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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök űr!

Az egyes házszabályi rendelkezcsekrcő I szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése és 107. § (1) bekezdés b) pontja alapján az elektronikus hírközléssel és a digitáli s
átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/8635. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjesztjük elő :

Az egységes javaslat 30. §-a elmarad, az egységes javaslat további szakaszainak számozása
értelemszerűen változik:

„[30.
Az Eht. HATODIK RESZ „Vegyes rendelkezések” alcíme a következ ő 163/E. §-sal egészü l
ki :
„163/E. E törvény rendelkezéseit a folyamatban lév ő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal ,
hogy e rendelkezések hatályba lépése előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetéseko r
hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.]”

Indokolá s

A törvényjavaslat több rendelkezése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe ütközik . A
zárószavazás előtti módosító javaslat ezek közül az egységes javaslat 30 . §-át emeli ki ,
rámutatva, hogy az súlyosan sérti a jogbiztonságot . A 30. § a főszabály szerint 2004 . január I-jén
hatályba lépett törvény rendelkezéseit egészíti ki. Az átmeneti rendelkezés alapján az egysége s
javaslat szerint elfogadott törvénnyel módosított Eht . valamennyi rendelkezését alkalmazni kell a
folyamatban lévő eljárásokban, Ez alól csak a jogsértésekre vonatkozó rendelkezések képeznek
kivételt.
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A rendelkezés a visszaható hatály tilalmának megszegése miatt alaptörvény-ellenes . Emellett az
átmeneti rendelkezés megfogalmazása a jogszabály-szerkesztés követelményeinek figyelme n
kívül hagyása miatt a normavilágosság alkotmányos követelményébe is ütközik .

Gyakorlatilag a törvény alkalmazandó rendelkezései a hatálya alá tartozó jogalanyokra úgy
terjednek ki, hogy kötelezettségeik terhesebbé válnak, másrészt akkor is kiterjednek, ha a
jogalanyok a hatályos szabályok alapján a jogaikat azért nem tudják gyakorolni, mert a Tatóság a
rá irányadó szabályok megszegésével járt el, törvényi kötelezettségeit elmulasztotta, Ha valamely
törvény úgy avatkozik be fennálló jogviszonyokba, hogy azzal a jogalanyok kötelezettségeit
terhesebbé teszi, az a törvény a visszaható hatály tilalmába ütközik [7/1992 . (1 .30.) ABh.] .

Csak még egy példa az alaptörvény-ellenes rendelkezések közül . Az egységes javaslat 9. §-ában
foglalt szabály alapján a Hatóság a szolgáltató számára kötelezettségeket írhat elő . Ezek között
olyan kötelezettségek el ő írására is sor kerülhet, amelyek „jelent ős piaci erőhöz nem kötött egyé b
kötelezettségek”. A lehetséges előírásokat, kötelezettségeket a „különösen” fordula t
alkalmazásával csak példálózó jelleggel tartalmazza a hivatkozott rendelkezés, amely így sérti a
jogbiztonságot .

Ha az alaptörvény-ellenességet a jogalkotó nem szünteti meg, a köztársasági elnöknek a törvényt
nem szabad aláírnia, hanem az AIkoi7nánybírósághoz kell megküldenie .

Az alaptörvény-ellenes szabályok mellett a min ősíthetetlenül gyenge jogalkotási gyakorlat újab b
„gyönWszemeként” több olyan rendelkezésre is rámutathat majd a záróvita, amely igazolja, hog y
a törvényjavaslat más törvénnyel is ellentétes (ha e hibát zárószavazás el ő tti módosító javaslat
nem javítja ki) . Az ellentét jogértelmezéssel nem oldható fel, ezért a köztársasági elnökt ől már
csak emiatt is újabb vétóra lehet számítani.

Budapest, 2012. november
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