Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A
minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is
jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a
Kormány álláspontjának.
A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá
tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezetek valamennyi tartalmi
és formai eleme módosulhat!
A tervezetek előterjesztője
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. Költségvetési hatások:
A tervezetnek nincsenek költségvetési kihatásai.
II. Adminisztratív terhek:
A tervezet nem növeli az adminisztratív terheket.
III. Egyéb hatások: -
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1. melléklet a …….előterjesztéshez

az igazságügyi miniszter
…/2018. (….) IM rendelete
a közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról

A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról
szóló 2018. évi CXXXI. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról
szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Átmtv.) 2. § (1) bekezdése szerint
nyilatkozattételre jogosult bíró a nyilatkozatát az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon
teheti meg.
2. §
Az Átmtv. 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre jogosult bírósági titkár a nyilatkozatát
a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon teheti meg.
3. §
Az Átmtv. 7. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre jogosult bírósági fogalmazó a
nyilatkozatát a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon teheti meg.

4. §
(1) Ha a nyilatkozat címzettje az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a nyilatkozatot két
példányban, papír alapon
a) közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium bíró tagja, bírósági titkár vagy fogalmazó
esetén a munkáltatói jogkört gyakorló törvényszék elnöke útján,
b) az OBH-ba beosztott bíró esetén személyesen,
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c) a minisztériumba beosztott bíró esetén a miniszter útján, és
d) a Kúriára beosztott bíró esetén a Kúria elnöke útján
kell eljuttatni a nyilatkozat címzettjéhez.
(2) Ha a nyilatkozat címzettje a Kúria elnöke, a nyilatkozatot személyesen kell eljuttatni
hozzá.
(3) A hiánytalan nyilatkozatot két példányban kell eljuttatni a nyilatkozat címzettjéhez, aki
egy példányt az átvétel igazolásával – személyesen vagy az (1) bekezdés a) és c)-d) pontja
szerinti úton – haladéktalanul visszajuttat a nyilatkozónak.
(4) A (1) bekezdés a) és c)-d) pontjai szerinti esetben a nyilatkozatot a címzetthez megküldő,
az (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés szerinti esetben a címzett gondoskodik a nyilatkozat
hiánytalan voltának ellenőrzéséről. A hiány pótlása nem eredményezheti az eredeti
nyilatkozat visszavonását vagy – a nyilatkozattevőt illető választási lehetőség esetén – érdemi
módosítását.

5. §
Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

6. §
E rendelet 2019. június 1-jén hatályát veszti.

7. §
Az 1. és 4. §-t, valamint az 1. mellékletet e rendelet hatályvesztését követően is alkalmazni
kell a Kúria elnökének és az Országos Bírósági Hivatal elnökének az Átmtv. 3. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatára azzal, hogy a nyilatkozatot az igazságügyi miniszterhez kell
címezni.
Budapest, 2019. január „

”
Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter
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1. melléklet az …/2018. (….) IM rendelethez
A közigazgatási és munkaügyi bíróság bírájának nyilatkozata
NYILATKOZAT
[ ] az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez1
[ ] a Kúria elnökéhez
1. Alulírott……………………………………………………………………………. (név,
születési hely, idő) mint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és
egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Átmtv.) 2. §
(1) bekezdése alapján nyilatkozattételre jogosult bíró kérem áthelyezésemet 2020. január 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint.
2. Kijelentem, hogy2
a) [ ] a …………………....…….………3 Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium
tagja vagyok, kérem áthelyezésemet az Átmtv. 2. § (1) bekezdése alapján meghatározott
közigazgatási törvényszékre.
b) [ ] a Fővárosi Törvényszék közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagja vagyok,
kérem
áthelyezésemet
a………………………………………….4
Közigazgatási

1

A nyilatkozatban szereplő alternatívák közül az Átmtv. 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell a nyilatkozó
választását két egymást metsző vonallal (X vagy +) megjelölni azzal, hogy a 2. pont a)-c) alpontja szerint
nyilatkozó bírónak az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, a 2. pont d) alpontja szerint nyilatkozó bírónak a
Kúria elnökéhez kell intéznie a nyilatkozatot.
2

A nyilatkozatban szereplő alternatívák közül az Átmtv. 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, jogállásának
megfelelően, az a) - d) pontok közül választva egyetlen választási lehetőséget kell megjelölni, az adott pont
mellett elhelyezett két egymást metsző vonallal (X vagy +). Hiányos a nyilatkozat a választásra vonatkozó jelölés
elmaradása esetén.
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A 2. a) pont szerinti nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza a közigazgatási és munkaügyi regionális
kollégiumnak a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
törvény a 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete szerinti megnevezését azonosítható módon, nyomtatott
betűírással kiírva.
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A 2. b) pont szerinti nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza a választott közigazgatási törvényszéknek a
közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény 1. melléklete szerinti megnevezését azonosítható
módon, nyomtatott betűírással kiírva.
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Törvényszékre.
c) [ ] a Fővárosi Törvényszék közigazgatási és munkaügyi kollégiumának – a munkáltató által
igazolt5 – legalább kétéves legfelsőbb bírósági, kúriai, vagy ítélőtáblai ítélkező bírói
gyakorlattal rendelkező törvényszéki bíró tagja vagyok, kérem áthelyezésemet
[ ] a Közigazgatási Felsőbíróságra
[ ] a ………………………………………….6 Közigazgatási Törvényszékre
d) [ ] a Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumának tagja vagyok, kérem áthelyezésemet
[ ] a Közigazgatási Felsőbíróságra
[ ] a ………………………………………….7 Közigazgatási Törvényszékre.
…………….., 2019……...... hó…..nap
…………………………………..
nyilatkozattételre jogosult
Igazolom, hogy a nyilatkozattevő a nyilatkozat 2. c) pontjában foglalt gyakorlati idővel
rendelkezik/nem rendelkezik.8
…………….., 2019……...... hó…..nap
……………………………………
munkáltató

5

A munkáltató igazolásának hiányában a nyilatkozat hiányosnak minősül.

6

A 2. c) és d) pont szerinti nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza – valamely közigazgatási törvényszék
választása esetén – a választott közigazgatási törvényszéknek a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi
CXXX. törvény 1. melléklete szerinti megnevezését azonosítható módon, nyomtatott betűírással kiírva.
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A 2. d) pont szerinti nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza – valamely közigazgatási törvényszék választása
esetén – a választott közigazgatási törvényszéknek a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény
1. melléklete szerinti megnevezését azonosítható módon, nyomtatott betűírással kiírva.
8

A megfelelő rész aláhúzandó.

6

2. melléklet az …/2018. (….) IM rendelethez
A közigazgatási és munkaügyi bíróságra beosztott bírósági titkár
és kúriai főtanácsadó nyilatkozata
NYILATKOZAT
[ ] az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez9
[ ] a Kúria elnökéhez

1. Alulírott……………………………………………………………………………. (név,
születési hely, idő) mint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és
egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Átmtv.) 6. §
(1) bekezdése alapján nyilatkozattételre jogosult [ ] bírósági titkár [ ] kúriai főtanácsadó,
kérem áthelyezésemet 2020. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint.

2. Kijelentem, hogy10
a) [ ] a …………………....…….………11 Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra beosztott
bírósági titkár vagyok, kérem áthelyezésemet az Átmtv. 6. § (1) bekezdése alapján
meghatározott közigazgatási törvényszékre.
b) [ ] a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumhoz
beosztott bírósági titkár vagyok, kérem áthelyezésemet az Átmtv. 6. § (1) bekezdése alapján
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A nyilatkozatban szereplő alternatívák közül az Átmtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell a nyilatkozó
választását két egymást metsző vonallal (X vagy +) megjelölni azzal, hogy a 2. pont a)-b) alpontja szerint
nyilatkozó az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, a 2. pont c)-d) alpontja szerint nyilatkozónak a Kúria
elnökéhez kell intéznie a nyilatkozatot.
10

A nyilatkozatban szereplő alternatívák közül az Átmtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, jogállásának
megfelelően, az a) - d) pontok közül választva egyetlen választási lehetőséget kell megjelölni, az adott pont
mellett elhelyezett két egymást metsző vonallal (X vagy +). Hiányos a nyilatkozat a választásra vonatkozó jelölés
elmaradása esetén.
11

A 2. a) pont szerinti nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak a
bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló törvény a 2010. évi
CLXXXIV. törvény 1. melléklete szerinti megnevezését azonosítható módon, nyomtatott betűírással kiírva.
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meghatározott közigazgatási törvényszékre.
c) [ ] a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumához beosztott bírósági titkár vagyok,
kérem áthelyezésemet
[ ] a Közigazgatási Felsőbíróságra.
[ ] a ………………………………………….12 Közigazgatási Törvényszékre.
d) a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumához beosztott főtanácsadó vagyok, kérem
áthelyezésemet
[ ] a Közigazgatási Felsőbíróságra.
[ ] a ………………………………………….13 Közigazgatási Törvényszékre.

…………….., 2019……...... hó…..nap

…………………………………..
nyilatkozattételre jogosult
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A 2. c) pont szerinti nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza – valamely közigazgatási törvényszék választása
esetén – a választott közigazgatási törvényszéknek a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény
1. melléklete szerinti megnevezését azonosítható módon, nyomtatott betűírással kiírva.
13

A 2. d) pont szerinti nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza – valamely közigazgatási törvényszék választása
esetén – a választott közigazgatási törvényszéknek a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény
1. melléklete szerinti megnevezését azonosítható módon, nyomtatott betűírással kiírva.
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3. melléklet az …/2018. (….) IM rendelethez
A bírósági fogalmazó nyilatkozata

NYILATKOZAT
az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez

Alulírott……………………………………………………… (név, születési hely, idő) mint
a……………………..………..…..14 (bíróság megjelölése) – a munkáltató által igazolt
joggyakorlati idővel rendelkező15 – bírósági fogalmazója, a közigazgatási bíróságokról szóló
törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a
továbbiakban: Átmtv.) 7. § (1) bekezdése alapján kérem áthelyezésemet 2020. január 1-jei
hatállyal a ……………………………………………………16 Közigazgatási Törvényszékre.

…………….., 2019……...... hó…..nap

…………………………………..
nyilatkozattételre jogosult

Igazolom, hogy a nyilatkozattevő az Átmtv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott

14

A nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza a munkáltatói jogokat gyakorló törvényszéknek a bíróságok
elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló törvény a 2010. évi CLXXXIV.
törvény 1. melléklete szerinti megnevezését azonosítható módon, nyomtatott betűírással kiírva.
15

A munkáltató igazolásának hiányában a nyilatkozat hiányosnak minősül.

16

A nyilatkozat hiányos, ha nem tartalmazza az Átmtv. 2. § (1) bekezdése alapján meghatározott közigazgatási
törvényszéknek a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény 1. melléklete szerinti megnevezését
azonosítható módon, nyomtatott betűírással kiírva.
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joggyakorlati idővel rendelkezik/nem rendelkezik.17
…………….., 2019……...... hó…..nap
……………………………………
munkáltató

17

A megfelelő rész aláhúzandó.
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INDOKOLÁS
A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról
szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Átmtv.) lehetővé teszi, hogy egyes bírák,
valamint a bírósági titkárok és fogalmazók nyilatkozzanak arról, hogy át kívánnak kerülni a
2020. január 1-jétől működő valamely közigazgatási bíróságra. A nyilatkozat formai és
tartalmi követelményeinek meghatározására az Átmtv. az igazságügyi miniszternek adott
rendeletalkotási felhatalmazást.
A rendelet célja a közigazgatási bíróságokra átkerülni kívánó bírák és más igazságügyi
alkalmazottak nyilatkozattételének elősegítése, illetve annak biztosítása, hogy a nyilatkozatok
alapján megállapítható legyen, hogy hány új közigazgatási bírói pályázat kiírása szükséges,
illetve hány új bírósági titkár, fogalmazó felvétele indokolt annak érdekében, hogy a
közigazgatási bíróságok a működésüket 2020. január 1-jén megkezdhessék.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1-3. §-hoz
A rendelet az 1-3. mellékletre utalással meghatározza a bírák, illetve a bírósági titkárok és
fogalmazók által tehető nyilatkozatokat.
A 4. §-hoz
A rendelet a nyilatkozatnak a címzetthez (az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, illetve a
Kúria elnökéhez) való eljuttatás formai követelményét megállapítva a papír alapú
nyilatkozatot ír elő, amely postai úton, a nyilatkozó álláshelye szerinti bíróság elnöke útján,
vagy személyesen juttatható el a nyilatkozat címzettjéhez. A nyilatkozat egyszeri lehetőségére
tekintettel nem indokolt ugyanis a dokumentum eljuttatásának elektronikus módját is
bevezetni.
A rendelet lehetővé teszi a nyilatkozat korrigálását is, ha abban hiány állapítható meg. Mivel
az Átmtv. szerint a nyilatkozattételi határidő jogvesztő, ezért e határidőn belül lehet csak a
javítást elvégezni, új nyilatkozattal. Az Átmtv. szerint a nyilatkozat nem vonható vissza, így a
javítás (a hiány pótlása) nem lehet olyan tartalmú, ami az eredeti nyilatkozat visszavonását
jelentené.

Az 5-7. §-hoz
A rendelet a hatálybalépését az Átmtv. hatálybalépésével azonos időponttal, 2019. február 1.
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napjával állapítja meg, továbbá rendelkezik a rendelet hatályvesztéséről is 2019. június 1.
napjával, figyelemmel arra, hogy a nyilatkozatok megtételére az Átmtv. szerint határidő 2019.
április 30. illetve május 31. Ugyanakkor a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének –
a megbízatásuk megszűnése esetén – lehetővé teszi, hogy a rendelet már nem hatályos
szabályainak alkalmazásával tehessék meg nyilatkozatukat.

Az 1-3. mellékletekhez
A mellékletek meghatározzák a nyilatkozatok formanyomtatványait, amelyeken az arra
jogosultak nyilatkozhatnak a közigazgatási bíróságra való áthelyezésük iránti kérelmükről, az
Átmtv.-ben meghatározott feltételek szerint. Az Átmtv.-ben megállapított joggyakorlati
időkhöz kapcsolódó egyes kérelmek esetén a nyilatkozat tartalmazza a munkáltató igazolását
is a szükséges joggyakorlati idő fennállásáról. A nyilatkozatok és munkáltatói igazolások
alapján állapítható meg, hogy a kérelmezett bírói (igazságügyi alkalmazotti) álláshely
betöltésének feltételei fennállnak-e.
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