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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés 2013 . június 26-i űlésnap t fagácdta l az egyes törvényeknek az Alaptörvény

negyedik módosításával összefüggő módosításától szóló törvényt (T/10593 . számú
törvényjavaslat), illetve a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek

az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényt '(1710750.
számú törvényjavaslat) .

Elnök Úr c törvényeket 2013. július 1 . napján küldte meg részemre aláírásra és kihirdetésü k
elrendelésére .

A törvényekkel az alábbiak miatt . nem értek egyet, ezért élek az Alaptörvény G . cikk (5)

bekezdésében biztosított jogkörömmel, és azokat az aláírásra megállapított határid őn belül ,

észrevételeim közlésével megfontolásra visszaküldöm az Országgyűlés részére.

Tisztelt Országgyűlés!

I.

Az egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefügg ő módosításáról szóló
törvény 9 . §-a módosítja a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLX=V. törvényt. A módosítás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság . Elnöke
mandátumának megszűnése és az új Elnök kinevezése közti időtartamra rendezi a rendelet

kiadását arra az esetre, ha az Elnök az Alaptörvény 23 . cikk (4) bekezdése alapján nem jelölte

volna ki rendeletben az őr e tekintetben helyettesítő elnökhelyettest.
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Az Alaptörvény 9. cikk (1) bekezdése értelmében a köztársasági elnök feladata, hogy őrködjön az

államszervezet demokratikus működése felett. E kötelességemnek teszek eleget akkor, amikor

kiemelt figyelmet fordítok az Alaptörvényben meghatározott jogforrási hierarchia oltalmát a

vonatkozó alkotmányos rendelkezések csorbítatlan érvényesülésérc .

Az Alaptörvény l) cikk (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy jogszabály nem lehet ellentétes az

Alaptörvénnyel. Az R) cikk (1) bekezdése értelmében az Alaptörvény Magyarország

jogrendszerének alapja . Az R) cikk (2) bekezdése szerint az Alaptörvény és a jogszabályok

mindenkire kötelezőek.

Az Alaptörvény idézett rendelkezéseib ől kiivetkezlk, hogy az jogrendszerünk alapja, és a

jogforrási hierarchia csúcsán helyezkedik el .

Az Alaptörvény 23 . cikk (1) bekezdése szerint ar. prszággyülés sarkalatos törvényben a végrehajtó

hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályoz ó

szerveket hozhat létre. A (2) bekezdés értelmében az önálló szabályozó szerv vezetőjét a

min;szterelnök vagy – a miniszterelnök javaslatát-a .– a köztársasági elnök nevezi ki sarkalato s

törvényben meghatározott időtartamra . Az önálló szabályozó szerv vezető je kinevezi helyettesét

vagy helyetteseit . A (3) bekezdés alapján az önálló szabályozó szerv vezetője az önálló szabályozó

szerv tevékenységér ől évente beszámol az Utszággyülésnek . A (4) bekezdés kimondja, hogy az

önálló szabályozó szerv vezetője törvényben kapott felharslmavás alapján, sarkalatos törvényben

meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel ,

miniszterelnöki rendelettel, miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökéne k

rendeletével nem lehet ellentétes . Az önálló szabályozó szerv vezetőjét rendelet kiadásában az

álMla rendeletben kijelölt helyettese helyettesítheti .

Az egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló

törvény 9 . §-a a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi C.UV.

törvényt a következőképpen módosítja:

„9• $

(1) A médiaszol,gáltutusokról és a tün c kommunikációról szóló 2010. évi CI. X [. törvény 112. 5-a a

küvetketiő (la) bekezdéssel eRé,tini! ki:
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„(1 a) Ila az Elnök ati Alaptörvény 23. cikk (4)bekezdéseszerintrendeletbennem jelölt ki ötrendelet

indásában bel ettesítő elnökkel ett a- Elnök me bl atásának me ínéré 7 ary Elnök kineveyéhí

lnököt rendelet kia~ ' a

	

ökb l ttcs tö~b

	

eseté a

	

br,atá át

	

' ' bb

llökhel ettes több Donor id

	

kineve etl elnö

	

ttes

helyettesítheti. ”

(2) A médiaszogákatasakrol és a tömegkommunikádóról szóló 2010. évi CLXXXC. lörvérry

a) 112. ,5 (2) bekezdésében az ,Az elnökheyettes a" szövegrész. helyébe a1,+AZ (1 a) bekezdés s erinli esetet ide

nem értve az elnökhelyettes a" szöveg,

b)203. 6 SS. ponfában az „ellenérték fejében vagy anélkül köllétett, valamely” szövegrész helyébe a „valamey ”

szöveg,

t) 229, y-ában az, .Alaptöndry IX. cikk (3) bekezdése" szövegrész. helyébe ati „Alaptörvény IX. cikk (6)

bekezdé+e"stiöveg

Az Alaptörvény által az önálló szabályozó szerv, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

vezetője számára adott felhatalmazás cgyéttcltnúen tartalmazza a felhatalmazás jogosultját, és a

felhatalmazás kereteit, beleértve a delegált jogalkotásra vonatkozó szabályozást is .

A Törvény idézett rendelkezése azonban e felhatalmazás kereteit túllépi, mert az Alaptörvény 23 .

Cikk (4) bekezdésében foglaltak nem terjednek ki az önálló szabályozó szerv elnöke álta l

rendeletben ki nem jelölt helyettes rendeletkiadási hatáskörére. A szabályozás így bizonytalanná é s

ellentmondásossá válik, csorbítva ezzel az Alaptörvény jogforrási hierarchiában elfoglalt helyét .

Nélkülözhetetlen, hogy az Országgyűlés megteremtse .a Törvény alkotmányos összhangját a z

Alaptörvénynek a jogrendszer koherenciájára vonatkozó követelményeiveL

XX .

A vallási közösségek jogállásával és m űködésével összefiíggö törvényeknek az Alaptörvény

negyedik módosításával összefűz ő módosításáról szóló törvény (a továbbiakban : Törvény) 9 . §-a

eseté a ma arab életknní eln - /es
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a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egybA7ak, vallásfelekezetek és vallás i

közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI . törvény III. Fejezetét szabályozza újra. E fejezet a z

egyházként történő elismerésre irányuló eljárás szabályait állapítja meg úgy, hogy az egyhád jogi

személyek nyilvántartására vonatkozó lényeges szakaszai hatályukat vesztik. Ezzel szemben a

Tpraény ' 10-12. §-a az egyházi jogi személyek nyilvántartására vonatkozóan tartalmaz

rendelkezéseket, melyek önmagukban nem értelmczhetőek.

E módosítás jogbizonytalanságot okoz . A jogbiztonság alkotmányos elve megköveteli, hogy a

jogalkotás, s ennek részeként a jogszabályok módosítása, egyértelműen követhető és áttekinthető

legyen mindenki számára .

A fentiek alapján a törvényekkel nem ettek egyet Kérem a Tisztelt Országgyűlést, hogy azokat

észrevételciam alapos megfontolását követően fogadja el ismét .

Budapest, 2013 . július „ QZ „
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