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Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
T/l247. számú törvényjavaslat T/1247/20 számú egységes javaslatához– a Házszabály 107 . §
(1) bekezdése alapján – az alábbi

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 1 . §-ában szereplő, az Alkotmány 7/A. §-át meghatározó rendelkezés
(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„/7/A . §/(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alkotmányban megjelölt, jogalkotó
hatáskörrel rendelkező szerv által kiadott jogszabály, 	 illetve autonóm államigazgatási szerv
által kiadott elvi iránymutatásállapíthat meg . ”

Indokolá s

A rendkívül gyors ütemben fejlődő és változó, kiemelt jelentőségű társadalmi, gazdasági és
műszaki viszonyok (elsősorban piaci közszolgáltatások) általában nem szabályozható k
minden részletre kiterjedően a jogalkotó által. Bizonyos esetekben tehát kétség kívül szükség
és célszerű lehet a jogalkalmazás irányvonalainak keretjellegű előzetes meghatározása, a
joggyakorlat egységesítése, amelynek megfelelő eszköze lehet a normatív aktus-kibocsátási
jog. Valamely hatóság részére biztosított normatív aktus-kibocsátási jogkör ugyani s
elősegítheti, hogy olyan részletszabályok illetve szakmai szabályok is általánosan
kerülhessenek meghatározásra, amelyek a jogalanyok önkéntes jogkövetéséhez meghatároz ó
módon hozzájárulhatnak. Megjegyzendő, hogy különösen a piaci közszolgáltatások területén
az iparági sajátosságok miatt a piaci szerepl ők általában hosszú távú üzleti modellekben
gondolkodnak, azaz az eljáró hatóság szabályozási stratégiájának, jogalkalmazási irányainak
megismerhetősége legalább olyan fontos számukra, mint a konkrét szakmai szabályok
megléte . Az általános normaalkotási jogkör e tekintetben is meghatározó el őnyt képviselhet .
Nyilvánvaló, hogy olyan speciális területeken, mint pl . egy piaci szektor teljeskörű
felügyelete, maguk az eljáró, hatáskörrel rendelkező hatóságok, általában autonóm
államigazgatási szervek, szabályozó hatóságok bírnak a legnagyobb szakértelemmel és



jogalkalmazási gyakorlattal, így a részükre szükséges biztosítani a normatív aktusok kiadásár a
vonatkozó hatáskört .
A szintén e javaslat beterjesztője által beterjesztett módosító javaslat alapján az „új Jat .” a
struktúrájába illeszkedően felhatalmazást adna arra, hogy az autonóm államigazgatás i
szervek, kizárólag hatósági hatáskörükkel összefüggésben (ezáltal egyedi ügyekre i s
vonatkoztathatóan, értelmezhetően) törvény rendelkezése alapján elvi iránymutatás t
bocsáthassanak ki (elsősorban) az „új Jat.-ban” meghatározott garanciális rendelkezéseknek
megfelelően. Ehhez azonban alkotmányi felhatalmazás szükséges, ennek hiányában a
jogrendszer koherenciája megbomlik, és ellentmondásos helyzet alakulhat ki . Ezért szükséges
zárószavazás elő tti módosító javaslat formájában tisztázni, hogy az autonóm államigazgatás i
szervek kvázi normaalkotó jogköre alkotmányosan megengedett .
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