonsági kockázat megállapítása 

esetén történő létrehozására nincs lehetőség. 

A Javaslat a Bjt. kiegészítésével meghatározza, hogy kik azok a bírák, akik nemzetbiztonsági 

ellenőrzés alá esnek. 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek Nbtv.-ben meghatározott körében jelenleg is 

szerepelnek a tikos információgyűjtést engedélyező bírák, valamint azok a bírák is, akik az 

Nbtv.-ben vagy más törvényben [az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.), a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a 

továbbiakban: Mavtv.)] meghatározottak szerint, az ott rögzített perekben csak 

nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása esetén járhatnak el. 

A hatályos törvények az alábbi négy esetben rögzítik a bírák nemzetbiztonsági ellenőrzési 

kötelezettségét: 
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a) az Nbtv. szerinti titkos információgyűjtést engedélyező bíró [Nbtv. 74. § i) pont ir) alpont],  

b) a nemzetbiztonsági ellenőrzés megállapításaival szembeni panasz elutasítása esetén 

benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálására irányuló perben eljáró bíró [Nbtv. 72/D. § (12) 

bekezdés], 

c) a minősített adatra vonatkozó megismerési engedély megtagadása miatt indított perekben 

eljáró bíró [Mavtv. 11. § (3) bekezdés], valamint 

d) a minősített adat minősítője által a titokfelügyeleti határozat megtámadása iránti perekben 

eljáró bíró [Infotv. 63. § (6) bekezdés]. 

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek Nbtv.-ben meghatározott köre kiegészül a 

minisztériumba, illetve egyéb szervhez beosztott azon bírókkal, akik a beosztásuk szerinti 

szervnél olyan tisztséget töltenek be, illetve olyan munkakört látnak el, amely 

nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött. A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 

Nbtv.-ben meghatározott köre kiegészül továbbá azoknak a bíró által ellátott feladatoknak a 

felsorolásával, amelyek az OBH elnöke által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben 

foglaltak szerint jelenleg is nemzetbiztonsági ellenőrzés alá esnek, ugyanakkor garanciális 

okokból indokolt az érintett feladatoknak a törvényi szinten való rögzítése. 

A 109. § és 110. §-hoz 

A Javaslat a közigazgatási szervhez, illetve alkotmányos intézményhez beosztott bíró 

jogállására vonatkozó speciális szabályokat rögzíti. 

A 111. §-114. §-hoz 

A Javaslat a bíró értékelésére vonatkozó rendelkezéseket pontosítja azzal, hogy a 

normaszövegből elhagyja a megszűnő közigazgatási és munkaügyi bíróságra utalást. 

A 115. §-118. §-hoz 

A módosítás az értékelés eredményével szembeni jogorvoslat és a szakmai alkalmatlansági 

eljárás szabályait pontosítja annak érdekében, hogy e két eljárás speciális szabályai 

egyértelműen elkülönítésre kerüljenek. Emellett a módosítás mellőzi a közigazgatási és 

munkaügyi bíróságra, valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumra történő 

utalásokat.  

A 120. § és 121. §-hoz 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális 

kollégium megszűnése miatti változásoknak megfelelő módosításokat vezeti át a Javaslat a 

Bjt. 96. § (1) bekezdésében és a Bjt. 99. §-ában. Emellett rendezi azt a felmentési esetet is, 

amikor bíró szolgálati viszonya a alkotmánybírósági tagsága miatt szünetel, és ez alatt betölti 

az általános öregségi nyugdíjkorhatárt. 

A 122. § és 123. §-hoz 
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A közigazgatási ügyekben eljáró bíró nemcsak az igazságügyért felelős miniszter által 

vezetett minisztériumba, hanem a Bjt. 27/A. §-ban meghatározott egyéb szervekhez is 

beosztható, ezért rendelkezni szükséges arról, hogy ezen bírák esetében a fegyelmi eljárás 

megindítását az érintett szerv vezetője kezdeményezheti. 

A 124. §-hoz 

2020. április 1. napjától a munkaügyi perekben elsőfokon a törvényszék jár el. A módosítás 

ennek megfelelően pontosítja a Bjt. 146. §-ának rendelkezéseit. 

A 125. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy a közigazgatási ügyekben eljáró bírák a Bjt. új 27/A. §-a alapján 

egyéb szervhez is beoszthatóak, a módosítás kiegészíti az ezzel kapcsolatos szükséges 

szabályokkal a Bjt. 147. §-át, mikor kimondja, hogy az érintett szervhez beosztott bíró 

adatait az érintett szervnél kell nyilvántartani. 

A 126. § és 127. §, 129. §-131. § és 141. §-hoz 

Az illetmények számítására vonatkozó szabályok technikai pontosítását végzi el a Javaslat. 

A 128. §-hoz 

A Bjt. 172. § (2) bekezdése módosításának célja, hogy a bírák illetményének 

meghatározásához szükséges szolgálati idő beszámítására vonatkozó, jelenleg eltérő 

országos munkáltatói gyakorlat a jövőben egységessé váljon. Az OBH elnökének jelzése 

szerint a törvényszékek ugyanis mindeddig eltérő gyakorlatot folytattak a szakvizsgához 

kötött egyéb jogviszonyban töltött idő szolgálati időbe történő beszámítása körében, amelyre 

egyértelműen mérlegelési jogot biztosított a Bjt. hatályos rendelkezése. Ugyanakkor a 

kiemelkedő társadalmi fontosságú bírói munka magas színvonalú anyagi elismerésének 

biztosítása és a munkáltatói illetmény megállapítása gyakorlatának egységesítése érdekében 

indokolttá vált a szolgálati idő beszámítására vonatkozó rendelkezés módosítása. A 

módosítás értelmében szolgálati időként kell figyelembe a jogszabály által jogi 

szakvizsgához kötött, továbbá a jogszabály felhatalmazása alapján a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának szabályzata által jogi szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban vagy 

tevékenységgel eltöltött időt is. 

A jogszabály által jogi szakvizsgához kötött, továbbá a jogszabály felhatalmazása alapján a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának szabályzata által jogi szakvizsgához kötött egyéb 

jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött idő a vonatkozó jogszabályok alapján 

egyértelműen megállapítható. Így például az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény kimondja, hogy a területi kamarába ügyvédként, alkalmazott ügyvédként, 

kamarai jogtanácsosként – a többi jogszabályi feltétel teljesülése esetén – között az vehető 

fel, aki magyar jogi szakvizsgát tett [58. § (1) bekezdés c) pont, 60. § (1) bekezdés c) pont, 

67. § (1) bekezdés c) pont]. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény pedig úgy 

rendelkezik, hogy közjegyzővé az nevezhető ki, továbbá közjegyző-helyettesként a 

közjegyzői kamara névjegyzékébe az vehető fel, aki a jogi szakvizsgát letette [17. § (1) 
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bekezdés d) pont, 27. §]. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 58. § 

(2) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója – az 

álláshelyen ellátandó feladat és a (3) bekezdés szerinti kormányrendeletben foglaltak 

figyelembevételével – szabályzatában meghatározza az álláshely betöltésének szakmai 

feltételeit, így különösen a közigazgatási alap-, illetve szakvizsga, jogi szakvizsga, 

tudományos fokozat meglétét, egyéb közigazgatási tanulmányokat. Így a jelen módosítás 

eredményeképpen a Bjt. 172. § (2) bekezdése egyértelműen, következetesen és egységesen 

határozza meg a munkáltatók számára a szolgálati időként beszámítandó, bírói kinevezést 

megelőző jogviszonyokat. 

A 132. §-hoz 

A módosítás a cafetéria juttatások vonatkozásában hozzáigazítja a normaszöveget a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2019. január 1-jétől hatályos 

rendelkezéseihez. A Javaslat a cafetéria-rendszeren kívül nyújtható egyéb, a Bjt. 189. § 

bekezdéseiben meghatározott juttatások körét nem érinti.  

A 133. §-hoz 

A Javaslat pontosítja a normaszöveget, mikor kimondja, hogy az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke a juttatások részletes feltételeit és mértékét szabályzatban kell, hogy megállapítsa. 

A 134. § és 135. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy a közigazgatási ügyekben eljáró bírák a Bjt. új 27/A. §-a alapján 

egyéb szervhez is beoszthatóak, a módosítás kiegészíti az ezzel kapcsolatos szükséges 

szabályokkal a Bjt. 195. §-át, valamint módosítja a Bjt. 70. alcímének címét, illetve elvégzi 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény fogalomhasználatához igazodó 

módosításokat is.    

A 136. §-hoz 

A Javaslat a vagyongyarapodás okát vizsgáló ellenőrzés kapcsán garanciális szabályként 

rögzíti, hogy az ellenőrzést végzőnek a bírót, a vele közös háztartásban élő hozzátartozót, 

valamint a meghallgatandó más személyeket tájékoztatnia kell arról, hogy nem kötelesek a 

kérdésekre válaszolni. 

A 137. §-hoz 

A közigazgatási ügyekben eljáró bíró a Bjt. 27/A. §-ában meghatározott egyéb szervhez is 

beosztható, ezért szükséges a 76. alcím módosítása az erre vonatkozó rendelkezésekkel. 

A 138. §-hoz 

A módosítást a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnése indokolja. A Javaslat 

rögzíti, hogy a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit továbbra is elsősorban a 

munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. 

A 139. §-hoz 
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A Javaslat a közigazgatási- és munkaügyi bíróságok megszűnésével és a közigazgatási perek 

fórumrendszerének átalakításával összefüggésben szükséges átmeneti rendelkezéseket 

tartalmazza. A törvény biztosítja, hogy a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium 

tagjai, ha azt kérik, pályázat nélkül, a törvény erejénél fogva átkerülhessenek arra a 

közigazgatási ügyben eljáró törvényszékre, amelynek törvény szerinti illetékességi területe 

magában foglalja a bíró álláshelye szerinti bíróság illetékességi területét.  

A Javaslat rendezi azoknak a bíráknak a helyzetét is, akik a határidőn belül nem tesznek 

nyilatkozatot. Az átmeneti szabálynak megfelelően természetesen e személyek bírói státusza 

is megmarad, őket a törvényszék elnöke a korábbi álláshelye szerinti törvényszékre osztja be, 

és a bíró a beosztása szerinti kollégium tagjává válik. 

A Bjt. 30. § új (8) bekezdése rögzíti, hogy a beosztási hely változása esetén a kijelölés 

megszűnik. E rendelkezés tekintetében átmeneti szabályozás szükséges annak érdekében, 

hogy azok a közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírák, akiknek 2020. április 1. 

napjával a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnésével változik a bíróságon belül a 

beosztási helye, változatlanul rendelkezzenek kijelöléssel a zökkenőmentes átmenet 

érdekében. Ezen bírák esetében a kijelölés felülvizsgálatára egy fél éves időszakot biztosít a 

Javaslat. 

A Javaslat a bírói álláspályázati eljárás során benyújtott kifogások elbírálásával bővítette a 

szolgálati bíróság feladatkörét, és ezen többletfeladatra is tekintettel a szolgálati bíróság 

bíráinak megbízatási idejét 6 évről 9 évre emelte. Ehhez kapcsolódóan a Javaslat az átmeneti 

szabályok között rendelkezik arról, hogy a megbízatási idő meghosszabbítására vonatkozó 

szabályt a 2020. január 1-jén szolgálati bírói megbízatással rendelkező bírák esetében is 

alkalmazni kell. E rendelkezés célja, hogy a szolgálati bíróság a módosítás miatt jelentkező 

többletterhelés mellett is időszerűen végezhesse a feladatait. 

A módosítás értelmében a Bjt. 172. § (2) bekezdése módosításának hatályba lépésétől 

számított 6 hónapon belül a bírák ismételt besorolására kerül sor azzal, hogy az új besorolás 

alapján járó illetmény visszamenőleg, e rendelkezés hatályba lépésétől illetné meg a bírót. A 

módosítás alanyi jogot állapít meg a jogszabály által jogi szakvizsgához kötött, továbbá a 

jogszabály felhatalmazása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának szabályzata által jogi 

szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött idő szolgálati időbe 

történő beszámítására. A felülvizsgálatra hivatalból kerül sor, amelynek eredményeképpen az 

érintett bírák kinevezési okiratának módosítására és a jogosultságot megalapozó tények 

alapján történő újra-besorolására kerül sor. 

A Javaslat arról is rendelkezik, hogy a 2020. április 1-jét megelőzően a közigazgatási és 

munkaügyi bírósághoz megválasztott ülnökök jogállása csak annyiban változik, hogy 2020. 

április 1-jétől az ülnöki feladataikat annál a törvényszéknél látják el, amelynek illetékességi 

területéhez a közigazgatási és munkaügyi bíróság tartozott. 

A 142. §-hoz 
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A módosítás a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnése és a normaszövegnek a 

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti terminológiai átvezetése 

miatt szükségessé vált technikai jellegű szövegpontosításokat tartalmazza. 

Emellett a Javaslat a szolgálati bírák megbízatásának idejét a jelenleg hatályos 6 évről 9 évre 

növeli. A módosítás indoka az, hogy a Javaslat a bírói álláspályázati eljárás során benyújtott 

kifogások elbírálásával bővítette a szolgálati bíróság feladatkörét, így ezen többletfeladat 

zökkenőmentes ellátásának biztosítására tekintettel szükséges a szolgálati bírói megbízatás 

idejének növelése. A kilenc éves megbízatási idő az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a 

Kúria elnökének megbízatási idejéhez igazodik. 

A 143. §-hoz 

A módosítás a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnése és a normaszövegnek a 

kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti terminológia átvezetése 

miatt szükségessé vált terminológiai és technikai jellegű hatályon kívül helyező 

rendelkezéseket tartalmazza. 

Hatályon kívül helyezésre kerül továbbá a Bjt. 154. §-a, amely szerint a Kúria elnöke a 

védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló jogszabályban foglaltak 

szerint személyvédelemre jogosult. A hatályon kívül helyezést indokolja a 

személyvédelemre jogosultak körének felülvizsgálata, ugyanakkor a Kúria jelenlegi elnökét 

a megbízatása lejártáig még megilleti a személyi védelem, ezért a hatályon kívül helyező 

rendelkezés a Kúria elnökének 2020. január 1-jét követő első alkalommal történő 

megválasztását követő napon lép hatályba. 

A 144. § és 145. §-hoz 

Az Ákr. hatálybalépésétől kezdődően alapvető változásokat vezetett be a közigazgatási 

döntéseket érintő jogorvoslati eljárások tekintetében. A korábbi szabályozással ellentétben a 

hatályos rendelkezések már nem tartalmazzák a fellebbezést elbíráló és a felügyeleti szerv 

fogalmát, elsődlegessé téve a közigazgatási döntések bíróság előtti közvetlen megtámadását. 

Indokolt tehát, hogy az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény sarkalatos szabálya 

szerint az ügyész a döntést hozó szervhez nyújtsa be felhívását. 

Az Ákr.-hez kapcsolódva a „jogerő” kifejezést felváltó „véglegesség” kifejezés használata 

szükséges. 

A 146. §-148. §-hoz 

A Javaslat a pályázat nélkül betölthető ügyészi álláshelyekre vonatkozó szabályozást 

pontosítja. 

A Javaslat a Bjt.-ben megállapítottal azonos szabályokat állapít meg a legfőbb ügyész, az 

ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 

2011. évi CLXIV. törvényben is a szolgálati idő számítására.  
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A Javaslat emellett kodifikációs pontosítást végez el az illetményszámításra vonatkozó 

szabályokon. 

A Javaslat a Kit.-tel való összhang megteremtése érdekében szükséges módosítást is 

tartalmazza. A Kit. a főosztályvezető-helyettesi munkakört nem nevesíti, ezért a törvényből 

el kell hagyni a főosztályvezető-helyettesre vonatkozó rendelkezéseket. Tekintettel arra, 

hogy az állami vezető mint kategória megszűnik, és azon a továbbiakban a Kit. szerinti 

politikai felsővezetőt, közigazgatási államtitkárt és helyettes államtitkárt kell érteni, ezért 

szükségessé vált a hatályos normaszövegben szereplő „állami vezető” szövegrész 

módosítása is. 

A 149. §-151. §-hoz 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 

perjogi rendelkezéseinek módosítását a Kp.-val való összhang indokolja. 

A Kp. hatályba lépésével a közigazgatási bíráskodás területén átalakultak a nemperes 

eljárások, a végzésekkel szembeni keresetet a továbbiakban a bíróság egyszerűsített perben 

bírálja el. Ez a Kp. szabályaiból következik, azt nem szükséges az ágazati törvényekben 

külön nevesíteni, ezért rendelkezni szükséges az ilyen tartalmú normák hatályon kívül 

helyezéséről. A jogorvoslati szabályok tekintetében a hatásköri szabályok módosítása is 

szükséges. A Kp. a teljesség igényével szabályozza a hatásköri kérdéseket, azokról 

rendelkezni nem szükséges, csak a Kp. szabályaitól eltérő perjogi szabályok fenntartása 

indokolt. 

A normakontroll eljárások szabályozása a Kp.-ban található, az ahhoz kapcsolódó, a 

nemzetiségi önkormányzatok indítványozási, illetve közigazgatási per indítási jogát a Nek 

tv.-ben azonban nevesíteni szükséges. 

Az egyes nemzetiségi önkormányzat által kötött megállapodások tekintetében szükséges 

kimondani a közigazgatási szerződési jelleget, amellyel egyértelműen megnyílik a 

közigazgatási bírói út mint jogvita rendező fórum a felek között. 

A nemzetiségi önkormányzati elnöki pozícióhoz kapcsolódó összeférhetetlenségi és közjogi 

felelősségrevonási bírósági jogviták közigazgatási peres kereteit szükséges a Kp. 

szabályozásához igazítani. Az egyéb, szintén közigazgatási bírói útra utalt jogvitákhoz 

kapcsolódó perjogi szabályokat a terminológiai változásokra tekintettel szintén módosítani 

szükséges. 

A 152. §-154. §-hoz 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) egyes szabályai feleslegessé válnak, vagy azért, mert a Kp.-ban lévő 

szabályokkal tartalmilag egyező szabályokat állapítanak meg (pl. képviseleti jogosultság 

igazolása, perbeli felek), vagy azért, mert a korábban hatályos polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény XX. fejezetére való utalást tartalmaznak. A Kp.-tól eltérő, ugyanakkor 

fenntartandó szabályokban pedig terminológiai pontosításokat szükséges elvégezni. 
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Az Mötv. által szabályozott megállapodások közigazgatási szerződéssé minősítése a 

közigazgatási bírói út biztosítása érdekében szükséges. 

A Kp. a különös közigazgatási perekre (mulasztási per, marasztalási per) is tartalmaz 

általános szabályokat, ezért az ilyen jellegű perekre vonatkozó szabályokat is szükséges 

módosítani. Az Mötv. 70. §-a például egy sajátos megállapítási pert szabályoz. E § újbóli 

megállapítása egyrészt terminológiai okokból szükséges, másrészt a per tárgyát indokolt 

pontosan meghatározni. Az Mötv. 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint a polgármester 

tisztsége megszűnik sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi 

felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre 

emelkedésének napjával. E rendelkezésre tekintettel az Mötv. 70. §-a szerinti per tárgya a 

polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve mulasztása miatti közjogi 

felelősségének fennállása. Ha azt a bíróság megállapítja, a megállapítási ítéletnek ex lege 

következménye a polgármesteri tisztség megszűnése. Minderre tekintettel a bíróság nem a 

polgármesteri tisztség megszűnését mondja ki, hanem a polgármester közjogi felelősségét 

állapítja meg. 

Mivel az Mötv. 136-139. §-ának perjogi szabályait zömével tartalmazza a Kp., a felesleges 

ismétléseket szükséges megszüntetni. Az Mötv. 85. § (12) bekezdésében, illetve az Mötv. 

142. §-ában szereplő általános perjogi rendelkezéseit ugyancsak nem szükséges megtartani 

erre tekintettel. E hatályon kívül helyezések kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy azok nem 

eredményezik a bírói út igénybevehetőségének hiányát. Csak azon esetekben szükséges 

ugyanis a bírói út megnyitására vonatkozó külön rendelkezés, amikor az a Kp. szabályai 

alapján nem lenne biztosított (pl. közjogi jogviták), vagy a bírói út igénybevehetőségének 

feltételei eltérnek a Kp. szabályaitól. Ez jellemzően a perindítási jogosultság, a perindítási 

határidő kapcsán fordul elő, de ilyen például az az eset is, amikor a területrész átadása esetén 

az előzetes megállapodás alapján a képviselőtestület nem teljesíti szerződéskötési 

kötelezettségét. Itt a Kp. szabályaitól eltérően nem mulasztási pernek van helye, hanem 

marasztalási pernek, amelyben a bíróság a keresetnek való helyt adás esetén a szerződést 

létrehozza az előzetes megállapodás tartalmának megfelelően.  

A törvényességi felügyelet gyakorlásához kapcsolódó perjogi szabályokat szintén szükséges 

a Kp.-hez igazítani. Mind az önkormányzati közigazgatási cselekmények megtámadása, 

mind az azok elmulasztása esetén igénybe vehető bírói út, továbbá a normakontroll eljárások 

esetében szükséges a szabályokat részben módosítani, részben hatályon kívül helyezni. 

A Kp. alapján az Mötv. 141. § c) pontja szerinti esetben a bíróság maga szabhat ki teljesítési 

bírságot, ezért a továbbiakban, amennyiben a bíróság határozatának nem tesz eleget az 

önkormányzat, a bíróság jogosult ezt a jogsértést szankcionálni. Erre vonatkozó igényt a 

bíróság előtt a törvényességi felügyeleti szerv is érvényesíthet. 

A 155. §-hoz 

A humánszolgáltatást nyújtó egyházi, nem állami és önkormányzati fenntartók esetében a 

központi költségvetésből nyújtott támogatásokkal összefüggő hatósági eljárásokban eltérő 



 

182 

jogorvoslati utat biztosítottak az ágazati szabályok. A Javaslat megteremti, hogy az azonos 

támogatások ügyében az egyes fenntartók azonos jogorvoslati lehetőséggel rendelkezzenek. 

A 156. §-hoz 

A Kp.-val való koherencia megteremtéséhez szükséges terminológiai pontosítás. 

A 157. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 158. § és 159. §-hoz 

A módosítás célja annak pontos meghatározása, hogy a tanú mely adatait kell zártan kezelni. 

A módosítás alapján az adatok zárt kezelését a hatóság mérlegelés nélkül elrendeli, 

amennyiben azt a tanú kéri, így a tanú információs önrendelkezési joga teljeskörűen 

érvényesül. A törvény alapján a személyes adatok zárt kezelésével kapcsolatos kérelem a 

teljes adatkörre kiterjed, így a tanút nem kell külön és egyesével nyilatkoztatni arra, hogy 

mely adatok zárt kezelését kéri. A tanú adatainak zárt kezelése hivatalból is elrendelhető. 

Kötelező elrendelni a tanú adatainak zárt kezelését, ha ugyanazon történeti tényállás alapján 

a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan zajló más eljárásban a tanú 

adatainak zártan kezelését rendelték el. Külön kiemelendő e módosítás kapcsán, hogy a 

különböző (egymást követő vagy párhuzamos) eljárásokban a történeti tényállásnak kell 

azonosnak lennie, a törvényi tényállásra ez a követelmény nem alkalmazható. Ennek 

vizsgálata és megítélése a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik.  

A módosítás célja továbbá, hogy biztosítsa a védett adatok védelmét oly módon is, hogy a 

zárt adatkezelést elrendelő végzést a szabálysértési hatóságnak, illetve a bíróságnak 

kizárólag azzal a személlyel kell közölnie, akinek az adataira az kifejezetten vonatkozik, 

ezzel elkerülhető, hogy a védett adat épp a döntés kötelező közlése okán kerüljön 

nyilvánosságra. 

Ha a tanú adatainak zárt kezelését rendelték el, az eljárási cselekményről készített 

jegyzőkönyv a tanú nevét nem tartalmazhatja. A módosítás további jogtechnikai jellegű 

hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz (belső hivatkozás hatályon kívül 

helyezése). 

A 160. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 161. §-hoz 

A módosítás terminológiai-technikai jellegű, a célja, hogy a „bírósági felülvizsgálat” 

terminológiája helyett a „közigazgatási perre” vonatkozó megfelelő kifejezés használatával a 

„felülvizsgálat” kettős értelmezését megszüntesse, miáltal a közigazgatási perjogban a 
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„felülvizsgálat” fogalma a továbbiakban kizárólag a Kúria hatáskörébe tartozó rendkívüli 

perorvoslatot jelenti majd. 

A 162. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét megállapítani. 

A 163. §-hoz 

A szövegcserés módosítás a Javaslat bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 

szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló a 2017. évi CXVIII. 

törvényt módosító rendelkezéseivel összhangban a Ptk.-ban is átvezeti azt a 

hatáskörváltozást, amely szerint a kapcsolattartás végrehajtását a jövőben nem a 

gyámhatóságnál, hanem a bíróságnál lehet kérelmezni. A bíróság a kapcsolattartásra 

vonatkozó határozat végrehajtásának elrendeléséről polgári nemperes eljárásban dönt. 

A 164. §-hoz 

A módosítás megteremti az összhangot az Ákr.-rel. Tekintettel arra, hogy a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vonatkozásában nem került sor felügyeleti szerv 

kijelölésre, a felügyeleti szervi kijelölés hiányában felügyeleti eljárásnak sem lesz helye. 

Ennek megfelelően, a felügyeleti jogkörre vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezése 

szükséges. 

A 165. § és 166. §-hoz 

A fórumrendszer változása miatt szükséges módosításokat és azok hatálybalépéséhez 

szükséges átmeneti szabályokat tartalmazza a javaslat. 

A 167. §-hoz 

A javaslat szerinti módosítással teljesül a fair trial követelménye azzal is, hogy az adó- és 

egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 

szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) III/A. Fejezete 

szerinti eljáró tanácsadó bizottsági tag esetében a vitás kérdés tárgyilagos megítélése 

biztosított legyen: az Aktv. 41/O. § a) pontjának kiegészítése egy új ad) ponttal 

egyértelművé teszi a perben eljáró bíró kizárását a tanácsadó bizottság tagjai közül.  

A 168. §-hoz 

A módosítás az Ákr.-ben használt kifejezések átvezetését valósítja meg („jogerős” helyett 

„véglegessé vált” terminológia, „nyilvános közzététel” helyett a „döntés közhírré tétele”). 

A 169. §-171. §-hoz 

A Javaslat tartalmazza a közigazgatási perek fórumrendszerének változása miatt szükségessé 

váló módosításokat. Mivel a közigazgatási nemperes eljárások szabályait a Kp. fogja 

tartalmazni, különös eljárási típusként szabályozva a helyszíni kutatás bírói engedélyezését 
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és a védekezés céljából készült irat minősítését, ezért a Kp. szabályozásával párhuzamos 

rendelkezéseket deregulálni szükséges. 

A hatásköri szabályok felülvizsgálata is indokolt, mivel a Kp. a teljesség igényével 

szabályozza a hatásköri kérdéseket, ezért a hatáskörre vonatkozó rendelkezések – a 

párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében – deregulációja szükséges az ágazati jogban. 

Egyúttal a Kp. általános szabályaitól eltérő, egyéb perjogi rendelkezéseket is a valóban 

indokolt körre szükséges visszaszorítani, hatályon kívül helyezni. Tekintettel arra, hogy a 

Kp. szabályozza a közszolgálati perek esetén az eljáró bíróságok hatáskörét, az ágazati 

törvényben deregulálandó az a rendelkezés, mely szerint az ilyen ügyekben közigazgatási és 

munkaügyi bíróság jár el. 

A módosítás az Ákr.-ben használt kifejezések átvezetését is megvalósítja („jogerős” helyett 

„véglegessé vált”, továbbá „bírósági felülvizsgálati eljárás” helyett „közigazgatási per”). 

A 172. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy az Ákr.-beli szabályokkal összhangban a határidő 

meghosszabbításának lehetősége megszűnt, a határidő meghosszabbításának lehetőségére 

vonatkozó rendelkezés törlése is szükséges. 

A 173. §-hoz 

Az európai polgári kezdeményezésről szóló 2019. április 17-i 2019/788/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: ECI rendelet) 2020. január 1-jei hatállyal 

hatályon kívül helyezi a polgári kezdeményezésről szóló 2011. február 16-ai 211/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletet. Ezen aktus miatt szükséges a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) megfelelő 

módosítása. 

A korábbi szabályozástól eltérően az ECI rendelet 11. cikk (7) bekezdése a 2022. dec. 31-ét 

követően benyújtott kezdeményezések esetén már nem teszi lehetővé egyedi online gyűjtési 

rendszer használatát, ezért szükséges 2023. január 1-jével törölni az erre vonatkozó 

hatáskört, továbbá az ECI rendelet 12. cikk (1) bekezdése értelmében minden tagállam csak 

a saját állampolgárai támogató aláírását ellenőrzi, így módosítani szükséges az erre 

vonatkozó rendelkezést. 

A közvetlenül hatályosuló ECI rendelet értelmében az Nsztv. 63. § első tagmondatának 

rendelkezését a 2022. december 31. napjáig regisztrált kezdeményezésekre kell alkalmazni, 

ha a szervezők egyedi gyűjtési rendszert kívánnak használni. Az ECI rendelet alapján 2023. 

január 1-je után hitelesített kezdeményezés esetén így már csak központi online gyűjtési 

rendszer használható, ugyanakkor a 2022. december 31-ig regisztrált kezdeményezés 

szervezői csak a regisztrációt követően, a gyűjtés megkezdését megelőzően hitelesíttetik az 

online gyűjtési rendszerüket (ECI rendelet 1. cikk 3. bekezdés), így 2022. december 31-ét 
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követően is, 2023. első félévében (8. cikk 1. bekezdés). Ez okból szükséges az Nsztv. 63. § 

első tagmondatának rendelkezését 2023. június 30-ig alkalmazni. 

Tekintettel arra, hogy a tervezet az ECI rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 

állapít meg, az ECI rendelet hatálybalépésével szükséges a jogharmonizációs záradékot is 

módosítani. 

A 174. §-hoz 

Az Ákr. terminológiájának megfelelő módosítások. A hatóság döntései végleges döntésnek 

minősülnek a korábbi jogerős megnevezés helyett. Ennek megfelelően a döntések jogerőre 

emelkedése helyett, a döntések véglegessé válásáról szükséges rendelkezni. 

A 175. §-hoz 

A Javaslat technikai-terminológiai pontosítást tartalmaz. 

A 176. §-hoz 

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-i megszűnése miatt szükséges 

újra meghatározni a Pp. hatálya alá tartozó ügyekben elsőfokon eljáró bíróságokat. 

A 177. §-hoz 

A Pp.-ben általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék, mely szerint azokban a 

perekben, amelyek elbírálását törvény nem utalja a járásbíróság hatáskörébe, a törvényszék 

jár el. A törvényszék, mint munkaügyi bíróság hatáskörének kimondása a munkaügyi 

perekben arra tekintettel szükséges, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságok 

megszűnésével a munkaügyi jogvitákban eljáró bíróság különbírósági jellege megszűnik. A 

törvényszék mint munkaügyi bíróság hatáskörének kimondása a munkaügyi perekre azt is 

egyértelművé teszi, hogy, ha a munkaügyi perben a felperes kizárólag pénzkövetelést 

érvényesít, a per akkor sem minősülhet vagyonjogi pernek, és nem alkalmazhatóak rá a 

vagyonjogi perek hatásköri szabályai. 

A 178. §-hoz 

A Javaslat a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnésére tekintettel rendezi a 

kijelölés szabályait, ha az összeütközés az ítélőtábla területén működő járásbíróság és 

törvényszék között merül fel, tekintettel arra, hogy munkaügyi perekben 2020. április 1-jétől 

a törvényszék mint munkaügyi bíróság jár el. 

A 179. §-187. §-hoz 

A jogállam fogalmi eleme a jogbiztonság, amely kiszámítható és koherens joggyakorlatot is 

feltételez. A Kúria Alaptörvény 25. cikkében meghatározott szerint biztosítja a bíróságok 

jogalkalmazásának egységét. A széttartó, kiszámíthatatlan joggyakorlat sérti a 

jogbiztonságot és a peres felek tisztességes eljáráshoz való jogát. Ezért szükséges eljárásjogi 

eszközökkel biztosítani annak lehetőségét, hogy e feladatának a Kúria eleget tudjon tenni, és 

valóban következetes gyakorlatot alakíthasson ki. Biztosítani kell a peres feleknek annak 
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lehetőségét, hogy ha a jogerős döntés jogkérdésben eltér a Kúria közzétett határozatától, azt 

a Kúria elé tudják vinni, ezért számukra az ilyen esetekre jogorvoslati lehetőséget kell 

biztosítani. 

A 188. §-hoz 

A munkaügyi perekben 2020. április 1-jétől a törvényszék mint munkaügyi bíróság jár el. 

Tekintettel arra, hogy a Pp.-ben a törvényszék az általános hatáskörű elsőfokú bíróság, ahol 

mindkét fél számára kötelező a jogi képviselet, és professzionális perrendi szabályok 

érvényesülnek, szükséges annak egyértelmű rögzítése, hogy a munkaügyi perekben ettől 

eltérő, a munkaügyi perek sajátosságait figyelembe vevő szabályokat kell alkalmazni. Erre 

tekintettel indokolt annak kimondása, hogy a Pp. általános szabályait munkaügyi perekben a 

XXXIX. fejezetben és a XV. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A 189. §-hoz 

A Javaslat egyfelől a szervezeti változás okán indokolt korrekciókat végzi el a Pp. 513. §-

ában, másfelől egyértelművé teszi, hogy munkaügyi perben nincs helye illetékességi 

kikötésnek. Ennek kimondása arra tekintettel vált szükségessé, mert a Pp. a munkaügyi 

perekre nem állapít meg kizárólagos illetékességi szabályokat, és a joggyakorlatban 

bizonytalanságot okozott, hogy a vagyonjogi perekre irányadó illetékességi kikötéssel 

élhetnek-e a felek, ha a felperes kizárólag pénzkövetelést érvényesít a perben. A munkajogi 

perek sajátosságaira, az aszimmetrikus perfelállásra tekintettel a jogalkalmazási 

bizonytalanságok megszüntetése érdekében ki kell mondani az illetékesség kikötésének 

kizártságát. 

A 190. §-hoz 

A Javaslat a szükséges átmeneti rendelkezéseket rögzíti annak érdekében, hogy a megszűnő 

közigazgatási és munkaügyi bíróságról az ügyek átadása zökkenőmentesen megtörténjen.  

A 191. §-hoz 

A Javaslat elvégzi a szükséges terminológiai egységesítést. 

A 192. §-194. §-hoz 

A megkeresés szabályainak pontosítását az indokolja, hogy jelenleg a megkeresett szerv, 

amely nem minősül hatóságnak, eljárásjogi értelemben nem képes a megkeresés áttételére, 

csupán az együttműködési kötelezettségből fakadóan lehetséges levezetni azon lehetőséget, 

amely értelmében az adott szerv a megkeresést az annak teljesítésére jogosult szerv számára 

továbbítja. E lehetőség egyértelműsítése, valamint az eljárásvitel egyszerűsítése végett 

szükséges egyfajta továbbítási kötelezettséget rögzíteni a törvényben. 

Az Ákr. 27. §-a rendelkezik az adatkezelés szabályairól a hatósági eljárásban. E szabályokat 

egészíti ki a módosítás oly módon, hogy szabályozási körébe vonja a törvény által védett 

titok mellett, a törvényben meghatározott, védett más adatot is. Ez által a védelem a 

titokvédelem körébe tartozó adatokon kívül megillet minden olyan adatot is, amit az adott 
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ágazati törvény bármely okból kifolyólag védelem alá helyez, akár zárt adatkezelés 

formájában is. Ez a szabályozás igazodik a Pp. 322. § (7) bekezdésében meghatározott 

szabályozáshoz. Ennek megfelelően a hatóság, eljárása során gondoskodni köteles arról, 

hogy az irat- és adatbeszerzés során rendelkezésére bocsátott – minősített adatnak, üzleti 

titoknak, hivatásbeli titoknak, vagy törvényben meghatározott más titoknak nem minősülő – 

törvény által védett egyéb adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 

tudomására, illetve az adat – más – törvényben meghatározott védelme a hatósági eljárásban 

is biztosított legyen. Vannak ugyanis olyan adatok, amelyek megismerhetőségét az ágazati 

törvény korlátozza, de az adat kifejezett titokvédelem hatálya alatt nem áll. A hatósági 

eljárásban is indokolt e védettnek minősülő adatok vonatkozásában az ágazati törvény által 

biztosított védelem fenntartása. E körbe tartozik például a büntetőeljárásban zártan kezelt 

személyes adatok köre, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) által szabályozott egyezségi 

[Tpvt. 73/A. § (7) bekezdés], illetve engedékenységi nyilatkozat [Tpvt. 78/D. § (2) 

bekezdés]. 

Másfelől ez a védelem egyúttal azt is jelenti, hogy a hatósági eljárásban bejelentett és ott 

valamely okból nyilvánosságra került adat nem kapcsolható össze a párhuzamosan folyó, 

vagy megelőzően zajlott eljárás okán (például más hatósági vagy bírósági eljárásban) 

védelem alatt álló adattal.  

Fontos újítás, hogy a módosítást követően az adatok zárt kezelésére kérelemre, vagy 

hivatalból is sor kerülhet abban az esetben, ha ugyanazon történeti tényállás alapján a 

jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan zajló más bírósági vagy hatósági 

eljárásban az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító 

adatainak és lakcímének zártan kezelését rendelték el. Külön kiemelendő e módosítás 

kapcsán, hogy a különböző (egymást követő vagy párhuzamos) bírósági vagy hatósági 

eljárásokban – ideértve a büntetőeljárás valamennyi szakaszát és az abban résztvevő 

valamennyi szerv eljárását – tehát a történeti tényállásnak kell azonosnak lennie. A törvényi 

tényállásra ez a követelmény – különös tekintettel a büntetőügyek szigorú dogmatikájára – 

nem alkalmazható. Ennek vizsgálata és megítélése a hatóság hatáskörébe tartozik, azonban, 

ha a hatóság megállapítja a történeti tényállások azonosságát úgy az adatok zárt kezeléséhez 

elegendő, ha azt az érintett kéri, vagy a hatóság hivatalos tudomást szerez a más eljárásban 

biztosított védelemről. Ebben az esetben tehát a hatóságnak nincs mérlegelési joga, vagyis – 

azonos történeti tényállás esetén – a természetes személyazonosító adatok és lakcím zárt 

kezelését kötelezően el kell rendelnie. 

E módosítással biztosítható az eljárás valamennyi résztvevőjének mind teljesebb védelme, 

egyúttal elkerülhető, hogy az azonos tényálláson alapuló más hatóságok vagy bíróságok 

előtt zajló eljárásokban már biztosított védelem, a védett adatok – és ez által az ügyfél illetve 

az eljárás egyéb résztvevője személyének – védelmi szintje csökkenjen. 

A módosítás célja, hogy – összhangban az Ákr. 28. § (1) bekezdését módosító 

rendelkezésekkel – biztosítsa a védett adatok védelmét oly módon is, hogy a zárt 
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adatkezelést elrendelő végzést a hatóságnak kizárólag azzal a személlyel kell közölnie, 

akinek az adatkezelésére az kifejezetten vonatkozik, ezzel elkerülhető, hogy a védett adat 

épp a hatósági döntés kötelező közlése okán kerüljön nyilvánosságra. 

A hiánypótlás esetköreinek szűkítését az indokolja, hogy a 44. § b) pontja szerinti eset 

valójában a tényállás-tisztázás körébe eső eljárási cselekmény. Az eljárásban felmerülő 

bizonyítási cselekményekkel összefüggő döntésekre nem vonatkozhat a 44. § szerinti 

számbeli korlát, amelynek értelmében a hiánypótlási felhívásnak, ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik, egy ízben van helye. A 44. § b) pontja szerinti 

eset deregulációjával az ügyfél nyilatkozattételre történő felhívására, illetve adatszolgáltatási 

kötelezettségének teljesítésére történő kötelezésre – a bizonyítás sajátosságait figyelembe 

véve – számbeli korlátozás nélkül kerülhet sor. 

A 47. § (2) bekezdés pontosítását az indokolja, hogy a normaszöveg jelenleg csak az (1) 

bekezdés f) pontját említi a döntés visszavonásának kötelezettsége kapcsán, amely 

kötelezettség értelmezhető az e) pont esetén is. 

Az eljárás megszüntetésénél az ellenérdekű ügyfelek mindegyikének hozzájárulása szigorú 

szabály, amely kizárólag jogvitás eljárásokban értelmezhető. Például kisajátítási eljárásban 

is léteznek ellenérdekű ügyfelek, ugyanakkor indokolatlan az ő hozzájárulásuk kikérése is a 

kérelem visszavonásához. Megjegyzendő, hogy e megoldás a korábban hatályos eljárási 

törvényben található rendelkezést veszi át tartalmában, azaz az ellenérdekű ügyfél 

hozzájárulása abban az esetben lenne csupán kötelező, amennyiben kvázi judiciális 

(jogvitás) eljárásról van szó. E módosításhoz kapcsolódóan szükséges a jogvitás eljárás 

rövidítésének definiálását és rövidítésének bevezetését a tárgyalás szabályai közül elhagyni. 

A hatósági ellenőrzés szabályai egyértelműen rögzítik, hogy a hatósági ellenőrzés akkor is 

hivatalból indul – és a hivatalbóli eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával szükséges 

lefolytatni –, ha azt az ügyfél kérelmére rendeli el a hatóság. Azonban az eljárás 

gazdaságosság okán indokolt az eljárás megszüntetésének esetét kiterjeszteni ezen 

ellenőrzésekre is, mivel nem várható el, hogy az ügyfél kérelmére, érdekében folytatott 

ellenőrzés költségeit a hatóság előlegezze. 

Módosításra kerül a végzés elleni fellebbezés szabálya is. A jelenleg hatályos szabályozás 

értelmében a 116. § (3) bekezdésében felsorolt végzések, azaz az önálló fellebbezéssel 

megtámadható végzések esetén, nem alkalmazható a 116. § (5) bekezdésében foglalt azon 

rendelkezés, amely szerint ki lehet zárni törvényben a fellebbezés lehetőségét. A 116. § (4) 

bekezdése jelenleg is alkalmazható a 116. § (3) bekezdésében foglalt végzések esetében is, 

tekintettel arra, hogy a 116. § (1) bekezdésében foglalt szabály döntésről rendelkezik, 

amelybe mind a határozatok, mind a végzések beleértendőek. Az egységes fellebbezési 

fórum megteremtése érdekében szükségessé vált a 116. § (3) bekezdésének módosítása 

akként, hogy a normaszöveg rögzíti, hogy a végzés elleni – önálló – fellebbezési jog akkor 

nyílik meg, ha egyébként az adott ügyben a határozat ellen is lehetőség lenne fellebbezéssel 

élni. Fellebbezés hiányában természetesen, az általános szabályok szerint, közigazgatási 

perben támadhatóak a (3) bekezdésben meghatározott végzések. 
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Az igazolási kérelem szabályai közt, az 53. § (5) bekezdése nem nevesíti a határnap 

elmulasztásának „szankcióját”, amely nem indokolt. A normaszöveg alapján tehát, például 

idézés esetén korlátlan számban lehet kimentéssel, igazolással élni. Így szükséges az (5) 

bekezdésben a határnapot is nevesíteni, a jogi szabályozás egységességének biztosítása 

érdekében. 

A jegyzőkönyv-készítés kötelező esetei közt a „szóbeli” kérelem fogalma túlságosan tág, azt 

a kapcsolattartás általános szabályaira tekintettel szükséges a személyesen előterjesztett 

kérelemre szűkíteni, ugyanis a normaszöveg hatályos tartalma életszerűtlen. Nyilvánvaló, 

hogy egy telefonon vagy e-mailen előterjesztett kérelem esetén lehetetlen aláíratni az 

ügyféllel a jegyzőkönyvet (amely a jegyzőkönyv differentia specifica-ja). 

A valódi hézagmentes jogvédelem megteremtése érdekében megszűnik az általános 

szabályok szintjén a járási (kerületi) hivatalok döntéseivel szembeni fellebbezés lehetősége, 

mivel a szervezetrendszeren belüli fellebbezés nem tekinthető teljes mértékben független és 

hatékony jogorvoslást biztosító eszköznek. A közigazgatási bírósági eljárások 

nyilvánossága, átláthatósága megteremti az ügyfelek számára, hogy ügyeikben egy valóban 

független fórum hozzon döntést, és lehetőség szerint ezzel mielőbb – egy jogorvoslati fórum 

kiiktatásával – szülessen ügyükben jogerős döntés. Ezen felül, e módosítással a megyei 

(fővárosi) kormányhivatalok nagyobb erőforrásokat lesznek képesek összpontosítani a 

közérdek védelmét is szolgáló felügyeleti feladataik ellátásához. Kiemelendő, hogy a 

releváns módosításhoz tartozó átmeneti rendelkezés értelmében, az új szabályokat a 

módosítás hatályballépését követően indult, valamint a megismételt eljárásokban kell 

alkalmazni. 

A 195. §-hoz 

Egyfelől a Kp.-val való összhang megteremtése érdekében a bírósági felülvizsgálat helyett a 

közigazgatási pert szükséges nevesíteni, másfelől a hatósági határozatok jogereje helyett 

azok véglegességéről szükséges rendelkezni. 

A 196. § és 197. §-hoz 

A Kp. tárgyi hatálya tekintetében a szabályozási logika visszatér a 2018. előtti 

szabályozáshoz, emiatt elhagyásra kerül a generálklauzulából a hatósági intézkedés 

megtámadásának és az általános hatályú intézkedés önálló kifogásolásának lehetősége. 

Ezzel összefüggésben beszűkül a Kp. tárgyi hatálya oly módon, hogy csak a peresíthető 

konkrét ügyekre terjed ki. Amennyiben az ügyfél a közigazgatási jogorvoslatot nem 

merítette ki vagy más megelőző közigazgatási eljárásra nem került sor, akkor az ügy nem 

lehet közigazgatási jogvita tárgya. 

Szűkítésre kerül továbbá az is, hogy általános hatályú rendelkezést csak a törvényességi 

felügyeletet gyakorló kifogásolhat a bíróság előtt, ha ilyen nincs, akkor az ügyész (2018 

előtt is rendelkeztek a törvényességi felügyeletet ellátó szervek efféle indítványozási 
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joggal). Továbbá konkrét ügyben általános hatályú rendelkezésnek csak az érintettel 

szembeni alkalmazhatatlanságát mondhatja ki a bíróság. 

A 2018 előtti szabályozáshoz képest plusz elemként a Kp. hatálya alatt marad a 

közszolgálati jogvita, a mulasztási per, a köztestületi döntésekkel és a felsőoktatási 

jogviszonnyal kapcsolatos jogviták. A közszolgálati jogvita tekintetében a jogalkotó már a 

Kp. koncepciójában amellett döntött, hogy a közigazgatási jog domináns szerepe miatt az 

ilyen jellegű ügyekben közigazgatási bíróság járjon el. A mulasztási per hiányában a 

közigazgatás jogellenes mulasztásával szemben nem volna lehetőség jogvédelmet kérni, 

csupán utólag polgári bíróság előtt tudnának a személyek kártérítést kérni az elmaradt 

cselekmény miatt. Továbbá a Kp. hatálya alatt maradnak a köztestületek és tagjai közti 

olyan jogviták, amelyek a közhatalom gyakorlással állnak összefüggésben, ezen ügyek 

általános jellemzője, hogy a jogvita tárgya nem anyagi jogi, hanem a köztestület 

cselekményének jogszerűsége, hasonló megítélésűek a felsőoktatási intézmény és a 

hallgatója közötti jogviszonnyal összefüggő jogviták is. 

A 198. §-hoz 

A közigazgatási jogviták elbírálásának fórumrendszerében általánosan az első fokú 

bíróságokat a törvényszékek alkotják, míg a fellebbviteli fórumot a Kúria elsősorban 

perorvoslati fórumként fogja betölteni. Kivételes esetben a Kúria is ellát elsőfokú 

hatásköröket. Ezen felül a Kúria feladata a közigazgatási bíráskodás joggyakorlatának 

egységesítése nemcsak felülvizsgálati eljárások, hanem-, jogegységi eljárások révén is. A 

közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnnek, így az eddigi háromszintű fórumrendszer 

kétszintűvé alakul át, erre tekintettel módosítani kell a Kp. közigazgatási ügyben eljáró 

bíróságokat nevesítő 7. §-át. 

A 199. §-hoz 

A nemperes eljárások Kp.-be integrálása az egyesbírói eljárás esetköreinek módosítását is 

maga után vonja. E szabályok módosítását az eljárást érdemi döntés nélkül befejező egyedi 

döntéseknek a járulékos cselekmények melletti feltüntetése is szükségessé teszi.  

A 200. §-hoz 

A fórumrendszer átalakulásának megfelelően változik a hatásköri szabályozás is. A 

közigazgatási és munkaügyi bíróságok helyett a törvényszékek látják el a jövőben az elsőfokú 

hatáskört. A törvényszéki hatáskörök külön szabályozására nincs tehát szükség, tekintettel 

arra, hogy most már főszabályként minden ügy törvényszéki szintre tartozik. Szükséges a 

„középső”, ún. vegyesfokú bírósági szintre vonatkozó szabályok deregulációja. Ez jelenti 

egyfelől a törvényszék másodfokú eljárására vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezését, 

másfelől a differenciált hatásköri szabályozás jelentős átalakítását, azaz a 12. § háromszintű 

szabályozásának kétszintűvé alakítását. E hatáskörök közül a gyülekezési joggal kapcsolatos 

közigazgatási perek tekintetében bővül a Kúria hatásköre. Azonban a Kúria a jövőben is 

elsősorban fellebbviteli fórumként fog eljárni, a többi kiemelt hatáskör a törvényszéki szinten 

marad. 
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A szervezetrendszer megváltozása szükségszerűen az illetékességi szabályok módosítását is 

maga után vonja. A közigazgatási ügyben eljáró törvényszékek már regionális, a bíróságok 

elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvényben meghatározott illetékességgel rendelkeznek. 

Az illetékességi okok rendszerében továbbra is az általános illetékességi ok a tevékenység 

megvalósulásának helye. Ez azonban nem feltétlenül a szerv székhelye, hiszen számos 

esetben a közigazgatási cselekvés lényeges eleme nem ott valósul meg, hanem a székhelytől 

különböző helyen, mint például a helyszíni ellenőrzések vagy különféle intézkedések 

esetében. Az általános illetékességi okot megelőzi több különös illetékességi ok, hiszen 

szükséges bizonyos esetkörökre az egyenletes ügyeloszlás érdekében eltérő szabályokat 

alkotni. Így, ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság 

illetékes, amelynek illetékességi területén ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy kötelezettség, 

illetve ingatlanra vonatkozó jogviszony esetében az ingatlan fekszik, tevékenység bejelentése 

vagy engedélyezése esetében a tevékenység gyakorolásának helye, vagy tervezett helye 

található, az előbbi két esetkör kivételével a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel 

eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenysége esetében a felperes lakóhelye, 

tartózkodási helye, székhelye található. Mulasztás esetén különös illetékességi ok a mulasztó 

közigazgatási szerv székhelye. E különös illetékességi okok hiányában az illetékesességet a 

per tárgyává tett közigazgatási cselekmény – többfokú eljárásban megvalósított cselekmény 

esetén az elsőfokú közigazgatási cselekmény – megvalósulásának a helye alapítja meg. 

Speciális illetékességi ok vonatkozik a Pest megyére vagy annak egy részére illetékes, de 

Budapesti székhelyű területi közigazgatási szervekre: esetükben a székhelyen megvalósult 

közigazgatási cselekményeket úgy kell tekinteni, mintha Pest megyében valósultak volna 

meg. Nem tartozik a Pest megye vagy annak egy részére illetékes területi közigazgatási szerv 

fogalma alá az országos vagy több megyére kiterjedő illetékességgel eljáró szerv, ezek 

esetében az előbbiekben szabályozott különös illetékességi ok érvényesül eltérő ágazati 

szabályozás hiányában.  

Illetékességi szabályozás révén a törvényszéki általános hatásköri szabályozás mellett is 

megmarad egyes ügyek országosan kiemelt kezelése. Ezért a korábbi hatásköri szabályozás 

alapján a Fővárosi Törvényszék elé tartozó, kiemelt súlyú és nagyfokú szakértelmet igénylő 

ügyekben kizárólagos illetékességgel kerül kijelölésre a Fővárosi Törvényszék. Ezzel az 

alacsony ügyszámú, de kiemelt eljárások esetében továbbra is biztosítható az ítélkezési 

gyakorlat egységessége, és a kellő szakértelem. 

Tekintettel a regionális illetékesség általánossá válására az ún. népközeli ügyekre vonatkozó 

illetékességi szabályok szükségtelenné válnak. 

A 201. §-hoz 

Módosul a kijelölés szabályozása is a megváltozott fórumrendszerre tekintettel akként, hogy a 

kijelölés iránti kérelem bármely törvényszéknél előterjeszthető, továbbá, hogy a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróságot minden esetben a Kúria jelöli ki.  
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A 202. §-hoz 

A perindításra jogosultak köre kiegészül a törvényességi felügyeletet vagy törvényességi 

ellenőrzést gyakorló szerv, valamint az ügyész perindítási jogának szabályozásával abban az 

esetben, ha a kereset az általános hatályú rendelkezés megsemmisítésére irányul. 

A 203. § és 204. §-hoz 

A „vegyesfokú” bírósági szint megszűnése további, e szinten folyó eljárásokra vonatkozó 

rendelkezések módosítását is szükségessé teszi. Ezek egyike a törvényszéki eljárásra a 

kötelező jogi képviseletet kimondó szabályozás. A Kúria mellett, a kiemelt, a Fővárosi 

Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozó ügyekre, valamint a közigazgatási 

szerződésekkel kapcsolatos perekre írja elő a Kp. a kötelező jogi képviseletet. Ennek kapcsán 

pontosításra kerül az is, hogy a végzésekkel szembeni fellebbezés esetében a Kúria előtt sem 

kötelező a jogi képviselet és az ilyen eljárásokban ügyvédjelöltek és jogi előadók is 

eljárhatnak képviselőként. A „középső szint” megszűnése miatt szükséges a kifogás 

elbírálására vonatkozó kijelölő szabályok módosítása. 

A 205. §-hoz 

Kiegészül a Kp a polgári perrendtartás egyéb általános szabályainak alkalmazására vonatkozó 

szabályozása a jegyzőkönyv képet és hangot egyidejűleg rögzítő folyamatos felvétel útján 

történő készítésének elrendelése esetével, ha az arra irányuló kérelmet az eljárási cselekmény 

megkezdése előtt az arra jogosult előterjeszteti, és egyebekben a technikai feltételek 

rendelkezésre állnak. 

A 206. §-hoz 

A keresetlevél benyújtására vonatkozó szabályok között kerül feltüntetésre az, hogy ha a 

felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékában foglaltaknak megfelelően 

nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy a közigazgatási szerv az 

elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja, akkor is 

határidőben (szabályszerűen) benyújtottnak kell tekinteni a keresetlevelet. Ebben az esetben a 

bíróság további intézkedés végett megküldi a keresetlevelet a közigazgatási szervnek.  

A 207. §-hoz 

Részben módosul, és részben kiegészül a keresetlevél felterjesztésére vonatkozó 

rendelkezések köre a felügyeleti szervre vonatkozó rendelkezésekkel, melynek célja a 

közigazgatási eljáráson belüli orvoslási lehetőségek körének bővítése. E körben – a nem 

többfokú közigazgatási eljárásban – a keresetlevelet a továbbiakban nem a közigazgatási 

szerv továbbítja a bíróságnak, e helyett köteles azt felterjeszteni a felügyeleti szervéhez 

akinek ebből kifolyólag lehetősége nyílik a keresetlevélben foglalt jogsérelem orvoslására, 

hasonlóan a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez. Külön kiemelendő, hogy a 

normaszöveg kiemeli a járási hivatalokat, amelyeknek döntései esetén minden esetben a 

megyei kormányhivatal az, amely a felterjesztésben közreműködőként megjelenik. Ez azon 

ügyekben bír különös jelentőséggel, ahol a felügyeleti szerv nem a megyei kormányhivatal. 
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A 208. §-hoz 

Kiegészül a keresetlevél bíróságon történő benyújtására vonatkozó szabályok köre a törvény 

által megengedett keresethalmazat esetére vonatkozóan, oly módon, hogy ha azt egyszerre 

kellene a közigazgatási szervnél és a bíróságnál is benyújtani, akkor a keresetlevelet 

határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes – határidőn belül – tévesen a 

közigazgatási szervnél vagy a jogorvoslati szervnél nyújtja be. 

A 209. §-hoz 

Módosul az alperesi nyilatkozatra vonatkozó rendelkezés akként, hogy ha a keresetlevél 

azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz az alperesi nyilatkozatnak ki kell térnie arra 

is, hogy a keresetlevél benyújtásáról kiket értesített, valamint a megelőző eljárásban zártan 

kezelt és védett adatokra. 

A 210. §-hoz 

Kiegészülnek az áttétel szabályai arra vonatkozóan, hogy az áttételt elrendelő végzés ellen 

fellebbezésnek van helye. 

A 211. § és 212. §-hoz 

Módosulnak a keresetlevél elektronikus előterjesztésére vonatkozó rendelkezések akként, 

hogy külön pontban kerül szabályozásra a jogi képviselő és a felperes nem szabályszerű 

keresetlevél előterjesztése esetének jogkövetkezményei. Erre tekintettel módosulnak a 

keresetlevél joghatásának fennmaradására vonatkozó rendelkezések is. 

A 213. §-hoz 

Kiegészül azonnali jogvédelemre vonatkozó rendelkezések köre arra vonatkozóan, hogy az 

azonnali jogvédelmet biztosító végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, mivel az 

az azonnali jogvédelem célját hiúsítaná meg.  

A 214. §-hoz 

A bizonyítási eljárás szabályai között kiegészül a bizonyítási indítvány előterjesztésére 

vonatkozó rendelkezés azzal, hogy a bíróság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az 

első tárgyalást követően is engedélyezheti bizonyítási indítvány előterjesztését, illetve 

bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátását, ha a felperes a keresetét az első tárgyaláson 

megváltoztatja, a felperes keresetét a jogsérelem orvoslására tett cselekményre kiterjeszti, 

vagy az az anyagi pervezetése folytán vált szükségessé. Ide egyfelől azok az esetek tartoznak, 

amikor az első tárgyaláson keresetváltoztatásra vagy a jogsértés orvoslására tett cselekményre 

tekintettel a Kp. 83. § (5) bekezdése alapján kereset kiterjesztésre kerülhet sor, ezen felül a 

Kp. 71. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó polgári perrendtartás anyagi pervezetésére 

vonatkozó szabályai nyomán is előállhatnak ilyen esetek. 

A 215. § és 216. §-hoz 
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A 2018. előtti szabályok esetén a megsemmisítés és új eljárásra kötelezés volt a főszabály. 

2018-ban a Kp. hatályba lépésével a megváltoztatás lett a főszabály, 31 ügycsoportban 

viszont törvény továbbra is kizárja a megváltoztatást. A kormányhivatalok működésének 

egyszerűsítéséről szóló előterjesztés által a hatósági eljárások – főszabály szerinti – 

egyfokúsításával azonban szükségessé vált a megváltoztatási jogkör átalakítása is. 

Ennek megfelelően – többek közt – módosul úgy a Kp. 90. § (1) és (2) bekezdése, hogy azon 

közigazgatási perekben, amelyeket kétfokú közigazgatási eljárás előzött meg továbbra is van 

lehetőség megváltoztatásra, egyfokú közigazgatási eljárás esetében viszont, a bíróság a 

döntést csak megsemmisíthetné, és a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezhetné, ha 

törvény eltérően nem rendelkezik. A második bírósági eljárásban – azonos ténybeli és jogi 

alap esetén – már lehetséges lenne a megváltoztatás (ún. szankciós megváltoztatás) egyfokú 

eljárások esetén is, azon ügykörök kivételével, ahol jelenleg sem lehetséges a megváltoztatás. 

Természetesen a megváltoztatás természetszerű követelményeinek (az ügy természete 

megengedi, a tényállás tisztázott és a jogvita vita véglegesen eldönthető) az (1) bekezdés 

esetén való megváltoztatásnál továbbra is fenn kell állniuk. 

Fontos kiemelni e körben, hogy a módosítások most már expressis verbis utalnak arra, hogy a 

(3) bekezdés d) pontja szerinti kizárás mind az (1), mind pedig a (2) bekezdés szerinti 

megváltoztatásra vonatkozik. 

A 217. §-218. §-hoz 

Módosítani szükséges a fellebbezhető bírósági határozatok körét is az új fórumrendszerre 

tekintettel, tartalmilag azonban a korábbi megoldás nagyrészt fennmarad. A Kp. azokban az 

esetekben biztosít a bíróság ítélete ellen fellebbezési jogot, amikor a közigazgatási 

cselekmény megelőző eljárás nélkül került megvalósításra. Ennek két tipikus válfaját, a 

szerződésekkel, illetve a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos ítéleteket a Kp. különösrészi 

szabályai továbbra is külön nevesítik, azonban indokolt ezt az esetkört általánosságban is 

szabályozni, hiszen más közigazgatási cselekmények esetén is elképzelhető ez a 

megvalósulási mód. A Kúria előtti fellebbezés helyett a felülvizsgálat válik perorvoslati 

lehetőséggé a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartozó ügyekben. A 

kétfokúvá vált fórumrendszerre tekintettel kell másfelől a fellebbezéseket elbíráló Kúria 

végzéseivel szembeni fellebbezés lehetőségét kizárni.  

A 219. §-hoz 

A perorvoslati eljárások egy fórumra koncentrálódása miatt a jogegységi eljárásra tekintettel 

való felfüggesztési okot is a fellebbezési eljárás szabályai között kell szabályozni, aminek 

révén mind a fellebbezési, mind a felülvizsgálati eljárás felfüggeszthetővé válik az ügyet 

érintő jogegységi eljárásra tekintettel. 

A 220. §-hoz 
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Az új fórumrendszer következtében fellebbezni csak a Kúriához lehet, ezért a középső 

bírósági szintet kikerülő ugró fellebbezés jogintézménye is szükségtelenné válik, akárcsak a 

másodfokú eljárásban hozott végzésekkel szembeni fellebbezésre vonatkozó szabály. 

A 221. §-hoz 

A végzés elleni fellebbezés körében kiegészült a szabályozás arra vonatkozóan, hogy ha az 

elsőfokú bíróság a fellebbezésre hiánypótlást rendelt el és a fél a hiánypótlási felhívás 

teljesítésére rendelkezésre álló határidőben a fellebbezés hiányait nem pótolta, és az emiatt az 

nem bírálható el, akkor az elsőfokú bíróság a fellebbezést visszautasítja. 

A 222. §-225. §-hoz 

A Kúria hatáskörébe tartozó felülvizsgálati eljárás szabályait is szükséges több ponton 

módosítani fórumrendszer módosításából adódóan, hiszen a perorvoslati rendszer kettő 

helyett egy fórumra koncentrálódik. Egyrészt a befogadhatósági eljárás módosul a 

felülvizsgálat jogegységesítő funkció melletti jogorvoslati funkciójának erősítése érdekében. 

Így a felülvizsgálati kérelem befogadásának négy eddigi esetköre mellé felsorakozik a 

kérelmező alapvető eljárási jogának sérelme, illetve az ügy érdemére kiható eljárási 

szabályszegés. Másrészt egyértelműsíti a módosítás, hogy a befogadhatóság okát nem kell a 

felülvizsgálati kérelemben indokolni, sem a fennállását bizonyítékokkal alátámasztani. A 

bíróság a befogadhatósági okhoz sincsen kötve, ha nézete szerint a felülvizsgálati kérelemben 

meg nem jelölt okból szükséges a felülvizsgálati kérelem befogadása, akkor azt megteheti. 

A jogállam fogalmi eleme a jogbiztonság, amely kiszámítható és koherens joggyakorlatot is 

feltételez. A Kúria Alaptörvény 25. cikkében meghatározott szerint biztosítja a bíróságok 

jogalkalmazásának egységét. A széttartó, kiszámíthatatlan joggyakorlat sérti a jogbiztonságot 

és a peres felek tisztességes eljáráshoz való jogát. Ezért szükséges eljárásjogi eszközökkel 

biztosítani annak lehetőségét, hogy e feladatának a Kúria eleget tudjon tenni, és valóban 

következetes gyakorlatot alakíthasson ki. Biztosítani kell a peres feleknek annak lehetőségét, 

hogy ha a jogerős döntés jogkérdésben eltér a Kúria közzétett határozatától, azt a Kúria elé 

tudják vinni, ezért számukra az ilyen esetekre jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani. 

Tekintettel a perorvoslati eljárások egy fórumra koncentrálódására, a másodfokú ítélet elleni 

felülvizsgálati kérelem benyújtását kizáró szabályt is szükséges hatályon kívül helyezni. A 

felülvizsgálati eljárásban a Kúriát megillető megváltoztatási jogkör terminológiai 

pontosítására szintén sor kerül. 

A 226. §-hoz 

Szükséges kiegészíteni az egyszerűsített perben elbírálandó eljárások körét, mivel arra ágazati 

törvényben nincs lehetőség. 

A 227. §-hoz 

Annak érdekében, hogy a törvényességi felügyeleti szerv a köztestület mulasztásával 

szembeni fellépés esetén a köztestületi felügyeleti perben szabályozott addicionális 

jogkövetkezmények a mulasztás megállapításán felül alkalmazhatóak legyenek, szükséges a 
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mulasztási per és a köztestületi felügyeleti per közötti átfedést megszüntetni és egyértelművé 

tenni, hogy a köztestület mulasztása esetén a köztestület felett törvényességi felügyeletet 

gyakorló szerv nem mulasztási pert, hanem köztestületi felügyeleti pert indít. A mulasztás 

miatt indított köztestületi felügyeleti perben, így a mulasztási perben alkalmazható 

jogkövetkezmény mellett a speciális jogkövetkezményeket is alkalmazhatja a bíróság. 

A 228. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy a keresetlevél a bírósághoz kerül közvetlenül benyújtásra, és az alperes 

részére 30 napos határidő áll nyitva a védirat benyújtására, ezért indokolt az első tárgyalást 

védirat beérkezésétől számított időpont alapján kitűzni. 

A 229. §-hoz 

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnte miatt a rendelkezés újra megállapítása 

szükségessé vált. 

A 230. §-hoz 

A bírósági szervezetrendszer átalakulása az egyes ágazati törvényekben még fellelhető 

közigazgatási nemperes eljárásokra vonatkozó szabályozást is érinti. e körben indokolt a 

változásokra tekintettel a közigazgatási nemperes eljárások Kp.-be integrálása az általános 

perjogi szabályozás teljeskörűségének biztosítása érdekében. Ez több módosítást tesz 

szükségessé. Egyrészt szerkezetileg egy fejezetben szükséges rendezni a nemperes eljárások 

általános szabályait, továbbá az új eljárásra kötelező és a bírói határozat teljesítésének 

kikényszerítésére irányuló eljárás, valamint az egyéb különös közigazgatási nemperes 

eljárások eddig több ágazati törvényben szereplő szabályait. A normakontroll eljárások és a 

kijelölési eljárás, noha szintén nem minősülnek peres eljárásoknak, a hasonló 

alkotmánybírósági eljárásokkal való szoros kapcsolat miatt nem kerülnek át a nemperes 

eljárásokat összefoglaló fejezetbe. 

A 231. §-hoz 

Az átalakuló fórumrendszer miatt a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell a Kp. 

módosított eljárási szabályait, mivel a megszűnő bíróságok miatt hiányozna az eljáró fórum. 

Szükséges tisztázni, hogy a 99. § (2) bekezdésének módosítása, vagyis a kiemelt ügyekben a 

fellebbezési lehetőségének megszűnése csak a módosítások hatálybalépés után meghozott 

ítéletekre terjed ki. Rendelkezni kell ezen felül arról, hogy a folyamatban lévő első-, 

másodfokú-, illetve rendkívüli perorvoslati eljárások eseteire nézve, hogy a bíróságoknak 

meddig és melyik bírósághoz kell az ügyeket megküldeniük. A szabályozási átmenet 

megkönnyítésére a módosítás tartalmaz néhány értelmező („fordító”) szabályt, amely 

megkönnyíti a jogalkalmazást az átalakult jogszabályi környezetben. 

A 232. § és 233. §-hoz 

Szövegcserés és hatályon kívül helyező rendelkezések. 

A 234. § és 235. §-hoz 
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Mivel a közigazgatási nemperes eljárások szabályait a Kp. fogja tartalmazni, különös 

eljárási típusként szabályozva a védekezés céljából készült irat minősítését, ezért a Kp. 

szabályozásával párhuzamos rendelkezéseket deregulálni szükséges. A módosítás ezen felül 

a Kp. módosítására tekintettel pontosítja a törvényességi felügyelet eljárási szabályai 

körében a teljesítés kikényszerítésre irányuló eljárásra utaló szabály fogalomhasználatát. 

A 236. §-240. §-hoz 

A Kúria a bírósági szervezet legfőbb szerveként jár el egyes, a törvény által hatáskörébe 

utalt rendkívüli jogorvoslati eljárásokban, ezen túl az Alaptörvényből fakadó 

kötelezettségként biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységességét. Ez utóbbi feladat 

ellátása körében jogegységi határozatokat hoz, jogerős vagy véglegessé vált határozattal 

befejezett ügyekben joggyakorlat-elemzést folytat, valamint elvi bírósági határozatokat és 

elvi bírósági döntéseket tesz közzé [Alaptörvény 25. cikk, a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 25. §].  

A Kúria határkörébe utalt felülvizsgálati eljárás, mint rendkívüli jogorvoslat a jogerős 

ügydöntő határozat súlyos jogi hibáinak orvoslására szolgál, ezért csak a törvényben 

meghatározott feltételek esetén, a rendes jogorvoslatnál jóval szűkebb körben van rá 

lehetőség. A jogorvoslat rendkívülisége folytán a Be. meghatározza a felülvizsgálati 

indítvány elintézéséhez nélkülözhetetlen alapvető tartalmi követelményeket, hiszen a 

felülvizsgálat az indítványban megjelölt okot vizsgálja, célja pedig a sérelmezet 

törvénysértés orvoslása. Arra az esetre, ha az indítványozó álláspontja szerint a 

felülvizsgálat tárgyát képező ügydöntő határozat felülbírálatát érdemben befolyásolja már 

közzétett Kúriai határozat és az ettől való eltérés jogegységi eljárás lefolytatását teszi 

indokolttá, mely kezdeményezés egybevág a Kúria jogalkalmazás egységességét is biztosító 

tevékenységével, a Javaslat a felülvizsgálati indítvány tartalmára vonatkozóan kiegészítő 

szabályt fogalmaz meg. Ennek keretében a felülvizsgálati indítványban amellett, hogy meg 

kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől történő eltérés a jogegységi eljárás 

lefolytatását indokolja, a felülvizsgálati indítványt előterjesztő részére kifejezetten biztosítja 

annak a lehetőségét, hogy az eljáró kúriai tanács elnökénél jogegységi eljárás 

kezdeményezését indítványozza.  

A Javaslat egyértelművé teszi, hogy amennyiben a folyamatban lévő ügyben jogegységi 

határozat meghozatalának feltételei fennállnak, a jogegységi eljárás kezdeményezése 

kötelező. Kúria tehát nem mérlegelhet és a jogegységi eljárás kezdeményezésének 

elmulasztásával nem hozhat létre olyan helyzetet, amely önmagában is jogegységi eljárás 

kezdeményezését tenné indokolttá.  

A kezdeményezett jogegységi eljárásnak az egyedi ügyre való kihatása folytán a 

felülvizsgálati indítványról, a jogegységi eljárás befejezését követően hozható csak döntés, 

ezért a Javaslat erre az esetre a felülvizsgálati eljárás kötelező felfüggesztését írja elő.  

A módosítás az ügyészség és a legfőbb ügyész felülvizsgálati illetve jogegységi eljárásban 

betöltött szerepe szempontjából is érdemi. Az ügyészség felülvizsgálati indítvány 
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benyújtására jogosult és az eljárás résztvevőjeként indítványozhatja az eljáró kúriai tanács 

elnökének a jogegységi eljárás kezdeményezését. Emellett részben eljárásjogi státuszával, 

részben a Bszi. 33. § (1) bekezdés c) pontjából fakadó jogkörével kapcsolatban felügyeli is a 

felülvizsgálatban hozott határozatot abból a szempontból, hogy a jogegységi eljárás 

kezdeményezésére irányuló indítvány elutasítása – a jogegységi eljárás kezdeményezésének 

elmaradása – mennyiben volt indokolt. Ha e körben a Kúria mulasztást követett el a legfőbb 

ügyész, mint a jogegységi eljárás indítványozására jogosult élhet ezzel a jogával, mely 

esetben a jogegységi eljárás lefolytatása a Bszi. 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

kötelező. 

A 241. §-hoz 

A Ptk. 4:181. § (1) bekezdése szerint a gyermekkel való kapcsolattartás kérdésében a szülők 

a házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben egyezséget köthetnek, 

egyezségük hiányában a kapcsolattartásról – kérelemre vagy a gyermek érdekében 

hivatalból – a bíróság dönt. Ha házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per nincs 

folyamatban, a kapcsolattartásról a szülők megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt. 

Amennyiben a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett megszegi a kapcsolattartásra 

vonatkozó akár bíróság, akár gyámhatóság által hozott határozatban foglaltakat, vagy a 

kapcsolattartást rendező, bíróság vagy gyámhatóság által jóváhagyott egyezséget, a Ptk. 

4:185. §-a alapján a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása elrendelésének van 

helye, melyről a gyámhatóság gondoskodik. Annak érdekében, hogy a kapcsolattartás 

tárgyában hozott határozatok végrehajtása tárgyában hatékonyabban és fokozott eljárási 

garanciák mellett szülessen döntés, a Javaslat jelenleg a gyámhatóság hatáskörébe tartozó 

eljárást bírósági hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárássá alakítja. A Javaslat szerint a 

kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás új nemperes eljárásként a 

bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági 

nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvényben kap helyet, amely jelenleg is 

több személyi állapotot érintő, családjogi tárgyú nemperes eljárás szabályait tartalmazza.  

A Javaslat a kapcsolattartás tárgyában hozott határozat végrehajtásának hatékonyságát 

akként biztosítja, hogy a bíróságnak a végrehajtás elrendelése tárgyában hozott végzése 

végrehajtható okirat kiállítása nélkül közvetlenül végrehajtható. Figyelemmel arra, hogy a 

kapcsolattartás tárgyában mind annak jogosultjai, mind kötelezettjei tekintetében számos 

eljárásjogi szituáció képzelhető el, a Javaslat az eljárás kezdeményezésére jogosult 

személyek köre vonatkozásában a Ptk.-ra utal. Így például a Ptk. alapján a kapcsolattartásról 

szóló határozat végrehajtását kérheti adott esetben a szülőn kívül a nagyszülő, testvér, a volt 

mostohaszülő, nevelőszülő, gyám és az is, akinek a gyermekre vonatkozó apasági vélelmét a 

bíróság megdöntötte. Az eljárás járásbíróság hatáskörébe tartozik, az illetékességi szabályok 

a kapcsolattartással érintett gyermek érdekeit szem előtt tartva kerültek meghatározásra.  

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelem tartalmát és 

előterjesztésének határidejét a Javaslat a Ptk. szabályaihoz igazítja.   
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A végrehajtás elrendelésének kérdésében a bíróság szükség esetén az érintettek 

meghallgatása után dönt. Ha megállapítja, hogy a kérelmezett megszegte a kapcsolattartásra 

vonatkozó határozatban foglaltakat, elrendeli a határozat végrehajtását és egyben 

figyelmezteti a kérelmezettet a nemteljesítés jogkövetkezményeire. Erre irányuló külön 

kérelem esetén kötelezi a kérelmezettet a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak 

megszegése folytán keletkezett igazolt költségek viselésére. 

A végrehajtás elrendelése esetén a kérelmezett teljesíteni köteles a határozatban foglaltakat, 

melynek elmaradása megnyitja a nemperes eljárás második szakaszát, amikor a végrehajtást 

elrendelő bíróságnak az elmaradt teljesítés jogkövetkezményeit kell levonnia. A bíróságnak 

a fokozatosság elvének szem előtt tartásával a végrehajtásnak olyan módját kell 

alkalmaznia, ami a legalkalmasabb arra, hogy biztosítsa a gyermekkel történő 

kapcsolattartást. Abban az esetben, ha a kérelmezett a kapcsolattartás szabályait 

rendszeresen és visszatérően megszegi, a bíróság önálló bírósági végrehajtó 

közreműködésével kényszerítheti ki kapcsolattartás céljából a gyermek átadását, ami a 

bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben foglalt, a gyermek átadásának 

speciális eseteként kerül szabályozásra.   

Abban az esetben, ha a kapcsolattartás 14. életévét betöltött gyermek befolyásmentes, önálló 

akaratnyilvánítása miatt hiúsul meg, a Javaslat az eljárás eredményessége érdekében 

lehetővé teszi, hogy a bíróság a közvetítői eljárás igénybevétele érdekében felfüggessze az 

eljárást. 

A 242. §-hoz 

Az Art. 123. §-a rendelkezik az adatkezelés szabályairól az adóhatósági eljárásban. Az 

ebben foglalt rendelkezések kiegészítésével már nem csak a törvény által védett titok, 

hanem a törvény által védett egyéb adatra vonatkozóan is biztosítja az adóhatóság az 

eljárásai során az adatok védelmét.  

A 243. §-hoz 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

8. § (1) bekezdés c) pontja alapján az adóigazgatási eljárás az általános közigazgatási 

rendtartás alól kivett eljárások közé tartozik. A módosítás célja, hogy az adóigazgatási 

eljárás kivett jellegére, illetve a 7/2019. (III. 22.) AB határozatban lefektetett 

követelményekre tekintettel a tanúkra vonatkozó adatok zárt kezelésével kapcsolatos 

rendelkezéseket az Ákr. módosításokhoz igazodóan módosítsa. Az adóigazgatási eljárásban 

az adatok zártan kezelésének lehetséges indokai kiegészülnek az eljárásban való 

közreműködés miatti súlyosan hátrányos következményen felül azzal az esetkörrel, amikor 

az ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan 

zajló más bírósági vagy hatósági eljárásban az adózó vagy az eljárás egyéb résztvevője 

adatainak zárt kezelését rendelték el. 

A módosítás továbbá meghatározza az adóhatóság számára a zárt adatok kezelésére 

vonatkozó eljárást, az adóhatóság azzal kapcsolatos feladatait. 
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A 244. §-hoz 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

8. § (1) bekezdés c) pontja alapján a vámigazgatási eljárás az általános közigazgatási 

rendtartás alól kivett eljárások közé tartozik. A módosítás célja, hogy a vámigazgatási 

eljárás kivett jellegére, illetve a 7/2019. (III. 22.) AB határozatban megfogalmazott 

követelményekre tekintettel, az Ákr. módosításaihoz igazodóan a tanúkra vonatkozó adatok 

zárt kezelésével kapcsolatos nemzeti vámjogi rendelkezéseket módosítsa.  

Ennek keretében a védett adatok fogalma kiegészítésre kerül a törvény által védett egyéb 

adatok körével. Továbbá kérelemre vagy hivatalból sor kerülhet az adatok zárt kezelésére, 

ha ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen lezárt, vagy párhuzamosan 

zajló más eljárásban az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője adatainak zárt kezelését 

rendelték el. A zárt adatkezelést elrendelő végzést csak azzal a személlyel kell közölni, 

akinek adatkezelésére ez kifejezetten vonatkozik. 

A 245. §-hoz 

Tekintettel a Kp. 13. § (3) bekezdésére, amely kimondja a Fővárosi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét e szabályozási körben, indokolt a rendelkezés deregulációja. 

A 246. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

A 247. §-hoz 

Sarkalatossági záradék. 

A 248. §-hoz 

A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezés. 

A 249. §-hoz 

A közigazgatási nemperes eljárások szabályozása integrálásra kerül a Kp. szabályai közé, 

ezért indokolt a külön törvény egyidejű hatályon kívül helyezése. 


