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Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
 (T/705. szám)

 Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy  az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2022. szeptember 28. napján lezárta.



 
  

Melléklet 
A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. 
Molnár Zsolt (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Komjáthi Imre (MSZP), Kunhalmi Ágnes 
(MSZP), Vajda Zoltán (MSZP)
Módosítópont: T/705/4/1.
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
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.
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(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.”

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén nyelvhelyességi pontosítása szükséges. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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