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A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló
törvényjavaslat
(T/5241. 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 bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. március 26. 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. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/5241/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Kbtv. 28. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A Kbtv. 28. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1)  Az  OKBT  Személyi  Tanácsának  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke,  [tíz]nyolc
tagjából”

T/5241/12/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 6., 7., 11., 13. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Kbtv. 28. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A Kbtv. 28. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az OKBT Személyi Tanácsának elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, tíz tagjából
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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]Alkotmánybíróság elnöke,
bb)  a  [legfőbb  ügyész]Magyar  Tudományos  Akadémia  Gazdaság-  és  Jogtudományok
Osztálya,
bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

három évre.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/5241/12/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Kbtv. 28. § (1) bekezdés b) pont ba) 
alpont
Módosítás jellege: elhagyás

4. §

(1) A Kbtv. 28. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az OKBT Személyi Tanácsának elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, tíz tagjából
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,]
három évre.”

T/5241/12/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 6., 7., 11., 13. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/5241/12/3.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés - Kbtv. 28. § (1) bekezdés b) pont bc) 
alpont
Módosítás jellege: elhagyás

4. §

(1) A Kbtv. 28. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az OKBT Személyi Tanácsának elnöke a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, tíz tagjából
b) nem bíró tagjaivá a kiemelkedő tudású elméleti jogászok vagy legalább tízévi, jogi területen
folytatott szakmai gyakorlattal rendelkező személyek közül egyet-egyet kér fel

[bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,]
három évre.”

T/5241/12/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 6., 7., 11., 13. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Kbtv. 44. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

A Kbtv. 44. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Nem választható a Közigazgatási Felsőbíróság elnökévé az sem, aki a megválasztást megelőző
öt évben

a) párt tisztségviselője volt, párt jelöltjeként az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti
képviselők vagy a polgármesterek és a helyi  önkormányzati  képviselők választásán jelöltként
indult,
b) országgyűlési képviselői, állami vezetői, kormánybiztosi,  miniszterelnöki biztosi,  miniszteri
biztosi, illetve kormánymegbízotti tisztséget töltött be,
c) a Magyar Nemzeti Bank elnöke vagy elnökhelyettese, illetve az elnök vagy az elnökhelyettes
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője volt,
d)  önálló  szabályozó  szerv  vezetője  vagy az  önálló  szabályozó  szerv  vezetőjének  közvetlen
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irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője volt,
e) valamint – a bírósági vezetői és bírói, alkotmánybírósági elnöki és alkotmánybírói megbízatás,
továbbá  az  alapvető  jogok  biztosa  és  annak  helyettesei,  valamint  a  Független  Rendészeti
Panasztestület elnöke és tagja tisztségének betöltése kivételével – olyan közjogi tisztséget töltött
be,  amelyre  őt  az  Országgyűlés  választotta  meg,  illetve  a  köztársasági  elnök  vagy  a
miniszterelnök nevezte ki.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/5241/12/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kbtv. 51. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

T/5241/12/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 6., 7., 11., 13. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/5241/12/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kbtv. 51. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §

A Kbtv. 51. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2)  A  közigazgatási  törvényszék  elnökét  és  másodelnökét  a  bírói  testületek  e  törvényben
meghatározott közreműködésével és az OKBT Személyi Tanácsának egyetértésével a Közigazgatási
Felsőbíróság elnöke nevezi ki”
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T/5241/12/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 6., 7., 11., 13. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. §
Módosítás jellege: kiegészítés

11. §

(1) A Kbtv. 70. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(7) Az OKBT Személyi Tanácsa a pályázók elért pontszáma alapján megállapítja a rangsort.  A
rangsor alapján legmagasabb pontszámot elérő pályázó, pontszámazonosság esetén a legmagasabb
pontszámot  elérő  pályázók  pályázati  anyagát  -  a  közigazgatási  bíróság  személyi  tanácsának
véleményével együtt - a pontszámok megküldésével felterjeszti a miniszternek.”

(2) A Kbtv. 76. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A vezetői pályázati eljárásban az OKBT Személyi Tanácsa megállapítja a pályázók pontszámát,
és a legmagasabb pontszámot elérő pályázó, pontszámazonosság esetén a legmagasabb pontszámot
elérő  pályázók  pályázati  anyagát  -  ideértve  a  pályaművet  is  -  a  pontszámok  megküldésének
mellőzésével felterjeszti a miniszternek.”

Megjegyzés: A módosító indítványt elfogadása esetén jogtechnikai szempontból pontosítani 
szükséges. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: elhagyás

[12. §

(1) A Kbtv. 72. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Ha  a  miniszter  a  meghallgatást  követően,  az  71.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott
szempontok alapján nem ért egyet az OKBT Személyi Tanácsa által felterjesztett rangsorral,
azt  írásbeli  indokolás  mellett  megváltoztathatja  és  a  megváltoztatott  rangsor alapján első
helyre került

a) nem  bírói  jogállású  személy  kinevezési  javaslatát  -  mellékelve  az  OKBT  Személyi
Tanácsa  által  megállapított  rangsort  és  a  rangsor  megváltoztatásának  indokait  is  -,  a
köztársasági  elnöknek  felterjeszti,  és  a  köztársasági  elnöki  kinevezés  után  beosztja  az
elnyert közigazgatási bírói álláshelyre,
b) bírói jogállású személy esetén dönt a bírónak az elnyert közigazgatási bírói álláshelyre
való beosztásáról.”

(2) A Kbtv. 72. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) A miniszter  (2)  bekezdés  szerinti  írásbeli  indokolása  kiterjed  a  meghallgatás  okára,
továbbá a mérlegelés és a döntés szempontjaira.”

(3) A Kbtv. 72. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(7) A miniszter a (2) és (4) bekezdése szerinti indokolást az OKBT Személyi Tanácsának az
ott megjelölt intézkedésével egyidejűleg tájékoztatásul megküldi.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[13. §

A Kbtv. a következő 72/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„72/A. §

(1) A miniszter a 70. § (7) bekezdése szerinti pályázókat értesíti a pályázat eredményéről. Ha
nem az első helyre rangsorolt pályázót terjeszti  fel,  illetve osztja be, a 72. § (6) bekezdése
szerinti indokolást a miniszter egyidejűleg megküldi.

(2) A miniszter a bíró beosztására vonatkozó határozatát a közigazgatási bíróságok központi
honlapján közzéteszi.

(3) Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó kinevezéséről szóló határozatnak a Magyar
Közlönyben történő közzétételétől, vagy a nyertes pályázó beosztásáról szóló határozatnak a
(2)  bekezdés szerinti  közzétételétől  számított  15 napos  jogvesztő  határidőn belül  70.  §  (7)
bekezdése szerinti pályázó a pályázat eredményével szemben kifogással élhet, ha

a) a nyertes pályázó esetében a bíróvá történő kinevezés törvényben meghatározott feltételei
nem állnak fenn,
b) a nyertes pályázó a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg, vagy
c) a miniszter indokolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy az indokolása nem felel
meg a 72. § (6) bekezdésben foglalt követelményeknek.

(4) A kifogást a miniszternél írásban kell benyújtani, aki azt 5 munkanapon belül megküldi az
elsőfokú szolgálati bíróságnak.

(5) A szolgálati  bíróság a kifogás tárgyában 15 napon belül  dönt.  Ha a szolgálati  bíróság
megállapítja,  hogy a (3) bekezdésben foglalt  és a kifogást előterjesztő pályázó által állított
valamely  körülmény  fennáll,  az  erre  vonatkozó  megállapító  végzését  közli  a  kifogást
előterjesztő  pályázóval,  valamint  a  miniszterrel  és  a  köztársasági  elnökkel.  A szolgálati
bíróság  a  kifogás  alaptalansága  esetén  a  kifogást  elutasítja,  és  végzését  közli  a  kifogást
előterjesztő pályázóval, valamint a miniszterrel.

(6) A szolgálati bíróság végzésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/5241/12/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Kbtv. 72/A. §
Módosítás jellege: módosítás
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13. §

A Kbtv. a következő 72/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„72/A. §

(1) A miniszter a 70. § (7) bekezdése szerinti pályázókat értesíti a pályázat eredményéről. Ha nem
az első  helyre  rangsorolt  pályázót  terjeszti  fel,  illetve  osztja  be,  a  72.  §  (6)  bekezdése szerinti
indokolást a miniszter egyidejűleg megküldi.

(2)  A miniszter  a  bíró  beosztására  vonatkozó  határozatát  a  közigazgatási  bíróságok  központi
honlapján közzéteszi.

(3)  Eredményes  pályázat  esetén  a  nyertes  pályázó  kinevezéséről  szóló  határozatnak  a  Magyar
Közlönyben történő közzétételétől, vagy a nyertes pályázó beosztásáról szóló határozatnak a (2)
bekezdés szerinti közzétételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül 70. § (7) bekezdése
szerinti pályázó a pályázat eredményével szemben kifogással élhet[, ha].

[a) a  nyertes  pályázó  esetében  a  bíróvá  történő  kinevezés  törvényben  meghatározott
feltételei nem állnak fenn,
b) a nyertes pályázó a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg, vagy
c) a miniszter indokolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy az indokolása nem felel
meg a 72. § (6) bekezdésben foglalt követelményeknek.]

(4)  A kifogást  a  miniszternél  írásban kell  benyújtani,  aki  azt  5 munkanapon belül  megküldi  az
[elsőfokú szolgálati bíróságnak]OKBT Személyi Tanácsának.

(5) [A szolgálati bíróság ]Az OKBT Személyi Tanácsa a kifogás tárgyában 15 napon belül dönt. Ha
[a szolgálati bíróság megállapítja, hogy ]az OKBT Személyi Tanácsa a [(3) bekezdésben foglalt
és  a  kifogást  előterjesztő  pályázó  által  állított  valamely  körülmény  fennáll]miniszternek
felterjesztett rangsort fenntartja, az erre vonatkozó megállapító végzését közli a kifogást előterjesztő
pályázóval, valamint a miniszterrel és a köztársasági elnökkel. [A szolgálati bíróság ]Ammenyiben
az  OKBT  Személyi  Tanácsa  a  [kifogás  alaptalansága  esetén  ]miniszter  által  megállapított
rangsorral egyetér a kifogást elutasítja, és végzését közli a kifogást előterjesztő pályázóval, valamint
a miniszterrel.

(6) Ammenyiben az A OKBT Személyi Tanácsa az (5) bekezdésben foglaltak szerint a rangsorát
fenntartja, a miniszter 72. § szerinti  kötelezettségei az ezen rangsor első helyén álló pályázóval
szemben állnak fenn.

(7) A OKBT Személyi Tanácsának végzésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

[(6) A szolgálati bíróság végzésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.]”

T/5241/12/1-7. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 6., 7., 11., 13. 

Megjegyzés: A módosító indítványt elfogadása esetén nyelvhelyességi szempontból pontosítani 
szükséges. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: elhagyás

[14. §

A Kbtv. 76. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„76. §

(1) A közigazgatási bírósági vezetői pályázat elbírálása során a közigazgatási bírói pályázatra
vonatkozó  rendelkezéseket  az  e  §-ban  meghatározott  kiegészítésekkel  kell  megfelelően
alkalmazni.

(2) A miniszter közigazgatási bírósági vezetői pályázati eljárásban az OKBT Személyi Tanácsa
által felterjesztett pályázókat meghallgatja.

(3) A pályaműben, illetve a pályázó személyes meghallgatása során a hosszú távú tervek és
azok  megvalósításának  ütemezésén  túl  az  alábbi  bírósági  vezetői  kompetenciákat  kell
elsődlegesen értékelni:

a) a szakmai feladatok magas szintű ellátása, magas szintű szakági tudás,
b) a bírósági igazgatási folyamatok, tevékenységek ismerete,
c) az időszerű ítélkezés támogatása,
d) az ítélkezési tevékenység szakmai színvonalának fejlesztése,
e) az irányítása alá tartozó személyek szakmai együttműködésének támogatása,
f) az ítélkezési tevékenység és az igazgatási folyamatok folyamatos értékelése, elemzése,
g) a bírói hivatáshoz tartozó értékrend hiteles képviselete és az ítélkezési tevékenységhez
kapcsolódó attitűdök átadásának módja,
h) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, és
i) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.”]
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Varga László (MSZP)
Módosítópont: T/5241/12/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § - Kbtv. 76. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Kbtv. 76. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(2)  A  [miniszter  ]Közigazgatási  Felsőbíróság  elnöke  közigazgatási  bírósági  vezetői  pályázati
eljárásban az OKBT Személyi Tanácsa által felterjesztett pályázókat meghallgatja.”

T/5241/12/1-7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 4., 6., 7., 11., 13. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Nem lép hatályba a Kbtv. 61. § (5) bekezdés d) pontja, 71. §-a, 72. § (2) bekezdése, valamint 73. §-
a.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
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Módosítópont: T/5241/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés - Átmtv. 10. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) Az Átmtv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A véleményező  bizottság  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke,  tíz
tagjából

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]Alkotmánybíróság elnöke,
bb)  a  [legfőbb  ügyész]Magyar  Tudományos  Akadémia  Gazdaság-  és  Jogtudományok
Osztálya,
bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/5241/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 18. §
Módosítás jellege: kiegészítés

18. §

Nem lép hatályba az Átmtv. 13. § (2) bekezdése, valamint 14. §-a.

Megjegyzés: 
A módosító indítványt elfogadása esetén jogtechnikai szempontból pontosítani szükséges.

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