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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ)  46.  §  (10)  bekezdése  alapján  az  előterjesztő  megküldte  „A  bírák  jogállásáról  és
javadalmazásáról  szóló  2011.  évi  CLXII.  törvény  módosításáról”  szóló,  T/711. számú
törvényjavaslat és  az  összegző  módosító  javaslat  egybeszerkesztett,  ellenjegyzésével  ellátott
szövegét (a továbbiakban: egységes javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően tartalmazza a
törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. §
(11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.



2018. évi ..... törvény 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról

1. §

A bírák  jogállásáról  és  javadalmazásáról  szóló  2011.  évi  CLXII.  törvény 23.  §  (3)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a bíró szolgálati viszonya a 90. § g) vagy n) pontja alapján szűnt meg, és az ott megjelölt
megbízatása  megszűnését  követő  30  napon  belül  kéri  bíróvá  történő  ismételt  kinevezését,  őt
kérelmére,  pályázat  kiírása  nélkül  a  köztársasági  elnök  –  az  OBH  elnökének  javaslatára  –  a
megszűnést  megelőző  kinevezésének  megfelelően  határozott  vagy  határozatlan  időre  bíróvá
kinevezi.  A bírót  az  OBH elnöke  tényleges  bírói  álláshelyre,  indokolt  esetben  pályázat  nélkül
tanácselnöki  munkakörbe  osztja  be,  illetve  nevezi  ki.  A bírót  a  bírói  szolgálati  jogviszonya
megszűnését megelőző utolsó tényleges bírói álláshelye szerinti vagy azzal legalább azonos szintű,
lehetőleg a bíró lakóhelye szerinti bíróságra tényleges bírói álláshelyre kell beosztani. A bíró más
szolgálati helyre a hozzájárulásával osztható be. A 90. § g) és n) pontjában megjelölt jogviszonyban
eltöltött időt szolgálati időként kell figyelembe venni.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

Az 1. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
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