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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

4. § 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény az
alábbi 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § 

(1)  A társadalmi  egyeztetésre  vonatkozó,  e  törvényben  rögzített  eljárási  szabályok  megsértése
esetén az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető
jogok biztosa kezdeményezésére az Alkotmánybíróság megvizsgálja a társadalmi egyeztetés érdemi
megvalósulását.

(2)  Amennyiben  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  társadalmi  egyeztetést  e  törvény
szabályainak megszegésével folytatták le,

a) kimondja a már hatályba lépett jogszabály esetén annak alkalmazhatatlanságát,
b) hatályba nem lépett jogszabály esetén a hatálybalépést elhalasztja.

(3) Az érdemi társadalmi egyeztetés megvalósulása után
a) a már hatályba lépett jogszabály ismét alkalmazható a társadalmi egyeztetés lezárultáról

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben  egymástól  elválaszthatatlan)  módosítás  tüntethető  fel.  Az  egy  módosító  javaslatban  benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők. 



 
szóló döntés jogszabályok kihirdetésére vonatkozó szabályok szerinti közzétételének napját
követő 15. napjától kezdve,
b) a még hatályba nem lépett jogszabály a hatályba léptető rendelkezése szerint lép hatályba
azzal,  hogy  a  kihirdetésének  napja  a  társadalmi  egyeztetés  lezárultáról  szóló  döntés
jogszabályok kihirdetésére vonatkozó szabályok szerinti közzétételének napja.

(4) A Kormány köteles gondoskodni az országgyűlési képviselők által benyújtott törvényjavaslatok
társadalmi egyeztetéséről.

(5) E szakasz alkalmazásában a társadalmi egyeztetést e törvény szabályainak megszegését jelenti a
társadalmi  egyeztetés  formális  elmaradásán  túl  az  is,  ha  a  társadalmi  egyeztetésben  résztvevő
szervek javaslataival a jogalkotó érdemben nem foglalkozik.”

Indokolás 

A Magyar Szocialista Párt  elkötelezett  az Európai  Unió által  visszatartott  források megszerzése
iránt.  A Kormány  elhibázott  politikája  miatti  forráshiány  következményeit  a  magyar  emberek
szenvedik el,  az ő életük válik nehezebbé, míg a Fideszes elit továbbra is élvezi a korrupt mód
megnyert közbeszerzésekből származó pénzeket.

A Kormány által benyújtott javaslat a társadalmi egyeztetés biztosítására teljeséggel alkalmatlan.
Ennek elsődleges oka, hogy hiányoznak azok a garanciális szabályok, amelyek ezek elmaradása
esetén a társadalmi egyeztetést kikényszeríthetővé teszik. A magyar jogrendszerben ugyanis nem
minősül közjogi érvénytelenségi oknak a társadalmi egyeztetés elmaradása. Így a Kormány jelen
Javaslatában foglalt rendelkezéseket a Kormánynak valójában nem kell betartania.
A Módosító  Javaslat  célja,  hogy  a  társadalmi  egyeztetés  érdemben  megvalósulhasson.  Ennek
érdekében a Javaslat egy speciális eljárási formát rögzít annak elmaradása esetére. A társadalmi
egyeztetést  vizsgáló  eljárás  célja,  hogy  megakadályozza  olyan  jogszabályok  hatálybalépését  és
alkalmazhatóságát, amelyeket nem bocsátottak érdemben társadalmi egyeztetésre.
A társadalmi egyeztetés  elmaradása esetén a  jogszabály nem léphet  hatályba,  illetve a  hatályba
lépett jogszabály nem alkalmazható.

1. 

Az érdemi társadalmi egyeztetést biztosító rendelkezéseket tartalmazza. A Módosító Javaslat nem
közvetlenül  a  javaslatok  közjogi  érvénytelenségét  írja  elő,  lehetőséget  biztosít  a  társadalmi
egyeztetés utólagos pótlására.
Ez azonban nem zárja ki, hogy a társadalmi egyeztetés többszöri elmaradása, mint súlyos eljárási
szabálysértés, okán a közjogi érvénytelenség később kimondásra kerüljön.
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