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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: elhagyás

[28. §

(1) Az  OKBT  Személyi  Tanácsának  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke,  nyolc
tagjából

a) négyet az OKBT saját tagjai közül választ,
b) nem  bíró  tagjaivá  a  kiemelkedő  tudású  elméleti  jogászok  vagy  legalább  tízévi,  jogi
területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkező személyek közül egyet-egyet kér fel

ba) az Országgyűlés igazságügyért felelős bizottsága,
bb) a legfőbb ügyész,
bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

három évre.

(2) Az OKBT Személyi Tanácsának bíró tagjait az OKBT az előző tag megbízatási idejének
lejártát megelőző kilencven napon belül választja meg. Ha az OKBT Személyi Tanácsának
bíró  tagja  megbízatása  más  okból  szűnik  meg,  az  új  tagot  az  erre  okot  adó  körülmény
bekövetkezését követő ülésén, de legkésőbb harminc napon belül kell megválasztani.

(3) Az OKBT Személyi Tanácsának nem bíró tagjait az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



személy vagy szerv az előző tag megbízatási idejének lejártát megelőző kilencven napon belül
kéri fel. Ha az OKBT Személyi Tanácsának nem bíró tagja megbízatása más okból szűnik
meg, az új tagot az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő harminc napon belül kell
felkérni.

(4) Az OKBT Személyi Tanácsának tagja nem hívható vissza, e tevékenysége körében nem
utasítható.

(5) Az OKBT Személyi Tanács bíró tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási idő lejártával,
b) halálával
c) lemondással,
d) bírói szolgálati viszonyának megszűnésével,
e) olyan körülmény bekövetkeztével,  amely  esetén  bíróként  a  közigazgatási  bírói  tanács
tagjává sem volna megválasztható.

(6) Az OKBT Személyi Tanácsa nem bíró tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási idő lejártával,
b) halálával
c) lemondással,
d) bíróvá történő kinevezésével,
e) olyan körülmény bekövetkeztével,  amely  esetén  bíróként  a  közigazgatási  bírói  tanács
tagjává sem volna megválasztható.

(7) Az OKBT Személyi  Tanácsának  ülését  a  megvitatandó  javaslat  OKBT Titkárságához
érkezését követő tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni.

(8) Az OKBT Személyi Tanácsa zárt ülést tart, melyen csak a tagjai vehetnek részt. Az OKBT
Személyi Tanácsának érintett tagja a napirendi pont tárgyalásán nem vehet részt.

(9) Az OKBT Személyi Tanácsa határozatképes, ha az elnök, valamint három-három bíró és
nem bíró tag jelen van. Határozatképtelenség esetén nyolc napon belül megismételt ülést kell
tartani, amely határozatképes, ha azon az elnök és legalább négy tag jelen van.

(10) Az  OKBT  Személyi  Tanácsa  döntéseit  titkos  szavazással,  a  jelenlévő  tagok
kétharmadának szavazatával  hozza.  Szavazni  –  a  pályázati  pontszámok megállapításának
kivételével – igennel vagy nemmel lehet.]

Indokolás 

Nem indokolt az, hogy az OKBT-nek önálló Személyi Tanácsot hoz létra a tervezet, mivel az
OKBT külön testület alakítása nélkül is eljárhat e jogkörében.
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