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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/2939. 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 2018. november 6. 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. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2939/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2010. évi CXXX. törvény 2. § (5) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A  jogszabályok  megalkotásakor  biztosítani  kell,  hogy  a  jogszabály  ne  tartalmazzon
[indokolatlanul ]olyan rendelkezést, amely”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2939/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - 2010. évi CXXX. törvény 9. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának
a  (2)  bekezdés  szerinti  megváltoztatását  kimondó  jogszabályi  rendelkezés  hatálybalépésének
időpontját úgy kell meghatározni, hogy az [megegyezzen azzal az időponttal, amikor ]nem lehet
korábbi időpont a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés
[hatályba lépett volna]eredetileg megállapított hatálybalépési időpontjánál.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Módosítópont: T/2939/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) [A ]Az Alaptörvény módosításának tervezetéhez és a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás
nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás  [kötelező erővel nem rendelkezik]a jogszabály
értelmezéséhez irányadó.”

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