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A jogalkotásról szóló T/1381 . számú törvényjavaslathoz – a Házszabály 94 . (1) bekezdése
alapján – az alábbi

	

T l4 g.j l2 8

P~~ -05U módosító javaslato t

terjesztem el ő :

1.A törvényjavaslat 21 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a
Magyar Nemzeti Bank elnöke, 	 illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, az
önkormányzati rendelet esetén a jegyz ő gondoskodik .”

2. A törvényjavaslat 22 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a
Magyar Nemzeti Bank elnöke, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, az
önkormányzati rendelet esetén a jegyz ő gondoskodik . ”

3. A törvényjavaslat 26 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(5) A köztársasági elnök által aláírt törvénynek, a Magyar Nemzeti Bank elnök e
rendeletének, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete, [és] valamint a
(3)–(4) bekezdés szerint aláírt rendeletnek a Magyar Közlönyben való kihirdetésér ől – a
kézhezvételt követ ően haladéktalanul – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter gondoskodik.”

Indokolá s

A szintén e javaslat beterjesztője által az Alkotmány módosítása körében beterjesztet t
módosító javaslat alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban : NMHH)
elnöke jogosult rendelet kibocsátására . A javaslat alapján az NMHH elnökének rendelet e
jogszabálynak minősül. Minden egyes, a jogszabályok kapcsán az Alkotmányban, illetve a
jogalkotásról szóló törvényben előírt garanciális rendelkezésnek értelemszer űen vonatkozni a
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kell az NMHH elnökének rendeletére is, így pl . a visszaható hatály tilalmának, kihirdetésre ,
közzétételre kötelezésnek, Alkotmánybíróság el ő tti támadhatóságnak stb .
A törvényjavaslat jelenlegi szövegjavaslata azonban nem minden kötelez ő jellegű elő írást
tekintve vonatkozik az NMHH elnökének rendeletére, így annak módosítása indokolt a
fentebb megjelölt rendelkezések esetén .
Annak érdekében ugyanis, hogy az NMHH elnökének rendelete a jogállamiság é s
jogbiztonság elvének megfelelően illeszkedjen a jogszabályok struktúrájába, a jogalkotásr a
vonatkozó eljárási szabályok NMHH elnökének rendeletére vonatkozó teljeskörű kiterjesztése
(és alkalmazása) is szükséges — ahogyan az például a Magyar Nemzeti Bank elnökéne k
rendelete esetén már megvalósult a törvényjavaslatban.

1. Az utólagos hatásvizsgálat készítése minden egyes jogszabály esetén kötelez ő jellegű
előírás, így a hatásvizsgálat készítésének kötelezettségét az NMHH elnökének rendelet e
vonatkozásában is rögzíteni szükséges a törvényjavaslatban .
Tekintettel arra a tényre, hogy az NMHH autonóm államigazgatási szerv, feladatát é s
hatáskörét önállóan, a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja, a hatásvizsgálat elvégzése
nem utalható más szerv, vagy személy feladatkörébe .
Gyakorlati szempontból hangsúlyozandó, hogy az NMHH elnökének rendelkezésére állnak a
hatásvizsgálat elvégzéséhez szükséges információk, adatok, tények, így a hatásvizsgála t
elvégzését ezen okból is a rendelet kibocsátója, vagyis az NMHH elnöke feladataként kel l
megjelölni .

2. Tekintettel arra a tényre, hogy az utólagos hatásvizsgálat lefolytatása az NMHH elnökéne k
feladata, a törvényjavaslat alapján kötelezően lefolytatandó tartalmi felülvizsgálat is az
NMHH elnökének feladata kell legyen.
Ezt támasztja alá az is, hogy az NMHH elnökének rendelete az NMHH feladat- é s
hatásköréhez kapcsolódóan, törvényben meghatározott esetkörben kerülhet kibocsátásra, a
rendelet alkalmazása pedig elválaszthatatlanul kapcsolódik az NMHH, mint szabályoz ó
hatóság feladat- és hatásköréhez, jogalkalmazói gyakorlatához, így más szerv vagy személ y
által a felülvizsgálat nem végezhető el teljeskörűen és megbízhatóan.

3. A kihirdetés rendje a lehető legteljesebb mértékben egységes kell legyen . Ennek
megvalósítása érdekében jelen módosító javaslat a kormányzati tevékenysé g
összehangolásáért felelős miniszter feladatkörébe utalja az NMHH elnökének rendelet e
kihirdetését is a törvényjavaslat 26. § (5) bekezdésében megjelölt egyéb normákho z
hasonlóan .

Budapest, 2010 . november S .

dr . Cser-Palkovics Andrá s
országgyűlési képviselő

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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