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Érkezett: 2012 ÁP O 4.

Bizottsági módosító iavasla t

Lezsák Sándor úrna k
az Országgyűlés Elnökének
feladatait ellátó Alelnök részér e

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr!

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és
102. (1) bekezdése alapján a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011 . évi
CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII .
törvény módosításáról szóló T/6393. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 9 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„9. § A Bszi . 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„106. § (1) Az OBT ülése a bírák számára nyilvános, kivéve, ha az OBT zárt ülés tartásá t
rendeli el . Az OBT ülésén az OBT tagjain kívül részt vesz az OBH által delegál t
jegyzőkönyvvezető. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz az OBH elnöke, az
igazságügyért felelős miniszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a
Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke,az OBT elnöke és a tanácskozási joggal rész t
vevők által meghívott eseti szakértő , továbbá az OBT elnöke által meghívott civil és egyéb
érdek-képviseleti szervezet képviselője.

(2) Az OBT ülésén – akadályoztatása esetén – az igazságügyért felel ős minisztert államtitkár ,
az OBH elnökét az OBH általános elnökhelyettese, a legfőbb ügyészt legfőbb ügyész
helyettes, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét elnökhelyettes, 	 a Magyar Országos Közjegyző i
Kamara elnökét elnökhelyettes helyettesíti .

(3) Az OBT zárt ülést rendelhet el, különösen, ha az minősített adat, üzleti titok vagy külön
törvényben meghatározott más titok megőrzése végett feltétlenül szükséges, továbbá ha az
ülésen meghallgatott személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt . Zárt ülés elrendelése
esetén a tanácskozási joggal rendelkez ők sem vehetnek részt az ülésen, kivéve, ha az OB T
eltérően rendelkezik.'
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INDOKOLÁS

A módosító javaslat tovább kívánja er ősíteni az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban :
OBT) működésének hatékonyságát, átláthatóságát azzal, hogy a törvényjavaslatba n
foglaltakhoz képest tovább bővíti — a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökével —
azoknak a személyeknek a körét, akik tanácskozási joggal részt vehetnek az OBT ülésén .

Budapest, 2012 . április 4 .
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