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Összegző jelentés

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/2939.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2018. november 22-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. november 22-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló
T/2939. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/2939/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - 2010. évi CXXX. törvény 5. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

„(2) Nem lehet felhatalmazást adni
b) a jogszabály egészének végrehajtására, [vagy]valamint”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
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„(5) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a
társulási  megállapodásban  meghatározott  feladat-  és  hatáskör  a  felhatalmazás  tárgyának
szabályozására kiterjed – az önkormányzati  rendelet  megalkotására a  társulási  megállapodásban
kijelölt,  ennek  hiányában  a  társulás  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete
jogosult.  Az önkormányzati  rendelet  megalkotásához a  társulásban  [résztvevő ]részt  vevő  helyi
önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(2)  Nem lehet  módosítani  vagy  –  a  jogszabály  egészének  hatályon  kívül  helyezése  nélkül  –
hatályon kívül helyezni

c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/4.
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  vagy  hatályba  nem  lépését  kimondó  jogszabályi
rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az
időponttal,  amikor  a  kihirdetett,  de  még  hatályba  nem  lépett  jogszabály  vagy  jogszabályi
rendelkezés hatályba lépett volna.”
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T/2939/5/4., 6-7., 9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 6., 7., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  12.  §  (3)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas módosító rendelkezésre[,] és
hatályon kívül helyező rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés
időpontjának  az  azt  követő  napot  kell  tekinteni,  amikor  e  rendelkezés  joghatás  kiváltására
alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 12/A. §-sal és 12/B. §-sal egészül ki:

„12/A. §

(1) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a
9.  §  (2)  bekezdése  szerinti  megváltoztatását  vagy  hatályba  nem  lépését  kimondó  jogszabályi
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rendelkezés”

T/2939/5/4., 6-7., 9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 6., 7., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 12/A. §-sal és 12/B. §-sal egészül ki:

„(3) Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas, a kihirdetett, de még hatályba
nem lépett  jogszabály  vagy  jogszabályi  rendelkezés  tartalmának  a  9.  §  (2)  bekezdése  szerinti
megváltoztatását  vagy hatályba nem lépését  kimondó jogszabályi rendelkezésre is alkalmazni kell
azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés időpontjának az azt követő napot kell tekinteni, amikor e
rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna.”

T/2939/5/4., 6-7., 9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 6., 7., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2010. évi CXXX. törvény 12/B. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

8. §
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 12/A. §-sal és 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. §

Az a jogszabály, amely a 12. § (2) és (3) bekezdése szerint, illetve a 12/A. § (2) és (3) bekezdése
szerint hatályát vesztett rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag

c)  –  más  jogszabályra  vonatkozó  hatályba  léptető  rendelkezés  kivételével  –  hatályba  léptető
rendelkezést,

tartalmaz, a 12. § (2) és (3) bekezdése, illetve a 12/A. § (2) és (3) bekezdése szerint utoljára hatályát
vesztett rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - 2010. évi CXXX. törvény 14. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi
rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását  vagy hatályba nem lépését
kimondó jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre annak végrehajtottá válását követő hatályon
kívül  helyezése,  illetve  a  12/A.  §  (2)  bekezdése  vagy a  12/B.  §  szerinti  hatályvesztése  esetén
megfelelően alkalmazandó.”

T/2939/5/4., 6-7., 9. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 6., 7., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás
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19. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
d)  8.  §  (1)  bekezdésében, 9.  §  (2)  bekezdésében  és  [9]10.  §  (2)  bekezdésében  a  „szerv”
szövegrész helyébe a „szerv vagy személy” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/2939/5/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
j) 17. § (1) bekezdésében a „Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa” szövegrész
helyébe az „A Kormány tagja  [rendelkezhet úgy, hogy az általa rendeletben” ]rendeletében”
szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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