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A választottbíráskodásról szóló törvényjavaslat
(T/15361. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítási  javaslatot  magába  foglaló,  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 23. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/15361/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (7) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) Nem lehet választottbíró,
a) aki a [24]21. életévét nem töltötte be,
b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott,
c) akit a bíróság jogerősen szabadságvesztésre ítélt, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesül,
d) aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,
e) aki egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
f) akivel szemben a bíróság jogerősen próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő ideje alatt.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/15361/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A listára annak a kiváló szakmai tudású jogásznak a neve vehető fel, aki
a) azt kéri,
b) jogász munkakörben eltöltött, legalább 10 év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) a jogi szakvizsgát, vagy a hazai joga szerint annak megfelelő szakvizsgát letette,
d)  az  elnökség  többségi  véleménye  szerint  a  választottbírói  munka  elvégzésére  alkalmas,
valamint
e) még nem töltötte be a [hetvenötödik]hetvenedik életévét.
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T/15361/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/15361/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Törölni kell a listáról annak a nevét, aki
a) a [hetvenötödik]hetvenedik életévét betöltötte, vagy
b) a törlését kéri.

T/15361/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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