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Solymosi Veronika
jogtanácsos
Civil jelenlét a helyi jogalkotás
platformján
Bevezetés
A helyi önkormányzatok minden demokratikus
rendszer egyik alapintézményét képezik. Továbbá azt is kimondja az önkormányzatok
Európai Chartája, 1 hogy az állampolgárok közügyekben való részvételének joga egyike az
Európa Tanács valamennyi tagállama által elfogadott demokratikus elveknek. A helyi önkormányzás pedig a helyi önkormányzatoknak
azt a jogát és képességét jelenti, hogy – jogszabályi keretek között – a közügyek lényegi
részét saját hatáskörükben szabályozzák és
igazgassák a helyi lakosság érdekében. E jogot
olyan tanácsok vagy testületek gyakorolják,
amelyeknek tagjait egyenlő, közvetlen és általános választójogon alapuló szabad és titkos
szavazással választják, és amelyek nekik felelős végrehajtó szervekkel is rendelkezhetnek.
E rendelkezés semmilyen módon nem érinti
az állampolgári gyűléseknek, a népszavazásnak
vagy a közvetlen állampolgári részvétel egyéb formájának igénybe vételét ott, ahol azt jogszabály megengedi.
Az önkormányzati rendszer működéséhez tehát szervesen hozzátartozik a lakosság bevonása a helyi közügyek decentralizált a döntéshozatali eljárásába. Ennek egyik leghatékonyabb módszere, ha a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőit szólítja meg az önkormányzat. A lakosság jelenléte a helyi önkormányzásban közvetett módon a képviselőtestület működésével realizálódik a mindennapok során. Több olyan formátum létezik,
amelyek a helyi lakosság csoportjainak (részönkormányzat), vagy akár egészének (népszavazás) bevonásával hozható önkormányzati
döntés. Ezen tanulmány nem ezekre az intézményekre vonatkozóan vizsgálódik, hanem
azt vizsgálja, hogy a központi jogszabályok és
helyi szabályozás milyen szerepet biztosít a
1997. évi XV. törvény A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló,1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény
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helyi közösségek számára. Miután törvény
felhatalmazása alapján annak végrehajtására a
helyi jogszabályok tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek szabályozzák a lakosság és
az önkormányzat kapcsolatát, együttműködését, akár azok formáját, illetve tartalmát, ezért
e témakörben a teljesség igénye nélkül arra törekszünk, hogy láthatóvá tegyük a civil jelenlétet és annak szerepét a helyi szabályozásban,
nem csupán a törvény felhatalmazása alapján
annak végrehajtására alkotott, vagy törvényi
szabályozás hiányában társadalmi viszony
rendezéséről szóló az önkormányzati rendeletekben. Beszélünk a helyi önkormányzatokról
szóló törvényi szabályozásról, továbbá a tanácstörvény rendelkezéseit is áttekintjük a történeti
kép körülhatárolása érdekében, amely a lakosság önszerveződő közösségét érintő rendeleti
szabályozásra utal. Központi jogszabályok sajátosságaival ismerkedünk meg. Konkrét esetvizsgálatokkal próbálunk képet alkotni a hatályos helyi szabályozás gyakorlatáról, jellegéről
és irányultságáról.
1. Az önkormányzati törvény civilekre
vonatkozó szabályozási köre
Kétharmados törvényi szabályozás, vagyis az
első önkormányzati törvény2 azt rögzítette, hogy a
települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. Az együttműködés tartalmát a törvény
a helyi szabályozás körébe utalta, azzal, hogy
a képviselő-testület (illetve bizottság) partnereként a képviselő-testület munkájában tanácskozási jogot biztosít azon közösségek
képviselőinek, akiket a szervezeti és működési
szabályzatban nevesít. Ezen túlmenően a
képviselő-testületnek meg kell határozni
olyan közösségi teret, fórumot, stb., ahol a lakosság, helyi közösség közvetlen és kölcsönös informálásának lehetősége biztosítva van.
Tehát, a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein. A képviselő-testület
meghatározza azoknak a fórumoknak a
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény (Ötv.) 8. § (5) bekezdése
2
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rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a
lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.3
Az Ötv. magyarázata szerint a képviselő-testület tevékenységének eredményességéhez nélkülözhetetlen a lakossággal, a pártokkal, a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel való kapcsolatok kialakítása. Ennek
rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően a
képviselő-testületek a Szervezeti- és Működési
Szabályzatban határozzák meg. E fórumok állásfoglalásairól a kapcsolatot tartó polgármester köteles a testületet tájékoztatni.4
A hatályos szabályozás5 hasonlóan rendelkezik,
mint az Ötv., e szerint az Mötv. kimondja, hogy
a helyi önkormányzat feladatai ellátása során
támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a
helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt. Hasonló az a szabályozás is,
amely rögzíti, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg,
mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti
meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a
képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az
egyesületek közvetlen tájékoztatását, a
33

Ötv. 17. § (2) bekezdés

4http://adattar.adatbank.transindex.ro/Magyaror-

szag/6-1990-65.htm
5 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.) 6. § bekezdés a) pont
6 Mötv. 53. § (3) bekezdés: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely
önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész
tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az
egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek
állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
7 Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény helyébe 2012. január 1-jével az egyesülési jogról, a
2018/2.
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fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és
az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.6
Mind az Ötv., mind pedig az Mötv.
felhatalmazása az önkormányzati rendeleti
szabályozás kötelező elemeként határozza
meg, hogy a képviselő-testület működését
érintően jelöli meg a tanácskozási joggal
felruházott
résztvevők
között
az
önszerveződő közösségek képviselőit. Az
Mötv. úgy, mint az Ötv. egykor a képviselőtestület, a bizottságok tekintetében kötelező
szabályozást rendel el.
Ugyancsak a szervezeti és működési szabályzatban
kell meghatározni a közvetlen tájékoztatást, a
fontosabb döntések előkészítésébe való
bevonását szolgáló fórumokat is. Az Ötv. a
lakosság mellett a társadalmi szervezeteket, az
Mötv. az egyesületeket nevesíti a tájékoztatási
kötelezettség címzettjeként.
Új törvényi szabályozással a Civil tv.7 a
„társadalmi szervezet” megnevezés helyett a
„civil szervezet” 8elnevezést vezette be. A civil
szervezet fogalma magában foglalja a civil társaságot,9
az egyesületet és az alapítványt. A Civil tv.
preambuluma rögzíti, hogy a civil szervezetek a
társadalom alapvető egységei, amelyek
folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink
mindennapi megvalósulásához.
Megállapítható, hogy a jelen gyakorlatában
legtöbb esetben elmarad a helyi szabályozás,
annak ellenére, hogy az Mötv. kötelező
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011: CLXXV. törvény (Civil tv.) lépett.
8 A civil törvény szerint civil szervezet:
a) a civil társaság,
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a
párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület
kivételével –,
c) – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – az
alapítvány.
9 A civil társaságot természetes személyek nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi
célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül hozhatnak létre. A civil társaság az egyesülethez képest egy lényegesen lazább szervezet, amelynek működéséhez nem szükséges bírósági nyilvántartásba vétel sem, s ennek következtében a civil társaság
nem rendelkezik jogi személyiséggel sem.
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rendelkezésként jelöli meg. Nyilvánvalóan
előfordulhat, hogy nincs civil szervezet a településen. A városok esetében, illetve egyes fővárosi kerületekben a hiányos szabályozás
oka nem a civilek hiánya lehet, az sem kizárt,
hogy a mulasztás már a rendelet előkészítés
során történt, és a laikus, a népből választott
képviselő-testületnek fel sem tűnt e szabályozás hiánya. A rendeleti szabályzások tanulmányozása változatos képet mutat.
a) A tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek meghatározásáról, különböző megoldással találkozhatunk.
Meghívottak köre a következők szerint szabályozott:
Ör:
Civil Kerekasztal elnöke
Ör.:
1.)Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és
Társasházi Tulajdonközösségek Egyesülete
2.)Kézműves Kamara Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
3.)Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület
4.)Mozgássérültek Egyesülete
Ör.:
a Kőbányán székhellyel, illetve telephellyel
rendelkező civilszervezet törvényes képviselőjét a civilszervezet létesítő okiratban meghatározott célja, illetve
fő tevékenysége körébe tartozó napirendi pont tekintetében.
Ör:
a 3. mellékletében felsorolt Budapest XII.
kerületi köztestületek és lakossági önszerveződő közösségek képviselőit.
Ör:
az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött önszerveződő közösség képviselőjét.
Ör:
a helyi Kulturális Egyesület, Bólyi Vállalkozók Egyesülete, Kolping-Család Bólyi Katolikus
Egyesület képviselőit a szervezetet érintő ügyben
Ör.
a településen meghatározó szereppel bíró önszerveződő közösségek képviselőjét, a szervezet tevékenységével szorosan összefüggő, a szervezetet érintő
napirendek tárgyalásakor.10
Ör:
Azon civil szervezeteket, önszerveződő közösségeket, amelyeket a testület ülésén tanácskozási
jog illet meg, szintén a 2. számú függelék tartalmazza.
Ör:
Képviselőtestület ülésén – tevékenységi körükbe tartozó témákban – a helyi egyesületek elnökeinek, valamint a nemzetiségi önkormányzat (ok) elnökének tanácskozási joga van
1000 lakós alatti települések gyakorta alkalmazzák az
idézett generál klauzulát
11 a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 3. § A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy
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Számos példa mellett olyan megoldással is találkozhatunk, amely csupán a meghívás tényét
határozza meg, de arról nem szól, hogy mely
civil szervezet képviselőjét illeti meg e jog. Pl:
„Az önszerveződő közösségek képviselőt a
képviselő-testület és bizottságai nyílt ülésén,
tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti
meg.” A törvény megismétlése a Jat.11 szabályaiba ütközik, illetve nem felel meg az Mötv.
rendelkezésének.
A hatályos szabályozási esetek többsége felsorolja az érintett szervezetet, más esetben a
felsorolás a mellékletben történik. Kiterjesztő
szabályozással is találkozhatunk, amikor valamennyi helyi egyesületre biztosítja a jogot,
illetve annak, amelynek a székhelye az érintett
település. Már meglévő önkormányzattal való
együttműködési megállapodással rendelkező
szervezet esetében biztosítja a tanácskozási
jogot. A településen meghatározó szereppel
bíró szervezet meghívása kevéssé tekinthető
konkrétnak, mert az nem nevesíti a szervezetet, hanem minősíti.
A digitalizált, de már nem hatályos helyi rendeletek
esetében is megállapítható, hogy az Ötv. kötelező szabályozási esetének, a tanácskozási
joggal rendelkező civil szervezetek felsorolása
hiányzik a szervezeti és működési szabályzatok többségénél.
b) A lakossági fórumok rendjének szabályozása
a következő megoldásokat tartalmazza:
Ör.:A polgármester, az alpolgármester a lakosság, a
társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a
fontosabb döntések előkészítése céljából várospolitikai
fórumot tarthatnak.
Ör..A polgármester gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezéséről.
Ör.:A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. A
meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét. A közmeghallgatást a polgármester vezeti
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
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Ör.: A képviselő-testület a lakosság véleményének
megismerése érdekében fórumokat tart,amelynek részletes szabályait ezen rendelet 7. melléklete12 tartalmazza.
Ör.: A polgármester előre meghatározott közérdekű
tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú
előkészítése érdekében, az állampolgárok, és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából
falugyűlést hívhat össze.
A gyakorlat azt jelzi, hogy a szervezeti és működési szabályzatok a polgármestert jelölik ki a lakossági fórumok megszervezésére, de azok
rendjét többnyire nem szabályozzák. Az
Mötv.-ben előírt rendelkezés hiánya mulasztást
jelez az önkormányzati rendeletekben. Leggyakrabban a közmeghallgatás intézményét,
ezen kívül még a falugyűlés összehívását rögzíti
a képviselő-testület a lakossági fórum formájaként.
A lakossági fórumok lényege az lenne, hogy a
lakosság tájékoztatása mind szélesebb körben
és kellő időben megtörténjen. A lakossági fórum témája olyan megoldást is eredményezhet, hogy településrészenként szervezze meg
a képviselő-testület, továbbá lehetséges a lakossági fórumok eltérő helyszínen való megrendezése [pl. kultúrház, iskola, szabadtér,
stb.]. A fórumok rendjének meghatározása
nem utal a település sajátosságára. Az is előfordulhat, hogy érdektelen ez a szabályozási
eset, mert a gyakorlat azt jelzi, hogy a lakosságnak elégséges a helyi honlapon történő
közzététel, vagy a kábeltelevíziós közvetítés.
A virtuális kapcsolat átvette a főszerepet, míg
a szemtől, szembe való találkozás, és annak
igénye háttérbe szorul.

1.A képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a lakosság véleményének megismerése az önkormányzat és a lakosság kapcsolatának biztosítása érdekében a képviselő-testület - lakossági
fórumot – falugyűlést tart.
2. Falugyűlést célszerű szervezni a falu egész lakosságát, a település egészét, jövőjét érintő kérdések megvitatása előtt a lakosság
véleményének megismerésére.
3. A falugyűlést kezdeményezheti:
2018/2.
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2. Az állampolgári online-részvétel a
közéletben
Részleteket ismerhetünk meg a következőkben az International Center for Not-for-profit Law
(ICNL) 2003-ban készült civil részvételt érintő
kutatási jelentésből, melyben Bulgária, Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Horvátország, Jugoszlávia, Macedónia, Magyarország, Németország, Románia, Svájc, Szlovénia
vett részt.
„Az állampolgári részvételi demokrácia gyakorlatáról című tanulmány13 megállapítja, hogy az
európai államok többsége az új információs és
kommunikációs technológiákat (IKT) eszköznek
tekinti a kormányzat és az állampolgárok közötti kapcsolatok megerősítéséhez. Mindegyikük lépéseket tesz, hogy bevezesse az IKT-t a
közigazgatásba és elősegítse társadalmi felhasználását. Felismerték az IKT-ban rejlő lehetőséget, mert így olcsóbban és hatékonyabban lehet ellátni a közszolgálati feladatokat,
növekszik a kormányzat átláthatósága és a
számon kérhetősége, és fokozza az állampolgárok részvételét a demokratikus folyamatokban. A kormányzatok többsége beruházásokkal növelte a közigazgatásban dolgozók PCellátottságát14 és internetes hozzáférését. Az
internet hozzáféréssel rendelkező népesség aránya igen változó mértékű Európa-szerte. Az
IKT elterjesztését szolgáló országos stratégiai
keretek megfogalmazódhatnak az információs társadalomra való felkészülés jegyében
(pl. Dánia és Svájc), a közszolgálat modernizálásának részeként (pl. Horvátország) vagy az ekormányzat bevezetéséhez kapcsolódóan (pl.
Szlovénia). Az online kormány–állampolgári viszonyt lefektető jogszabályok, például, olyan
törvényeket tartalmaznak, amelyek elősegítik
az IKT használatát, óvják a személyiségjogokat és az adatok biztonságát, lehetővé teszik
az online tranzakciókat (elektromos aláírási
törvények), vagy a meglévő információs törvények frissítését jelentik. Az intézkedések és
a) bármely települési képviselő,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a polgármester,
d) a község választópolgárai.
4. A lakossági fórumok speciális fajtája a közmeghallgatás.
13 http://www.nosza.hu/skoric.dbk.pdf
14 személyi számítógép
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a törvények megvalósításának ellenőrzése az
állami szektorban centralizálva vagy decentralizálva történik a minisztériumi osztályok,
ügynökségek vagy egyéb megbízottak vezetésével. Az Európai országok az internet segítségével
is eljuttathatják állampolgáraikhoz a kormányzati
információkat. A legszélesebb körben elterjedt
lehetőségek a következők:
- Web oldalak;
- Portálok: biztosítják az információ beillesztését horizontálisan a szolgáltatásokon keresztül, és vertikálisan a kormányzati szinteken keresztül;
- Keresőprogramok;
- Élő közvetítések;
- Közhivatalok által felállított kioszkok;
- CD Romok.
- Adminisztratív eljárások;
- Személyes adatok.
Összegzésként elmondható, hogy az IKT új
lehetőséget teremt a kormányzatok számára,
hogy közvetlen visszajelzést kapjanak és közvetlenül konzultáljanak az egyes állampolgárokkal. Legtöbb esetben nem csak egy módon
zajlik az online visszacsatolás és a konzultáció, mivel az egyes kormányzati egységek gyakorlata jelentősen különbözik. Az IKT használata az állampolgári visszajelzés begyűjtésében gyakran még kísérleti stádiumban van,
bár sok eszköz áll már rendelkezésre.”
A nemzetközi szervezet vizsgálata óta tizenöt
év telt el, és az utóbbi nyolc év azt jelzi, hogy
a kormányzati kommunikáció a „Nemzeti Konzultáció”15 intézményével azóta már túlmutat a
kísérleti stádiumon.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_konzult%C3%A1ci%C3%B3
16
A XIX. században a községek hivatalos nyelvét a nemzetiségi törvény szabályozta (1868: XLIV. tc.). Eszerint minden
község szabadon maga választotta meg jegyzőkönyve és községi
ügyvitele nyelvét. A jegyzőkönyveket azonban azon a nyelven is
vezetni kellett, amelyet a községi gyűlés húsz százaléka megszavazott. A községi gyűléseken a magyar nyelv teljes mellőzésével
minden képviselő korlátozás nélkül szabadon használhatta
anyanyelvét. Községi tisztviselők a községbeliekkel szemben
azok saját anyanyelvét voltak kötelesek használni. A községek
a magyar kormányzati szervekhez intézett hivatalos beadványaikban az államnyelv mellett, vagy helyett, kizárólag saját ügyviteli nyelvüket is használhatták. Ez utóbbi esetben a kormányzati szervek válaszukat a magyar mellett a beadvány
2018/2.
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3. Egyes civileket érintő sajátos
szabályozások
a) Szinguláris szabályozás
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (Ákr.) nyelvhasználatra
vonatkozó rendelkezése, a 20. § (2) bekezdés
szerint a települési, a területi és az országos
nemzetiségi önkormányzat testülete határozatában
meghatározhatja a hatáskörébe tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos
nyelvét.16 Az Ákr. 20. § (3) bekezdésében17 a
„nemzetiségi civil szervezet” szövegrész helyett a
„nemzetiségi szervezet” szöveggel lép hatályba a 2017. évi CLXXIX. törvény18 25. § c)
pontja értelmében.
A módosításra a törvényi indokolás19 szerint
azért került sor, mert a nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezések technikai jellegű pontosítások, a nemzetiségi szervezetek definícióját a nemzetiségek jogairól szóló törvény 2.
§ 14. pontja rögzíti, így szükségtelen a „civil”
jelző külön feltüntetése.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 2. § 14. pontja szerint nemzetiségi szervezet:
a párt és a szakszervezet kivételével a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.
A nemzetiségi törvény leszűkíti a civil szervezet
fogalmát az egyesületre, míg a civil törvény
ennél tágabb körben határolja körül a civil
szervezeteket. A civil szervezet fogalma magában foglalja a civil társaságot, az egyesületet
jegyzőkönyvi nyelvére is kötelesek voltak lefordítani és a közigazgatási határozatot így közölni a községgel.
17 20. § (3) bekezdés: A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a
nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi nyelvét. A
nemzetiségi nyelven benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést a hatóság az ügyfél kérésére
a kérelemben használt nyelvre lefordítja.
18 a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
19
http://www.parlament.hu/irom40/18298/18298.pdf
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és az alapítványt. A civil társaságot természetes személyek nem gazdasági érdekű közös
céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül hozhatnak létre. A civil társaság
az egyesülethez képest egy lényegesen lazább
szervezet, amelynek működéséhez nem szükséges bírósági nyilvántartásba vétel sem, s ennek következtében a civil társaság nem rendelkezik jogi személyiséggel sem. Miután a
nemzetiségi törvény a bírósági nyilvántartásba vételt feltételként határozza meg, kiesnek a civil társaságok a nemzetiségi civil szerveződésből. Kizárja az alapítványt is, csupán
az egyesületi formát támogatja.
b) Civilek nemzeti finanszírozása
Törvény határozza meg, hogy mely civil szervezetek számára biztosít a központi költségvetés
feladat ellátására támogatást. Többek között a
költségvetési20 és zárszámadási törvény,21 elsősorban ágazati feladatellátásra határoz meg támogatást:
- Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek;
- Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek,22
- Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása;
- Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési;
- Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek;
- Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek,23
- Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek, 24
- Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek,
25

2015. évi C. törvény
2017. évi CLXX. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról
22 ezen belül: Civil szervezetek hadisír-gondozással, hadisír-kutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása
23 ezen belül: Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI), Magyar Írószövetség, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Rákóczi Szövetség támogatása;
24 ezen belül: Magyar Vöröskereszt, Magyar Rákellenes
Liga, Magyar ILCO Szövetség, Magyar Gyermek-onkológiai Hálózat, Daganatos Betegek Rehabilitációs
Lelki Otthona, Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása;
2018/2.
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- Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit
szervezetek és közösségi programok,
- Örökségvédelmi civil szervezetek,
- Nemzeti Civil Alapprogram
- Civil és non-profit szervezetek támogatása.
A támogatásokat az illetékes minisztérium,
vagy államtitkársága kezeli. Ilyen államtitkárság az Emberi Erőforrások Minisztériuma keretében működő Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság a
kormányzat azon része, mely a hazai közösségekkel - egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek - foglalkozik. Munkájának alapvető
célja, hogy koordinálja az egyházakkal való
kapcsolattartást és a hazánkban élő nemzetiségeket érintő kormányzati feladatokat, valamint elősegítse a civil szervezetek hatékony
működését.
Csupán kettő miniszter feladatkörében találkozhatunk a civil kapcsolatok meghatározásával. A nemzetgazdasági miniszter feladatkörében
gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és
megvalósításának összehangolásáról.
A külgazdasági és külügyminiszter a külpolitikáért
való felelőssége keretében előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését, közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek
külföldön történő érvényesítésében, az ehhez
kapcsolódó kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvező Magyarország-kép
kialakításában, ennek keretében előmozdítja a
külgazdasági működés és a civil kapcsolatok erősítését, támogatja a külgazdasági célok megvalósulását, valamint a nemzetközi együttműködést elősegítő fórumok működését.
ezen belül: Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei;
közösségi, szolidaritási esélyteremtési programok, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Magyar
Vakok és Gyengén-látók Országos Szövetsége, Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi, Autisták Országos Szövetsége, Siketvakok Országos Egyesülete,
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Szövetsége, Karitatív tevékenységet végző szervezetek,
Dévény Anna Alapítvány, Kézen-fogva Alapítvány, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, Afázia Egyesület, Démoszthenész
Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete
támogatása.
25
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4. Digitális fórumok az interneten
c) Helyi költségvetési szabályozás
Az önkormányzati költségvetés kiadásai között kell felsorolni a helyi önkormányzat által
a lakosság számára meghatározott támogatásokat.26
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évi összevont költségvetéséről a 11. § (5)
bekezdés szerint előírja, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványt, valamint
civil szervezetet nem támogathatnak. A 27. § (2) értelmében az (1) bekezdésben fel nem sorolt
nem fővárosi önkormányzati intézmények,
vállalkozások, egyesületek, civil társaságok, és
egyéb szervek részére közgyűlési illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések
szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla
alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.
A pécsi önkormányzat 21/2018.(V.23.) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról úgy rendelkezik, hogy a civil szervezetek működési támogatása 65 millió forint volt,
a 25 civil szervezet számára, 500 ezer és 6,5
millió alsó felső határ mértékben differenciáltan. Civil szervezetek program támogatása 5
millió forintban tervezett 500-500 ezer forintban 4 szervezet számára (ezek: 1 Mecsek Kórus Alapítvány 2 Nevelők Háza Kórusalapítvány 3 Pécsi Férfikar Alapítvány 4 VOKE
Vasutas Művelődési Ház) és 3 millió forintot
a Zlatko és Vesna Prica Alapítvány kap.
Láthatóan korlátozott a fővárosi támogatás
alanyi köre, miután szerződéses kapcsolat alapozza meg azt, a pécsi székhelyű civil szervezetek száma közel 150,27 és a támogatottak
aránya az elmúlt évben 17 % volt.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1)
bekezdés bb) pont
27
http://www.pecs.hu/tartalmak/pecs_Civil%20szervezetek%20list%C3%A1ja
26
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Az önkormányzatok web lapjait tekinthetjük a
lakossági fórumok egyik formájának, miután
a lakossági fórum törvényi meghatározása az
Mötv-ben a nem szabályozott. A szervezeti és
működési szabályzatok sem sorolják a honlapokat a fórumok közé, annak ellenére, hogy a
lakosság tájékoztatása több esetben példaszerű ezeken a felületeken. Pontos képet kaphatunk például a lakossági fórumok időpontjáról, témájáról, helyéről, kiválóan működő kereső program segítségével akár visszamenően
is.28 Mindez törvényi előírás eredményként
kerül a honlapra, mivel az Infotv. 29 meghatározza: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy
személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény
alapján bárki megismerhesse. Az Infotv. II. melléklet 8. pont szerint a testületi szerv döntései
előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje,
továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem
korlátozza.
Az Infotv.30 alapján kötelezően közzéteendő
közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és
-torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és
a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett
adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. Előfordul a gyakorlatban
olyan helytelen megoldás is, amikor a képviselő-testület nyilvános ülésének jegyzőkönyveit

https://www.pecsvarad.hu/kereses?keres=f%C3%B3rum
29 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §
30 33. § (1) bekezdés
28

KODIFIKÁCIÓ
SOLYMOSI VERONIKA: CIVIL JELENLÉT A HELYI JOGALKOTÁS PLATFORMJÁN

kizárólag e-mail útján történő igénylést követően tekintheti meg az érdeklődő. 31
5. Állampolgári részvétel a
tanácsrendszer szabályozásában
Az önkormányzati rendszert megelőzően a
tanácstörvény arról rendelkezett, hogy a tanácsok32 a Hazafias Népfrontra és az állampolgárok
tömegszervezeteire, valamint egyéb szervezeteire támaszkodva, a nem tanácsi szervekkel hatékonyan együttműködve, a lakosság tevékeny
részvételével látják el feladataikat. Kimondta
azt is, hogy a tanács tevékenysége során szervezi a lakosság közvetlen és állandó részvételét a tanácsi feladatok megoldásában. A tanácsok,
feladataiknak eredményes ellátása érdekében különösen a lakossággal való szoros kapcsolat
fenntartása, a szükségletek és igények megismerése, a tanácsi felvilágosító és nevelő
munka, valamint a társadalmi ellenőrzés hatékonyságának növelése végett - rendszeresen
és sokoldalúan együttműködnek a Hazafias
Népfront bizottságaival, a tömegszervezetekkel és a lakosság más szervezeteivel.
A tanácstörvény - hasonlóan a mai szabályozáshoz - említést tesz a falugyűlésről, annak szerepéről. E szerint: a községi tanács a lakosság
tájékoztatása és véleményének megismerése
végett falugyűlés elé terjesztheti a község életében alapvető jelentőségű kérdéseket. A közös
tanácsú községekben a közös tanács munkájáról szóló tájékoztató megvitatására falugyűlést kell összehívni.
A tanácstörvény – szemben a mai szabályzássalrendeletalkotási körbe nem utalt olyan kérdést, amely a civil szervezetek, illetve a lakosság önszerveződő közösségeinek jogát érintené. Ugyanakkor a tanácsok szervezeti és működési szabályzata, mely rendeleti formában szabályozott, akár a falugyűlés fórumáról, vagy a
tanácskozási jog esetében normaszabályozásként értelmezhető.
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szervezeti és működési szabályzatát; ehhez a
Minisztertanács irányelveket ad. A tanács szervezeti és működési szabályzatát a fővárosi,
megyei tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg
a Minisztertanács hagyja jóvá. A tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt az, akit törvény, törvényerejű rendelet, minisztertanácsi rendelet
és határozat vagy a tanács szervezeti és működési
szabályzata megjelöl, valamint az, akit az ülésre
a végrehajtó bizottság meghívott.
Visszafelé haladva az időben az 1954-ben a
második tanácstörvény33 úgy szólt, hogy a tanácsoknak a Magyar Dolgozók Pártja irányításával fokozott mértékben kell támaszkodniuk államhatalmi és államigazgatási munkájukban a
lakosságra, a Hazafias Népfrontra és a dolgozók
tömegszervezeteire. A tanácsok munkájukban közvetlenül a lakosságra támaszkodnak,
biztosítják a dolgozók tevékeny részvételét, kezdeményezését és ellenőrzését az államhatalom
gyakorlásában. A tanács munkájába bevonja a
dolgozók társadalmi, gazdasági és kulturális
tömegszervezeteit, ezáltal is biztosítja a lakosság széles tömegeinek részvételét az állami
feladatok végrehajtásában. A tanács és a tanács alá nem rendelt szervek egymáshoz való
kapcsolatára vonatkozó részletes szabályokat
a Minisztertanács javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa állapítja meg.
Az 1950. évben alkotott első tanácstörvény34
értelmében a helyi tanácsok munkájukban
közvetlenül a lakosságra támaszkodnak, biztosítják a dolgozók tevékeny részvételét, kezdeményezését és ellenőrzését az államhatalom
helyi gyakorlásában. A tanácsok, mint a dolgozók legszélesebb tömegszervezetei, feladataik ellátásában a dolgozók egyéb tömegszervezeteivel szorosan együttműködve, a Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével mozgósítják a lakosságot a társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenységben való fokozottabb részvételre.

A tanácstörvény alapján a tanács rendeletben
állapítja meg saját, valamint szerveinek

A szocializmus negyven éve alatt Magyarországon
csak a politikailag többé-kevésbé semleges területeken (sport, kultúra) működhettek egyesületek. A valódi érdekképviseleteket felülről

31

32

https://www.pecsvarad.hu/onkormanyzat/testuletiulesek-jegyzokonyvei
2018/2.

A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény ( a továbbiakban: tanácstörvény) 3. §, 21. §, 28. §, 32.§, 35. §
33 1954. évi X. törvény
34 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról
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irányított, központilag ellenőrzött tömegszervezetek helyettesítették. Az alapítványokat
1949-ben megszüntették és a továbbiakban
egyáltalán nem lehetett ilyen szervezeteket
létrehozni. A nyolcvanas években az állam szocialista berendezkedés gazdasági és politikai
válsága a társadalom és a gazdaság minden területén éreztette hatását. Nem volt kivétel az
egyesületi élet sem, mely ebben az időben
kezdett felpezsdülni. Néhány környezetvédelminek induló szervezetben, alternatív tudományos vagy szakmai szövetségben a későbbi
nem hivatalos politikai ellenzéki mozgalom
csírái is felfedezhetőek voltak. A civil társadalom intézményeit lassan visszahelyezték jogaikba. Ennek első lépéseként 1987-ben a Ptk.35
ismét legalizálta az alapítványok jogintézményét. Az egyesülési jogról szóló törvényt 1989 januárjában fogadta el a Magyar Országgyűlés.36 Egy
éven belül meghozták a pártok működéséről
és gazdálkodásáról,37 továbbá a lelkiismereti
és vallásszabadságról, valamint az egyházakról rendelkező törvényeket is.38 Az ösztönzővé vált törvényi háttér, és a pénzügyi támogatásokat lehetővé tevő új adózási rendszer
hatására a nonprofit szervezetek száma, társadalmi szerepe és gazdasági súlya ugrásszerűen
növekedett.39
A nonprofit szektor 1989-től rohamosan fejlődött. A legszembetűnőbb változás az alapítványi szférában következett be: számuk ötvenszeresére emelkedett. A társas nonprofit
szervezetek száma tíz év alatt 3,4-szeresére
nőtt. 1989-ben a 8796 nonprofit szervezetből
400, arányait tekintve 4,5 százalék képviselte
az alapítványi szférát, míg a 8396 társas nonprofit szervezet 95,5 százalékot tett ki. Az
1999-ben működő 48 171 szervezetből 19
754 tartozott az alapítványi szférába (az öszszes szervezet 41 százaléka), míg a társas nonprofit szervezetek száma 28 417 volt.40
A civil szektor mindig is nagyon érzékenyen
reagált a társadalmi, gazdasági környezetre és
1989. évi X. törvény a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
36 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
37 1989. évi XXXIII. törvény. a pártok működéséről és
gazdálkodásáról.
38 1990. évi IV. törvény. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról.
35
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azok változásaira. 2003-ban megfordult az
addig tapasztalható trend, a növekedési ráta
megint emelkedésnek indult, a gyarapodás
évente elérte a 3%-ot. 2003 még egy szempontból kiemelendő dátum, hiszen ettől
kezdve az egyesületek éves növekedési üteme
meghaladta az alapítványokét. Az ezredfordulón bekövetkezett számbeli gyarapodás a világgazdasági helyzet javulásának is köszönhető, egy viszonylag nyugodt növekedési időszak indult el, melynek pozitív hatása hazánkban is érezhetővé vált a szervezetek bevételének növekedésében, valamint jelentősen kibővültek a pályázati források az Európai Unióba történő belépésünknek köszönhetően. Intenzív fejlődés, reményteljes időszak indult el,
melyet a 2008-ban bekövetkezett gazdasági
világválság és annak hatásai szüntettek meg.
A szervezetek számában és bevételeinek alakulásában jelentős csökkenés indult el, amelyek 2010-ben már világosan látszottak 2010ben közel 65 ezer szervezet működött hazánkban, egyharmaduk alapítványként, több
mint 50%-uk egyesületként, a nonprofit vállalkozások és a közalapítványok aránya 3% és
2%, a szakmai munkáltatói és munkavállalói
érdekképviseleteké 6%. 41
6. Civil jogosítványok az önkormányzati
rendeletek szerint
A hatályos helyi önkormányzati rendeletek a
Nemzeti Jogszabálytár42 Web lapján önálló felületen kerülnek rögzítésre, melyet az önkormányzatok hivatalai kezelnek. A feldolgozottság nem tekinthető véglegesnek, folyamatos a
felület feltöltése, e mellett hiányosság is érzékelhető a rögzített rendeletek pontossága,
telje körűsége tekintetében. Ily módon reprezentatív felmérés útján történt a témában történő szabályozás feltárása. A függelékben tettük közzé a vizsgált önkormányzati rendelkezéseket, hogy a megállapítások és a rendeleti
szabályozás tartalma nyomon követhető
39www.nonprofitkutatas.hu/letol-

tendo/560_modszer.doc
40http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2002/2002
_05-06/2002_05-06_557.pdf
41http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/20_-_bucher.pdf
42http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
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legyen. Szabályozási témakörökként összefoglaljuk a civil jogosítványok jellemzőit.
a) A közterület-elnevezéséről szóló rendeletek a
civil szervezetek számára véleményezési, észrevételezési, javaslattételi jogot, valamint a
név-változás kezdeményezését teszi lehetővé.
Kétféle követelmény jellemzi a civil szervezetek meghatározását, egyik esetben a feltétel
az, hogy a civil szervezet székhelye az érintett
település legyen, míg a másik esetben a helyi
érdekeltségű civil szervezetek jogosultak e jog gyakorlásával. Ez utóbbi szabályozás a gyakorlat
számára széles mérlegelési lehetőséget43 jelent, illetve rendkívül széles,44 diszkrecionális
jogkört biztosít45 a helyi önkormányzat számára, annak eldöntésére, hogy mely mivel civil szervezet tevékenysége szolgál a település
javára, hasznára. Amennyiben az önkormányzat támpontot biztosítana arra vonatkozóan,
melyek azok a tevékenységek, amelyek a település javára vannak, úgy a jogalkalmazás is kiszámíthatóvá tehető, kerülve az önkényes értelmezés lehetőségét.
b) A közterület-használatról szóló rendeletek általában nem szabályoznak civil szervezetekre
vonatkozó rendelkezést. Egyedi esetként fellelhető olyan előírás, amely szerint civil és egyéb
szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez
szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez be kell szerezni a képviselő-testület
hozzájárulását.
c) A kitüntető címek adományozásának rendjét
szabályozó rendeletek fő szabályként a
A jogbiztonság elvének értelmezése során az Alkotmánybíróság következetesen hangsúlyozta, hogy ha
egy jogszabály tényállása túl részletező, túl szűk, túlságosan eseti, az megköti a jogalkalmazót és megakadályozza, megnehezíti, hogy a jogszabály az életviszonyok szabályozásában betöltse szerepét. Ha pedig egy
jogszabály törvényi tényállása túl elvont, túl általános,
akkor a jogszabály rendelkezése a jogalkalmazó belátása szerint kiterjeszthető vagy leszűkíthető. Az ilyen
szabály lehetőséget ad a szubjektív jogalkalmazói döntésre, a különböző jogalkalmazók eltérő gyakorlatára, a
jogegység hiányára (1160/B/1992. AB határozat, ABH
1993, 607, 608.).
44 Az Alkotmánybíróság megítélése szerint nemcsak a
túlzottan általánosan (elvontan) megfogalmazott szabályok sértik a jogbiztonság elvét, de az is, ha a jogalkalmazói döntés jogszabályi kereteit a jogalkotó egyáltalán nem, vagy olyan túlzottan tágan határozza meg,
2018/2.
43
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javaslattevő szervezetek között említik a civil
szervezeteket. Sajátos szabályozással is találkozhatunk, ez esetben az elismerés adományozását olyan civil szervezet számára teszi lehetővé, amely a városban szociális tevékenységet folytat, illetve amelynek az elhivatottsága
példaértékű. Ez utóbbi feltétel kevéssé nevezhető egzakt jellegűnek, mégis elfogadható,
bízva a helybeliek bölcsességében. Ez a szabályozás nemes szándékot feltételez, amely
ritka, nem jellemző a jogalkotás rendszerében.
d) A szervezeti és működési szabályzatok a civil
szervezetekkel való együttműködés személyi
feltételeként a kapcsolattartást valamely önkormányzati bizottság, önkormányzati tanácsnok, vagy a polgármesteri hivatal civil
szervezetekkel foglalkozó referens számára
határozza meg. A civil együttműködés szerepét a rendeletek az önként vállalt feladatok meghatározása vonatkozásában is rendezi, melynek lényege, hogy a képviselő-testület figyelembe veszi a lakosság – közmeghallgatáson,
egyéb beadványok útján, civil szervezetek közvetítésével – közölt igényeit, javaslatait.
A civilek szerepe a szabályzatokban az önként
vállalt feladatok meghatározásakor jelenik
meg. Konkrétumok általában nem fogalmazódnak meg. Egy rendelet mégis konkrét tárgykörben határozza meg a civil jelenlétet a szabályzatban, amikor is előírja, hogy az önkormányzat ciklusprogramjának, valamint éves
munkatervének összeállításához javaslattételi
jog illeti meg a civileket. További
hogy a jogalkalmazó szinte teljes egészében saját belátása szerint hozhat döntést. Ez ugyanúgy megnyitja az
utat a szubjektív, önkényes jogalkalmazás előtt, mint
mikor a jogalkotó a normavilágosságot sértő módon
alkotja meg az alkalmazandó norma szövegét” (ABH
2008, 886, 813.).
45 Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az
állam – s elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi
annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek,
működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a
jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.].
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szabályozásra utaló előírással találkozhatunk
pl: „a kulturális, az oktatási, a sportegyesületek, az alapítványok és a civil szervezetek támogatását önkormányzati rendelet, illetve határozat állapítja meg.” Nehezen nyomon követhető, hogy létezik-e ilyen további szabályozás. Az sem világos ezen szabályozásból,
hogy mikor alkot rendeletet, és mely esetben
elegendő a határozati forma az önkormányzati döntésnél.
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viszont nem hiba, hogy a szabályozás egyszerű, és világos.

Kötelező szabályozási eset a szervezeti és működési szabályzatokban a tanácskozási joggal meghívott önszerveződő közösségek felsorolása.46

e) A költségvetési rendeltek egyes esetekben eljárási szabályokat tartalmaznak, amely általános
működési támogatás igényléséről, illetve a felhasznált pénzeszköz elszámolásának módjáról szólnak. Van olyan szabályozás is, amely a
civil szervezetek támogatását pályázati eljárás
keretében határozza meg. Más esetben konkrét pénzeszköz mértékéről, támogatási programról szól a költségvetési rendelet. A szabályozási további területe a feladat és hatáskör átruházás meghatározására vonatkozik a polgármesteri, illetve a bizottsági jogkörök gyakorlására.

A szabályozás egyik formája, amikor általánosságban kiterjeszti a tanácskozási jogot az önszerveződő közösségek és civil szervezetek
képviselői számára. A testületi ülésre történő
meghívás a szabályozás szerint kötelező a civil
szervezetet érintő napirendhez. Más esetben
a polgármester külön meghívása esetén történhet a civil szervezet részvétele. A kétféle
szabályozás eltérő gyakorlat kialakítását eredményezheti. Vagyis akkor is jelen lehet, és
részt vehet a tanácskozásban a civil szervezet,
ha nem kap külön meghívást a napirendhez.
A másik esetben ugyanakkor a polgármester
meghívása nélkül nem illeti meg a törvény által biztosított lehetőség. Abban bízhatunk,
hogy a sajátos szabályozás ellenére a polgármester jogszerű gyakorlatot működtet.

f) Különleges szabályozás a közművelődésről
szóló rendeletekben található. Többek között
minden konkrétum nélkül azt rögzíti, hogy az
önkormányzat helyi közművelődési feladatok
ellátásában elősegíti és igényli a civil közösségek,
szervezetek, közreműködését.
Némi konkrétum már fellelhető a feladatmeghatározás kibontásakor. E szerint az önkormányzat szerepet vállal a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítésében, különösen a
különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű
civil közösségek szakmai segítésében, művelődési szándékaik támogatásában, a helyi társadalom résztvevői közötti folyamatos párbeszéd
megteremtésében, az egyesületek, civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezésében.

A képviselő-testület köteles meghatározni a
szervezeti és működési szabályzatban azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb
döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni
kell a képviselő-testületet.47 A gyakorlatban
ritkán történik szabályozás e témakörben, az

Záró gondolatok

Mötv. 53. § (3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi
körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a
rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész
2018/2.
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A témában való vizsgálódás tapasztalata különösebb meglepetéssel nem szolgált a tekintetben, hogy a lakosság különböző civil szerveződései a helyi jogalkotásban általában nem tekinthetők az önkormányzatok meghatározó
partnereinek. Inkább a marginális szerep,
vagy a szerep hiánya határozza meg a rendeleti szabályozás jellegét. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy a gyakorlatban nincs

tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az
egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek
állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
47 Mötv. 53. § (3) bekezdés
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kapcsolat az önkormányzat és a civil társadalom között.
Olyan szabályozással sem találkozhatunk,
amely figyelemmel az Mötv. hatályos szabályozására a civil jelenlétet önkormányzati döntéshozatalra felruházható szervénél biztosítaná. Ilyen
megoldások lehetnek:
Az Mötv. szabályai48 lehetővé teszik, hogy bizottsági tagnak válasszon meg a képviselő-testület nem csupán önkormányzati képviselőt,
hanem kívülálló tagot, aki akár civil szervezetből delegált személy.
Lehetőséget biztosít az Mötv.49 arra is, hogy
nem csupán a települési képviselők közül válasszon a képviselő-testület alpolgármestert, hanem külsős személyként a civil szervezetből
kerüljön ki, és segítse a polgármestert a feladata ellátásában.
Az Mötv.50 nem zárja ki, hogy a tanácsnoki tisztség betöltését a képviselő-testület olyan képviselőre bízza, aki egyben civil szervezetet is
képvisel.
Mindezek csupán jogi nonszenszek, a gyakorlatban elképzelhetetlen bizarr megoldás lenne.
Jelenleg az látható, hogy nem a döntésben
való részvétel távoli álomkép csupán, hanem
a döntéshozatalra való hatásgyakorlás is csak
vágyálom marad. A civil társadalom helyi
szinten, az aprófalvas településeken a hagyományőrzés területén színes programmal rendelkeznek, és a nemzetiségekben gazdag
Mötv. 58. § (1) bekezdés A bizottság elnökének és
tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem
lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
49
Mötv. 74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját
tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg
általános helyettesét.
2018/2.
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településeken a testvér települési nemzetközi
kapcsolatok működtetésében is részt vállal. A
civilek nemzetközi kapcsolatai nem a helyi
szabályozás tárgyköre, figyelemmel a civil törvény módosítására.
A téma tanulmányozása során a vizsgálat azt
állapította meg, hogy hat olyan jogalkotási
tárgykör a jellemző, ahol a civilek és az önkormányzat együttműködését meghatározza a
helyi jogszabály. A témakörök közül a szervezeti és működési szabályzat az a jogszabály,
amelynél kötelező szabályozási esetet ír elő az
önkormányzati törvény. A kötelező szabályozás a gyakorlatban periférikus, mivel jellemzően a főváros és a nagyvárosok esetében található csupán, kivételesen egyes kisebb közösségeknél is fellelhető. A helyi önkormányzat körülbelül 1%-ka élt a szabályozással. A
legtöbb rendelkezést a szervezeti és működési
szabályzat, és a költségvetési rendelet, valamint a
közterület elnevezéséről szóló rendelet tartalmaz.
A helyi jogalkotás tanulmányozása során nem
kapunk hiteles képet a ma működő civil szervezetek szerepéről, mint a helyi politika kontrollja, vagy partneri kapcsolat vonatkozásában. A helyi társadalom mozgásterében alapvetően kétféle szervezet, vagyis a tevékenységében politikától független, illetve a közfeladat
ellátásban részt vevő helyi politikától függő civil
szervezetek találhatók. A civil törvény értelmében a civil szervezet olyan nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik. A
civil szervezetek közcélú tevékenységet és

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A
főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő
betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai
közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem
a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
50 Mötv. 34. § A képviselő-testület a polgármesternek
vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat
választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület
által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
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közfeladatot látnak el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érdekében jár el.51
Egyik tanulmányában Kende Péter 52a civil társadalmat úgy határozza meg, mint a társadalomnak azt a kapcsolathálózatát, "szövetét",
amely az államtól függetlenül alakul ki, és működése szerint is az államhatalom befolyási
körén kívül esik. Egri István véleménye szerint
a civil szféra fogalma általánosságban véve a
civil/nonprofit kezdeményezések intézményrendszerét jelenti, az olyan önkéntes cselekvések intézményeinek összességét, amelyek azt
vallják magukról, hogy az emberek, a közösségek és a társadalom javát szolgálják. Ezzel
igazolják létük értelmét és hasznosságát. Ez a
gyakorlatban azonban sajnos nem mindig így
valósul meg, ezek a szerveződések elsősorban
lehetőséget jelentenek a közjó szolgálatára.
„Az egyetlen tevékenységi kör, ahol a civil
szervezetek esélyesen léphetnek fel - sőt, nyitott ajtókra találhatnak -, az állami tevékenység
kiegészítése. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a hatalom megspórolhatja azokat az összegeket,
amelyeket pl. a nyomorban élők és más hátrányos helyzetűek segélyezésére vagy a kultúra
fejlesztésére kellene fordítania. Nem kétséges,
hogy itt a civil szervezetek az egyes emberek
és kulturális teljesítmények sokaságának sorsát tudják valamelyest kedvezőbb esélyekhez
juttatni. Ez pedig szerintem mindennél fontosabb, még akkor is, ha az ilyen tevékenység
- másfelől - az állam kötelességmulasztásait
leplezi, és ily módon, a makulátlanul nemes
szándékok ellenére, az antidemokratikus rend
fenntartását is elősegíti.”53

Magyarországon a KSH adatai szerint közel 70 000
nonprofit szervezet működik. A nonprofit szektor teljes bevételének több, mint 55%-a felett a KSH adatai
szerint budapesti szervezetek rendelkeznek
52 Kende Péter: Politikai kultúra, civil társadalom és elit
az 1988 utáni Magyarországon. In Miért nincs rend
Kelet-Közép-Európában? Osiris-Századvég, Budapest, 1994. 244.
Egri István: Fejlôdésre ítélve. In Civil Fórum. Kolozsvár, 2002.
http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=22&cikk=m030128.html
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Mikorra prognosztizálható, hogy partnerként
tekintsen az állam/az önkormányzat és szervezetei nálunk is a független civilekre?
A civil szervezetek társadalmi szerepvállalása,
közéletre gyakorolt hatása olyan jelentős,
amely nélkül modern civilizáció elképzelhetetlen. Mindannyiunk jó értelemben vett érdeke tehát a törvényes működésük és szabályozott támogatásuk feltételeinek megteremtése, hiszen a helyi közösség civil szervezetek
nélkül éppolyan magányos, mint az ember
társas-kapcsolatok nélkül.54
Kelt Pécsett, 2018. szeptember
Függelék
Önkormányzati rendeleti szabályozási esetek
1. Közterület elnevezése
1.1. Enying Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2018. (IV.27.) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló
kezdeményezés, a házszám-megállapítás szabályairól: 4. § (5) A közterület nevének megváltozásával kapcsolatos vélemények kikérése
érdekében az Enyingi Polgármesteri Hivatal a
helyben szokásos módon 15 napra hirdetményt tesz közzé, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet. A lakosság a képviselő-testülethez a
véleményét, kérelmét, javaslatát postai és
elektronikus úton egyaránt benyújthatja. Az
elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni
kell.

SZERDAHELYI ISTVÁN A civil társadalom és a
hűtőszekrény-tulajdonos társadalom Ezredvég, 2004.
2. szám
http://magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/0402/04023.html#szi
54
https://jegyzo.hu/valtozasok-a-civil-szervezetektamogatasaban-es-mukodeseben-az-onkormanyzatirendeletalkotas-nehezsegei/ dr. Mitták Tünde jogász,
hallgató Stockholm SFEJ Jegző és Közigazgatás 201204-10 XIV. évfolyam, 1. lapszám
53
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1.2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 11/2017. (IV. 4.)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól: 12. § (1) Közterület elnevezését, vagy meglévő közterületnév megváltoztatását kezdeményezheti, illetőleg arra
javaslatot tehet:
a) a közgyűlés tagja,
b) Szekszárdon működő civilszervezet,
c) Szekszárdon lakóhellyel rendelkező személy,
d) a közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,
e) a város közigazgatási területén ingatlannal,
székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.
1.3. Sümeg város önkormányzat képviselő-testületének 8/2017 (IV.28.) Önkormányzati
rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
5. § (1) A közterület nevének meghatározását
vagy megváltoztatását – kivéve a magánutak
elnevezését és az elnevezés megváltoztatását
– a polgármester, vagy a polgármesternél írásban Sümeg város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
választópolgár, sümegi székhelyű bejegyzett civil
szervezet, helyi önkormányzati képviselő, a
képviselő-testület bizottsága kezdeményezheti.
1.4. Gyepükaján települési önkormányzat képviselő-testületének 8/2017 (V.10.) Önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
5. § (1) A közterület nevének meghatározását
vagy megváltoztatását – kivéve a magánutak
elnevezését és az elnevezés megváltoztatását
– a polgármester, vagy a polgármesternél írásban Gyepükaján közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
választópolgár, gyepükajáni székhelyű bejegyzett civil szervezet, helyi önkormányzati képviselő kezdeményezheti.
1.5. Bodorfa települési önkormányzat képviselő-testületének 6/2017 (V.10.) Önkormányzati rendelete
2018/2.
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a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
5. § (1) A közterület nevének meghatározását
vagy megváltoztatását – kivéve a magánutak
elnevezését és az elnevezés megváltoztatását
– a polgármester, vagy a polgármesternél írásban Bodorfa közigazgatási területén lakóhelylyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár, bodorfai székhelyű bejegyzett
civil szervezet, helyi önkormányzati képviselő
kezdeményezheti.
1.6. Nemeshany települési önkormányzat képviselő-testületének 6/2017 (V.9.) Önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
5. § (1) A közterület nevének meghatározását
vagy megváltoztatását – kivéve a magánutak
elnevezését és az elnevezés megváltoztatását
– a polgármester, vagy a polgármesternél írásban Nemeshany közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
választópolgár, nemeshanyi székhelyű bejegyzett civil szervezet, helyi önkormányzati képviselő kezdeményezheti.
1.7. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2015 (XI.18.) Önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről
és a házszámozás rendjéről
10.§ (1) A lakosság véleményének kikérésében,
azok összesítésében, a Képviselő-testület
döntésének előkészítésében az Ecsédi Polgármesteri Hivatal működik közre.
(2) A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja.
(3) Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén az Ecséd Községi Önkormányzat
hirdetményt tesz közzé saját honlapján, illetőleg hirdetőtábláján a tervezett névváltozásról,
amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.
1.8. Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról
6. § (1) A közterület elnevezése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
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2.A közterület elnevezésére javaslatot tehet: az
Adonyban lakcímmel rendelkező állampolgár,
b. Adonyban működő társadalmi, civilszervezet,
c. a képviselő-testület tagja,
d. a képviselő-testület bizottsága.
1.9. Szentes Város Tanácsának 6/1977./X.14./
T. számú rendelete az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá létesítmények
elnevezésének általános szabályairól
3. § Utcanévre javaslatot Szentes város lakosai, továbbá a városban működő civil és egyéb
szerveztek tehetnek.
2. Közterület-használat
2.1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletmódosítás a közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2014. (XI.14.) sz. rendeletről
7. § (2) Közterület-használati hozzájárulást kell
beszerezni:
1. szórólap osztásához, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz,
2. sport-, kulturális-, egészségmegőrző- és
családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások,
3. utcazenéléshez,
4. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések
elhelyezéséhez,
5. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez,
6.*
7. jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a
hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, továbbá a közműves berendezések és létesítmények, valamint
az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen
történő elhelyezéséhez, kivéve az Önkormányzat által telepített ilyen berendezéseket
és létesítményeket.
8.a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához.
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3. Kitüntető címek
3.1. Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018 (III.27.) önkormányzati rendelete
a „Csávoly Község Díszpolgára” kitüntető
cím és a „Csávolyért Emlékérem” alapításáról
és adományozásuk rendjéről
3. (2) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:
a) a polgármester,
b) a települési képviselő,
c) a képviselőtestület bizottsága,
d) a kisebbségi önkormányzat,
e) a civilszervezetek,
f) legalább 50 fő állampolgár.
3.2. Mátészalka város önkormányzata képviselőtestületének 8/2018.(V.08.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról
5. § (1) Pro Caritate Mátészalka” kitüntetés
adományozható:
a.) szociális intézményekben foglalkoztatottaknak,
b.) Mátészalka és térsége szociális hatósági
munkájában részt vevő közszolgálati jellegű
jogviszonyban foglalkoztatottaknak, közfeladatot ellátó személyek részére a foglalkoztatás jellegétől függetlenül,
c.) A városban szociális tevékenységet folytató civil szervezetek részére, akiknek elhivatottsága példaértékű.
3.3. Jánoshida Község Önkormányzata képviselőtestületének 7/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete
Az elismerő címek valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
4.§ (1)A kitüntetés adományozására javaslatot
tehet:
- polgármester,
- alpolgármester,
- jegyző,
- önkormányzati képviselő,
- bizottságok és azok tagjai,
- országgyűlési képviselő,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- civil szervezetek,
- intézmények vezetői.
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3.4. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (IV.5.) önkormányzati
rendelete
a kitüntető címek és díjak adományozásáról
4. § (2) Az elismerő cím adományozására javaslatot tehet a település polgármestere, az önkormányzat képviselő-testületének tagja, az
önkormányzat képviselő-testületének bizottsága, vagy a településen működő civil szervezet.
4. Szervezeti és működési szabályzat
4.1. Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúhadház Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
1.§ Polgármesteri Kabinetiroda által ellátott
munkakörök:
a) kabinetvezető (1 fő)
b) kommunikációs referens (1 fő),
c) civil-, külkapcsolati- és sport referens
(1 fő),
d) személyi asszisztens és gépjármű vezető (1 fő).
Polgármesteri Kabinetiroda által ellátott feladatok:
… kapcsolattartás a roma szervezetekkel, civil szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel;
Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatain túlmenően önként
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló
megoldását, amelyet jogszabály nem utal más
szerv hatáskörébe. … A testület a döntés során
figyelembe veszi a lakosság – közmeghallgatáson,
egyéb beadványok útján, civil szervezetek közvetítésével – közölt igényeit, javaslatait.
4.2. Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2011. (IV.7.) önkormányzati
rendelete
Szervezeti és működési szabályzatáról
7. § Az önkormányzat önként vállalt feladatai
különösen:
- a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló
önkormányzati
rendeleteiben
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meghatározott önkéntes feladatvállalás útján
nyújtott ellátások biztosítása
- lakás,- és helyiséggazdálkodás
- önkormányzati szabályzat, határozat alapján
a felsőoktatásban tanulók támogatása
/Bursa/
- önkormányzati rendelet és határozatok alapján kulturális, oktatási, sportegyesületek, alapítványok és civil szervezetek támogatása.
4.3. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról a
10/2012. (II.13), az 5/2013. (II.21.) és a
8/2014. (III.24.) önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetben
12. § (4) A polgármester külön meghívása
alapján, meghatározott napirendi ponthoz
kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:
a) fővárosi kormányhivatal vezetőjét,
b) az egyházak képviselőit,
c) az önszerveződő közösségek és civil szervezetek képviselőit,
d) a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
e) az önkormányzati intézmények vezetőit,
f) a bizottságok nem képviselő tagjait ás a
g) szakértőket.
4.4. Villány Város Önkormányzata 11/2011.
(VII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
23.§ (1) A képviselő-testület ülésére meg kell
hívni:
a) a települési önkormányzati képviselőket,
b) a nem képviselő-testületi tag alpolgármester(eke)t,
c) a jegyzőt, aljegyzőt,
d) a Polgármesteri Hivatal jegyző által kijelölt
vezető köztisztviselőit - az őket érintő napirendi pontokhoz,
e) a kisebbségi önkormányzat(ok) elnökét(elnökeit),
f) a választókerület országgyűlési képviselőjét,
g) a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi
képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos,
h) az érdekképviseleti szervek, kamarák és civil szervezetek vezetőit az őket érintő napirendi pontokhoz.
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4.5. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9. § A képviselő-testület véleményt nyilvánít
és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe
nem tartozó, a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él,
ha az ügy településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. A polgármester
indítványára a közvetlenül érintett lakosság,
érdekképviseleti szerv, vagy civil szervezet
meghallgatása után nyilvánít véleményt, valamint tesz kezdeményezést az önkormányzat.
35. § (2) A ciklusprogram előkészítője és előterjesztője a polgármester. A program előterjesztésére, elfogadására a képviselő-testület alakuló ülését követő hat hónapon belül kell,
hogy sor kerüljön, melyre a települési képviselők, bizottságok és a testületben mandátumot szerzett pártok, civil szervezetek tehetnek
javaslatot.
39. § (2) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér – figyelemmel a ciklusprogram végrehajtását célzó feladatokra – valamennyi települési képviselőtől, a nemzetiségi önkormányzattól, a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőitől, önkormányzati intézményvezetőktől, civil szervezetektől.
4.6. Terézváros Szervezeti és Működési Szabályzata
29. § (5) A Képviselő-testület tanácsnokai:
a.) társasházi tanácsnok
b.) környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnok
c.) városfejlesztési tanácsnok
d) szociális és egyházügyi tanácsnok
(6) A tanácsnokok évente egyszer írásban beszámolnak a képviselő-testületnek az addig
elvégzett munkájukról.
Humán Bizottság feladatköre:
Kapcsolatot alakít ki és tart fenn a Magyar
Orvosi Kamara helyi szervezetével és Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi
Hivatala Népegészségügyi Osztályával, az
egészségüggyel kapcsolatos tevékenységet
folytató civil szervezetekkel.
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Környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka feladata civil kapcsolatok terén:
18.Kapcsolatot tart a Terézvárosban működő
civil szervezetekkel, közösségekkel.
19.Javaslatot tesz a civil szervezetek működési feltételeinek javítására
20.Segíti a civil szervezetek és az önkormányzat hatékonyabb együttműködését
21.Segíti a civil szervezetek kerületi közéletben történő megjelenését
4.7. Lakossági fórum működésének rendje
Pécsvárad városi Önkormányzat szervezeti és
működési szabályzata 39.§ (1) A polgármester
előre meghatározott - a képviselőtestület által
megtárgyalt - közérdekű tárgykörben városi
fórumot hívhat össze, melyre a képviselőket,
a kisebbségi önkormányzatot és a jegyzőt is
meg kell hívni. A lakossági fórum összehívása
kötelező, amennyiben azt legalább 3 képviselő indítványozza.
(2) A polgármester a lakosságot a lakossági
fórumról a meghívónak az Önkormányzat hivatalos honlapján és a helyi képújságban történő közzétételével tájékoztatja.
(3) A fórumon elhangzottakról rövid emlékeztetőt kell készíteni. A fórum tapasztalatairól a testületet a következő ülésen, a lakosságot a kábeltelevízión keresztül kell tájékoztatni.
5. Költségvetési rendelet
5.1. Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
1.A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei,
az Önkormányzat költségvetésében szereplő
alapítványok és civil szervezetek, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei a havi kiadási igényeiket írásban, indokolással ellátva,
a tárgyhót megelőző hónap 20-áig megküldik
a szakmai irányítást ellátó szervezeti egységnek.
2. A civil szervezetek és közalapítványok legkésőbb a tárgyévet követő február 15-éig kötelesek elszámolni az önkormányzati támogatás felhasználásáról. Az elszámolásokat a
pénzügyekért felelős bizottság, valamint a
szakbizottságok vizsgálják felül és hagyják
jóvá. Civil szervezet csak megkötött
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együttműködési megállapodás alapján és jóváhagyott elszámolás után finanszírozható a
rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig. A bizottsági előterjesztéseket az ágazatot felügyelő szervezeti egységek készítik elő.
5.2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
27. § A Civil szervezetek támogatása pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.
5.3. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat
Képviselő-testületének
46/2017 (XII.20.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
11. § 1.A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek - az alapítványok kivételével – 2 millió Ft egyedi összeget meg nem
haladó évközi támogatásáról döntsön, és az
ehhez kapcsolódó támogatási szerződést
megkösse.
5.4. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017.
(XII.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
19. § A lakosság önszerveződő közösségei, a
kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló más szervezetek támogatásának pályázat alapján felhasználható előirányzata 2018-ban 12 000 ezer Ft. Az előirányzat
nyújt fedezetet a Civil Vándordíj odaítélésével
kapcsolatos kiadásokra is.
5.5. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről
A Képviselő-testület felhatalmazza: a Polgármestert alapítványok kivételével a civil szervezetek munkáját segítő keret felhasználására.
5.6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
Képviselő2018/2.
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testületének 5/2018. (II. 22.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
7. § (1) A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 2.
jelű melléklet[11] civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására
pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.
5.7. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.
(II.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi
költségvetésről
16.§ (1) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi
Bizottsága a 2018. évi költségvetésben szereplő alábbi előirányzatokból folyósított támogatásokról és az elszámolások elfogadásáról dönthet: 3.5.1 Nyári táborozás támogatás,
3.5.2 Képzési és információs rendszer, 3.5.3
Bursa Hungarica ösztöndíj, 3.6.5 Sporttámogatás, 3.6.4 Egészségmegőrzési- prevenciós
program támogatása, 3.10.2 Civil szervezetek
támogatására kiírt pályázati Alap, 6.7.1 Egyházi felújítások támogatása, 3.5.7 Reménység
Iskola, 3.5.8 Karácsony Sándor Iskola, 3.6.1
Kispesti Atlétikai Club, 3.6.3.Kispest Labdarúgásáért Egyesület, 3.6.7 Kispesti Női Kézilabda Klub, 3.6.8 Kispesti Sportegyesület,
3.7.2 és 3.7.3 Wekerlei Társaskör,3.7.4 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület, 3.7.6
Obsitos Zenekar, 3.7.5 Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár 3.10.3 Véradók Egyesülete, 3.10. 4
Rászorultakért Alapítvány, 3.10.6 Tudásháza
Közalapítvány,3.10.7 Kispesti Aranyház,
3.10.8.1 Vakok és Gyengénlátók Egyesület 4.
Nemzetiségi önkormányzatok.
5.8. Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata
képviselő-testületének
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
14. § A Képviselő-testület egyedi döntésben
rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett
előirányzatok felhasználásáról a 7. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok kivételével.
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5.9. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének megállapításáról
22. § (1) c) az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt:
ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról,
cb) „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek
támogatása” előirányzat felhasználásáról.
5.10. Salgótarján Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (II.22.) önkormányzati
rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
12. § (1) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok,
ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre
pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot,
valamint a számadási kötelezettséget előíró
megállapodás alapján lehet.
15. § (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására: c) civil feladatok
előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),
5.11. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
10. § (3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság a 3. számú melléklet
4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” jogcímen 28.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.3. alcímen tervezett „Egészségügyi
prevenciós feladatok támogatása” jogcímen
1.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.3.4. alcímen tervezett „Egészségügyi vállalkozók támogatása” jogcímen 4.800.000 Ft, a 3. számú
melléklet 4.4.4. alcímen tervezett „Civil és kábítószerügyi feladatok támogatása” jogcímen
2.000.000 Ft, a 3. számú melléklet 4.4.5.
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alcímen tervezett „Civil szervezetek pályázati
úton történő támogatása” jogcímen 2.500.000
Ft, együttesen 38.300.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
5.12. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről
4. § (4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti
részletezést és kiemelt előirányzatonkénti
csoportosítását, valamint kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok szerinti
bontását a 3., a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást
a 7/A. melléklet tartalmazza.
5.12. Zalaegerszeg Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018. (II.8.) önkormányzati
rendelete a 2018. évi költségvetésről
3. § (3) A közgyűlés bizottságainak átruházott
hatáskörébe utalt előirányzatok a 6.a. mellékletében foglaltak szerint az alábbiak:
Műszaki Bizottság:- lakossági és civil kezdeményezések támogatása
6. Közművelődési rendelet
6.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2002. (II.15.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat közművelődési
feladatairól: 3. § (4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli
a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek,
valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
vállalkozások közreműködését. 8. § (3) Az önkormányzati fenntartású közművelődési és művészeti intézmények és gazdasági társaságok,
valamint a közművelődési megállapodás alapján támogatásban részesülő civil és egyéb
szervezetek, a megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról, évente tájékoztatják az
Kulturális és Köznevelési Bizottságot.
6.2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről
7. § A helyi közművelődési feladatok ellátása
érdekében Békés Város Önkormányzata
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szerepet vállal a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésében, különösen
a) a helyi ügyekben való tájékoztatásban, kiemelkedő kapcsolat a helyi médiával;
b) a helyi közösségek tevékenységének megismertetésében;
c) a közösségért tevékenykedők megbecsülésében;
d) a különböző életkorú, érték- és érdekrend-

2018/2.

24

szerű civil közösségek szakmai segítésében,
művelődési szándékaik támogatásában;
e) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási,
művelődési kezdeményezéseinek kiemelt
gondozásában;
f) a helyi társadalom résztvevői közötti folyamatos párbeszéd megteremtésében, az egyesületek, civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezésében.
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Kühár Noémi Marianna
doktorandusz
PTE ÁJK Doktori Iskola
jogi munkatárs
Országgyűlés Hivatala
A törvényalkotás végső apostola: a
Törvényalkotási Bizottság*1
I. Bevezetés
Tanulmányomban egy 2014-ben létrehozott
új jogintézmény, a Törvényalkotási Bizottság
tevékenységét mutatom be. Először bemutatom a törvényhozás mai folyamatát, ugyanis
2014 óta egy sok tekintetben újításokat hozó
jogalkotási folyamat eredményeként születnek a törvényeink. Érdekesnek tartom körüljárni azt a témát is, hogy a Törvényalkotási Bizottság létrehozása a bizottsági szakaszt nem
üresíti-e ki, nem teszi-e a bizottsági részletes
vita szakaszt egyfajta „felesleges körré”, hiszen végső soron a módosító javaslatokról a
Törvényalkotási Bizottság eljárása dönt, sőt
még saját módosító javaslatokat is hozhatnak.
Ismertetem az első Törvényalkotási Bizottság
létrehozásának körülményeit és fogadtatását
is, majd részletesen foglalkozom a bizottság
ügyrendjével is. Tanulmányomban felhasználom az Országgyűlésről szóló törvényt, a házszabályi rendelkezéseket, a Bizottság ügyrendjét, és a témával foglalkozó szakirodalmat is.
II. A törvényalkotás folyamata 2014 óta
A parlamentek legfontosabb feladata a törvényalkotás, és ez különösen igaz hazánkra is
a rendszerváltás óta eltelt majdnem 30 évben.
1990 és 2018 között intenzív törvényalkotás
Jelen tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósult meg.
1 Utalás dr. Papp Imre, az ELTE Alkotmányjogi Tanszék
oktatójával
készült
interjúra.
(https://arsboni.hu/interjupappimre/)
2 Soltész István (2018): Az Országgyűlés. Kézirat. Országgyűlés Hivatala, Budapest 26.o.
3 Petrétei József – Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2014.
125.o.
2018/2.
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figyelhető meg, ebben az időszakban 4140
törvényt fogadott el az Országgyűlés. A legtöbb törvény a második Orbán-kormány alatt
született, majdnem kétszer annyi, mint az
1990-1994-es ciklusban. Ennek oka az volt,
hogy a kétharmados kormánypártok új Alaptörvénnyel, sarkalatos törvények elfogadásával és a jogrendszer erőteljes átalakításával
Magyarország megújítását kívánták elérni.2 A
törvényhozási eljárás alapvetően öt nagyobb
szakaszra osztható fel: 1. a benyújtástól a napirendre kerülésig tartó szakasz; 2. a plenáris
ülésen zajló általános vita; 3. a bizottsági részletes vita; 4. a Törvényalkotási Bizottsági eljárása; 5. befejező szakasz a plénum előtt.3
Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése szerint
törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő kezdeményezhet. Érdekesség, hogy a
2014-2018-as ciklusban a Kormány 584 törvényjavaslatot nyújtott be, ebből 565-öt fogadtak el, a kormánypári képviselők 169 benyújtott javaslatából 142 került elfogadásra,
míg az ellenzéki képviselőknél csupán egyetlen törvény a benyújtott 601-ből. A legkisebb
számban a bizottságok nyújtottak be, náluk
17-et fogadtak el a 24-ből. Az Alaptörvényből
kiolvasható, hogy a köztársasági elnöknek is
van törvénykezdeményezési joga, de csak nagyon ritkán él ezzel, a fenti ciklusban például
egyetlen javaslatot sem nyújtott be.4
A benyújtott törvényjavaslatnak tartalmaznia
kell a törvény benyújtó által javasolt címét,
szövegét és az indokolást is. Az indítványoknak a megtárgyalásra és a határozathozatalra
alkalmasnak kell lenniük, illetve azok indokolásában meg kell jelölni az elfogadás esetén
várható társadalmi és a becsült gazdasági hatásokat.56 Az indítványt az Országgyűlés elnökének címezve kell benyújtani. A Házszabály
Soltész István (2018): Az Országgyűlés. Kézirat. Országgyűlés Hivatala, Budapest 27. o. (táblázat) vagy
http://www.parlament.hu/fotitkar/tvalk/kozt_elnok_ossz.htm
5 Dr. Gonda Pál: A javaslatok plenáris tárgyalása (In. A
plenáris ülés (1. rész). (szerk.: dr. Soltész István). Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, 1997. 37.o.
6 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §
4
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szerint benyújtott indítványok iktatószámot
kapnak. A papír alapon benyújtott irományok
az iktatással, az elektronikus úton (ParLexen
keresztül) benyújtottak a beérkezésükkel egyidejűleg benyújtottnak minősülnek. Az 1990es években a Kormány sokszorosítva (1997ben 650 példányban) nyújtotta be az indítványát, a köztársasági elnök, a bizottság és a
képviselő egy példányban, és annak sokszorosításáról a főtitkár gondoskodott. Napjainkban már nem jellemző a sokszorosított benyújtás, főként amiatt, hogy a törvényjavaslatok nagyobb hányada ParLexen keresztül kerül benyújtásra.7
A köztársasági elnök, a Kormány és a bizottság törvényjavaslata a benyújtással tárgysorozatba kerül, míg a képviselő által benyújtott
javaslatnál ez nem történik automatikusan
meg.8 A tárgysorozat a plenáris ülés napirendjére vehető indítványok összessége.
Azonban nem jelenti az indítvány közeli napirendre tűzését, azaz megtárgyalását. Képviselő által benyújtott törvényjavaslatok esetében a házelnök egy állandó bizottságot jelöl ki
a tárgysorozatba-vételi eljárás lefolytatására (a
továbbiakban ezt a bizottságot tárgysorozatba vételre kijelölt bizottságként említem).
A képviselő által benyújtott javaslat csak abban az esetben kerülhet az Országgyűlés
tárgysorozatára, ha az előbb említett bizottság
ezt támogatja. A kijelölést követően harminc
napon belül határoznia kell a tárgysorozatba
vételről. Amennyiben az előterjesztő nem tud
részt venni a törvényjavaslatról való döntésen, az ülés megnyitása előtt egy órával kezdeményezheti annak elhalasztását a bizottság
elnökénél. Ilyen kérelem hiányában az előterjesztő távolmaradása nem akadályozza a bizottság eljárását. Amennyiben a tárgysorozatba-vételi eljárás eredményes volt, a tárgysorozatba-vételre kijelölt bizottság fog a továbbiakban kijelölt bizottságként részletes vitát lefolytatni.9
Az indítvány bizottság általi elutasítása esetén
a képviselőnek még mindig van lehetősége
arra, hogy javaslatát a plénum előtt tárgyalják.
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II.24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSz) 29-30. §
8 HHSz 31. § (2) bekezdés
2018/2.
7
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Amennyiben annak a képviselőcsoportnak a
vezetője kéri, amelyhez a benyújtó tartozik, a
tárgysorozatba vételről az Országgyűlés határoz. Ezen kérelmek száma azonban limitált,
ülésszakonként legfeljebb hat alkalommal van
lehetőség erre, és kizárólag azon a rendes
ülésszakon, amelyen a tárgysorozatba vételt a
bizottság elutasította, később már nincs rá
mód. 10
A házelnök Kormány, országgyűlési bizottság
vagy köztársasági elnök által benyújtott törvényjavaslat esetén egy állandó bizottságot jelöl ki a részletes vita lefolytatására (a továbbiakban: kijelölt bizottság). Egyéni képviselői
indítvány esetén a tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság, külön kijelölés nélkül is, kijelölt
bizottságnak minősül. Amennyiben bizottság
által benyújtott javaslatról van szó, az előterjesztő bizottság is kijelölhető részletes vita lefolytatására. A törvényalkotás folyamatában a
többi állandó bizottságnak és a nemzetiségek
érdekeit képviselő bizottságnak is lehetősége
van írásban bejelenteni, hogy részletes vitát
kíván lefolytatni. Ezen bejelentést annak az
ülésnek a megnyitásáig lehet tenni, amely napirendjén az általános vita megkezdése szerepel. Meg kell jelölni, hogy a törvényjavaslat
mely részének/részeinek részletes vitáját kívánja lefolytatni. Ezt a bizottságot kapcsolódó bizottságnak hívják és a házelnök által
kijelölt bizottsággal együttesen tárgyaló bizottságoknak is szokás nevezni.11
A törvényalkotás folyamatában itt jelenik meg
az ún. öt-hatnapos szabály. Ennek jelentősége
abban áll, hogy meghatározott időnek el kell
telnie a javaslat benyújtása és a tárgyalás megkezdése között annak érdekében, hogy a képviselőknek elegendő idejük legyen tanulmányozni, átnézni az indítványt. A szabály értelmében a benyújtás és azon ülés napirendjének
elfogadása között, amely ülés napirendjén az
általános vita megkezdése szerepel, legalább
öt napnak kell eltelnie. Az általános vita pedig
a benyújtástól számított hatodik nap elteltével
kezdhető meg. Ez a gyakorlatban úgy figyelhető meg, hogy a szokásosan keddi napokon
HHSz 58. §
HHSz 58. §
11 HHSz 32. §
9

10
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benyújtott törvényjavaslat általános vitáját a
következő hét keddjén lehet legkorábban
megnyitni. Az általános vita a törvényjavaslat
egésze vagy egyes részei szükségességének és
szabályozási elveinek megvitatásából áll.12
Az általános vita lezárását követően lehetőség
van módosító javaslatok benyújtására. Ennek
határideje – képviselő általi benyújtás esetén azon ülés napirendjének elfogadását követő
harmadik munkanap 16 óra, amely ülés napirendjén a javaslat általános vitájának lezárása
szerepel. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy
a hétfőn elfogadott napirenden szereplő javaslathoz módosítókat csütörtök 16 óráig lehet benyújtani.13 Képviselő által benyújtott
módosító javaslatban a képviselőnek meg kell
jelölnie azt az állandó bizottságot, amelyiknél
a javaslata megvitatását kéri. Ennek során a
képviselő csak a kijelölt bizottságot vagy
olyan vitához kapcsolódó bizottságot jelölhet
meg, amely a módosítóval érintett rendelkezés vonatkozásában bejelentette, hogy részletes vitát kíván lefolytatni.14 A kijelölt bizottság, nemzetiségi napirendi pont esetén a nemzetiségek érdekeit képviselő bizottság bármely módosító javaslatról vitát folytathat le.
Ezt követően kerül sor a harmadik nagy szakaszára a törvényalkotásnak: a részletesvitaszakaszra. Ez az általános vita lezárását követő héten nyílik meg. A kijelölt bizottság ennek során megvizsgálja, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a 44. § (1) bekezdésében foglalt
négy követelménynek. Ezek a következők:
- a javaslat megfelel-e az Alaptörvényből
eredő tartalmi és formai követelményeknek
- illeszkedik-e a jogrendszer egységébe
- megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint
- megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek.15
- Ezen túlmenően a bizottságok megvitatják a módosító javaslatokat, és további
módosításra irányuló szándék megfogalmazására is sor kerülhet. A tárgyaló
HHSz 34. §
HHSz 40-41. §§
14 HHSz 41. §
2018/2.
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bizottság értékeli a módosító javaslatokat
és állást foglal róluk. Dönt arról, hogy:
mely módosító javaslatokat támogatja
fenntartja-e az általa szükségesnek tartott
változtatásokkal a nem támogatott módosítót
további módosításra irányuló szándékot
fogalmaz meg.16

Ezeket a bizottság egy indítványba foglalva
nyújtja be, ezt nevezzük részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatnak. Ha több tárgyaló bizottság volt, mindegyik külön-külön
nyújtja be a javaslatát. A részletesvita-szakasz
a bizottság részletes vitát lezáró döntésével ér
véget. Erre akkor kerülhet sor, ha valamennyi
módosító javaslatról állást foglalt. Ezt követően a bizottság benyújtja a részletes vitáról
szóló bizottsági jelentését, amelyben tájékoztatást ad a részletes vita lezárásának tényéről,
megállapításairól, valamint állásfoglalásáról.
Ha részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot fogadtak el, azt a jelentéssel egyidejűleg kell benyújtania a bizottságnak.17
A bizottságok módosító javaslatait 2014 óta
egy új, különleges jogállású bizottság, a Törvényalkotási Bizottság tárgyalja meg, azokról
állást foglal, majd összegző módosító javaslatot és jelentést készít. Ez a törvényalkotás folyamatának negyedik szakasza, és itt jelenik
meg tanulmányom központi témája a Törvényalkotási Bizottság.
III. A Törvényalkotási Bizottság szerepe
a törvényalkotás folyamatában
A bizottság létrehozásának célja az volt, hogy
szakmai szűrőként épüljön be a plenáris ülésen zajló általános, valamint a bizottságok
előtt folyó részletes vita mellé. A következőkben azt tekinteném át, hogy mik is azok a
szakmai feladatok, melyeket a bizottság ellát.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 21/A. § (1)
bekezdése szerint a Törvényalkotási Bizottság az Országgyűlés jogalkotási tevékenysége
során
eljáró,
annak
javaslattevő,
HHSz 44. § (1) bekezdés
HHSz 45. § (3) bekezdés
17 HHSz 45. §
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véleményező, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott
esetekben ügydöntő bizottsága, amely az
Alaptörvényben, törvényben, a határozati
házszabályi rendelkezésekben, valamint az
Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.18 Az Ogytv. a
Törvényalkotási Bizottságot nem az állandó
bizottságok körében, hanem sui generis bizottsági testületként határozza meg, amelynek
létrehozása törvényi előírás alapján – egyes állandó bizottságokhoz hasonlóan – kötelező.
A Törvényalkotási Bizottság szerepe a jogalkotás általános folyamatában a részletesvitaszakasz lezárulta után következik, ugyanis legfontosabb feladata az, hogy a bizottsági módosító javaslatokat értékelje, és azokról állást
foglaljon. A bizottságok előtt folyó részletes
vita lezárultát követően az előterjesztőnek lehetősége van nyilatkozni azzal kapcsolatban,
hogy a bizottsági módosítókat támogatja vagy
sem. Ezen lépésnél az előterjesztőnek háromféle nyilatkozási lehetősége van. Írásban tájékoztatást ad arról, hogy mely bizottsági módosító javaslatokkal ért egyet, vagy tudatja
azon szándékát, hogy az előbbiek szerinti tájékoztatást a Törvényalkotási Bizottság ülésén terjeszti elő, avagy arról ad tájékoztatást,
hogy nem tesz nyilatkozatot. Az előterjesztőnek legkésőbb a részletesvita-szakasz lezárultát követő hét harmadik napján kell írásbeli
tájékoztatást tennie. Ezek közül jelentős az az
opció, ha az előterjesztő nem szándékozik
nyilatkozatot tenni, ebben az esetben ugyanis
felgyorsulhat a törvényalkotás folyamata.
Amennyiben az előterjesztő nyilatkozatot
tesz állásfoglalásáról, akkor él az az időbeli
korlátozás, hogy a Törvényalkotási Bizottság
eljárására legkorábban a részletesvita-szakasz
utáni héten kerülhet sor. Ebben (a HHSZ 46.
§ (1) bekezdés c) pontjában található szabályról ún. C-pont szerinti nyilatkozatnak hívott)
esetben azonban ezt a korlátozást nem kell alkalmazni, a módosító javaslatok értékelésére
és az állásfoglalás kialakítására korábban is sor
kerülhet.19

Ogytv. 21/A. §
HHSz 46. § (1) bekezdés
20 HHSz 46. § (4)-(5) bekezdés
2018/2.
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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában a Törvényalkotási Bizottság
főszabály szerint nem tárgyalja a törvényjavaslatot. Ez alól kivételt jelent, ha az előterjesztő vagy a Kormány kezdeményezi az eljárás lefolytatását. A kezdeményezésre legkésőbb azon ülés megnyitása előtt egy órával
van lehetőség, amely ülés tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel.
A Törvényalkotási Bizottságnak lehetősége
van arra, hogy további módosításra irányuló
szándékot fogalmazzon meg. Ezeket a saját
módosító javaslatokat, valamint az általa támogatott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat egy indítványba foglalja
össze, melyet összegző módosító javaslatnak
nevezünk.20
A törvényjavaslatot a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja meg, ha a bizottsági ülésen
sem az előterjesztő, sem a helyettesítésre jogosult személy nem jelenik meg. A Kormány
képviselője a bizottság ülésén akkor is részt
vehet, ha nem ő az előterjesztő, de a törvényjavaslat a feladatkörét érinti. Az előterjesztő
és a Kormány képviselője az ülésen tanácskozási joggal vehet részt, tehát felszólalhat, de a
szavazásban nem vehet részt. A részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot benyújtó tárgyaló bizottság által kijelölt előadó
szintén tanácskozási joggal vehet részt a bizottság ülésén.21
A bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatok tárgyalásának befejezéséről és a kialakított állásfoglalásáról összegző
jelentést készít, és ezt a házelnöknek nyújtja
be. Amennyiben a bizottság összegző módosító javaslatot fogalmazott meg, azt a jelentéssel egyidejűleg nyújtja be. Ha a bizottság eljárása során annak szükségességét észleli, bármely bizottságot felkérhet törvényjavaslat benyújtására Ennek alapján megállapítható,
hogy míg az állandó bizottságoknak joguk
van törvényjavaslat benyújtására, a Törvényalkotási Bizottság jogköre erre nem terjed ki.22
A törvényalkotás folyamatának következő
mozzanataként ismét az előterjesztőnek van
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feladata. Az összegző módosító javaslat benyújtását követően ugyanis haladéktalanul
meg kell küldenie a Törvényalkotási Bizottság
elnökének az eredeti törvényjavaslat és az
összegző módosító javaslat egybeszerkesztett
és ellenjegyzésével ellátott szövegét. Ezt az
irományt egységes javaslattervezetnek nevezzük. Ha a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy
a javaslattervezet megfelelően tartalmazza a
törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, akkor azt
benyújtja a házelnöknek. Azonban abban az
esetben, ha az előterjesztő nem megfelelően
szerkesztette egybe a két dokumentumot, a
Törvényalkotási Bizottság szerkeszti egybe
annak szövegét, majd ezt követően be is
nyújtja az egységes javaslatot. Az egységes javaslat benyújtásának határideje annak az ülésnapnak a megnyitása előtt egy órával van,
amelynek a napirendjén a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
szerepel.23
IV. A törvény megalkotásának további
lépései
A Törvényalkotási Bizottság eljárását követően az Országgyűlés a részletes vitát lezáró
bizottsági jelentésekről, az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról vitát
folytat le. Ez a szakasz tehát ismét a plénum
előtt zajlik, mint az általános vita. Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság összegző jelentést nyújtott be, a vitában elsőként a bizottság véleményét kell meghallgatni. Erre a
bizottság által kijelölt előadó személyén keresztül van lehetőség, illetve ha a bizottságban
kisebbségi vélemény is megfogalmazásra került, a kisebbségi vélemény előadója is felszólalhat. A bizottsági vélemény kifejtésére öszszesen tizenöt perc áll rendelkezésre, melyet
úgy kell megosztani, hogy amennyiben van kisebbségi előadó, számára hét percet biztosítani kell. Ezt követően az előterjesztő és a
Kormány felszólalására került sor. A kijelölt
bizottság által kijelölt előadó ezután kap szót,
hogy a bizottság állásfoglalását kifejtse, majd
a vitához kapcsolódó bizottságoknak is lehetőségük van állásfoglalásuk ismertetésére.
HHSz 46. § (10)-(12) bekezdés
HHSz 47. § (1)-(4) bekezdés
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Minden bizottság esetén a kisebbségi vélemény előadójának is lehetőséget kell biztosítani a kisebbségi vélemény kifejtésére. Ezekre
a felszólalásokra bizottságonként hat percet
kell biztosítani.24
A bizottsági felszólalások után a képviselőcsoportok tagjai, a független képviselők, az
európai parlamenti képviselők, valamint a
nemzetiségi szószólók szólalhatnak fel. A felszólalásokra időkeretes rendben kerül sor,
melynek részletes szabályairól a házszabály
rendelkezik. A plenáris ülésen tanácskozási
joggal részt vevő személyeknek lehetőségük
van soron kívül felszólalni a vita során. Közvetlenül a vita lezárása után az előterjesztőnek
lehetősége van zárszót mondani, melynek keretében reagálni tud az elhangzott felszólalásokra.25
Ezt követően kerül sor az összegző módosító
javaslatról szóló döntésre, melyről a plénum
egyetlen szavazással dönt. Amennyiben az
előterjesztő nem mondott zárszót, a szavazás
előtt lehetősége van neki és a Kormány képviselőjének is arra, hogy ötperces időtartamban nyilatkozzon, hogy egyetért-e az öszszegző módosító javaslattal. A törvényalkotás
folyamatának ezen pontján lehetőség van külön szavazás kérésére. Azt az ülést megelőző
hét utolsó munkanapján, melynek napirendjén a határozathozatal szerepel, lehetőség van
arra, hogy az előterjesztő vagy bármely képviselőcsoport vezetője írásban azt kérje, hogy
az Országgyűlés az összegző módosító javaslat valamely pontjáról külön határozzon.26
Ehhez hasonló lehetőség a képviselőcsoportok és az előterjesztő számára a fenntartáskérés lehetősége is. A különszavazásnál meghatározott határidőben, az ott szereplő személyi
körnek lehetősége van írásban kérni az Országgyűlést, hogy az összegző módosító javaslatban nem szereplő valamely módosító javaslatot tartson fenn. A különszavazás és a
fenntartások kérésének száma kérelmezőnként legfeljebb három lehet. Az Országgyűlés
ilyen esetben elsőként a fenntartandó javaslatokról szavaz, és amennyiben valamely

23

25

24

26

HHSz 47. § (5)-(11) bekezdés
HHSz 48. § (1)-(2) bekezdés

KODIFIKÁCIÓ
KÜHÁR NOÉMI MARIANNA: A TÖRVÉNYALKOTÁS VÉGSŐ APOSTOLA – A TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁG

módosító javaslatot fenntart, az összegző
módosító javaslatról és annak külön szavazással érintett pontjairól nem lehet szavazni.27
Módosító javaslat fenntartása esetén ismét a
Törvényalkotási Bizottság elé került a törvényjavaslat. A bizottságnak a határozathozatalt követően három napja van elkészíteni a
második összegző módosító javaslatot, mely
a fenntartott módosító javaslat és az összegző
módosító javaslat egybeszerkesztett szövege.
A bizottság a fenntartott módosító javaslat
szövegét ilyen esetben csak akkor változtathatja meg, illetve további módosításra irányuló szándékot csak akkor fogalmazhat meg,
ha az a házszabályban meghatározott követelmények teljesülése érdekében feltétlenül
szükséges. A bizottság a fenntartott módosító
javaslat tárgyalásának befejezéséről második
összegző jelentést nyújt be, a második öszszegző módosító javaslat benyújtásával egyidejűleg. A törvényjavaslat és a második öszszegző módosító javaslat egybeszerkesztett
szövegét (második egységes javaslat) az egységes javaslatra vonatkozó szabályok szerint
kell benyújtani.28
Problémásabb az az eset, ha a törvényjavaslat
egyes részeinek elfogadása minősített többséget igényel. Ilyenkor külön kell választani az
egyszerű és minősített többséget igénylő rendelkezéseket, és ezekről külön szavazást kell
tartani. Ilyenkor tehát a módosító javaslat
fenntartásáról, a külön szavazásra kért pontokról, illetve az összegző módosító javaslatról történő szavazást két részletben kell lefolytatni, először a minősített többséget
igénylő pontokról kell szavazni. A módosítással érintett rendelkezésekről történő szavazás
után a törvényjavaslat eredeti szövegéről nem
kell szavazni.29
A második összegző módosító javaslatról az
Országgyűlés ismét vitát folytat le, azzal a különbséggel, hogy a tárgyaló bizottság nem állít
előadót. Az Országgyűlés főszabály szerint
egyetlen szavazással határoz a második öszszegző módosító javaslatról. Ez alól két eset
jelent kivételt. Az előterjesztőnek és bármely
HHSz 48. § (4)-(6) bekezdés
HHSz 48. § (7) bekezdés
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képviselőcsoport vezetőjének itt is lehetősége
van külön szavazást kérni, azonban a kért
pontok száma korlátozva van. A második
összegző módosító javaslat legfeljebb három
pontjáról lehet külön szavazni. A másik eset,
amikor nem egyszerre szavaz a plénum, ha
minősített többséget igénylő módosító javaslat van az Országgyűlés előtt.30
A törvényalkotás plénum előtt zajló utolsó
mozzanata a zárószavazás. Az Országgyűlés
tehát a Törvényalkotási Bizottság javaslata
alapján határoz a törvény végleges szövegéről. Főszabály szerint nincs lehetősége arra,
hogy a Törvényalkotási Bizottság által megfogalmazott módosítási szándékokról eltérően
foglaljon állást: az összegző módosító javaslat
támogatásáról vagy elutasításáról csak együttesen dönthet. A Törvényalkotási Bizottság
felelőssége ezért igen nagy a törvény végleges
szövegének kialakításában: biztosítania kell a
különböző módosító javaslatok közötti koherenciát, továbbá valamennyi, általa támogatott módosítási szándékot összhangba kell
hoznia, megtéve azokat a pontosításokat,
amelyek a különböző tárgyú módosító javaslatok koherenciájához elengedhetetlenül
szükségesek.
Az összegző módosító javaslat elfogadását
követően a plénum az egységes javaslatról
dönt. Itt is érvényes az, hogy abban az esetben, ha a zárószavazás minősített többséget
igénylő rendelkezést érint, először ezekről
kell szavazni, és csak utána az egyszerű többséget igénylőket. A plénum a törvényjavaslat
benyújtott szövegéről határoz a következő
esetekben: ha nem érkezett a javaslathoz részletes vitát lezáró módosító javaslat; ha a Törvényalkotási Bizottság nem nyújtott be öszszegző módosító javaslatot, illetve ha nem fogadta el az összegző vagy második összegző
módosító javaslatot. A második egységes javaslatról tart zárószavazást, ha az országgyűlés a második összegző módosító javaslatot
elfogadta. A törvényjavaslatnak az összegző
módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegéről tart zárószavazást az országgyűlés, ha különszavazásnál az összegző
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módosító javaslat valamely pontjait a plénum
nem fogadta el. A törvényjavaslatnak a második összegző módosító javaslat elfogadott
pontjával módosított szövegéről tart zárószavazást abban az esetben, ha különszavazás során a második összegző módosító javaslatnak
valamely pontjait nem szavazta meg az országgyűlés.31
A zárószavazásnál is érvényesül az a szabály,
hogy amennyiben minősített többséget
igénylő döntésre is szükség van, a zárószavazást két részletben kell lefolytatni úgy, hogy
először a minősített többséget igénylő döntést kell meghozni. Ha az ülés során nincs
meg a minősített többség az ülést vezető elnök köteles elrendelni a tárgyalási szünetet.32
A törvényalkotás során lehetőség van még zárószavazás elhalasztására is, ám az ezzel kapcsolatos szabályokra jelen tanulmányban nem
térek ki.
A bizottság szerepe a különleges
eljárások során
A bizottságnak nem csak a törvényalkotás általános szabályok szerinti eljárásában van kiemelt szerepe, a HHSZ egyes ún. különleges
eljárások során is különleges szerepet szán
neki.
A Törvényalkotási Bizottság kiemelt felelőssége érvényesül a zárószavazás elhalasztása
esetében is. Az eljárás ezen szakában is a Törvényalkotási Bizottságnak kell biztosítania zárószavazás előtti módosító javaslatában, hogy
a törvény végleges szövege megfeleljen a fent
már részletezett alapvető követelményeknek.
Ezen felül további érdemi módosítási szándék már nem fogalmazható meg.
Ugyancsak a Törvényalkotási Bizottság különleges szerepét és súlyát támasztja alá, hogy
az elfogadott törvény Alaptörvénnyel való
összhangjának vizsgálatát kezdeményező eljárásban, a megfontolásra visszaküldött törvény
és az Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldött törvény
tárgyalása során csak a bizottság jogosult az
31
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Alaptörvénnyel való összhangról, a köztársasági elnök átiratáról és az Alkotmánybíróság
határozatáról álláspontot kialakítani, valamint
annak alapján módosító javaslatot benyújtani.
A HHSZ a gyorsított tárgyalást lehetővé tevő
kivételes eljárásban is egyedüli szerepet szán a
Törvényalkotási Bizottságnak azzal, hogy a
részletes vita lefolytatásával kizárólag e bizottságot bízza meg.
V. A Törvényalkotási Bizottság33
„Annak a nemzetnek, amely kedvező értékelésre tart
számot, jogi berendezkedését is úgy kell megállapítania, hogy az általános emberi eszme szempontjából is
helyes, értékes legyen.” Vladár Gábor - volt igazságügyi miniszter - szavaival találkozik először, aki a Törvényalkotási Bizottság honlapjára látogat, ugyanis Hende Csaba a bizottság
jelenlegi elnöke ezzel a gondolattal kezdi köszöntőjét. Ez az idézet is kifejezi a bizottság
létrehozásának okát és legfontosabb feladatát. A TAB létrehozásának célja az volt
ugyanis, hogy szakmai szűrő szerepet töltsön
be a törvényalkotás folyamatában. Az elnöki
köszöntőben a törvényalkotás őreként
aposztrofált bizottságot 2014-ben hozták
létre. Az Országgyűlés 2014. február 13-án
fogadta el az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozatát, mely felváltotta az 1994
óta hatályosat. Az új HHSZ megalkotásának
legfőbb célja az volt, hogy különválassza egymástól a törvényjavaslat politikai és szakmai
vitáját. A jogalkotó elképzelése az volt – ami
a gyakorlatban is megvalósult -, hogy a politikai vita a törvényjavaslat általános vitájában a
plenáris ülésen, míg a szakmai a bizottsági
részletesvita-szakaszban folytatódjon le.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvényt és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló T/13254. számú törvényjavaslat tartalmazta a Törvényalkotási Bizottság létrehozásának gondolatát. A javaslatot 2013. december 3-án nyújtotta be hat kormánypárti képviselő (Rogán Antal, Gulyás
Gergely, Cser-Palkovics András, Harrach Péter, Rétvári Bence és Rubovszky György). A
A bizottság honlapja a következő címen érhető el:
http://www.parlament.hu/web/torvenyalkotasi-bizottsag
33
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javaslat az Ogytv.-t a következő 7/A alcímmel egészítette ki, amely gyakorlatilag a Törvényalkotási Bizottság létrehozását jelentette.
7/A. A Törvényalkotási Bizottság
21/A. § (1) A törvényalkotási bizottság az Országgyűlés jogalkotási tevékenysége során eljáró, annak javaslattevő, véleményező, törvényben és a határozati
házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő bizottsága, amely törvényben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, továbbá az Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.
(2) Az Országgyűlés a megalakulását követően köteles létrehozni a törvényalkotási bizottságot. Az Országgyűlés a törvényalkotási bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak személyéről az állandó bizottságok létrehozásával egyidejűleg határoz.
(3) A törvényalkotási bizottságra a 15. § (4) bekezdését, a 17. § (1)-(2) bekezdését, a 18-20. §-t és a
21. § (1) és (3) bekezdését alkalmazni kell azzal,
hogy a törvényalkotási bizottság elnökének megbízatása megszűnik akkor is, ha a törvényalkotásért felelős alelnöki megbízatása a 10. § (1) bekezdés d)
pontja alapján megszűnik.
A javaslat indokolása rögzíti, hogy a létrehozandó új bizottság a többi bizottság között kiemelt jelentőséget kapó, a törvényalkotásban
általános felelősséggel bíró bizottság lesz. Ezzel magyarázandó, hogy elnöke nem a többi
bizottság elnökével kerül egy sorba, hanem az
országgyűlési alelnökök „rangjára” emelkedik, ugyanis az Országgyűlés az alelnökök sorában törvényalkotásért felelős alelnököt is
választ. A javaslat szövege azzal a változtatással került elfogadásra, hogy a (2) bekezdés kiegészült a következő mondattal: „A Törvényalkotási Bizottság elnökének személyéről az
Országgyűlés külön határoz.”34 Létrehozása
óta két elnöke volt a bizottságnak: Gulyás
Gergely és a jelenlegi elnök, Hende Csaba.
Megválasztásuk a következő gyakorlat szerint
zajlik: mivel az elnök az országgyűlés alelnökeivel emelkedik azonos szintre, így a többi
alelnökkel egyszerre választja meg a plénum.
Ennek időpontja az alakuló ülésre esik, a házelnök titkos szavazással történő megválasztása után. A képviselőcsoportok vezetőinek
Ogytv. 21/A. § (2) bekezdés
Ogytv. 6. §
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közös indítványára, a korelnök javaslata alapján az alelnökök és a jegyzők megválasztása
nyílt szavazással történik. Ehhez a javaslathoz
módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A
tisztségviselőkről a plénum személyenként,
vita nélkül határoz, majd az eredményt az
ülést vezető korelnök hirdeti ki (az ülés ezen
időpontján még nem a frissen megválasztott
házelnök vezeti az ülést). Ha az alelnökök
megválasztásához nincs meg a szükséges
többség, e tisztség tekintetében az alakuló
ülésen megismételt szavazást kell tartani. Ez
esetben a megismételt szavazáson a megválasztandónál eggyel több jelöltre lehet szavazni a legmagasabb számú szavazatot kapott
jelöltek közül. Ha a megismételt szavazás is
eredménytelen, a be nem töltött tisztségre új
jelölést és szavazást kell tartani.35
A gyakorlatban törvényalkotásért felelős alelnököt eddig háromszor választott a plénum:
a 2014-es és a 2018-as alakuló ülésen, illetve
volt egy időközi választás is. Minekután csupán három példa van a megválasztásra, röviden ismertetem a szavazás menetét. A 20142018-as ciklus alakuló ülését Turi-Kovács
Béla, korelnök vezette, és a képviselőcsoportvezetők közös indítványára alapján S/3.
számú javaslatában kezdeményezte, hogy az
Országgyűlés 6 alelnököt, köztük a törvényalkotásért felelős alelnököt, és 10 jegyzőt válasszon. Ezt követően a korelnök ismertette a
képviselőkkel az alelnököknek és jegyzőknek
javasolt képviselőket, majd mindegyikről külön-külön, vita nélkül, nyílt szavazással szavazott a plénum. Az indítvány dr. Gulyás Gergelyt jelölte törvényalkotásért felelős alelnöknek, akit a képviselőt 192 igen, 2 nem és 1 tartózkodással meg is választottak. Az alelnökké
történő megválasztásával egyidejűleg a Törvényalkotási Bizottság elnökjelöltjévé is vált.36
A Törvényalkotási Bizottság létrehozására
szintén az alakuló ülésen került sor. Ekkor
már Kövér László, frissen megválasztott házelnök vezette az ülést. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek
és tagjainak megválasztásáról szóló H/5.
számú határozati javaslat tartalmazta az
Országgyűlési Napló 1. szám (2014-2018. országgyűlési ciklus) 30-31.o.
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alakuló ülés előkészítése során a résztvevők
által a bizottsági rendszerre tett javaslatot. A
javaslat benyújtója az Országgyűlés elnöke. A
házelnök azokra tett javaslatot, akik személyében a frakcióvezetők megállapodása szerint, a független képviselők véleményét is figyelembe véve egyetértés mutatkozott. Mivel
a Törvényalkotási Bizottság elnökének személyéről az Ogytv. értelmében az Országgyűlés külön határoz, ezért a plénumnak először
a bizottsági rendszerről, a bizottság tisztségviselőiről és tagjairól kellett szavaznia, és csak
ezt követően került sor az elnök megválasztására. Miután az Országgyűlés 185 igen szavazattal, egyhangúan megalakította a bizottsági
rendszert, sor került a Törvényalkotási Bizottság elnökének megválasztására is. Gulyás
Gergelyt 185 igen, 1 nem és 1 tartózkodás ellenében a Törvényalkotási Bizottság elnökévé
választotta a Tisztelt Ház. Ezzel meg is alakult
az első Törvényalkotási Bizottság.37
Az előző ciklus elején megalakuló Törvényalkotási Bizottság összetétele a következőképpen alakult. A 39 tagú testület elnöke dr. Gulyás Gergely (Fidesz), alelnökei: Manninger
Jenő (Fidesz), Szabó Zsolt (Fidesz), Vécsey
László (Fidesz), dr. Bárándy Gergely (MSZP)
és dr. Gyüre Csaba (Jobbik). Ezen kívül a bizottságnak 19 Fideszes, 3 KDNP-s, 6 MSZPs, 3 Jobbikos és 1 LMP-s tagja volt. A bizottság összetételét illetően megállapítható, hogy
annak ellenére, hogy a törvényalkotás szakmai
színvonalát hivatott a bizottság biztosítani,
tagjai nemcsak jogászok, találunk köztük igen
szép számmal mérnököket, szociálpolitikusokat és bölcsészeket is.38
A 2014-ben létrehozott első Törvényalkotási
Bizottság elnöki pozíciója lemondással üresedett meg. Gulyás Gergely 2017. október 2-án
frakcióvezetői megbízatására tekintettel lemondott a törvényalkotásért felelős alelnöki,
valamint a Törvényalkotási Bizottságban betöltött elnöki tisztségéről. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/17643. számú javaslatban
az Országgyűlés elnöke azt kezdeményezte,
Országgyűlési Napló 1. szám (2014-2018. országgyűlési ciklus) 36-37.o.
38 H/5. számú határozati javaslat (2014-2018-as ciklus)
39 Országgyűlési Napló 1. szám (2018-2022. országgyűlési ciklus) 23-24.o.
2018/2.
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hogy Gulyás Gergely helyett Hende Csabát
válassza meg az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöknek. A plénum 150 igen, 2
nem és 0 tartózkodó szavazattal így is határozott. Ezzel Hende Csaba a Törvényalkotási
Bizottság elnökjelöltjévé vált, és az Országgyűlés 152 igen, 1 nem, 0 tartózkodással meg
is választotta a bizottság elnökévé.
Az előző évi választásokat követő alakuló ülésen felállított bizottság létrehozásával a második ciklusát kezdte meg a Törvényalkotási Bizottság. Megalakításának és az elnök megválasztásának módszere hasonlatosan alakult a
fentebb ismertetetthez. A korelnök az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló S/6. számú személyi döntést kezdeményező indítványban tett javaslatot a törvényalkotásért felelős alelnök személyére is.
Ebben a ciklusban Hende Csaba képviselőt
jelölték a képviselőcsoport vezetői, a plénum
pedig 180 igen, 1 nem, tartózkodás nélkül választotta meg alelnöknek. Ezután következett
az Országgyűlés döntése a bizottsági rendszerről, a bizottságok tisztségviselőiről és tagjairól, melynek keretében a plénum létrehozta
a Törvényalkotási Bizottságot, majd az elnök
személyéről való külön döntés következett.
Ennek eredményeként Hende Csaba 181
igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a Törvényalkotási Bizottság elnökévé vált.39
A Törvényalkotási Bizottság jelenlegi összetételéről elmondható, hogy 39 fővel az Országgyűlés legnagyobb létszámú bizottságának számít. Elnöke a fentebb említett, kormánypárti Hende Csaba, hat alelnöke közül
négy Fideszes (dr. Bajkai István, Balla
György, dr. Salacz László, Vécsey László), egy
Jobbik-os (Hegedűs Lórántné) és egy MSZPs képviselő (dr. Harangozó Tamás). Rajtuk kívül a bizottságnak még 16 Fideszes, 2
KDNP-s, 4 Jobbikos, 3 MSZP-s, 2 DK-s, 1
LMP-s és 1 Párbeszéd képviselőcsoporthoz
tartozó tagja volt az alakuló ülés napján.40 A
Törvényalkotási
Bizottság
később

A bizottság összetétele az alakuló ülés óta megváltozott. A jelenlegi tagok személyéről a Törvényalkotási
Bizottság honlapján találhatjuk a legfrissebb listát.
http://www.parlament.hu/web/torvenyalkotasi-bizottsag/a-bizottsag-jelenlegi-tagjai
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megválasztott képviselőkkel érte el a jelenlegi
39 fős testületi jellegét.
A bizottság létrehozásának jelentőségét bizonyítja az is, hogy a bizottság legelső ülésén
(2014. május 12-én) maga Kövér László, az
Országgyűlés házelnöke is részt vett és fel is
szólalt. Az Országgyűlés elnökének joga van
a bizottságok ülésein tanácskozási joggal részt
venni, ugyanakkor ezt megelőzően 1990 óta
erre nem volt példa. Elnök úr felszólalásában
találhatunk néhány kiemelendő mozzanatot,
amelyet érdemes megemlíteni tanulmányomban. A bizottság céljának tekinti, hogy egyfajta mérséklő erővé váljék a törvényalkotás
tempójában, amely nem csak azt jelenti, hogy
feltétlenül lassítani kellene azt, hanem egy érdemibb, mélyebb átgondolást nyerjen a törvényjavaslat. A bizottság nagy létszámát azzal
indokolta, hogy a kormány szándéka volt,
hogy lehetőség szerint minden szakbizottság
tudja kettős tagsággal képviseltetni magát ebben a bizottságban, hiszen ez a testület lesz
az, amely a törvényekhez benyújtott módosító indítványokat egy koherens, végső törvényjavaslat szövegévé gyúrja össze, és így kerül majd a plenáris ülés elé a javaslat. Tehát a
bizottság jelentőségét az adja, hogy a törvényalkotás menetében gyakorlatilag övé az utolsó
szó, a testületnek van lehetősége utoljára változtatni, módosítani a törvényjavaslat szövegében, szerkesztésében. Ez nagy felelősséget
jelent a bizottság számára, hiszen a jogalkotás
minősége múlik a tevékenységükön.41
A házelnök mindezek mellett kiemelte, hogy
bízik abban, hogy a bizottság létrehozása segít
a kormány és ellenzék közti ellentétet is enyhíti, mégpedig oly módon, hogy a bizottságban a szakmaiság lesz az elsődleges, és reménye szerint a képviselők háttérbe tudják szorítani a politikai ellentéteket, ezzel biztosítva
a szakmai vitát. Továbbá bizodalmát fejezte
ki azzal kapcsolatban is, hogy a képviselők annak ellenére a szakmaiság terepén maradnak,
hogy a Törvényalkotási Bizottság ülései a
TAB-1/2014. sz. ülés jegyzőkönyve
http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/TAB/1405121.pdf
42
TAB-1/2014. sz. ülés jegyzőkönyve
http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/TAB/1405121.pdf
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nagyközönség számára is figyelemmel kísérhetők. A bizottság ülései ugyanis nemcsak
nyilvánosak, de a többi bizottság üléseivel ellentétben az Országgyűlés honlapján élőben
figyelemmel kísérhetőek.42
VI. Nemzetközi kitekintés
A Törvényalkotási Bizottság különleges helyzetéből adódóan felmerül a kérdés, hogy vajon más államok törvényalkotása ismer-e ehhez hasonló jogintézményt. Az Országgyűlés
Hivatalának Parlamenti jog című kiadványából kiderül, hogy a hivatal munkatársai áttekintették e tekintetben az európai parlamentek rendszerét. A vizsgálat eredményeként
megállapítható, hogy bár néhány európai országban létezik hasonló jogintézmény, a magyar Törvényalkotási Bizottság általános feladat- és hatáskörével, valamint ügydöntő tevékenységével teljes mértékben egyedülálló.
Ugyanakkor érdemes áttekinteni a horvát,
szlovák, lengyel, olasz és a finn törvényhozásban létező, a magyarhoz hasonló bizottságokat.
A legfontosabb különbség a magyar és más
országok hasonló jellegű bizottságainak tevékenysége között abban áll, hogy míg a magyar
Törvényalkotási Bizottság kötelező állásfoglalást fogalmaz meg, illetve önálló ügydöntő
jogkörrel rendelkezik, addig ez sehol máshol
nem jellemző. Más országok Törvényalkotási
Bizottságai csak ajánlásokat és javaslatokat
fogalmazhatnak meg. A hasonló jellegű bizottságok eljárásuk során kifejezetten alkotmányossággal, jogi és kodifikációs kérdésekkel foglalkoznak, és megfigyelhető az is, hogy
valamennyi szabályozás a jogalkotás minőségének javítására, valamint a szakpolitikától
való elhatárolódásra törekszik.43
A horvát Törvényalkotási Bizottság javaslatairól a plénum nem is szavaz, egyetértése esetén azokat az előterjesztő foglalja a törvényjavaslat szövegébe. A lengyeleknél a parlament
Parlamenti jog; Országgyűlés Hivatala, Budapest,
2018. 150-151.o. http://www.parlament.hu/documents/10181/56582/Parlamenti+jog/0bf1e7bb2654-5631-1068-481392d61552
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alsó házában működik a miénkhez hasonló
bizottság. A bizottság csak a házelnök felkérésére, vagy saját kezdeményezésre, de a házelnök közbenjárásával fogalmazhat meg módosító javaslatokat. Ezek az indítványok sem
kerülnek rögtön a plénum elé, ugyanis a törvényjavaslat tárgyalására kijelölt bizottság
megvitatja és mérlegeli azokat. Amennyiben
nem ért egyet velük, nem támogatottként foglalja azokat a saját jelentésébe, melyről a plénum határoz.44
A szlovák parlamentben az Alkotmányügyi és
Jogi Bizottság feladata, hogy valamennyi törvényjavaslat tekintetében megvizsgálja, hogy
megfelelnek-e az Alkotmánynak, az alkotmányos jelentőségű törvényeknek, a további törvényekkel, a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és az uniós joggal összhangban állnake. Ugyanakkor a szlovák szabályozásban is
van egy általános hatáskörű, és a többi bizottsághoz képest erősebb jogosítványokkal rendelkező bizottság, az ún. vezető bizottság. Ez
nem egy állandó testület, valójában bármely
bizottság betöltheti ezt a szerepet, ha a plénum a törvényjavaslat tárgyalására kijelöli. A
vezető bizottság a törvényjavaslat felelőseként lát el fontos szerepet: feladata, hogy több
tárgyaló bizottság esetén összefogja a bizottsági véleményeket, és egy közös jelentést
nyújt be az országgyűlésnek. Ebben értékeli a
többi bizottság – beleértve az Alkotmányügyi
és Jogi Bizottságot is – által megfogalmazott
módosító javaslatokat, és jogosult a plénumnak javaslatot tenni. Különbség a magyar
Törvényalkotási Bizottsághoz képest az is,
hogy amennyiben valamelyik módosító javaslattal nem ért egyet, a plénumnak azt is be kell
mutatnia, ismertetve az elutasítás indokait is.
Tehát tisztán ügydöntő jogköre nincs a vezető bizottságnak. A parlamentnek lehetősége van tehát a bizottság által elutasított bizottsági kezdeményezéseket is támogatni. Lényeges különbség a magyar szabályozáshoz
képest az is, hogy az Alkotmányügyi és Jogi
Bizottsághoz telepíti az alkotmányossági kritériumok vizsgálatát, amelyet nálunk a Törvényalkotási Bizottság vizsgál.45
Parlamenti jog. 151.o.
Parlamenti jog. 151-152.o.
46 Parlamenti jog. 152.o.
2018/2.
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A finneknél létezik egy ún. Főbizottság, mely
a törvényalkotás folyamán kiemelkedő szereppel rendelkezik. Amennyiben a parlament
a törvényjavaslat első olvasata során nem fogadja el a bizottsági jelentést, akkor a Főbizottsághoz kerül a javaslat. A bizottság a parlament döntésével egyetérthet, de módosítások is javasolhat a törvényjavaslathoz. Ugyanakkor arra is lehetősége van a parlamentnek,
hogy az általános vita során döntsön úgy,
hogy a Főbizottság elé utalja a törvényjavaslatot, és az első olvasat csak a bizottsági jelentések elkészülte után, az abban foglaltak alapján folytatódik le.46
VII. A Törvényalkotási Bizottság
ügyrendje47
A HHSZ 107. § (1) bekezdése szerint a bizottságok működési rendjüket – a házszabályi
rendelkezéseket figyelembe véve – maguk határozzák meg. A Törvényalkotási Bizottság
jelenlegi ügyrendje 2018. október 16-tól hatályos. A következőkben ezt mutatom be.
Az 5/2018. (V.8.) OGY határozat szerint a
bizottságot 39 fő alkotja: az elnök, 6 alelnök
és további 32 tag. Az elnök és az alelnökök a
bizottság tisztségviselői. Az elnök feladatai a
következők: képviseli a bizottságot, előkészíti
és összehívja a bizottság üléseit, majd vezeti
azokat. Mivel főszabály szerint a bizottság a
plenáris ülés időtartama alatt nem ülésezhetnek, ezért amennyiben a megtárgyalandó irományok szükségessé teszik, kéri a házelnök
egyetértését, hogy a bizottság az országgyűlés
ülése alatt ülésezhessen. Az üléseken készült
jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti az aláírásával. Engedélyezi a bizottsági futárpostában, illetve a bizottsági ülés helyszínén az írásos
anyagok közzétételét, valamint az ülések alatt,
az Ogytv. által meghatározott esetekben fegyelmi jogkörét is gyakorolja. Indokolt esetben a bizottság tevékenységével összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítását kezdeményezheti az Országgyűlés Hivatalának igazgatójánál. Emellett dönt a bizottsághoz érkezett beadványok, megkeresések,
felkérések, meghívások teljesítéséről vagy
http://www.parlament.hu/web/torvenyalkotasi-bizottsag/a-bizottsag-ugyrendje
47

KODIFIKÁCIÓ
KÜHÁR NOÉMI MARIANNA: A TÖRVÉNYALKOTÁS VÉGSŐ APOSTOLA – A TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁG

elutasításáról saját hatáskörben, vagy a bizottság tájékoztatását és döntéshozatalát követően. Az elnök maga határozza meg, hogy
akadályoztatása esetén az alelnökök milyen
sorrendben helyettesíthetik őt.48
A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása
esetén valamelyik alelnök vezeti. Amennyiben
az ülés nem határozatképes, a napirend megállapítását a határozatképesség biztosításához
szükséges ideig elhalaszthatja. A bizottság
ugyanis elfogadott napirend hiányában nem
tart ülést. Amennyiben az elnök vagy alelnök
az ülés megnyitását elhalasztotta, kísérletet
tesz a határozatképesség biztosítására. Ennek
módja az, hogy felhívják a képviselőcsoportjukhoz tartozó tagok figyelmét a határozatképesség biztosítására. Ha a határozatképesség
nem biztosítható, az elnök összehívja a bizottság ülését a legközelebbi olyan időpontra,
amelyen a határozatképesség biztosítható. Ha
már van elfogadott napirend, és a határozatképesség ezt követően nem áll fenn, a bizottság folytatja ülését, és azokat a napirendi pontokat tárgyalja meg, amelyek tárgyalásához
elegendő a tanácskozóképesség. Ha ilyen napirendi pont nincs, az elnök a bizottság ülését
berekeszti.49
A napirend megállapításánál figyelmet kell
fordítani arra, hogy a bizottság által benyújtott módosító javaslatok kidolgozására és a
bizottság módosító javaslatairól való döntésre
elegendő idő álljon rendelkezésre. Amennyiben a bizottság módosító javaslata előreláthatóan a törvényjavaslat olyan jelentős mértékű
módosításával jár, amely az elnök vagy a bizottság döntése szerint indokolttá teszi, lehetőség van arra, hogy a bizottság az összegző
módosító javaslat benyújtásáról külön ülésen
döntsön. Erre a gyakorlatban többnyire a
nagy terjedelmű adózási, vagy költségvetést
megalapozó tárgyú törvényjavaslatok esetében szokott sor kerülni.
A napirend megállapítása során a bizottság
először a napirendi javaslat módosítására vonatkozó indítványokról dönt, a szavazás előtt
A Törvényalkotási Bizottság ügyrendje (a továbbiakban: TAB ügyrend) 1-4. pont
49 TAB ügyrend 6-10. pont
2018/2.
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minden képviselőcsoportból egy bizottsági
tag szólalhat fel.50
A bizottság ülését az elnök részrehajlás nélkül
vezeti, és gondoskodik a tárgyalás rendjének
betartásáról. Tehát az elnök nyitja meg, vezeti, majd berekeszti az ülést, engedélyezi a
felszólalásokat, ügyel a házszabályi rendelkezéseket betartására és az ülés rendjére, valamint szavazás esetén kihirdeti annak eredményét. Az elnök az ülés megnyitása után bejelenti a bizottsági tag helyettesítését, a helyettesítő tag megnevezésével. Ennek érdekében
a képviseleti megbízást legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor be kell mutatni az elnöknek.51
A napirendi pontok tárgyalása során bármely
bizottsági tag kezdeményezheti, hogy a hozzászólások időtartamát képviselőcsoportonként, illetve bizottsági tagonként azonos időtartamra korlátozzák, illetve kérheti a vita lezárását. Emellett kezdeményezheti azt is,
hogy a bizottság több módosító javaslat tárgyalásának összekapcsolását rendelje el. Ebben az esetben a szavazást is ennek megfelelően kell megtartani, kivéve, ha bármely bizottság tag egy vagy több módosító javaslatról különszavazást kért.52
Elmondható, hogy a Törvényalkotási Bizottság alapvetően kétfajta módosító indítványról
tárgyal. Egyrészt az állandó bizottságok által
benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatok, másrészt a Törvényalkotási Bizottság számára megtárgyalásra és saját
módosítási szándékként elfogadásra javasolt
szövegszerű javaslat (a továbbiakban: módosítási szándék). A módosítási szándék megvitatására és elfogadására irányuló javaslattételről az ügyrend a következőképpen rendelkezik. A Törvényalkotási Bizottság csak azt, a
bizottságnak elfogadásra javasolt módosító
javaslatot tárgyalja meg, melynek szövegszerű
javaslatát a kezdeményező a bizottsági ülést
megelőző munkanapon az általános munkarend szerinti munkaidő végéig a bizottság titkársága részére eljuttat. Ez a határidő a napirenden szereplő törvényjavaslatok számától
TAB ügyrend 11-13. pont
HHSz 113. §
52 TAB ügyrend 15. pont
50
51
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függően ettől eltérő is lehet. Ha a bizottsági
ülés tervezett napirendjén legalább tíz törvényjavaslat szerepel, a megelőző munkanap
14 óra; amennyiben minimum tizenöt javaslat
megtárgyalását tervezik, 12 óra a titkárság részére történő megküldés határideje.53 A bizottság elnöke még az ülést megelőző napon
eljuttatja a bizottság többi tagjához a javaslatokat.54
Mivel fentiek alapján a módosítási szándékokat a bizottság titkárságához kell eljuttatni, így
nem képezik az iromány-nyilvántartásnak a
részét (ez azt is jelenti, hogy az Országgyűlés
honlapján az irományok között nem szerepelnek). Emiatt maga a bizottság gondoskodik
ezen javaslatok nyilvánosságáról azáltal, hogy
a Törvényalkotási Bizottság honlapján mindenki számára elérhetővé teszik azokat. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a módosítási
szándékok a kezdeményező tagok javaslatai,
tehát nem a Törvényalkotási Bizottság álláspontját tükrözik. Azokat a bizottság még
megtárgyalja, és amennyiben támogatja, az
összegző módosító javaslat részeként nyújtja
be az Országgyűlésnek. A bizottság a 2018.
május 10-i ülésén elfogadta, hogy az átláthatóság érdekében a tárgyalás alá vont anyagokat (a saját szándékokat is) a jegyzőkönyvhöz
csatolják.
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hatálybalépését veszélyeztetné vagy ellehetetlenítené. Ebben az esetben, kivételesen a házszabály szerint határidőt megelőző 2 órával is
be lehet nyújtani az összegző jelentést.55
- A bizottság a következő esetekben előadót jelöl ki, hogy álláspontját az országgyűlés ülésén ismertesse:
- a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára (amennyiben öszszegző jelentést nyújtott be),
- a zárószavazás előtti módosító javaslat vitájára,
- kivételes eljárásban az összevont vitára,
- túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről való döntést megelőző felszólalásra,
- normakontroll-javaslat plenáris ülésen
való megtárgyalására,
- megfontolásra visszaküldött törvény vitájára, valamint
- az Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldött törvény vitájára.56
Ha a bizottságban van kisebbségi vélemény,
bejelenthetik a kisebbségben maradt tagok,
hogy kisebbségi véleményt terjesztenek elő.
Ebben az esetben maguk közül kisebbségi
előadót választhatnak, aki a plenáris ülésen ismerteti a kisebbségi álláspontot.57

A tárgyalási rendet követően a Törvényalkotási Bizottság ügyrendje a határozathozatal
szabályairól rendelkezik. Ha a házszabályi
rendelkezéseket eltérően nem rendelkeznek a
bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó
döntéseket a jelen lévő bizottsági tagok több
mint felének szavazatával hozza meg. A bizottság főszabály szerint összegző jelentését
legkésőbb a házszabályban meghatározott határidőt megelőző napon nyújtja be. Ez alól kivétel, ha az előzőek szerinti benyújtás elmaradt, viszont a benyújtás további késedelme a
zárószavazás olyan késedelmével járna, amely
a
törvény
megfelelő időben való

A bizottsági ülésen a tagoknak lehetőségük
van tárgyi, képi vagy hanghordozó útján történő szemléltetésre. Ehhez azonban az ülés
megkezdése előtt legkésőbb egy órával a bizottság elnökéhez kérelmet kell benyújtaniuk.
Az elnök javaslata alapján a bizottság határoz
a szemléltetés engedélyezéséről. Amennyiben
a szemléltetésre kérelem benyújtása vagy a bizottság engedélye nélkül került sor, az engedélyt mindaddig megadottnak kell tekinteni,
amíg bármely bizottsági tag nem kifogásolja
azt.58

Az ügyrendnek napirendek számához kötött saját
szándék megküldési határidő új szabályait - a korábbi
egységes 16.30-as határidő helyett - a bizottság 2017.
május 11-i ülésén fogadta el. A differenciált szabályozás az elnök javaslatára került bevezetésre, ugyanis a
gyakorlati tapasztalatokat azt igazolták, hogy a

bizottsági tagoknak nem állt kellő idő rendelkezésre a
saját szándékok megismeréséhez.
54 TAB ügyrend 17-19. pont
55 TAB ügyrend 20-22. pont
56 TAB ügyrend 23. pont
57 TAB ügyrend 24. pont
58 TAB ügyrend 25-26. pont
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A bizottság ülésen a tagok főszabály szerint
kötelesek személyesen részt venni, ám ahogy
fentebb már említettem lehetőség van helyettesítésre is. Az elnök a helyettesítést a helyettesítő tag megnevezésével az ülés megnyitását
követően jelenti be, ha a helyettesítés az egész
ülésre szól. Amennyiben az ülés egy részére
szól csupán, úgy a helyettesítés megkezdésekor jelenti be az elnök. Ha a képviseleti megbízást adó tag az ülésen megjelenik és a továbbiakban személyesen vesz részt, ennek tényét
az elnöknek jelzi, aki az ülésen bejelenti a helyettesítés megszűnését.59
Ha a bizottsági ülésen tanácskozási joggal
rendelkező személy felszólalás szándékát az
elnöknek előre jelezte, az elnök az érintett napirendi pont tárgyalásának megkezdésekor
bejelenti a további hozzászólásra jelentkező
személyét. Amennyiben a törvényjavaslat előterjesztője vagy annak helyettesítésére jogosult személy a Törvényalkotási Bizottság ülésén nincs jelen, a bizottság a törvényjavaslatot
nem tárgyalja meg. Az előterjesztő vagy a helyettesítésre jogosult személy jelenlétének biztosítása érdekében az elnök legfeljebb félórás
tárgyalási szünetet rendelhet el. Ha az előterjesztő vagy a helyettesítésére jogosult személy
a második olyan bizottsági ülésen sem vesz
részt, amely napirendi javaslatán a törvényjavaslat szerepel, valamint ha e személy az előterjesztéssel kapcsolatban felmerült kérdésekben érdemi nyilatkozatot nem tesz, a bizottság elnöke erről értesíti a házelnököt.60
A Törvényalkotási Bizottság ülése főszabály
szerint nyilvános, a hallgatóság azon az elnök
által meghatározott létszámban vehet részt. A
hallgatóság soraiban négy helyet kell biztosítani azoknak a civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik a bizottság elnökétől kérik, hogy az ülésen személyesen vehessenek
részt. Egy civil szervezet számára két helyet
lehet biztosítani. A bizottság elnöke a részvétel lehetőségét az e célból fenntartott helyekre
a kérések beérkezése szerinti sorrendben biztosítja. Az ülésen a képviselőcsoportok szakértőinek négy-négy, a Kormány szakértőinek
TAB ügyrend 27-29. pont
TAB ügyrend 30-32. pont
61 TAB ügyrend 34-36. pont
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négy, a független tagnak egy szakértője részére kell helyet biztosítani.61
Mint fentebb említettem a bizottsági ülésről
készült jegyzőkönyvet az elnök aláírásával hitelesíti. A szó szerinti jegyzőkönyv munkapéldánya elkészítésének határideje az ülést követően egy munkanap. A hitelesítést követően a
titkárság elektronikus levélben értesíti a bizottság tagjait és az ülésen felszólalókat, hogy
a jegyzőkönyv tartalmával összefüggésben kiigazítási kérelmet lehet benyújtani az elnöknek. Ezt a mozzanatot közszemlére tételnek
nevezzük. A tárgyalás alá vont, vagy ahhoz
kapcsolódó iratok jegyzőkönyvhöz csatolását
bármelyik bizottsági tag kezdeményezheti. Az
iratok jegyzőkönyvhöz való csatolásáról a bizottság vagy az elnök önállóan dönt.62
Az elnök a bizottsági ülés zavartalan lefolytatása az Ogytv. 46-47. §-ban, a 48. § (1) és (2)
bekezdésébe, valamint a 49. § (1)-(3) bekezdésében foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.
Ennek alapján azt a felszólalót, aki felszólalása során nyilvánvalóan indokolatlanul eltér
a tárgytól, vagy ugyanabban a vitában feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli, az ülést
vezető elnök felszólítja, hogy térjen a tárgyra,
egyidejűleg figyelmezteti az eredménytelen
felszólítás következményeire. Attól a képviselőtől, aki a második felszólítás ellenére is folytatja az előbb meghatározott magatartást, az
elnök megvonhatja a szót. Az elnök attól a
felszólalótól is megvonhatja a szót, aki felszólalása során kitöltötte a saját vagy a képviselőcsoportja időkeretét.63
Az ülést vezető elnök rendreutasítja azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot sértő vagy illetlen kifejezést használ,
ezzel egyidejűleg figyelmezteti a sértő vagy illetlen kifejezés ismételt használatának következményeire. Aki a rendreutasítást követően
ismételten sértő vagy illetlen kifejezést használ, attól az ülést vezető elnök megvonja a
szót. Az elnök felszólítás és figyelmeztetés
nélkül megvonhatja a szót attól, aki az ülést
vezető elnök döntését, ülésvezetését

59

62

60

63

TAB ügyrend 37-38. pont
Ogytv. 46-47. §
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kifogásolja. Az a felszólaló, akitől ilyen módon vonták meg a szót, kérheti a házszabályi
rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását. Akitől a szót
megvonták, ugyanazon a bizottsági ülésen,
ugyanazon napirendi pont tárgyalása során
nem szólalhat fel újra.64
Ha a képviselő a bizottsági ülésen felszólalása
során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot kirívóan sértő kifejezést használ vagy az általa használt kifejezés
súlyos rendzavaráshoz vezet, a bizottság javasolhatja a képviselő kizárását a bizottsági ülés
hátralévő részéből, illetve a bizottsági ülésről
készült jegyzőkönyv hitelesítését követő tizenöt napon belül a Házbizottságnál kezdeményezheti a képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére irányuló eljárás megindítását. A javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve a megsértett házszabályi rendelkezést is. Hasonló intézkedésekre kerülhet
sor, ha a képviselő az ülésen az Országgyűlés
tekintélyét, rendjét súlyosan sértő magatartást
tanúsít, illetve magatartásával a házszabályi
rendelkezések tanácskozási rendre, szavazásra vagy szemléltetésre vonatkozó szabályait megszegi.65
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titkársága szervezetileg a Kodifikációs Főosztályhoz tartozik. A titkárság ellátja a Törvényalkotási Bizottság feladat- és hatásköréből,
valamint a bizottság ügyrendjéből rá háruló
szakmai feladatokat. Ennek keretében előkészíti a bizottság eljárásait, véleményezi a bizottság számára megtárgyalásra javasolt, tárgyalási háttéranyagba nem foglalt módosítási
szándékokat, ellenőrzi az előterjesztő által
megküldött egységes javaslattervezetet, valamint benyújtásra előkészíti a bizottság által
benyújtandó nem önálló indítványokat.
A Törvényalkotási Bizottság munkásságának
még teljesebb megismeréséhez ismertetem a
2014-2018-as ciklusban folytatott tevékenységét. Az előző ciklusban az Országgyűlés öszszesen 730 törvényt fogadott el, ebből 221 új
törvény, míg 509 törvénymódosítás volt.
Emellett a plenáris ülés 101 országgyűlési határozat elfogadásáról is határozott. Az újonnan létrehozott Törvényalkotási Bizottság
összesen 122 ülést tartott az előző ciklusban,
melyeken 489 törvényjavaslatot és 27 határozati javaslatot tárgyalt meg, továbbá a bizottság tagjai összesen 450 saját módosítási szándékot nyújtottak be a megtárgyalt törvényjavaslatokhoz.

Súlyosabb eset, ha a képviselő a bizottsági
ülésen fizikai erőszakot alkalmazott, illetve
közvetlen fizikai erőszakkal fenyegetett vagy
arra hívott fel. Ebben az esetben a bizottság
kezdeményezheti a Házbizottságnál a képviselő képviselői jogai gyakorlásának felfüggesztését, illetve az esedékes tiszteletdíjának
csökkentésére vonatkozó eljárás megindítását. Az elnök a képviselő jogai gyakorlásának
felfüggesztése vagy esedékes tiszteletdíja
csökkentése tárgyában tett bizottsági javaslatról a házelnököt haladéktalanul tájékoztatja.
Ha az ülésen olyan rendzavarás történik,
amely a tárgyalás folytatását ellehetetleníti, az
elnök tárgyalási szünetet rendel el vagy berekesztheti az ülést.66

Ezek aránya az egyes éveket tekintve a következőképpen alakult. 2014-ben, az alakuló
ülést követően az Országgyűlés 122 döntést
hozott (44 új törvény, 53 törvénymódosítás és
25 országgyűlési határozat).67 Ebből a Törvényalkotási Bizottság 56 törvényjavaslatot és
1 határozati javaslatot tárgyalt meg, melyekhez 76 saját módosítási szándék érkezett. A
Törvényalkotási Bizottság 2014-ben 26 ülést
tartott. A 2015-ös évben 67 új törvényt, 163
törvénymódosítást (együttesen 230 törvény),
valamint 46 határozatot fogadott el a Tisztelt
Ház. Ezekből a Törvényalkotási Bizottság 43
ülésén 163 törvényjavaslat és 8 határozati javaslat került megtárgyalásra. A TAB saját módosítási szándékok száma 2015-ben 144 volt.

A bizottság működését titkárság segíti, amely
a bizottság elnökének irányítása alatt végzi
munkáját. A Törvényalkotási Bizottság

2016-ban 54 új törvény és 137 törvénymódosítás (összesen 191 törvény), valamint 24 országgyűlési határozat került elfogadásra. A

Ogytv. 48-49. §
TAB ügyrend 40. pont
66 TAB ügyrend 41-43. pont
2018/2.
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Az elfogadott törvények közül vannak olyan, amelyeket e Törvényalkotási Bizottság nem tárgyal, pl.
nemzetközi szerződés, költségvetés stb.
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Törvényalkotási Bizottság összesen 153 irományt tárgyalt meg, ebből 144 törvényjavaslat
és 9 határozati javaslat volt. A megtárgyalt irományokhoz a bizottság tagjai összesen 139
módosítási szándékot nyújtottak be. 2017ben az előző évekhez képest kevesebb javaslat került a Törvényalkotási Bizottság elé, annak ellenére, hogy a plenáris ülésen több javaslatot tárgyaltak meg és fogadtak el. Az országgyűlés 56 új törvényt, 152 törvénymódosítást (összesen 208), valamint 24 határozatot
fogadott el, a Törvényalkotási Bizottság ezekből összesen 128-at tárgyalt meg (120 törvény-, és 8 határozati javaslat), melyekhez 90
saját módosítási szándék érkezett. A 2018-as
évben a választásokig csak 4 törvényt és 2 országgyűlési határozatot fogadott el a Tisztelt
Ház. A Törvényalkotási Bizottság ebben a rövid időszakban 6 törvényjavaslatot és 1 határozati javaslatot tárgyalt, és mindösszesen 1
saját módosítási szándék érkezett a bizottság
felé.
2014-2018. ciklus
2014.
Megtárgyalt
törvényjavasla- 56 db
tok száma
Megtárgyalt
határozati ja- 1 db
vaslatok száma
57 db
Összesen:
Tab saját módosítási szán- 76 db
dékok száma
A bizottság
üléseinek
26 db
száma

2015. 2016. 2017. 2018.
163
db

144
db

120
db

6 db

8 db

9 db

8 db

1 db

171
db

153
db

128
db

7 db

144
db

139
db

90 db 1 db

43 db 27 db 24 db 2 db

A Törvényalkotási Bizottság ülésezését tekintve elmondható, hogy az előző ciklusban
122 ülést tartottak, melyeknek eloszlása a következőképpen alakult: 2014-ben 26, 2015ben 43, 2016-ban 27, 2018-ban 24, míg a
2014-2018-as ciklus utolsó évében csupán 2
ülése volt a bizottságnak. A 122 ülés időtartama összesen 153 óra 20 perc volt. A többi
bizottsággal összehasonlítva a Törvényalkotási Bizottság ülésezett a legtöbbször az előző
ciklusban, az ülések időtartamát tekintve
A Törvényalkotási Bizottság honlapján csak 2015.
május 7-től vannak fent a módosítási szándékok, így a
számolás innentől kezdődik.
2018/2.
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pedig egyedül az Igazságügyi Bizottság előzi
meg, 179 óra 50 perccel.
Érdekes lehet az is, hogy hány javaslatot tárgyalt meg a bizottság 46. § (1) bekezdés c)
pont szerint. Amint azt korábban már említettem, ebben az esetben az előterjesztő arról
ad írásban tájékoztatást, hogy a részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban nem tesz nyilatkozatot. Ennek következtében a törvényalkotás folyamata felgyorsulhat, ezért jelentőségét tekintve mindenképp érdemes néhány szót ejteni róla. A
2014-2018-as ciklusban összesen 186 alkalommal került sor a c) pont szerinti eljárásra,
179 törvényjavaslat és 7 határozati javaslat
esetén. Ez azt jelenti, hogy a Törvényalkotási
Bizottság által megtárgyalt 516 javaslatnak
több mint 30%-nál nem tett az előterjesztő
nyilatkozatot. A c) pont szerinti esetek aránya
a következőképpen alakult: 2014-ben 21 törvény- és 1 határozati javaslat, a ciklus második
évében 57 törvény- és 1 határozati javaslat,
2016-ban 50 törvény- és 3 határozati javaslat,
2017-ben pedig 51 törvény- és 2 határozati javaslat esetén nem tett az előterjesztő nyilatkozatot.
A saját módosítási szándékokról elmondható,
hogy az esetek döntő többségében a bizottság
kormánypárti tagjaitól érkeznek. Az előző
ciklusban benyújtott 450 saját módosítási
szándék közül csupán 57 érkezett az ellenzéki
tagok közül.68 A 2015-ös évben 10 saját módosítási szándékot az MSZP, 5-öt a Jobbik és
egyet független képviselő nyújtott be. 2016ban ez a következőképpen alakult: MSZP 18
db, Jobbik 10 db, LMP pedig 1 db-ot, 2017ben pedig az MSZP 5 db, az LMP és a Jobbik
bizottsági tagjai pedig 3-3 db módosítási szándékot nyújtottak be.
A 2018. május 7-i alakuló ülés óta a Törvényalkotási Bizottság 17 ülést tartott, melyeken
81 törvény- és 3 határozati javaslatot tárgyalt
meg. Ezek közül 56 törvényjavaslathoz öszszesen 70 db saját módosítási szándékot nyújtottak be a bizottság tagjai. Ezek közül az
MSZP 3 db-ot, a Jobbik 2 db-ot, a DK pedig
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1 db-ot nyújtott be, tehát 64 db-ot nyújtottak
be a bizottság kormánypárti tagjai. Ezekből is
látszik, hogy a saját módosítási szándékok kiemelkedően nagy hányadát a kormánypárti
képviselők nyújtják be.
A Törvényalkotási Bizottságnak alkotmányosságot és koherenciát biztosító szerepet
szántak a megalakításakor, ezzel szemben
megfigyelhető az a gyakorlat, hogy a bizottság
határoz szakpolitikai kérdésekben. Felvetődik
a kérdés, hogy a Törvényalkotási Bizottság
létrehozása nem üresítette-e ki a részletesvitaszakaszt, nem válik-e ezáltal egy kevésbé jelentős mozzanatává a törvényalkotásnak. A
2018-as alakuló ülés óta benyújtott saját módosítási szándékokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosító pontok igen jelentős része (majdnem fele) érdemi változtatást
céloz. Az ellenzéki képviselők által benyújtott
javaslatok minden esetben érdemi módosítást
várnak a bizottságtól. A módosító pontok következő nagy csoportját teszik ki azok, amelyek valamilyen jogtechnikai jellegű változtatást tartalmaznak, valamint a sok esetben kodifikációs, illetve nyelvhelyességi pontosítások is szép számmal találhatóak köztük.69 Általánosságban elmondható, hogy egy törvényjavaslathoz egy módosítási szándékot nyújtanak be (az ebben a ciklusban megtárgyalt 56
törvényjavaslat közül 47-hez egy módosítási
szándékot nyújtottak be, a többi esetében 2től 5-ig terjedően).
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VIII. Összegzés
Tanulmányomban a 2014 óta létező Törvényalkotási Bizottság létrehozását, felépítését és
működését mutattam be, ismertetve eközben
a törvényalkotás folyamatának jelenlegi szabályozását. Megállapítható, hogy egy európai
szinten is teljesen egyedülálló jogintézmény
született hazánkban, amely általános feladatés hatáskörével, és ügydöntő jogkörével a
többi bizottság felett helyezkedik át.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Törvényalkotási Bizottság a jogalkotás folyamatának meghatározó szereplőjévé vált. Mivel a
bizottsági részletes-vita szakasz nem az utolsó
állomása a törvény parlament előtti útjának, a
kormányzati döntéshozatal sok esetben még
nem alakít ki végleges álláspontot, hiszen a
Törvényalkotási Bizottság eljárása közben
még lesz lehetőség módosításokra. Ugyanakkor az is egy lényeges momentum, hogy a bizottság által megfogalmazott módosításokat a
Törvényalkotási Bizottság még egyszer átvizsgálja és dönt róla. Tehát a bizottság által
megfogalmazott módosításokat a Törvényalkotási Bizottságnak is el kell fogadnia ahhoz,
hogy a plenáris ülés elé kerülhessenek. Azonban, ha rögtön a Törvényalkotási Bizottság
ülésén hoznak be egy módosítási javaslatot,
az az elfogadását követően már biztosan eljut
a plénumhoz.

A benyújtott saját módosítási szándékok által
javasolt módosító pontok száma igen változó.
A 70 módosítási szándékból 31-ben 1-5 közötti módosító pontok találhatóak, 20-ban 610, 9-ben 11-20 közötti számú módosítási javaslat található. Az esetek viszonylag kis százalékában találunk ennél nagyobb számban
módosító pontokat a javaslatokban: 3 esetben
21-30 között, 2 esetben 31-40, és 5 esetben
40-nél több ponton kíván a benyújtó változtatni. Elmondható, hogy az ellenzék által benyújtott módosítási szándékok szinte minden
alkalommal kisszámú módosító pontot tartalmaznak, és minden esetben valamilyen érdemi változtatást céloznak meg.

Különlegessége tehát abban áll, hogy a részletes vitát lefolytató bizottságok módosító javaslatait felülvizsgálhatja, és anélkül, hogy erről a plénumot tájékoztatná, maga is dönthet
a sorsukról, valamint saját módosító javaslatot is megfogalmazhat. Mindezek alapján levonható az a következtetés, hogy a Törvényalkotási Bizottság tevékenységének jelentősége abban áll, hogy a bizottság dönt arról,
hogy végső soron mi is kerüljön a plenáris
ülés elé, mik azok a módosító szándékok,
amelyek az országgyűlés képviselők asztalára
kerülnek, amikről lehetőség van szavazást lefolytatni. Végső soron egy szűrőként vesz
részt a törvényalkotás folyamatában,

A 2018-as alakuló ülés óta benyújtott saját módosítási szándék között kb. 400 érdemi, kb. 200
2018/2.

jogtechnikai, 60 nyelvhelyességi, kb. 40 kodifikációs és
majdnem 100 vegyes módosító pontot találhatunk.
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kiválasztja, hogy melyek azok a javaslatok,
amelyek érdemesek arra, hogy a plénum elé
kerüljenek, ezzel nagymértékben befolyásolva
a jogalkotást.
Megállapítható az is, hogy lényegesen sok
esetben kerül szakpolitikai kérdés a Törvényalkotási Bizottság elé (arányaiban legtöbbször
a c) pont szerinti eljárások esetén, ugyanis ebben az esetben az előterjesztőnek rövidebb
ideje van a módosítások kidolgozására), holott ezek megvitatása alapvetően a szakbizottságok feladata lenne.70 A HHSz ugyan nem
zárja ki, hogy a bizottság érdemi módosításokat fogadjon el saját szándékként, ugyanakkor
ez a tendencia nincs összhangban a Törvény-

Eltekintve a kivételes eljárás, a HHSz-től való eltérés
és a visszaküldött törvények esetétől, ugyanis itt a bizottság kötelessége szakpolitikai kérdést tárgyalni.
2018/2.
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alkotási Bizottság létrehozásának céljával.
Több esetben került sor arra is, hogy a Törvényalkotási Bizottság a szakbizottságok által
elfogadott módosító javaslatot korrigálta,
pontosította az előterjesztői álláspontnak
megfelelően. Lényegi kérdés tehát, hogy
mindezek alapján a Törvényalkotási Bizottság
tevékenysége nem üresíti-e ki a szakbizottságok munkáját, és nem vesztenek-e aktivitásukból a szakbizottságok tagjai.71 A jövőben
megoldandó problémaként jelentkezik tehát,
hogy a szakbizottságok és a Törvényalkotási
Bizottság egymást erősítő szerepe valósuljon
meg, a szakbizottságok érdemi, a Törvényalkotási Bizottság pedig tisztán alkotmányossági funkciót töltsön be.

71
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Nyikos Bettina
doktorandusz
PTE ÁJK Doktori Iskola
A helyi rendeletek közzétételével,
kihirdetésével kapcsolatos
problémák a kormányhivatali
felügyelet működése mellett1
I. Bevezetés
„A helyi rendeletek közzétételével, kihirdetésével kapcsolatos problémák a kormányhivatali felügyelet működése mellett” című tanulmányom témájának megválasztásában jelentős szerepet játszott e téma iránti rendületlen
érdeklődésem, valamint az, hogy a közigazgatás törvényessége a közigazgatási jogi irodalom egyik leggyakrabban előforduló témaköre. A tanulmányom legfőbb célkitűzése,
hogy a hazánkban működő helyi önkormányzatok feletti törvényességi kontroll rendszerét, sajátosságait, valamint a leszűrhető tapasztalatokat megfogalmazzam koncentrálva
a helyi rendeletek kihirdetése és közzététele
vonatkozásában.
A tanulmányom felépítését tekintve elsőként
a helyi rendelet alkotás kialakulását, valamint
a jogforrási hierarchiában való elhelyezkedését vizsgálom, majd törvényességi felügyeletet, mint intézményt szeretném ismertetni. Az
intézmény áttekintését követően szeretnék kitérni a helyi rendeletalkotás szabályaira, középpontba helyezve a helyi rendeletek kihirdetését és közzétételét.
A témakörök áttekintése során gyakorlati példákkal szemléltetem a törvényességi felügyelet eredményeit a helyi rendeletek kihirdetése
és közzététele vonatkozásában a Baranya Megyei Kormányhivatal működése kapcsán.
Az önkormányzati rendeletalkotás helyét és
szerepét determinálja a helyi önkormányzati
rendszer helye a magyar közigazgatás rendszerében. Az önkormányzati rendeletalkotást
alapvetően meghatározza a központi és a
A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai
2018/2.
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helyi hatalom közötti viszony. A központi hatalom jogalkotása alapvetően koordinálja a
helyi jogalkotást. Bátran kijelenthetjük, hogy
az önkormányzati rendeletalkotás megfelelő
előkészítése esszenciális fontosságú. Következésképpen a kifogástalan előkészítés hiányában a normatív szabályozás nagy valószínűséggel nem fogja elérni célját, illetve a rossz
előkészítés minden célkitűzést meghiúsíthat.
A problémát tovább fokozhatja egy-egy jogszabály, ez esetben a rendelet nem ismerése –
nem megfelelő kihirdetése-, melynek gyakran
lehetnek hátrányos jogkövetkezményei.
Az elmúlt pár év jogszabályváltozásai -köztük
az új önkormányzati törvény, új közigazgatási
hatósági eljárási törvény, vagy a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény- magukban
hordozták azt a dilemmát, hogy az önkormányzatoknak is számos új döntést, rendeletet kellett alkotniuk, illetve módosítani a jelenlegi viszonyokhoz, amelynek következtében
egy hatalmas jogszabálytömeg keletkezett,
amelyet kezelni kell. A helyzetet pedig tovább
bonyolította a rendeletek egységes szerkezetben való feltöltése, melynek szabályait a későbbiek során ismertetem.
II. A helyi rendeletalkotás kialakulása
A helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogának kialakulása történelmi előzményekre
tekint vissza. A kezdetek egészen a középkori
magyar feudális társadalomig vezethetők viszsza, közvetlen történeti előzménye pedig a tanácsrendszerben a tanácsok működése és a
tanácsrendelet alkotásának joga. A helyi jogalkotásunk középkori emlékei a városi jogkönyvek, melyek a zömmel idegen eredetű
városjogokat foglalták magukban német vagy
latin nyelven. Például nagyszőllősi jogkönyv2,
vagy budai jogkönyv. Az egyik legjelentősebb
forrás a statútum, vagy rögzült magyar nevén
(helyhatósági) szabályrendelet. A statútumalkotás joga a városok megerősödésével tett
szert jelentőségre, ez körülbelül a 14-15. századra tehető, amikor is kialakultak a hazai városok, amelyek már éltek a statútumalkotás
jogával. A 16. századtól a vármegyék és a

1

2

keretében valósult meg.
Ugocsa vármegye /Ukrajna/ székhelyéről van szó.

KODIFIKÁCIÓ
NYIKOS BETTINA: A HELYI RENDELETEK KÖZZÉTÉTELÉVEL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK…

céhek is alkottak statútumokat. A helyi jogszabályok neve és kialakulása egymással párhuzamosan fejlődött. „Kithonich Directio
Methodikájának magyar fordításában a helyi
jogszabályt Kászoni János „végzés” - nek nevezi. A XIX. század magyar jogászai újabb
megfelelőket alkalmaznak, például Czövek
„kistörvény” – nek nevezi, Szlemenics „különrendelés” - nek, Frank „törvényszerű
rendszabás” - nak. Ez utóbbi elnevezések már
utalnak a szerzők által alkotott statútum-fogalmakra, illetve a statútumnak, mint jogforrásnak a keletkezésére, a feudális jogforrási
rendszerben elfoglalt helyére. A leggyakoribb
elnevezés a szabályrendelet, de ez elsősorban
az 1848 után működő önkormányzati testületek által kibocsátott jogforrásokra vonatkozik. A statútum-alkotásra (ius statuendi) vonatkozó első szabályozást Werbőczy István
Hármaskönyve3 tartalmazza.”4 Fontos kiemelni, hogy már ekkor leszögezték, hogy
nem lehetett ellentétes a helyi jog az országos
érvényű szokással, törvénnyel. A városok helyi jogalkotása a XVIII. – XIX. században statútumok, tanácsi normatív határozatokra terjedt ki.
1886 előtt a szabályrendeletek kötelező erejének forrása a királyi privilégium, vagy ősi szokás volt. A törvényi szabályozás körében az
1843. évi javaslat állapította meg a szabályrendeletek fogalmát és alkalmazási körét. A szabályrendelet olyan helyi viszonyok szabályozására determináltak, melyeket nem lehet az
egész országra kiterjedő hatállyal regulálni,
mert itt helyi viszonyokra kell tekintettel
lenni. A javaslat szerint szabályoknak neveztetnek olyan végzések, /Kászoni végzés/ melyek minden hasonló esetre nézve zsinórmértékül hozatnak. „Magyarországon az abszolutista állam a XVII-XVIII. században fokozatosan felszámolta a rendi önkormányzatokat,
egyre erősebben deformálta a városok szervezetét, nemkülönben ezek jogát. A
Az 1514-es országgyűlés elfogadta, a király aláírta, de
a királyi tanácsban ülő bárók nem akarták a köznemeseket is bevonni a kormányzásba, ezért a törvénnyé
nem fogadták be. Werbőczy ezután saját költségén
Bécsben kiadatta és eljuttatta a vármegyékhez, ahol a
bíróságok használni kezdték. A Tripartitum a magyar
szokásjog meghatározó gyűjteménye, és egészen 1848ig használatban volt.
2018/2.
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szabályrendeleteket az uralkodónak, a kormányszerveknek kellett jóváhagyniuk, a hatályos statútumokat pedig gyakran helyezték rövid úton hatályon kívül. A jogforrási hierarchiában a szabályrendeletek egyre lejjebb
csúsztak, egyre jelentéktelenebb helyi életviszonyok regulálására kárhoztatva. A reformkortól jelentek meg az első korszerű statútumok.”5 Kiemelkedően meghatározó volt e területen az 1870. évi XLII. tc. a köztörvényhatóságok rendezéséről, mellyel kapcsolatban
leszögezhető, hogy elsőként adott részletes
szabályozást a szabályrendelet-alkotási jogról.
1870. évi 42. tc. 2. §-a a következőkben szabályozta a szabályrendelet-alkotási jogot:
„Önkormányzati jogánál fogva a törvényhatóság saját belügyeiben önállólag intézkedik,
határoz, és szabályrendeleteket (statútumokat) alkot; határozatait és szabályrendeleteit
saját közegei által hajtja végre; tisztviselőit választja; az önkormányzati közigazgatás költségeit megállapítja, s a fedezetről gondoskodik;
a kormánnyal közvetlen érintkezik.”6 Ugyanezen törvény 5. §-a megvonja a szabályrendelet-alkotási jog határait: „Szabályrendeleteket
a törvényhatóság csak önkormányzati hatáskörének korlátai között alkothat. A szabályrendeletek a törvénnyel, s a kormánynak hatályban lévő szabályrendeleteivel nem ellenkezhetnek, a községek (faluk, mezővárosok)
önkormányzati jogait nem sérthetik, és csak a
szabályszerű kihirdetéstől számítandó 30 nap
után hajtathatnak végre.”7 Valamint meghatározó volt még a községek szabályrendelet-alkotási jogát szabályozó a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk. Ki kell
emelni, hogy a magyar jogtörténetben első alkalommal elismerte el a törvényhozó a községek jogalkotási jogát. Lényegében e törvénycikk megjelenésétől beszélhetünk helyi rendeletekről. A törvénycikk 29. §-a leszögezte,
hogy „a község szabályrendelete a törvénnyel,
a kormány és törvényhatóság hatályban levő
szabályrendeleteivel nem ellenkezhetik; a
Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei (doktori értekezés) 33.
oldal
5 Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei (doktori értekezés) 36.
oldal
6 1870. évi XLII. tc 2. §
7 1870. évi XLII. tc 5. §
4
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törvényhatósághoz azonnal fölterjesztendő,
és csak ennek nyilvános vagy hallgatólagos jóváhagyása után hajtathatik végre.”8 A törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. törvény újraszabályozta a szabályrendelet-alkotási jogot is. Fenntartotta a „magánfelek fellebbezési lehetőségét (8.§) és annak a miniszternek, akihez az adott szabályrendelet tárgyköre tartozott, a szabályrendeletet bemutatási
záradékkal kellett ellátnia, csak ennek megtörténtével volt kihirdethető, és a kihirdetést követő 30. napon végrehajtható.”9 A következő,
lényeges állomás –a teljesség igénye nélkül- a
vármegyei szabályrendeletek kihirdetéséről
rendelkezett, amelyet a közigazgatási eljárás
egyszerűsítéséről szóló 1901. évi 20. tc. 33. §a: „Az ügyviteli szabályzatban megállapítandó
módon minden vármegyében vármegyei hivatalos lap létesíttetik. A vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok a vármegyei hivatalos lap útján közlendők, s az illető lappéldány megjelenését követő nyolcadik napon kihirdetettnek tekintendők. Rendszerint a vármegyei hivatalos lapban tétetnek
közzé a középfokú hatóságok általános jellegű rendelkezései és közleményei is”10. „Az
előző korszak áttekintéséből is kiviláglik,
hogy a témakörben a magyar jogélet a jogszabályok kihirdetésének kérdésére fókuszált
leginkább. Rákfeneként előzetesen is nevesíthető két tény. Az egyik politikaelméleti. Mivel
egy marxista állam (és politikai berendezkedés) került kiépítésre 1949-től, ezért ez a
rendszer nem volt sem demokratikus, sem
megkülönböztetésektől mentes. A hivatalos
államideológia szerint a dolgozó osztály volt
a nép hatalmának letéteményese, akiket nem
ide soroltak, azok közül számosan megbélyegzéssel, üldöztetéssel, rosszabb esetben vagyonuk, szabadságuk, de akár életük elvesztésével is számolhattak. A másik rákfene, mely
jogi természetű, mindebből következően a
demokratikus centralizmus talaján álló marxista-leninista berendezkedésű államot kevésbé a jogszabályok, mint az MDP, később
az MSZMP vezető pártfunkcionáriusainak
akarata irányította, különös tekintettel a megszálló Szovjetunió politikai-hatalmi érdekeinek kiszolgálására.”11
1871. évi XVIII. tc. 29. §
1886. évi XXI. törvény 8. §
10 1901. évi 20. tc. 33. §
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Az 1949. évi XX. tv., amely Magyarország
második írott Alkotmánya, melynek 31. §-a a
következőket mondta ki a helyi jogalkotással
kapcsolatban: „A helyi tanácsok működési
körükben helyi rendeleteket hoznak, amelyek
nem ellenkezhetnek a törvénnyel, törvényerejű rendelettel, a minisztertanács, a miniszterek vagy a felsőbb tanácsok rendeleteivel. A
helyi tanácsok rendeleteit a szokásoknak
megfelelően kell közhírré tenni. A helyi tanácsok az alájuk tartozó tanácsoknak minden
olyan rendeletét, határozatát vagy intézkedését, amely az alkotmányba vagy alkotmányosan hozott jogszabályba ütközik, megsemmisíthetik, illetőleg megváltoztathatják.”12
Elengedhetetlen megemlítenünk a tanácsrendszerre vonatkozó jogalkotási kérdéseket.
„1945 és 1950 között a szabályrendelet-alkotás lehetősége fennállt, azonban a helyi igazgatás a fokozódó szovjet típusú centralizált
állammodell erősödése miatt kevéssé élt a kínálkozó lehetőségekkel. A helyi tanácsokról
szóló 1950. évi I. törvény (I. tanácstörvény)
lehetőséget biztosított arra, hogy a tanácsok
illetékességi területükön az állandó szabályozást igénylő kérdésekben szabályrendelet elnevezéssel helyi rendeleteket alkossanak. A
tanácsokról szóló 1954. évi X. törvény (II. tanácstörvény) értelmében lehetővé vált a tanácsrendeletek és a tanácsi határozatok kiadása. Ezek nem lehettek ellentétesek a felsőbb államhatalmi szervek és államigazgatási
szervek által alkotott jogszabályokkal. A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény (III. tanácstörvény) 33–34. § foglalkoztak a helyi jogalkotással, gyakorlatilag a II. tanácstörvény szövegét ismételve. Az I. tanácstörvénnyel kapcsolatban kiemelendő, hogy szabályozta a tanácsok jogszabályalkotó munkáját, valamint
kiemelten foglalkozott a rendeletek sorában a
szervezeti és működési szabályzatokkal. Ezek
voltak az egyedüli rendeletek, melyek jóváhagyáshoz kötöttek maradtak. A szabályozások
következményeként a tanácsrendszer végén
körülbelül 17.000-18.000 helyi rendelet volt
hatályban, köztük egyaránt megtalálhatunk
kötelezettségeket és megállapító jellegű
Koi Gyula: Jogalkotásunk szabályozásának fordulópontjai 74. oldal
12 1949. évi XX. tv 31. §
11
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rendelkezéseket előíró szabályozásokat. A
Rendszerváltást követően a helyi önkormányzatok jogállását és rendeletalkotását az Alkotmány, az Önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény valamint a Jogalkotásról szóló
1987. évi XI. törvény szabályozta.
A képviselő-testület az önkormányzati törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
továbbá törvény felhatalmazása alapján – annak végrehajtására – önkormányzati rendeletet alkot. „Az önkormányzati rendeletet a
képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg
a helyben szokásos – a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott – módon ki kell
hirdetni.”13 Ennek megfelelően rendelkezni
kell a szervezeti és működési szabályzatban,
hogy
- az önkormányzatnak van hivatalos lapja, a
kihirdetés abban történik, a kihirdetés időpontjaként a hivatalos lap megjelenésének hónapját és napját kell feltüntetni;
- az önkormányzatnak nincs hivatalos lapja,
ott az önkormányzati rendeletet – teljes terjedelmében – a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve kell kihirdetni. Hirdetésre szolgáló egyéb helyeken – hirdetőoszlop, hirdetőtábla, fal stb. – a közzététel történhet plakát formájában is. A fentiekből jól
kitűnik, hogy kezdünk elérkezni, közelíteni a
mai szabályozáshoz.
A következőkben a hatályos magyar szabályozást szeretném ismertetni, a 2011. évi
CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatiról elnevezésű jogszabályt, mely
alapjába véve határozza meg a helyi önkormányzatok működését. Kiemelendő még a
2011. évi CXXX. törvény a jogalkotásról,
mely részletes alaki, tartalmi szabályokat állapít meg a helyi rendeletek vonatkozásában.
Megemlíthető továbbá a 61/2009. (XII. 14.)
IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről, mely
szintén tartalmaz szabályozást a témával kapcsolatban.

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (2) bekezdése
2018/2.
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III. A helyi rendelet és a jogforrási
hierarchia viszonya
A hatályos szabályok megértéséhez elsőként
fontos megvizsgálnunk az önkormányzati
rendeletek jogforrási hierarchiában való elhelyezkedését. Hogy ezt megtehessük, szükséges megvizsgálnunk két alapfogalmat: a ’jogrendszer’ és ’jogforrás’ fogalmakat, ezekből
tudjuk levezetni a többi megállapítást. A jogrendszer nem más, mint adott államban, adott
időpontban hatályban lévő jogi normáink
összessége. A jogforrás alkotmányjogi értelemben egyrészt jelentheti a jog megjelenési
formáját (pl. törvény, rendelet, határozat, utasítás), másrészt jelentheti a jogalkotó szervet
is (pl. Kormány, miniszter). Ezzel összefüggésben beszélhetünk belső vagy külső jogforrásokról. Belső jogforrás az a hatalom, amely
a jogot alkotja (például Országgyűlés), amely
jogalkotó képességgel rendelkezik, míg külső
a jogszabály megjelenési formája, ami alapján
megismerhető az adott jogszabály (például
törvény). Továbbá, beszélhetünk közjogi
szervezetszabályozó eszközökről is, amelyek
közé a normatív határozatok és utasítások tartoznak. „Ezek a jogforrások Magyarországon,
mint a kontinentális jogcsaládba tartozó magyar jogrendszer keretében zárt rendszert alkotnak és hierarchikus rendbe rendeződnek.
A hierarchia alapját mindig az anyagi vagy
belső jogforrás államszervezetben elfoglalt
helye deklarálja. A hierarchia lényege, hogy az
alacsonyabb szinten álló jogszabály nem lehet
ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.
Tehát a jogforrás megalkotásánál elengedhetetlen tartalmi követelményként érvényesíteni
kell, hogy magasabb szinten álló jogforrás tartalmával ellentétes ne legyen, mert ez a jogforrás érvénytelenségéhez vezet. Ennek a jogforrási rendszernek a legalacsonyabb szintjén
áll a helyi önkormányzat rendelete, amely így
más jogszabállyal ellentétes nem lehet.
Az Alaptörvény T) cikk „(2) bekezdése alapján jogszabály a törvény, a kormányrendelet,
a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének
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rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök
szükségállapot idején kiadott rendelete.
(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.”14

1. ábra
Az ábra kivalóan illusztrálja a helyi önkormányzat jogforrási hierarchiában betöltött
szerepét, a legalacsonyabb szintű jogforrás tehát, mely semmilyen jogszabállyal nem lehet
ellentétes. A jogforrási hierarchia élén pedig
az Alaptörvény áll. Emellett meg kell említenünk, hogy nincs különbség a területi és a helyi önkormányzatok között, így a jogforrási
hierarchiában a helyi önkormányzat képviselőtestülete és a területi önkormányzat közgyűlése által kiadott rendelet között sincsen
aláfölé rendeltségi viszony. Valamint, bár
nincs az ábrán, de figyelembe kell venni tartalmi szempontból az európai közösségi jog,
uniós jogi aktusok által biztosított mozgásteret, vagyis a nemzeti hatáskörbe tartozó szabályozási tárgykör keretein belül kell maradni.
Az uniós normák közül kiemelhető 1985. évi
Strasbourgi Charta, az Európai Önkormányzatok Chartája. Ez egy nemzetközi egyezmény, nem uniós direktíva, a hozzá való csatlakozásnak az uniós tagság nem előfeltétele.
Az Európai Uniónak nincs egységes közigazgatási struktúrája. A Charta megpróbálja öszszefogni az egymástól eltérő önkormányzati
rendszerek közös vonásait és értékeit, valamint az aláíró tagországok kötelezettséget vállalnak a szabad és demokratikus önkormányzás
feltételeinek
megteremtésére
és
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) T)
cikk (2)-(3) bekezdés
2018/2.
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betartására. Magyarország a tanácsrendszer
idején nem tudta teljesíteni a Charta feltételeit, ezért a kihirdetésre 1997-ben került
sor (1997. évi XV.tv.), valamint 1994. július 1től kell alkalmazni.
Általánosságban négyféle érvényességi feltétel van, melyeknek együttesen kell fennállniuk. Az első, hogy jogalkotó hatáskörrel felruházott szervnek kell kibocsátania (parlament, önkormányzat). A második, hogy illeszkednie kell a jogforrási hierarchiába, tehát
egy önkormányzati rendelet nem állhat egy
törvénnyel ellentétben. (Az Alaptörvény 32.
cikk (3) bekezdésében is nyomatékosítva
van.) A harmadik követelmény, hogy megfelelő módon közzé kell tenni, ki kell hirdetni.
Ez lehetséges a Magyar Közlönyben, helyi lapokban. Végül, feleljen meg az előírt általános
és speciális eljárási szabályoknak, értjük ezalatt azt, hogy a jogszabály érvényessége 2/3os többséget kíván, garantálni kell azt.
IV. A helyi rendeletek kihirdetésével és
közzétételével kapcsolatos hatályos
szabályozás
A jog hozzáférhető, megismerhető, amely azt
jelenti, hogy bármely jogszabály csak kihirdetésével válhat érvényessé, majd hatályossá.
Nyilvánosság elől elrejtett, titkosított jogszabályok nem léteznek. A nyilvánosság kiterjed
mind a jogszabályelőkészítés folyamatára, a
jogszabálytervezetek nyilvánosságra hozatalára is. A jogszabályok kihirdetését rendszerint törvény szabályozza. A kihirdetés helye
többnyire a hivatalos lapokban történik, de
sor kerülhet az elektronikus felületen való
közzétételre is. Önkormányzati rendeletek kihirdetése a jelenleg a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett honlapon lehetséges. A jogszabályok kihirdetésén az írott jogszabályoknak azt az első hivatalos közreadását értjük, amely a jogosultja és
kötelezettek számára napvilágra hozza, megismerhetővé teszi a jogszabály elfogadott és
aláírt szövegét. A kihirdetés tehát a jogszabályoknál eleve feltételezi a joganyag nyilvánosságra hozatalát, amely mindenki számára
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lehetővé teszi a jogszabály megismerését. Mivel a „jogszabályok nem tudása nem mentesít”, vagyis senki sem hivatkozhat a szabályszerűen a publikált norma nem ismerésére,
ezért az államnak csak a jogszabályok hozzáféréséről, megismerésréről gondoskodnia
kell. Nagyon sok alkalommal viszont ez nem
is olyan egyszerű, mivel az önkormányzatok
saját internetes felületükön (honlapjukon)
nem vagy nem megfelelően tüntetik fel ezeket, illetve elmulasztják azt a kormányrendeletből fakadó kötelességüket miszerint feltöltsék azokat a Nemzeti Jogszabálytár online felületére, az njt.hu-ra, ezzel nem kis kellemetlenséget és anyagi károkat okozva az érintetteknek, beleértve saját magukat.
A jogszabályok kihirdetésén az írott jogszabálynak azt az első hivatalos közreadását értjük, amely a jogosítottak és kötelezettek tudomására hozza, vagy legalábbis általuk megismerhetővé teszi a jogszabály elfogadott és aláírt szövegét. A Szervezeti és Működési Szabályzatok gyakran beépített rendelkezése,
hogy a kihirdetett rendeletet a könyvtárban,
közintézményben is el kell helyezni. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok kihirdetés során
való megjelölése nem jogszabályszerkesztési
kérdés, az erre vonatkozó alapvető szabályokat törvényi szinten határozza meg a törvény,
és a részletszabályok meghatározására ad felhatalmazást. A jogforrási hierarchia élén lévő
jogszabályunk, az Alaptörvény számos rendelkezése tartalmaz a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat a kihirdetés,
közzététel, törvényességi felügyelettel kapcsolatban egyaránt. A 32. cikkben lefekteti,
hogy az önkormányzatoknak jogában áll rendeletet alkotni, valamint határozatokat hozni.
„Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”15 Az Alaptörvény megjelöli azt a felettes szervet, amelynek az önkormányzat alá van rendelve, még pedig a
kormányhivatalt, s meghatározza jogszabálysértés esetén azokat a jogkövetkezményeket,
amelyeket az önkormányzattal szemben a
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32.
cikk (2) bekezdés
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felettes szerv foganatosíthat. „A fővárosi és
megyei kormányhivatal kezdeményezheti a
bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen
alapuló rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító
döntésben meghatározott időpontig nem tesz
eleget, a bíróság a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli,
hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet vagy önkormányzati
határozatot a helyi önkormányzat nevében a
fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője
alkossa meg.”16 A részletes felügyeleti rendszer a későbbiekben olvasható.
A rendeletalkotás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ez a hatáskör át nem ruházható. A rendeletalkotáshoz a képviselő-testület minősített többségű szavazatára van szükség. Az Mötv. a kihirdetéssel kapcsolatban a
következő szabályokat fekteti le. „51. § (2) Az
önkormányzati rendeletet a képviselő-testület
hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját
honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat
az önkormányzati rendeletet a kihirdetését
követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek.
(3) Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett
szövege eltér az önkormányzati rendelet aláírt
szövegétől, a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az önkormányzati rendelet a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő hatodik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés
megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik.”17
„Az alkotmányjogi irodalom és a jogalkotás –
ha
nem
is
mindig
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32.
cikk (5) bekezdés
17 Mötv. 51. § (2)- (3)
16

KODIFIKÁCIÓ
NYIKOS BETTINA: A HELYI RENDELETEK KÖZZÉTÉTELÉVEL, KIHIRDETÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK…

következetesen – különbséget tesz a jogszabályok kihirdetése és közzététele(közlése)között. A kihirdetés alatt a mindenki számára
hozzáférhető, mindenkihez célzott első hivatalos közlést értjük. Ennek megfelelően a jogszabályoknak – mint mindenkire kötelező
normáknak – természetesen kihirdetésre kell
kerülniük. A kihirdetésnek mindig jogilag szabályozott módon, a jogszabályban meghatározott helyen és formában kell megtörténnie.
Közzétételről (közlésről) ezzel szemben akkor beszélhetünk, ha a szűkebb értelemben
vett kihirdetés valamelyik fogalmi eleme hiányzik, vagyis nem jogszabályról, és nem
első, vagy nem hivatalos publikálásról van
szó. Ennek megfelelően közzétételnek minősül a közjogi szervezetszabályozó eszközök
és egyéb dokumentumok nyilvánosságra hozatala, továbbá a jogszabályok és egyéb normák minden további tájékoztató (pl. oktatási)
célú közreadása.
„Az Alaptörvény a jogszabályok megalkotására vonatkozó hatáskör kapcsán alkotmányos követelményként fogalmazza meg, hogy
az általánosan kötelező magatartási szabály
a hivatalos lapban kerüljön kihirdetésre [T)
cikk (1) bekezdés]. Itt található emellett az a
rendelkezés is, hogy sarkalatos törvény az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének
szabályait eltérően is megállapíthatja.”18
A 2013. évi CL. törvény általános
közigazgatási rendtartásról, valamint a
jogalkotásról szóló 2010. évi XCCC. törvény
alapján nincs teorikus akadálya és nem kizárt,
hogy valamely önkormányzat – a település
internet-elektronikai
modernizációjára
tekintettel – a közel jövőben helyben
szokásos módon az önkormányzat honlapján
hirdesse ki rendeleteit. Elengedhetetlen
azonban ebben az esetben, hogy ennek
eljárási szabályait az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatában rögzíteni kell.
Érdekes kérdés még a jogszabály-előkészítés
nyilvánossága, amelynek tárgya készülő
Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és
Magyarország alkotmányos intézményei Szerkesztette
Trócsányi, László és Schanda, Balázs 72. oldal
2018/2.
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jogszabályok megismertetése, javaslattétel
joga.
A 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a
Nemzeti
Jogszabálytárról
részletesen
meghatározza, hogy milyen feltételeknek,
követelménynek kell megfelelni a Nemzeti
Jogszabálytárba való feltöltésnek. „4. § (1) A
Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni
valamennyi - 2013. június 30. után kihirdetett
- még hatályba nem lépett önkormányzati
rendelet kihirdetett szövegét. Ha a Kúria
önkormányzati tanácsa kimondja, hogy az
önkormányzati rendelet vagy annak
rendelkezése nem lép hatályba, az erről szóló
határozatnak a Magyar Közlönyben történő
közzétételét követően a döntéssel érintett
jogszabálynál erre haladéktalanul utalni kell.
(2) A Nemzeti Jogszabálytárban - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - egységes
szerkezetű szöveggel közzé kell tenni
valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett
és
a
lekérdezés
napján
hatályos,
önkormányzati rendeletnek - ideértve a 2013.
június 30. után kihirdetett önkormányzati
rendelettel megváltoztatott önkormányzati
rendeletet is a) a lekérdezés napján hatályos szövegét, és
b) a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát.
(3) A 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett, 2013. június 30. napját követően
megváltoztatott és a lekérdezés napján hatályos önkormányzati rendelet esetében a Nemzeti Jogszabálytárban a rendelet lekérdezés
napján hatályos egységes szerkezetű szövegét,
és a lekérdezés napját követő egy időállapotát
kell közzétenni.
(4) A jegyző a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek és
az igazságügyért felelős miniszternek a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül továbbítja az önkormányzati rendeletet és annak valamennyi időállapota szerinti egységes
szerkezetű szövegét.
(5) A jegyző az egységes szerkezetű szöveget az önkormányzati rendelet vagy az
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önkormányzati rendeletet megváltoztató önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt
munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzéteszi.”19
A szigorú előírásokból levonható a
következtetés,
hogy
a
nyilvánosság
kiemelkedő szerepet kap a rendeletalkotási
kezdeményezés
folyamatában
is.
Rendeletalkotási kezdeményezés származhat
törvényből, jogalkalmazói, illetve Képviselőtestületei indítványból. Kiemelendő, hogy e
jogszabály területi hatálya kizárólag az
önkormányzat közigazgatási területére terjed
ki. „Az önkormányzati rendelet esetében a
helyi önkormányzat közigazgatási területén a
természetes személyekre, jogi személyekre és
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, az 5. § (1a) bekezdés szerinti
esetben a társulásban részt vevő helyi
önkormányzatok, az 5. § (1b) bekezdés
szerinti esetben a társult Képviselőtestületben
részt
vevő
települési
önkormányzatok közigazgatási területén a
természetes személyekre, jogi személyekre és
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.”20
A jogszabály előkészítőjének az előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével fel kell mérni a
szabályozás
várható
következményeit,
eredményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről az önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat Képviselőtestületét kötelezően informálni kell. Az
előkészítés fázisa változó, hiszen a legtöbb
esetben az önkormányzati rendelet tárgya
határozza meg az előkészítő szervezetet is,
viszont ezzel nem arra szeretnék utalni, hogy
mellőzhetővé válik a jegyző, mivel jogszabály
ezt kizárja, viszont nem jogszabályellenes, mi
több esetenként evidens, célszerű, hogy egy
szakmai, specializálódott szervezet is részt
vegyen e procedúrában.
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következményét, a megalkotás indokát, célját,
valamint a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket. Amennyiben a rendelet tervezete
elkészült, e folyamatot követi a véleményezési
szakasz. Véleményezési szakasz a rendelet
tárgyától függően más- más szervet, szervezeteket érinthet. Véleményezhetnek tehát bizottságok, jogalkalmazók, lakosság –közszemlére tétel útján-, illetve a társadalmi szervezeteknek is kiemelkedő szerepe lehet. Végül a tervezetet a Képviselő-testület elé terjesztik, a szakszerű előterjesztésben pedig
kétség kívül a jegyzőnek van a legnagyobb
szerepe. A rendeletek elfogadása általában két
fordulóban történik, előszőr is elkészíti az
előterjesztést, melyet előzetesen a Képviselőtestületi tagoknak kiad, majd az ülésen megtárgyalják, ezt követően a jegyző megalkotja a
végleges rendeletet, majd ő és a polgármester
is egyaránt kézjegyével látja el. Végezetül elérkezünk a kihirdetéshez, amikor a jogszabály
az önkormányzat honlapjára, illetve az njt.hu
weboldalra feltöltésre kerül, illetve kihirdetik
a helyben szokásos módon, melynek ugyebár
több módozata is lehet. Kézenfekvő az a kérdés, hogy milyen is a jó helyi honlap, ugyanis
kevés azon honlapok száma, melyek kifogástalannak, egyszerűnek bizonyulnak. Számos
helyi honlap működik, amelyen egyszerűen
képtelen kiigazodni. Ez több szempontból is
aggályos a megismerhetőség, közzététel
szemszögéből. Sok esetben önmagában a
honlapon is nehéz eligazodni, vagy megtalálni
a rendeletek helyét, annak ellenére, hogy az
önkormányzatok, honlapjuk felépítését illetően nagyjából azonos sémát követnek. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ha valaki
meg is találja az adott rendeletet a honlapon,
azonban ezzel még nincs vége a keresgélésnek, mivel számos önkormányzat mellőzi a
keresést megkönnyítő keresőprogramok
használatát.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell különböző impulzusokat, mint például társadalmi
gazdasági, költségvetési hatásokat, szabályozás szükségességét, meg nem alkotásának
338/2011 (XII. 29.) Kormányrendelet A Nemzeti
Jogszabálytárról
2018/2.
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V. Törvényességi felügyelet
Az Alaptörvény szerint helyi önkormányzat a
rendeletet a kihirdetését követően azonnal
megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. „Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendeletet vagy annak
valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A fővárosi
és megyei kormányhivatal kezdeményezheti a
bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen
alapuló rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító
döntésben meghatározott időpontig nem tesz
eleget, a bíróság a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli,
hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet vagy önkormányzati
határozatot a helyi önkormányzat nevében a
fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője
alkossa meg.”21
A Kormány a fővárosi-és megyei
kormányhivatalok útján biztosítja a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletét,
amelyet a Törvényességi Felügyeleti
Főosztályon keresztül lát el. A törvényességi
felügyelet célja a helyi önkormányzat
Képviselő-testületének,
bizottságainak,
polgármesterének, jegyzőjének, amennyiben
van, részönkormányzatának, társulásának
jogszerű működésének vizsgálata. A
felügyeleti eszközök repertoárja igen
sokszínű, közülük a rendeletalkotással
kapcsolatos
konstrukciót
szeretném
közelebbről megvizsgálni.
Az Mötv. részletes leírást ad erre
vonatkozóan:
„Amennyiben
az
önkormányzati rendelet Alaptörvénybe
ütközik, a kormányhivatal a miniszter útján
kezdeményezi a Kormánynál a rendelet
alkotmánybírósági felülvizsgálatát, ha a
törvényességi
felhívás,
illetve
a
kezdeményezés a Képviselő-testület vagy a
2011. évi Alaptörvény 32. cikk (4)-(5)
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 136§ (1)-(2)
2018/2.
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társulási tanács összehívását illetően, valamint
e törvényben meghatározott esetben a
Képviselő-testület vagy a társulási tanács
ülésének összehívása eredménytelennek
bizonyult.
A kormányhivatal az indítvány tervezetét a
helyi
önkormányzatok
törvényességi
felügyeletéért felelős miniszternek történő
megküldésével egyidejűleg megküldi az
érintett helyi önkormányzatnak is.
A kormányhivatal kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet jogszabállyal
való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejűleg az indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.”22 Megállapítható, hogy a jogszabályok megalkotását követően két alkotmányos szervnek is megküldhető: alaptörvény-ellenesség esetén az Alkotmánybírósághoz, a rendelet más jogszabállyal
való összhangjának való vizsgálatát pedig a
Kúria végzi. A helyi önkormányzatok azonban nem csak rendeleteket, hanem határozatokat is alkothatnak, melyek felülvizsgálatát
pedig a közigazgatási és munkaügyi bíróság
végzi. Kiemelendő, hogy nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása
azokra a helyi önkormányzat és szervei által
hozott határozatokra amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból
származó vitának (kivéve ha a határozat a
munkavállaló javára történő jogszabálysértést
tartalmaz), vagy jogszabályban meghatározott
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, vagy amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében a
kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét vizsgálhatja.
A törvényességi felügyelet eredményességének vizsgálatához hozzájárult a Baranya Megyei Kormányhivatali jelentés23, melyet megküldtek a számomra. A vizsgálat a megyében
található 302 helyi önkormányzat összesen 60
önkormányzati hivatal, mely a megyei közgyűlés hivatala mellett 5 polgármesteri
Jelentés munkatervi feladatról jegyzőkönyv és rendelet felterjesztés
23
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hivatalt és 54 közös önkormányzati hivatalt
érint. Önállóként jelenik meg továbbá a 264
nemzetiségi önkormányzat és a 85 önkormányzati társulás. Az NJT-TFÍKM-ben regisztrált megyei felhasználók száma mindezek
alapján jelentősnek tekinthető, összesen 409
önálló partnerrel történik a törvényességi felügyeleti írásbeli kapcsolattartás.
A Kormányhivatal a jelentésében vizsgálta
azt, hogy az önkormányzati rendeletek határidőben felterjesztésre kerülnek-e, továbbá a
helyi önkormányzatok által megalkotott önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben feltöltésre kerültek-e a meghatározott informatikai rendszeren keresztül. Az NJT felületen jelenleg nem érhető el információ a
rendeletek publikálásának idejéről. A kijelölt
referens elektronikus levélben ugyan értesítést kap az új rendeletek, időállapotok publikálásáról, azonban ezek az automatikusan generált levelek nem képezik megfelelő alapját
törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásához, mivel ismernünk kellene a publikálás
pontos időpontját. Az NJT-re feltöltött rendeletek száma a jegyzők által szolgáltatott
OSAP24 adatoktól eltér, 2017-ben még 404,
2018. első félévében már 47 rendelettel kevesebb annál. Az eltérés több dologra vezethető
vissza, egyrészt az adatszolgáltatásban meglévő esetleges adminisztrációs problémákra,
másrészt a publikálni elmulasztott rendeletekre.
A jelentésben elsősorban az NJT statisztika
időállapotokra vonatkozó rovatát mérték öszsze az összes publikált rendelet számával25,
mely a dolgozat 1. mellékletét képezi. Azoknál az önkormányzatoknál, ahol ez a szám
egyezett vagy csak kis mértékben tért el valószínű, hogy a határidők betartását, valamint az
egységes szerkezetű rendeletek közzétételi
kötelezettségének teljesítését jelentette.
A jelentés elkészítése során a jogértelmezési
kérdésként merült fel, hogy a kizárólag módosító rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeleteket közzé kell-e tenni az NJT felületen. A Jat. 12. § -a, valamint 13. § (2)
24

25

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
1. melléklet

2018/2.
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bekezdése értelmében a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, a végrehajtottá vált rendelkezés pedig a végrehajtottá
válást követő napon hatályát veszti. Tekintettel arra, hogy a közzétételi kötelezettség a hatályos rendeletekre vonatkozik, egyes jegyzők
jogértelmezése szerint a hatályukat vesztett
módosító rendeletek publikálása nem kötelező.

3. ábra26
E téves jogalkalmazási gyakorlatra tekintettel
kiemelt figyelmet fordított a Kormányhivatal
arra, hogy az önkormányzatok publikálják-e
módosító rendeleteiket. Vizsgálatuk szerint
mindössze 9 önkormányzat egyáltalán nem
teszi közzé módosító rendeleteit, 48 esetben
csak részleges a közzététel, illetve a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg egyértelműen a mulasztás. 104 önkormányzat
közzéteszi és a Jat. hivatkozott szakaszai szerint hatályon kívül is helyezi kizárólag módosítást, hatályon kívül helyezést tartalmazó rendeleteit. A fennmaradó 141 önkormányzat
közzéteszi módosító rendeleteit, de azok hatályon kívül helyezésére nem kerül sor.
A vizsgálat eredménye szerint az önkormányzatok 42%-a esetében az egységes szerkezet
előállítása valamennyi módosítás esetében
megtörténik. Az egységes szerkezetű időállapot előállítása 89 önkormányzatnál részben
megvalósult, ez az önkormányzatok 29%-át
jelenti.
Baranya Megyei Kormányhivatal Jelentés munkatervi feladatról jegyzőkönyv és rendelet felterjesztés 4.
oldal
26
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4. ábra27
Az egységes szerkezet publikálása túlnyomóan a költségvetési rendeletek módosítása
esetén marad el. Az egységes szerkezetű rendeletek közzétételét az 5. számú ábra szemlélteti. Az egységes szerkezet közzétételét esetenként a technikai, az NJT felület kezeléséhez szükséges ismeretek hiánya okozza. Az
NJT ugyan részletes útmutatót tartalmaz az
egységes szerkezetű rendeletek, időállapotok
létrehozatalának módjáról, ennek ellenére
több esetben nem megfelelő módon történik
a publikálás.

.

5. ábra28

A vizsgálat eredményeként 10 törvényességi
felhívás kibocsátására került sor. Törvényességi felhívást elsősorban a súlyosabb mulasztások alapozták meg, egyebek között az egységes szerkezet közzétételének teljes hiánya,
Baranya Megyei Kormányhivatal Jelentés munkatervi feladatról jegyzőkönyv és rendelet felterjesztés 5.
oldal
27
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több rendelet publikálásának elmulasztása.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletek publikálása jogszabályi rendelkezés
alapján kizárólag a jegyző felelősségébe tartozik, a törvényességi felhívások címzettje valamennyi esetben a jegyző volt. A 10 felhívás
összesen 1 városi, valamint 41 községi önkormányzat rendeleteinek publikálásával összefüggő mulasztások megszüntetésére irányult.
A törvényességi felügyeleti eljárás a jelentés
benyújtásakor a határidő későbbi időpontban
történő lejárta miatt még folyamatban van. A
rendelet publikálás vizsgálata során tapasztalt
csekélyebb hiányosságok esetében a kormányhivatalok elkerülik a törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását. Önmagában
például az NJT használatára vonatkozó útmutatóval összhangban nem álló rendeletpublikálás álláspontunk szerint nem képez
elegendő alapot törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazásához. Hasonló a helyzet, amikor a jegyző nem szerkeszthető formában,
hanem például szkennelt, vagy pdf formátumú csatolmányként tölti fel a rendelet szövegét.
a) A törvényességi felhívás
Ha a kormányhivatalnak jogszabálysértés jut
a tudomására, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Ekkor érintett a felhívásban foglaltakat
köteles megvizsgálni és a megadott határidőn
belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy
egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban
tájékoztatni. Amennyiben megadott határidő
eredménytelenül telt le a kormányhivatal a
törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben
dönt. Két szempontot kell mindvégig figyelembe venni: egyrészről azt, hogy a törvénysértés minél előbb szűnjön meg, másrészről
pedig azt, hogy az alanyoknak legyen elegendő ideje a jogsértés megszüntetésére. A
törvényességi felhívásra nézve a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.)
Korm.
rendelet
tartalmaz
további
Baranya Megyei Kormányhivatal Jelentés munkatervi feladatról jegyzőkönyv és rendelet felterjesztés 6.
oldal
28
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szabályokat. A Korm. rendelet lehetőséget ad
a határidő meghosszabbítására, amelynek elrendelése a kormányhivatal mérlegelési jogkörébe tartozik, azonban a hivatal is csak abban az esetben élhet vele, ha az érintett az
efajta szándékát előzetesen, írásban jelezte a
kormányhivatal felé.
b) A képviselő-testület összehívásának kezdeményezése, valamint e törvényben meghatározott esetben
összehívása
A kormányhivatal kezdeményezheti a
polgármesternél a képviselő-testület ülésének
összehívását, ha törvényességi kérdések
képviselő-testület által történő megtárgyalása
a
helyi
önkormányzat
törvényes
működésének biztosítása érdekében indokolt.
Ebben a speciális esetben az ülés összehívása
során a kormányhivatal eltérhet a helyi
önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott szabályoktól.
c) Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése
esetére
alkotmánybírósági
felülvizsgálat
kezdeményezése,
önkormányzati
rendelet
jogszabállyal
való
összhangja
bírósági
felülvizsgálatának kezdeményezése
Az önkormányzati rendelet Alaptörvénybe
ütközése esetén a kormányhivatal a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért
felelős
miniszter
útján,
az
Alkotmánybíróságról szóló törvényben
meghatározott
formai
és
tartalmi
követelményeknek megfelelő indítvány
tervezetének megküldésével egyidejűleg
kezdeményezi
a
Kormánynál
az
önkormányzati rendelet alkotmánybírósági
felülvizsgálatának
indítványozását.
A
kormányhivatal az indítványt a Kormánynak
megküldött kezdeményezéssel egyidejűleg
megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.
(utólagos normakontroll indítványozásának
kezdeményezése) A kormányhivatal a helyi
önkormányzat
tájékoztatásának
kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására
nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől
számított
tizenöt
napon
belül
kezdeményezheti
a
Kúriánál
az
önkormányzati rendelet jogszabállyal való
összhangjának felülvizsgálatát.
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d) Önkormányzat határozata felülvizsgálatának
kezdeményezése a Törvényszéknél
A kormányhivatal kezdeményezheti a
törvényszéknél az önkormányzati határozat
felülvizsgálatát. A törvényszék a határozat
végrehajtását
felfüggeszti,
ha
a
jogszabálysértő önkormányzati határozat
végrehajtása
a) közérdek súlyos sérelmével vagy
b) elháríthatatlan kárral járna.
e) Önkormányzati határozathozatali és feladatellátási kötelezettség elmulasztása
A kormányhivatal a helyi önkormányzat
tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a
tájékoztatás adására nyitva álló határidő
eredménytelen leteltétől számított tizenöt
napon
belül
kezdeményezheti
a
törvényszéknél a helyi önkormányzat
törvényen
alapuló
egyrészt
a
határozathozatali
kötelezettsége
elmulasztásának megállapítását és a határozat
meghozatalára való kötelezést (határidő
tűzésével),
vagy
a
feladat-ellátási
(közszolgáltatási)
kötelezettsége
elmulasztásának megállapítását és a feladat
elvégzésére való kötelezést (határidő
tűzésével). A bíróság által kitűzött határidő
elmulasztása
esetében
ha
a
helyi
önkormányzat a törvényszék által megadott
határidőn
belül
nem
tesz
eleget
határozathozatali kötelezettségének, akkor a
kormányhivatal a határidő leteltét követő
harminc napon belül kezdeményezheti a
törvényszéknél a mulasztás kormányhivatal
által történő pótlásának az elrendelését az
önkormányzat költségére.
f) Képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése
A kormányhivatal javasolhatja a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért
felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a
Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen
működő képviselő-testület feloszlatását.
g) Központi költségvetésből járó támogatás
visszatartásának megvonásának kezdeményezése
A kormányhivatal kezdeményezheti a Magyar
Államkincstárnál a központi költségvetésből
járó támogatás jogszabályban meghatározott
részének visszatartását vagy megvonását.
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h) Per indítása a polgármester tisztségének
megszüntetése iránt
A kormányhivatal pert indíthat a sorozatos
törvénysértést
elkövető
polgármester
tisztségének megszüntetése iránt.
i) Fegyelmi eljárást kezdeményezése
A
kormányhivatal
fegyelmi
eljárást
kezdeményezhet a helyi önkormányzat
polgármestere ellen és a polgármesternél a
jegyző ellen.
j) Állami Számvevőszék vizsgálatának
kezdeményezése
A kormányhivatal kezdeményezheti a helyi
önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat
lefolytatását az Állami Számvevőszéknél.
k) Szakmai segítséget nyújtás
A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt a
helyi önkormányzatnak a feladat és
hatáskörébe tartozó ügyben.
l) Törvényességi felügyeleti bírság
A kormányhivatal a helyi önkormányzattal
szemben törvényességi felügyeleti bírságot
állapíthat meg, a) ha a jegyző a
kormányhivatal felhívása ellenére a megadott
határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv
megküldési kötelezettségének;
b) ha a polgármester, a jegyző határidőben
nem tesz eleget a kormányhivatal
információkérésre irányuló megkeresésének;
c) ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi
önkormányzat jogalkotási, határozathozatali,
feladat-ellátási
(közszolgáltatási)
kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság
által tűzött határidő eredménytelenül eltelt;
d) ha a kormányhivatal kezdeményezése
alapján a képviselő-testület nem folytatja le
határidőben a polgármester, valamint a
polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást.
A bírság mértéke: A törvényességi felügyeleti
bírság legkisebb összege esetenként a
köztisztviselői illetményalap, legmagasabb
összege
esetenként a
köztisztviselői
illetményalap
tízszerese.
A
bírság
kiszabásának
elvei:
A
törvényességi
felügyeleti
bírság
kiszabásánál
a
kormányhivatal figyelembe veszi: a) a
jogellenes kötelezettségszegés súlyát;
2018/2.
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b) a helyi önkormányzat költségvetési
helyzetét,
c) az előző bírságok számát és mértékét.
A kormányhivatal bírságot megállapító
döntésére a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény
előírásait
megfelelően
kell
alkalmazni. Jogorvoslat: A kormányhivatal
bírságot megállapító döntésének bírósági
felülvizsgálatát kérheti a helyi önkormányzat
a döntés közlésétől számított tizenöt napon
belül. A törvényszék a kormányhivatal
döntését megváltoztathatja, a kormányhivatal
új eljárás lefolytatására nem kötelezhető.
m) A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség
elmulasztásának megállapítása és jogalkotási
kötelezettsége pótlása
A kormányhivatal a helyi önkormányzat
egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a
Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási
kötelezettsége
elmulasztásának
megállapítását, ha a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét
elmulasztotta.
Ha a helyi önkormányzat a Kúria által
megadott határidőn belül nem tesz eleget
jogalkotási
kötelezettségének,
a
kormányhivatal a határidő leteltét követő
harminc napon belül kezdeményezi a
Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által
történő orvoslásának az elrendelését. A
kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi
önkormányzat nevében, az önkormányzati
rendeletre irányadó szabályok szerint alkotja
meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal
vezetője írja alá és a Magyar Közlönyben kell
kihirdetni. A kihirdetett rendeletet a
kormányhivatal
megküldi
a
helyi
önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik a
kihirdetett rendeletnek a szervezeti és
működési szabályzatban az önkormányzati
rendeletek kihirdetésére meghatározott
szabályokkal azonos módon történő
közzétételéről. A kormányhivatal vezetője
által a helyi önkormányzat nevében
megalkotott rendelet helyi önkormányzati
rendeletnek minősül azzal, hogy annak
módosítására és hatályon kívül helyezésére a
helyi önkormányzat kizárólag a következő
önkormányzati választást követően jogosult,
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ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal
vezetője jogosult.
Megállapítható, hogy a rendeletalkotás folyamata igen komplex és a felette álló felügyeletnek manapság igen nagy hatása van, hiszen
ritkábban találkozhatunk hanyag jogalkotókkal, bár a törvényességi felügyelet fennállása
sem hozta magával a hibátlan helyi rendeletalkotást, továbbra is találkozhatunk formai,
tartalmi zavaros értelmezhetetlen rendeletekkel, amelynek kiküszöbölése viszont kardinális fontosságú, hiszen a jogalkotó esetleges
hanyagsága, szakmai hiányosságai következtében mind a jogalkalmazó, mind a jogszabály
címzettjei kedvezőtlen következményeket
szenvedhetnek el, igazságtalanság érheti őket,
amelynek eredményeképp jogbizonytalanság
keletkezhet. Ennek maradéktalan megvalósítása nem érvényesül a fennálló törvényességi
felügyelet mellett sem, azonban a problémák
megoldása jó irányban halad. A törvényességi
felügyeleti eljárás két jól elkülöníthető állomásra osztható, amelyek részletes szabályait a
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1-2. §-ai
tartalmazzák. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a felügyeletei eljárás a vizsgálati szakasszal kezdődik, amelyet a kormányhivatal hivatalból vagy bejelentésre indíthat
meg. A kormányhivatal vizsgálata az Mötv.
132. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározottakra terjed ki. Ha a kormányhivatal jogszabálysértést nem észlel, az eljárás külön döntés
meghozatala nélkül lezárul. Kiemelendő,
hogy a kormányhivatalnak lehetősége van korábban már vizsgált önkormányzati intézkedés újbóli vizsgálat alá vonására is. A vizsgálati szakaszt az intézkedési szakasz követi,
amelyre akkor kerülhet sor, ha a kormányhivatal az önkormányzati intézkedéssel öszszefüggésben jogszabálysértést észlel, vagy
ha az érintett nem tesz eleget a kormányhivatal kérésére az információ adásnak. A
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében, ha a törvényességi felhívás nem vezet
eredményre, más törvényességi felügyeleti
A jogalkotásról szóló törvény 2.§ (3) bekezdés
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági
stabilitásáról 32. §
31
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed0dr5eo0dt3ee6em3cj0by9b
w6ca1cc4cc5ca6d
2018/2.
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eszköz alkalmazható, illetve egyidejűleg több
eszköz is igénybe vehető mindaddig, amíg a
jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.
VI. A helyi rendeletek kihirdetésének
elemzése
A jogalkalmazásban az egyik legfontosabb
kritérium, hogy a jogalkalmazó meghatározza, hogy mit alkalmaz és meddig, illetve
amit hatályon kívül helyeztek ne alkalmazza.
Azt, hogy mikortól kell alkalmazni a rendeleteket arra a kihirdetés napja adja meg a választ, figyelemmel a felkészüléshez szükséges
időtartamra. Jat. 2. § (3) bekezdése szerint „A
jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy
kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre”29. E jogszabályi hivatkozás különösen akkor fontos, amikor a rendelet az
érintett közegre nézve valamely hátrányos
jogkövetkezményt ír elő. Például a lakosok részére a korábbinál nagyobb mennyiségű adót
ró ki. Törvényi szinten szabályozva van a 30
napos határidő, amely következőt fekteti le: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt,
mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
legalább 30 napnak el kell telnie.”30 Ilyen
esetre példa Pázmánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 15/2016. (XII.30.)
önkormányzati rendelete a helyi adókról31,
melyben a kihirdetés és hatályba lépés között
nem telik el a 30 nap, csupán 15. Még egy
példa Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról32, ahol a
hatálybalépés és a kihirdetés között egy nap
telt el. Megállapíthatjuk, hogy nem telt el
megfelelő idő a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre. A Jat. nem tiltja meg a kihirdetés napján való hatályba lépést, azonban rögzíti, hogy ebben az esetben a hatályba lépés
napját órában kell meghatározni. Diósjenő
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg2ed9dr4eo9dt2ee1em6cj5bz2b
x3by2ce5cd4bz1f
32
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rendeletében33 például hiányzik a rendeletben
a záró rendelkezés és egyúttal a rendelet kihirdetése és hatálybalépésének ideje is. Mátraszele Község rendeletében a következő módon alakul a kihirdetés megjelölése:„6.§. 1. Ez
a rendelet a kihirdetése napját követő napon
lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.”34 Ebben az esetben
nincs megjelölve a keltezés, kihirdetés napja,
így a hatályba lépés napja sem egyértelmű.
Számos helyi önkormányzat jogalkotási rendjében találkozhatunk hasonló sajátosságokkal.

fordított a kormányhivatal a vizsgált időszakot követő felterjesztési gyakorlatra. Amenynyiben a megtett törvényességi felügyeleti intézkedések ellenére sem mutatkozott javulás,
úgy további eszközök alkalmazására került
sor az éves munka kiértékelése alapján. A
vizsgálat alapján összesen 204 törvényességi
felhívást, 9 információkérést és 22 szakmai
segítségnyújtás küldését eredményezte. A
2017. évben, a vizsgálaton kívül, de annak
tárgykörében további 77 törvényességi felhívás kibocsátására is került sor. A jelentés szerint a mulasztások pótlása folyamatos.

A 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a következőket rögzíti. „2. § A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét
az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított
informatikai rendszeren keresztül megküldi a
kormányhivatalnak.

VII. Összefoglalás

6. ábra35
A diagramm az időben és határidőn túl beérkezett jegyzőkönyveket mutatja a 2017. és
2018. években. A felterjesztett összes jegyzőkönyv 34%-a érkezett be 15 napon belül, 29%
30 napon belül. További 21% 60 napon belül
került felterjesztésre, 16% esetében a mulasztás súlyosabb, a késedelem 60 napot meghaladó. Az ellenőrzés alapján beazonosított önkormányzatok esetében kiemelt figyelmet
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg2ed9dr4eo3dt6ee7em2cj3cd2c
d9cb6ce7ce0i
34
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed5dr2eo9dt6ee1em0cj5by6b
y3cf6cd9cb2cb5l
2018/2.
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A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a
törvényességi felügyelet célja, hogy a helyi
önkormányzatok működése, döntései jogszerűek legyenek, illetve jogszabálysértés esetén
az érintettek a törvényességi felhívásra tekintettel azt minél előbb megszüntessék. A korábban már eltörölt és ma már továbbfejlesztett törvényességi ellenőrzés tapasztalataiból
leszűrhető, hogy az ellenőrzési jog nem elegendő a céloknak az eléréshez, ezért szükség
volt egy intenzívebb eszköz, a felügyelet bevezetésére. Megállapítható továbbá, hogy a
novumként bevezetett felügyeleti eszközök
bevezetésével, köztük a felügyeleti bírság, a
jogalkotó célja az volt, hogy a kormányhivataloknak még több lehetőséget biztosítson a
törvénysértő állapot mielőbbi megszüntetésére. Véleményem szerint létfontosságú volt
az új eszközök bevezetése, mivel ezáltal a jogszerű működés és döntések meghozatala sokkal valószínűbb. Konklúzióként levonható,
hogy a törvényességi felügyeleti eljárás szabályozottá vált, mivel a korábbi ellenőrzési
feladat- és hatásköröknél sokkal erőteljesebb, hatékonyabb jogosítványai lettek a
kormányhivataloknak. Ennek köszönhető az
is, hogy a jegyzőkönyv-megküldési határidők
betartására vonatkozó affinitás javult, ezáltal
lehetőség nyílt a jogsértések mielőbbi orvoslására. Az átépített ellenőrzési rendszer
35Baranya

Megyei Kormányhivatal Jelentés munkatervi
feladatról jegyzőkönyv és rendelet felterjesztés 20. oldal
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tapasztalataiból azonban levonható, hogy a
helyi jogalkotás folyamatos felülvizsgálatot
igényel, amelyhez közvetlen segítséget a kormányhivatal nyújthat a helyi önkormányzat
számára, törvényességi felügyeleti jogkörében
eljárva.
A bizottsági és társulási jegyzőkönyvek vonatkozásában a törvényességi felhívások, illetve információkérések felhívták a jegyzők figyelmét a fennállására, mivel e mulasztásokra
napos megküldési határidőre, amelyek igen
gyakoriak voltak. A jegyzőkönyvek számtalanszor
határidőben
elkészültek,
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azonban a felterjesztés mégis elmaradt.
A rendeletek publikálásával összefüggésben a
feladat nem teljesítése leginkább a technikai
ismeretek, információk hiányán alapul, melyet
a kormányhivatalok tanácsadási képessége folyamatosan lefelé redukál. Élénk kommunikáció alakult ki e tárgykörben a jegyzők és a területi referensek között a közzététellel kapcsolatos jogi és a felület működésével összefüggő kérdések megvitatása tárgyában, mely
mindenképp egy pozitívumként írható le,
mely a törvényességi felügyeletet előrehaladását, színvonalát támasztja alá.
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Bubori Nóra Beáta,
Fekete Kristóf Benedek,
Hatler Georgina,
Kéri Valentin
joghallgató demonstrátorok
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék
A jogalkotási folyamatok
és az IKT*
I. Bevezető
Korunk jogalkotási metódusai folyamatosan
gyorsulnak, a szabályozás ágai egyre szerteágazóbbak. Az állandóan változó (globalizálódó) élethelyzeteink megkövetelik, hogy a
jogi szabályozás is lépést tartson, mind időben, mind pedig minőségben megfelelő választ adjon. A megfelelő, vagy ha úgy tetszik
minőségi válaszok nyilvánvalóan a jogalkotáson keresztül érkeznek, és annak végtermékeiben, a jogszabályokban öltenek testet. A kérdés már csak az, hogy milyenek is ezek a minőségi „termékek”, illetve az, hogy milyen
szerep jut a modern (digitális) technológiá(k)nak a jogalkotási folyamatokban.
Jelen munka célja tehát, hogy bemutassa a
magyar jog(tudomány) álláspontja szerint mi
számít minőségi jogalkotásnak továbbá, hogy
röviden vázolja a technológiai eredményeinek
a fent említett folyamatokban betöltött szerepét, annak összefüggéseit a különböző jogalkotási folyamatokban itthon és külföldön.
II. Jogalkotás és minőségi jogalkotás
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dominanciájával – a jogalkotás vált a társadalomirányítás legfőbb és legalkalmasabb eszközévé.1
A jogalkotás, mint folyamat az érvényes jog
„eredője”, amelynek nyomán jogforrások
(legáltalánosabb értelemben szabályozások)
születnek.2 A jogforrás – mint a jogalkotás
végterméke pedig – olyan meghatározott jogi
forma, amely alapján annak címzettjei (jogalanyok) jogaikat és kötelezettségeiket megismerhetik,3 magatartásukat pedig az ezekben
foglaltakhoz igazíthatják.4 Minél jobb egy jogalkotási szisztéma egy adott államban, annál
egyszerűbb (maga a jogalkotási folyamat) és
magasabb színvonalú a szabályozás minősége, illetve annál több minden valósul meg a
jogalkotó által elérni kívánt célból is. De vajon mit is értünk minőség alatt, illetve mit jelent
a minőségi jogalkotás?
A jogalkotás fokmérője – visszautalva az
előző bekezdésre – elsősorban annak hatékonysága, amely röviden azt foglalja magában, hogy mi valósul meg az elérni kívánt célból. Ebből kiindulva a jogalkotás is – Koncz
János szavaival élve – „annyit ér, amennyi tartalom belőle kiérezhető és amennyi a tartalomból gyorsan, közhasznúan, a gyakorlati
élettel
párhuzamosan
érvényesülhet.”5
Peschka Vilmos 1982-ben a jogalkotás minősége alatt már magának a jogalkotás gyakorlatában megmutatkozó eredményeit, illetve hiányosságait érti.6 Peschka szerint ugyanis a
jogalkotás minősége döntően attól függ, hogy
sikerül-e a jogalkotó tevékenységben az új társadalmi-jogi tartalmaknak megfelelő sajátos
egynemű közeget, jogi formákat kidolgozni.7

A 20. században körvonalazódott, hogy –
szemben a bírói jog, valamint a szokásjog
Jelen tanulmány elkészüléshez nyújtott szakmai támogatásért a szerzők köszönet mondanak Dr. Tilk Péter egyetemi docensnek, a PTE ÁJK Alkotmányjogi
Tanszékének vezetőjének.
1 Bottyán Béla: Egyes kérdések a minőségi jogalkotás
elvéről. Pro Publico Bono 2015/1, 38-54. o.
2 Kiss László: Jogforrás és jogalkotás. In: Kiss László
(szerk.): Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből. Pécs, JPTE ÁJK, 1996. 119-145. o.
3 A jogforrás fogalma továbbá utal a jogi norma eredetére, vagyis hogy milyen szervtől származik, illetve arra,
hogy milyenek lehetnek a jog megjelenési formái. Visegrády Antal: Jogi alaptan. Budapest, Menedzser
2018/2.
*

Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., 2015.
14. o.
4 25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 131,
132.
5 Koncz János: Önkormányzat és közigazgatás. Budapest, 1937. 147. o. Idézi: Kiss László: Jogállam – jogalkotás – önkormányzatok (Örökségünkről – mai szemmel). Pécs, Közigazgatás-módszertani Bt. 1998. 204. o.
6 Peschka Vilmos: A jogalkotás minősége. Jogtudományi Közlöny 1982/6, 564-567. o.
7 Uo. Mondanunk sem kell, hogy ez a koncepció napjainkra további elemekkel egészült ki, amelyeket a továbbiakban ismertetünk.
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Magyarország érzékelhetően 1987 után lassan, de a minőségi jogalkotás felé fejlődött,
aminek köszönhetően a rendszerváltás időszakában „kezdeti előnyhöz jutottunk” a térség többi szocialista országával szemben. A
2000-es évek elején azonban ez a folyamat
lassulni kezdett.8 Hazánk Európai Unióhoz
történő csatlakozását követően ezért kiemelt
jelentőségűvé vált a magyar jogalkotás továbbfejlesztése. Az Európai Unió intézményeiben már 2001-től fokozatosan nagyobb
hangsúlyt kapott a „Better Regulation” (szó
szerint: „Jobb jogalkotás”) követelménye,
amely folyamatosan szivárgott át a nemzeti
jogrendszerekbe.9 Itt rögtön megjegyeznénk
azonban, hogy a „Jobb jogalkotás” feltételezi
a „Jó jogalkotást”, amely meglátásunk szerint
abban áll, hogy az adott állam alapvetően
megfelelő jogalkotási metódussal rendelkezik/rendelkezett, viszont az Európai Unióhoz történő csatlakozás további – a jogalkotással kapcsolatos főként egyszerűsítést
igénylő stb. – feladatokat követel(t) meg. Az
Európai Unió tehát lényegében „nemzeti reformprogramokat” irányzott elő, illetve javaslatokkal és ajánlásokkal segítette a tagállamok
jogalkotást minőségibbé tevő munkáját.10
Heterogén megközelítésben – az előzőekből
kiindulva – így tehát akkor beszélhetünk megfelelő (minőségi) jogszabályról, mint jogalkotási termékről, amennyiben képes kielégíteni
a jogtudomány által minőséginek aposztrofált
jogalkotási elvárásokat. Ezek kapcsán a jogtudomány képviselőinek álláspontját kronológiai sorrendben haladva alább ismertetjük.
Petrétei József 2006-ban tanulmányában öt különös figyelmet érdemlő – a jogalkotás minőségét nagyban meghatározó – tevékenységre
mutatott rá, nevezetesen a hatásvizsgálat, a
jogegyszerűsítés, a konzultáció, a minőségi
kodifikáció, valamint a jogszabályokhoz való
hozzáférés javításának fontosságára.11

8 Borsa

Dominika: A minőségi jogalkotás problémái (A
győri jogi kar doktori iskolájának szakmai konferenciája). Jog, állam, politika 2009/2, 157-162. o.
9 Petrétei József: A minőségi jogalkotásról. In: Petrétei
József: (szerk.): Piacgazdaság – Jogállam – Jogalkotás.
Budapest, Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, 2006. 11-26. o.
2018/2.
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Verebélyi Imre 2009-ben tartott előadásában elmondta, hogy szerinte a minőségi jogalkotás
három alapelv-csoport határozza meg, nevezetesen az eredményesség és költséghatékonyság, a demokrácia, valamint a jogállamiság.12
Lamm Vanda 2009-ben – Petréteihez hasonlóan – öt pontot emelt ki az általa minimális
jogállami-joguralmi követelménynek tartott
nyolc pontból. Szerinte a jog:
1. legyen írott, egyértelmű, közérthető,
2. legyen publikált, hozzáférhető,
3. ne irányuljon lehetetlen dologra,
4. megalkotásakor kerülni kell az ellentmondásokat,
5. legyen időtálló.13
Drinóczi Tímea 2010-ben pedig már a következő fogalmat használja a minőségi jogalkotásra: „A minőségi jogalkotás a jogalkotás
olyan interdiszciplináris megközelítését jelenti, amely tervezett módon, hatékony és
végrehajtható jogszabályok nyilvános előkészítésével, elfogadásával, azok végrehajtásának támogatásával segíti elő a rövid, közép- és
hosszú távú társadalmi és gazdasági célok elérését.” Álláspontja szerint, a minőségi jogalkotás horizontális szintjén alapvetően hat elemet lehet és kell kiemelni, nevezetesen az egyszerűsítést, az adminisztratív terhek csökkentését, a konzultációt, a hatásvizsgálatot, minőségi jogszabályszerkesztést, valamint a jogszabályokhoz való hozzáférést.14
Jól látható tehát, hogy a „minőségi jogalkotás”, a jogállamiságból fakadó, jogbiztonságon keresztül levezethető és értelmezhető, folyamatosan változó szakmai elvárások összességeként is értelmezhető.
III. Az IKT térnyerése
Manuel Castells szerint „világunkat és életünket
a globalizáció és az identitás egymással
Uo.
Uo.
12 Borsa: i. m. 157-162. o.
13 Uo.
14 Drinóczi Tímea: Minőségi jogalkotás és adminisztratív terhek csökkentése Európában. Budapest, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2010. 21-43.o.
10
11
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konfliktusban álló trendjei formálják. Az információtechnológiai forradalom és a kapitalizmus restrukturálása a társadalom új formáját gerjesztette, a hálózati társadalmat. Ezt a
társadalmat a stratégailag döntő gazdasági tevékenységek globalizálódása jellemzi.”15 Meglátásunk szerint ez nincs másképp a jog világában sem.
A „globális falu”16 létrejöttével az államoknak
ki kell használnia minden lehetséges csatornát, hogy közelebb kerüljenek az emberekhez, azok pedig az államhoz, az állami tevékenységekhez és ennek egyik legkézenfekvőbb eszköze az információs és kommunikációs technológia (továbbiakban: IKT). Ahhoz
viszont, hogy tisztában legyünk az IKT jogalkotásban betöltött szerepére, először is annak
általános értelemben vett fogalmával kell ismernünk.
Hasonlóképpen a minőségi jogalkotáshoz, ez
a fogalom is folyamatosan változik, állandóan
bővül különböző új elemekkel. Éppen ezért
több néhány meghatározáson keresztül kívánjuk szemléltetni magának a fogalomnak a
jelentését, illetve tartalmát. Az általunk kiválasztott fogalom-meghatározások a következők:
a) Az IKT egy hasznos definíciója a következőképpen szól: „… általában olyan technológiákra vonatkozik, amelyeket az információhoz történő hozzáférésre, adatgyűjtésre, azok
kezelésére, bemutatására vagy közlésére használnak. Ezek a technológiák magukban foglalják a hardvereket (pl. számítógépek és
egyéb eszközök), a szoftveralkalmazásokat és
az összekapcsolhatóságot (pl. az Internethez
Castells, Manuel: The Information Age: Economy,
Society and Culture. vol. 2 – The Power of Identity.
Oxford, Blackwell Publishers. 1997. 1. o. Idézi: Nyíri
Kristóf: Castells: The Information Age – Könyvismertetés. In: Kondor Zsuzsanna – Fábri György (szerk.):
Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest, Századvég
Kiadó, 2003. 173-203. o.
16 Ebben a „falu” azt foglalja magában, hogy az emberek világszerte kommunikálhatnak másokkal, mintha
csak a szomszédban élnének (lásd pl. szomszéd falu).
ICT. https://techterms.com/definiton/ict (A letöltés
dátuma: 2018.01.26.)
17 Toomey, Ron: Schooling Issues Digest No 2 – Information and Communication Technology for
2018/2.
15
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való hozzáférést, a helyi hálózati infrastruktúrát vagy a videókonferenciát) is. Az a legjelentősebb az IKT-ban, hogy [folyamatosan] növekszik a számítógép alapú, multimédiás és
kommunikációs technológiák konvergenciája. Mindezeknek a gyors mértékű változásoknak a következtében mind a technológiák,
mind pedig azok jellemzői [folyamatosan]
változnak.”17
b) „Az információs és kommunikációs technológiák olyan technológiák, amelyek támogatják az információs tevékenységeket. Az
ilyen tevékenységek közé tartozik az adatok
összegyűjtése, feldolgozása, tárolása és bemutatása.”18
c) „Az információs és kommunikációs technológia (IKT) tág értelemben meghatározható olyan eszközökként, lehetőségekként,
folyamatokként vagy berendezésekként, amelyek biztosítják a szükséges hátteret, vagyis a
fizikai infrastruktúrát, valamint szolgáltatások
előállítását, továbbítását, feldolgozását, tárolását és terjesztését minden formában, beleértve a hangot, a szöveget, az adatokat, a grafikákat és a videót.”19
d) „Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) az információs technológia
(IT) egy kiterjesztett fogalma, amely az egységes kommunikáció és a távközlés, a számítógépek, valamint a szükséges vállalati szoftverek, köztes szoftverek, tároló és audiovizuális
rendszerek szerepére összpontosít, egyúttal
lehetővé teszik számunkra az információk elérését, tárolását, továbbítását és befolyásolását (manipulálását).”20

Teaching and Learning. Canberra, Commonwealth of
Australia, 2001. 3. o.
18 Gokhe, Megha: Concept of Information and Communication
Technology.
http://www.tscermumbai.in/resources%20_paper_%204/IV.1_information_and_communication_t
echnology.pdf (A letöltés dátuma: 2018. 10. 26.) 1. o.
19 Asabere, Nana Yaw – Enguah, Samuel Edusah: Use
of Information & Communication Technology (ICT)
in Tertiary Education in Ghana: A Case Study of Electronic Learning (E-Learning). International Journal of
Information and Communication Technology Research 2012/1, 62-68. o.
20 Sarfo, Frederick Kwaku – Amankwah, Samuel
Kwame – Oti-Agyen, Philip – Yidana, Issifu:
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e) „A tudomány alkalmazása az adatok feldolgozására a programozott utasítások szerint az
eredmények megállapítása érdekében. A legszélesebb értelemben véve az IKT magában
foglal minden kommunikációt, információt
és ezekhez kapcsolódó technológiát. Az információs technológia (IT) kifejezést szűkebb
értelemben használják, jellemzően kizárva a
távközlési (hang) technológiát, miközben az
(adat)hálózatokat is magában foglalja (bár
napjainkra szinte minden hálózat digitális) hivatkozásként az információfeldolgozást támogató rendszerekre.”21
f) „Az információs és kommunikációs technológiák röviden azokat a technológiákat foglalja magában, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt kapjunk, és másokkal kommunikáljunk vagy információt
cseréjünk.”22

1. ábra: Az IKT „ágai”23
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Az államnak (kormányzatnak) tehát – ahogy
az érzékelhető is – muszáj tartania a lépést a
szabályozás és szükségletek kielégítése tekintetében, amely a minőségi jogalkotás felé irányítja a figyelmet. A minőségi jogalkotás biztosításának elengedhetetlen feltétele bizonyos
IKT-k használata, mivel ezek a jogszabály-alkotás mind formai, mind pedig tartalmi oldaláról biztosítják a jogalkotás jobb minőségét,
a megalkotott és módosított jogszabályok
belső koherenciáját és a jogrendszer konzisztenciájának javítását.24
Fontos hangsúlyozni, hogy az IKT csupán
eszközként szolgálhat a demokratikus folyamatok, mint a jogalkotás (minőségbeli) jobbításában, illetve a közösségi célok eléréséhez.25
IV. E-jogalkotás
(külföldön és Magyarországon)
Az e-jogalkotás részeként az e-kormányzásnak és az e-demokráciának, amelyek nem tárgyai jelen munkának, osztozik azok közös jellemzőiben, nevezetesen a közös célokban, a
hasonló eszközökben, illetve a hasonló előnyökben, amelyeket nyújtani képesek. Fontos
tulajdonsága az IKT-nak, hogy a törvényhozási folyamat bármely szakaszában – azaz a
kormányzati vagy előkészítő szakaszban és a
parlamenti eljárásba is, amelyhez a döntés
közzététele kapcsolódik – alkalmazható.26 A
minőségi jogalkotás biztosítása tehát az alábbi
ábrán látható „csatornákon” keresztül garantálható.

Ahogy azt a fenti ábrán is jól látható, az IKT
számos technológiát foglal magában, az információ értelmezésére, tárolására és továbbítására vonatkozóan.

Information and communication technology access
and use and competency level among second-cycle
school teachers in Ghana. Journal of Media and Communication Studies, 2016/5, 43-51. o.
21 Information Technology Infrastructure Library
[ITIL]. ITIL glossaries. Forrás: http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx. Idézi: Zuppo, Colrain M: Defining ICT in
a Boundaryless World: The Development of a
Working Hierarchy. International Journal of Managing
Information Technology 2012/3, 13-22. o.
22 Anderson, Jonathan: ICT Transforming Education.
Bangkok, UNESCO Bangkok, 2010. 3-4. o.
2018/2.

Uo. 4. o.
Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása.
http://magyaryprogram.kormany.hu/tervezés-es-jogalkotas (A letöltés dátuma: 2018.01.27.)
25 Zemplén Bertalan: Bevezetés az e-Government-be,
esettanulmány: magyarországi okmányirodák. In:
Zemplén Bertalan (szerk.): E-Government Tanulmányok – V. Elektronikus rendszerek a közigazgatásban.
Budapest, E-Government Alapítvány a Közigazgatás
Modernizációjáért, 2008. 7-34. o.
26 Drinóczi: i. m. 118. o.
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d) hirdetések közzétételével még közelebb
kerül a jogalkotási folyamat az érintettekhez
(lásd pl. Hollandia, Belgium, Olaszország).31
Összegezve: a különböző szerkesztési folyamatok, és úgy az egész jogalkotási folyamat
könnyebbé és kezelhetőbbé válik az ezeket
elősegítő eszközök, programok révén.
2. ábra: Az e-demokrácia egyszerűsített
ábrája27
Mivel az ábra eléggé sok komponenst foglal
magában a következőkben ebből csak az (e)jogalkotásra vonatkozó folyamatokat, azok
elemeit, illetve azok tartalmát ismertetjük, különös figyelmet fordítva az IKT-ra vonatkozóan.
Elsőként vissza kell utalnunk az előző részben foglaltakra, vagyis, hogy a technológia
fejlődésével egyre nagyobb az IKT térnyerése
az állam-állampolgár (továbbá lakos) kapcsolatban, azon belül is a jogalkotási folyamatokban. Ehhez az IKT az alábbi módokon járul
hozzá:
a) megnyitja a lehetőséget az (e-)konzultációra, vagyis ebben a szakaszban vertikális
(külső) és horizontális (belső) kommunikáció
is zajlik az érdekeltekkel és a közigazgatásban
dolgozókkal, sőt más politikusokkal is. Ez lehet interaktív (fakultatív), illetve lehet irányított, vagyis kevésbé interaktív (ez a véleményezés mikéntjére vonatkozik);28
b) megkönnyíti a tárcaközi együttműködést,
illetve miniszterek közötti vitafolyamatokat
(lásd Grúzia, Csehország), továbbá a kormánytalálkozók lebonyolítását (lásd Észtország);29
c) gördülékenyebbé teszi a döntések meghozatalát (lásd Finnország);30
Uo. 117. o.
Uo. 118-119. o.
29 Drinóczi, Tímea: Legislative Process. In: Karpen,
Ulrich – Xanthaki, Helen (szerk.): Legislation in Europe – A Comprehensive Guide for Scholars and Pracitioners. Oxford-Portland, Hart Publishing, 2017. 3352. o.
30 Uo.
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Magyarországon is fokozatosan fejlődésben
van az IKT jogalkotásban történő hasznosítása, amelynek legújabb mérföldköve az Integrált Jogalkotási Rendszer (továbbiakban:
IJR).
Ma Magyarországon kiemelt szerep jut a jogalkotási folyamatok elektronizálására, valamint a jogtudatosság erősítésére, mindezek
pedig az adminisztratív terhek további csökkentését és a jogalkotási folyamatok még
gyorsabbá válását hozzák magukkal. Ezekre
vonatkozóan kell hangsúlyoznunk az IJR-t,
amely a minőségi jogalkotás folyamatának egy
igen magas színvonalú kiszolgálását garantál(hat)ja, az alábbi rendszereken keresztül:
GovLex (kormányzati jogszabály-előkészítési
munkafolyamatot támogató rendszer), ParLex (törvényalkotás parlamenti informatikai
rendszere), EJR (elektronikus jogszabály-előkészítő rendszer), LocLex (önkormányzati
rendeletek szerkesztését és hatályosítását támogató rendszer), EUComplex (jogalkotásra
vonatkozó európai uniós követelmények
rendszere), NJT (Nemzeti Jogszabálytár), az
ügyintéző és határozat-előkésztő modul, az
adatvédelmi incidens bejelentő rendszer, valamint az IJR személyre szabott ügyintéző felületmodul, mely lehetővé teszi az állampolgárok, vállalkozások, civil és egyéb szervezetek számára biztosított szolgáltatások elérését, személyre szabott ügyintézési felületen
keresztül. Mindent egybevetve tehát egyetlen
felületen válik elérhetővé és megismerhetővé
mindenki32 számára a közös vázra épített
Uo.
Ebben a kontextusban nem helyes a „mindenki” kifejezés használata (lásd digitális szakadék), ugyanis objektív (pl. hátrányos anyagi helyzet, tárgyi hiányosságok) és szubjektív (pl. bizonyos fokú szellemi kompetenciák) korlátok meggátolják, hogy mindenki számára
elérhetővé és megismerhetővé váljon a jogalkotási folyamat és annak eredménye.

27
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jogalkotási rendszer, amely által nem csupán
maga a jogalkotás lesz gyorsabb, átláthatóbb
és kezelhetőbb, hanem az állampolgárok számára is egyértelműbbé válik a minőségi jogalkotás folyamata és célja.33

Munkánk utolsó részében röviden vázoltuk
az IKT jogalkotásban betöltött szerepét általában (ideértve a külföldi államok néhány példáját), továbbá Magyarország legutóbb alkalmazásba vett rendszerét, az IJR-t.

V. Összegzés

Összegzésképpen: fontos látnunk, hogy a
jogalkotási folyamatok már javarészt elektronikus úton bonyolódnak le. Ehhez az is hozzátartozik, hogy abban a jog későbbi címzettjei is be szeretnének kapcsolódni, nem csupán
az általuk választott képviselőkön keresztül,
hanem egyéb közvetlen formában is, amely
már Magyarországot is próba elé állítja. Azt,
hogy hazánk kiállja-e a próbatételt és megfelelően képes-e működtetni az előző részben
bemutatott rendszert, a közeljövőben kiderül.
Mindazonáltal nem szabad figyelmen kívül
hagynia a döntéshozóknak, hogy mindezekhez viszont más, alapvetően a jogalkotáson
kívül eső (szabályozási) területeket is elkerülhetetlen érinteniük (pl. különböző képzések,
technikai feltételek biztosítása stb.), amely tovább mutat a jelenlegi kívánalmakon.

Munkánk első fő részében ismertettük a minőségi jogalkotás magyarországi megítélését.
A hazai jogtudomány kiemelkedő művelőinek álláspontjára támaszkodva bemutattuk a
minőségi jogalkotás fogalmi meghatározásait,
azok tartalmi elemeit, megállapítva, hogy a
minőségi jogalkotás egy állandóan változó
„jogi kategória”, amely időszakonkénti felülvizsgálata indokolt.
Munkánk második részében ismertettük az
IKT általában az emberi közösségben betöltött szerepét, amely szintúgy, mint a minőségi
jogalkotás egy permanensen változó képet
mutat, folyamatosan bővül, illetve alakul.

Gyorsabban születhetnek és egyszerűbben kereshetőek lesznek a jogszabályok. https://mfor.hu/cikkek/befektetes/gyorsabban-szulethetnek-es-egyszerubben-kereshetoek-lesznek-a-jogszabalyok.html (A
letöltés dátuma: 2018.01.29.); Integrált Jogalkotási
Rendszer (IJR): gyorsabban születhetnek és egyszerűbben kereshetőek lesznek a jogszabályok. https://hirlevel-egov.hu/2018/07/22/integralt-jogalkotasi2018/2.
33

rendszer-ijr-gyorsabban-szulethetnek-es-egyszerubben-kereshetoek-lesznek-a-jogszabalyok/ (A letöltés dátuma: 2018.01.29.); Könnyebb lesz eligazodni a
magyar jogban – csúcstechnológiával készülnek majd a
paragrafusok.
http://m.privatbankar.hu/makro/csucstechonilogival-keszulnek-a-paragrafusok-konnyebb-lesz-eligazodni-a-magyar-jogban318318 (A letöltés dátuma: 2018.01.29.)
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