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Tárgy: Közérdekű bejelentés a jogalkotási gyakorlat törvényellenességéről 
 
 
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr ! 
 
 
Az alulírott szervezetek részben az illetékes bíróságok által nyilvántartásba vett társadalmi 

szervezetként, részben törvénnyel létrehozott köztestületként működnek azzal az alapvető 

céllal, hogy a részvételi demokrácia keretében lássák el a szervezeteik tagságát alkotó 

természetes személyeknek, a társadalom civil tagjainak képviseletét.  

 

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) szerint: 

„19. § Az állampolgárok – közvetlenül, illetőleg képviseleti szerveik útján – közreműködnek 

az életviszonyaikat érintő jogszabályok előkészítésében és megalkotásában. 

20. § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket be 

kell vonni az olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és 

védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat érintik. 

(…) 

27. § A Kormány elé terjesztendő jogszabálytervezetről véleményt nyilvánítanak (…) c) az 

érdekelt társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek.” 

 

A közelmúltban több olyan jogszabálytervezet került beterjesztésre a Kormány és az 

Országgyűlés elé, amelyekkel kapcsolatban szervezeteink a Jat. fenti rendelkezésében 

biztosított vélemény-nyilvánítási jogukkal azért nem élhettek, mivel a tervezetekhez nem 

juthattak hozzá. 

 

A Jat. 18. §-a (1) bekezdése szerint: „A jogszabály megalkotása előtt – a tudomány 

eredményeire támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági 

viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések 

feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás 

feltételeit. Erről a jogalkotót tájékoztatni kell.” Továbbá a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a szerint: „(1) A környezetvédelemmel 
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összefüggő törvényjavaslat és más jogszabály, valamint országos és regionális jelentőségű 

koncepciók előkészítője (…) köteles az intézkedés környezetre gyakorolt hatásait vizsgálni és 

értékelni, és azt vizsgálati elemzésben (a továbbiakban: vizsgálati elemzés) összefoglalni. (…) 

(3) A környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozó eszközök (vám-, adó- és 

illetékszabályok stb.) bevezetésére irányuló szabályozások, továbbá jelentős módosítások 

esetében a vizsgálati elemzést minden esetben el kell végezni.” 

 

Ezen törvényi előírásokkal ellentétben immár rendszeressé vált, hogy a szükséges elemzések 

nem készülnek el. Ily módon az érintett társadalmi szervezetek, köztestületek és 

állampolgárok még utólag sem tudják megfelelően értékelni az elfogadott jogszabályokat. 

Legalább ennyire súlyos gond, hogy maguk a döntéshozók sem kapják meg a szükséges 

tájékoztatást, ami hibás döntésekhez, és így esetenként komoly társadalmi feszültségekhez és 

gazdasági károkhoz vezethet, valamint súlyos veszélyeket jelent a társadalom jövőbeni 

fejlődésére.  

 

Ez a gyakorlat álláspontunk szerint sérti az Alkotmány következő előírásait is: „36. § 

Feladatai ellátása során a Kormány együttműködik az érintett társadalmi szervezetekkel. (...) 

61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, 

továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”  

 

Sérül az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja is, amely szerint „A Kormány (…) 

biztosítja a törvények végrehajtását”. 

 

Tekintettel arra, hogy az általunk sajnálatosnak tartott és kifogásolt törvénysértő eljárások már 

nem egyedi, kivételes esetekként fordultak elő, hanem általános gyakorlattá, jelenséggé 

váltak, félő, hogy alkalmasak a jogalkotás rendjébe, a jogbiztonságba és alapvetően a 

jogállamiságba vetett állampolgári bizalom megingatására.  

  

Tisztelettel kérjük ezért a Köztársasági Elnök Urat, hogy a jogalkotási eljárások folyamatát és 

a jogalkotó szervek munkáját szíveskedjék kiemelt figyelemmel kísérni. Szintén kérjük, hogy 

a törvényellenesen előterjesztett és elfogadott törvények aláírását megtagadni, és azokat az 

országgyűlésnek visszaküldeni vagy az Alkotmánybíróság elé terjeszteni szíveskedjék. 

 
 
Budapest, 2006. október 26. 
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