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Módosító javaslat az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OG Y
határozat 78. § (3) bekezdése alapján - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az
Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló, az Országgyűlés által 2018.
november 27-én elfogadott, a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvényhez
- a köztársasági elnök észrevételeinek figyelembevételével - az alábbi módosító javaslatot terjeszti
elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvény érintett rendelkezése: 2. § 
Módosítás jellege: módosítás

2.§

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. és) 5. §-a helyébe a következő rendelkezésjek]
lépjnek]:

,,,4. § 

(1) Törvénynek kell rendelkeznie
a) alapvető jog közvetlen és jelentős korlátozásáról, illetve érvényesülésének lényeges
garanciáiról,
b) alapvető kötelezettség lényegének és alapvető szabályainak meghatározásáról,
c) azon tárgykörök alapvető jogintézményeiről és a szabályozási cél megvalósulásával
összefüggő lényeges garanciáiról, amelyekről az Alaptörvény szerint törvény rendelkezik.

(2) Ha egy tárgykört az (1) bekezdésben meghatározottakon túl törvény szabályoz, törvényben
kell rendelkezni az alapvető jogintézményekről és a szabályozási cél megvalósulásával
összefüggő lényeges garanciákról.]



5.§

( 1) A jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját,
tárgyát és kereteit.

(2) Nem lehet felhatalmazást adni
a) a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, továbbá jogok és kötelezettségek
alapvető szabályainak megállapítására,
b) a jogszabály egészének végrehajtására, valamint
e) olyan tárgykör szabályozására, amelyet a felhatalmazást adó jogszabály nem szabályoz.

(3) Kötelezettség alóli mentesülés, illetve kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmény szabályainak
megalkotására - a 4. §-ban 1(1) bekezdés b) pontjában] foglaltak sérelme nélkül - felhatalmazás
adható.

(4) A Kormány tagjának rendelet kiadására adott felhatalmazásban a felhatalmazás jogosultját
feladatkör szerint kell megjelölni. Ha a Kormány tagjának felhatalmazásban adott jogalkotási
jogosultsága nem önálló, a felhatalmazásban az egyetértési jog jogosultját is meg kell jelölni.

(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 részt vevő helyi önkormányzat
képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

( 6) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társult képviselő-testület
esetén - ha az adott ügy szabályozásáról az egyes települések képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló törvény szerint nem önállóan dönt - az önkormányzati rendelet
megalkotására a társult képviselő-testület döntésének megfelelően a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat jogosult.

(7) A felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra további felhatalmazást nem adhat.

(8) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó
jogszabályból kifejezetten más következik."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvény érintett rendelkezése: 18. § - 2010. évi CXXX. törvény 36. §
Módosítás jellege: módosítás

18. § 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 36. §-sal egészül ki:

,,36. § 
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E törvénynek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik
módosításával összefüggő módosításáról szóló [2018.) 2019. évi ... törvénnyel megállapított 8. § (2)
bekezdését, 9. § (3) bekezdését, 12. § (3) bekezdését, 12/A. §-át, 12/B. §-át és 14. §-át a 2019. [január
l-jét] március 15-ét megelőzően hatályba lépett jogszabályok, jogszabályi rendelkezések, valamint
közjogi szervezetszabályozó eszközök és ezek rendelkezései tekintetében nem kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvény érintett rendelkezése: 21. § 
Módosítás jellege: módosítás

21. § 

Ez a törvény 2019. [január l-jén) március 15-én lép hatályba.

INDOKOLÁS

1. A köztársasági elnök a 2018. december 7-én az Országgyűlés elnökének küldött levelében az
észrevételei közlésével a törvényt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlés részére. A módosító
javaslat a köztársasági elnök által kifogásolt rendelkezések elhagyására, illetve az ahhoz
kapcsolódóan szükségszerű technikai pontosításokra irányul.

2. Szükséges az átmenti rendelkezések módosított hatálybalépéshez igazítása.

3. A hatálybalépés - a kellő felkészülési idő követelményére figyelemmel - 2019. március 15-ére
módosul.

Budapest, 2019. február 28.
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Hende Csaba
elnök
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