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A Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló T/4988 .
számú javaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) – a T/4988/7 . és 11 . számú módosító
javaslathoz kapcsolódva – az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 .

	

A Javaslat 14 . §-a a következők szerint módosul :

„14. § A Magyar Szent István Rend (a továbbiakban : Szent István Rend) – a Mária Terézia

magyar királynő által 1764. május 5-én alapított Szent István Rend megújításaként–

Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek,

nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál . [Ezzel megújításra kerül a
Mária Terézia magyar királynő által 1764. május 5-én alapított Szent István Rend .]”

2.

	

A Javaslat 22 . (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények

elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést (a továbbiakban :

elismerés) alapíthat és adományozhat
a) a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, az Országgyűlés elnöke, az alapvető
jogok biztosa, az Országos Bírói Tanács, az Állami Számvev őszék elnöke, a legfőbb ügyész,
[a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke] az autonóm
államigazgatási szerv vezetője,
b) a Kormány tagja,
c)	 a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője,

dl a helyi önkormányzat képviselő-testülete.”

3 .

	

A Javaslat 23 . §-a a következők szerint módosul :

„23 . § (1) A 22. § (1) bekezdése szerint elismerés alapítására és adományozására jogosul t

elismerést akkor adományozhat, ha
a) az elismerés elnevezését, fajtáit (osztályait),
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b) az elismerésben részesíthető személyek körét,
c) az évente adományozható elismerések számát ,
d) az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamin t
e) az elismerés leírását
a 22 . § (1) bekezdés [b) és c)] b)-d) pontja szerinti jogosult rendeletben [kihirdette ]
meghatározta, illetve a 22 . (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult a Hivatalos Ertesítőben

közzétette .
(2) A 21-22. szerinti elismerést [az (1) bekezdés alapján közzétett vagy rendeletbe n
megállapított feltételek szerint] az adományozásra jogosult egyedi határozatta l

adományozza. Az adományozásról 	 szóló közleményt [tárgyában hozott egyedi határozatot ]
– a 22. § (1) bekezdés [c)] 4 pontja szerinti jogosult által kiadott határozat kivételével – a

Hivatalos Ertesítőben közzé kell tenni ."

4 .

	

A Javaslat 24 . (6) bekezdése a következők szerint módosul :

„(6) Felhatalmazást kap a Kormány tagja [és a helyi önkormányzat], hogy rendeletben

szabályozza az elismerés alapítását, 	 az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben

részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismeré s

leírását, [és] az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét,

tovább a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát . ”

5 .

	

A Javaslat 24 . §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészűl ki :

„(7) Felhatalmazást kap a Magvar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben szabályozza a z
elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthet ő személyek
körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozá s
feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, tovább a díjjal járó jutalo m

mértékét, formáját és járadék esetében annak id őtartamát .
(8) Felhatalmazást kap az önálló szabályozó szerv vezetője, hogy rendeletben szabályozza az

elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthet ő személyek
körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását az adományozá s
feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, tovább a díjjal járó jutalo m

mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát .
(9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben
szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésbe n

részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismeré s
leírását, az adományozás feltételeit és rendiét, valamint az elismerés viselésének rendjét .,
tovább a díjjal Táró jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát . ”

INDOKOLÁ S

1 . A módosító javaslat pontosítja a 14 . §-ban a Magyar Szent István Rendre vonatkoz ó

rendelkezést a Mária Terézia magyar királynő általi alapításra utaló szövegrész tekintetében, a
megfogalmazással biztosítva, hogy az eredeti alapításra utaló szövegrész a normatív tartalm ú

rendelkezés része legyen .
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2. 1991 óta jelent ős átalakulás ment végbe a központi államigazgatási szervek rendszerében .
E változásra figyelemmel indokolt, hogy elismerés adására jogosult legyen az Alaptörvényben
létrehozott jogintézmény, az önálló szabályozó szerv vezet ője, valamint a Gazdasági
Versenyhivatal elnöke mellett a többi autonóm államigazgatási szerv vezet ője is . Indokolt
tovább, hogy a jogalkotó hatáskörrel rendelkez ő szervek, így a Magyar Nemzeti Bank elnök e
és az önálló szabályozó szerv vezetője az elismerés adományozásának feltételeit
jogszabályban határozza meg.

3. A módosító javaslat részben összefügg a 2 . pontban szerepl ő módosítással, részben pedig a
jogalkotásról szóló 2010 . évi CXXX. törvénynek a Magyar Közlönyre és a Hivatalo s
Értesítőre vonatkozó szabályaival való összhang megteremtésére irányul .
4., 5 . A módosító javaslatok a 2 . pontban szereplő módosítással összefüggésben formális
felhatalmazást adnak az elismerés adományozására jogosult, jogalkotói hatáskörre l

rendelkező szerveknek az elismerésre vonatkozó szabályozás rendeletben történő
megalkotására.

Budapest, 2011 . december 14.

~ruGéjkey re
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