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Hozzáadott érték benyújtás és elfogadás között:
viták és módosító javaslatok az Országgyűlésben
2006–2016 között
1

A tanulmány a 2006 és 2016 közötti országgyűlési irományok és adataik elemzésével, a törvényjavaslatok parlamenti életútját és módosulását vizsgálja, különös
tekintettel a képviselők által benyújtott módosító javaslatokra, és azok plenáris és
bizottsági tárgyalására. A vizsgálat célja felmérni a tízéves időszakban a törvényjavaslatok parlamenti szakban történő változásait, ezen keresztül pedig a törvényhozási eljárás és gyakorlat fő tendenciáit a plénum és a bizottságok munkájában
egyaránt. A törvényjavaslatok magas kidolgozottsági szinten kerülnek a Ház elé,
jóváhagyást várva, ám a politikai arénában politikai vita és módosítások történnek. A 2006–2010-es reformlendület majd válság ciklusa után a tényleges reformok ciklusa következett (2010–2014), ám a törvényhozási (túl)vállalások sok esetben a minőségi jogalkotás rovására valósultak meg. 2014-től konszolidáció indult,
a statisztikák újra a 2010 előtti időszakhoz kezdenek visszatérni. A 2014-es új
házszabályi rendelkezések szabályozottabb eljárást vezettek be, a folyamat átláthatóbb lett, de a parlamenti viták politikai szintje és a szakpolitikai kodifikáció közötti kapcsolat továbbra is távoli.

Bevezetés
A parlamentben a képviselők – úgy a plenáris ülésen, mint a bizottságokban –
általában két dolgot tesznek: kifejtik álláspontjukat és döntenek, más szóval: vitatkoznak és szavaznak. Mindkét tevékenység tárgya általában egy olyan előterjesztés, amelyet valaki más a parlamenten kívül – tipikusan egy minisztériumban – írt. A törvényjavaslat kidolgozva, az előterjesztő legjobb tudása szerint
elfogadásra előkészített állapotban érkezik a parlament elé, ahol a közjogi szempontból legfontosabb aktus az érvényesség egyik feltételét jelentő elfogadás, azaz
a zárószavazás. A parlament azonban nemcsak törvénygyár, szavazógép, hanem
a politikai deliberáció, a vélemények szabad megvitatásának fóruma, ahol a képviselők demokratikus felhatalmazás alapján igyekeznek kritika alá venni, megvitatni és módosítani is az előterjesztést.
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A tanulmány alapját képező kutatást az Igazságügyi Minisztérium jogászképzést fejlesztését
célzó programja támogatta.
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A parlamenti viták és módosító javaslatok eddig alig szerepeltek tudományos,
különösen kvantitatív vizsgálat tárgyaként. A hazai szakirodalomban ritkák azok az
– alkotmányjogi vagy politikatudományi – elemzések, amelyek a parlament szerepét, „hozzáadott értékét” mérik e két vonatkozásban. A törvényalkotással foglalkozó
jogtudományi kutatások fókuszában az elméleti, dogmatikai vagy alkotmányjogi
(hatásköri) kérdések álltak, kevés az adatokon alapuló, kvantitatív elemzés, ezek inkább a politikatudományi munkák sajátjai.2 A számszerű statisztikák általában a benyújtott és elfogadott törvények számaival érik be. Pedig a parlamenthez benyújtott
törvényjavaslat és az elfogadott törvény összevetése, és a parlamenti szakasz, annak
plenáris és bizottsági része – akár pusztán kvantitatív, statisztikai jellegű – értékelése
az adott parlament és közvetve a demokrácia és a jogállam minősítése szempontjából célszerű tevékenység. Szintén izgalmas kérdés a nyilvánosan elérhető parlamenti
napló tartalomelemzése, a viták hosszának, tartalmának, ritmusának értékelése.3
Külföldön számos példát találunk olyan vizsgálatokra, amelyek a parlament, ezen belül a bizottságok szerepét, hatását, hozzáadott értékét elemezték
a törvényhozási eljárásban. Meg Russel és társai – igen erőforrás-igényes – kutatásaik során például 6000 szavazás adatai, 4000 módosító javaslat, 1000 bizottsági
jelentés és közel 500 interjú alapján vizsgálták a brit alsóház hatását a kormányzati szakpolitikákra.4 A kutatás provokatívnak ható fő kérdése az volt: számít-e
a parlament egyáltalán, vagy csak jóváhagyja a kormányzati előterjesztéseket? A
brit parlamentben is készültek vizsgálatok a törvényhozási tevékenységről, és
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Hasonló megállapítást tesz Smuk Péter. Smuk Péter: „Az Országgyűlés” in: A magyar jogrendszer
állapota (MTA JTI 2016) 622. Hasonló módszertant alkalmazott korábban: Kukorelli – Smuk: A
magyar Országgyűlés 1990–2010 (Budapest: OGYH 2010).
Az Országgyűlés szervezeti, működési kultúrájának még egy, témánk szempontjából ugyan kevésbé releváns, mégis fontos mutatója lehetne vizsgálatra érdemes: a képviselői jelenlét a plenáris
üléseken. Erre vonatkozó adat azonban nem áll rendelkezésre, a jegyzőkönyvből a jelen lévők
létszáma nem derül ki, így az jelenleg feltárhatatlan. Számszerű adatok nélkül is – sajtóhíradásokból, vagy akár a részletes vita 2014 utáni bizottságba helyezése körüli érvekből – nyilvánvaló, hogy
különösen a késő esti időszakban, alacsony a képviselők jelenléte a plenáris vitákon. Nem növeli
a jelenléti kedvet a viták elszakítása a szavazástól – a frakciószabályok beérik az utóbbin a jelenlét
kötelezővé tételével. A bizottsági üléseken jelenlévők neve a jelenléti ív szerint van feltüntetve
a bizottsági ülések jegyzőkönyvében, ám arról nincs információ, hogy a jelenléti ívet aláíró képviselő ténylegesen az ülés mekkora részén vett részt. Itt kell megemlíteni emellett a helyettesítés lehetőségét (egy tag egy másik tagot helyettesíthet), amelynek segítségével a határozatképességi
szabály értelmét veszti, hiszen feleannyi képviselő is képes azt fenntartani, ha a távollévő tagoktól
helyettesítési megbízást kap.
Meg Russell – Philip Cowly: „The Policy Power of the Westminster Parliament: The
»Parliamentary State« and the Empirical Evidence” Governance 2016/1. 121–137.; Hasonló kvantitatív kutatásokhoz a brit parlamentről lásd: Meg Russel et al: Fitting the Bill: Bringing Commons
legislation committees into line with best practice (University College London, Constitution Unit
2013) Meg Russell et al: „Does the Executive Dominate the Westminster Legislative Process?”
Six Reasons for Doubt Parliamentary Affairs 2016/69. 286–308; Meg Russell: „Does Parliament
Matter?” thoughtundermined.com/2014/10/09/meg-russell-on-does-parliament-matter/; Meg
Russell – Daniel Gover: „An Elaborate Rubber Stamp? The Impact of Parliament on Legislation”
www.ucl.ac.uk/constitution-unit/research/parliament/legislation; www.ucl.ac.uk/constitutionunit/research/parliament/policy-impact
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a viták és módosító javaslatok abban játszott szerepéről, amelyek ajánlásokat is
megfogalmaztak, egyfajta önreflexióként a parlamenti munkára.5
A jelen vizsgálat tárgyát a 2006–2016 közötti időszak parlamenti törvényhozási adatai képzik, különös tekintettel a törvényhozási vitákra és a benyújtott
módosító javaslatokra. A vizsgált időszak kiválasztásának indoka – a kerek, 10
éves, három parlamenti cikluson átívelő időtávon felül – hogy már elegendő tapasztalat áll rendelkezésre a 2014-ben bevezetett törvényalkotási eljárás elemzéséhez is. Az elmúlt tíz év magyar parlamenti törvényalkotásában ugyanis 2010,
a törvényalkotási eljárás szabályozásában azonban 2014 volt a fordulópont, amely
szakított a korábbi gyakorlattal. A 2006–2010-es időszakot a kezdeti reformszándékok és -aktivitás után megtorpanó aktivitás, majd koalíciós válság, a 2010–
2014-es időszakot a „reformországgyűlés” lendülete, a 2014 óta eltelt két évet
a konszolidáció jellemezte. A 2014-ben elfogadott hatályos házszabályi rendelkezések szerint kevesebb sürgős eljárás indult, a törvények elfogadási ideje nőtt, és
megszűnt a törvényjavaslatok oda nem illő („túlterjeszkedő”) módosító javaslatokkal való utólagos megtöltése a parlamenti szakaszban. Ezzel jelentős részben
helyes mederbe terelődött a 2010 és 2014 között joggal kifogásolt törvényalkotási
tevékenység. Bár a mindenkori politikai akarat nem mindig él ezzel, a parlamenti jogi szabályozás biztosítja az érdemi tárgyalás és a törvényjavaslat érdemi módosításának lehetőségét.

A kutatás módszertana
A kutatás a törvényalkotási eljárások nyilvános adatain alapul, a felhasznált adatok
forrása az Országgyűlés honlapja (www.parlament.hu), amely gazdag, ám eddig kiaknázatlan kincsesbányája a kvantitatív parlamenti-jogalkotási kutatásoknak. A kutatás első fázisában – a nemzetközi szerződések kivételével – az összes később elfogadott és kihirdetett törvényjavaslat következő adatait gyűjtöttük össze6:
– benyújtó (kormány vagy képviselő),
– benyújtás napja,
– a törvényjavaslat §-ainak száma,
– a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok száma (2014-től az ös�szegző módosító javaslat pontjainak száma),
– az általános vita időtartama (percben),
– a részletes vita időtartama (percben),

5

6

Példaként említhető a brit Lordok Háza 2009-bes terjedelmes jelentése, amely a törvényhozás
„gyorsítósávjait” elemezte, azok előnyeivel és kockázataival együtt. Ld. Fast-track Legislation:
Constitutional Implications and Safeguards; House of Lords, Select Committee on the
Constitution, 7 July 2009.
Ezúton köszönöm a segítséget Firtl Nikolett Kittinek az adatgyűjtésben nyújtott nélkülözhetetlen segítségéért.
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– az elfogadás napja,
– az elfogadott törvény §-ainak száma.
Az alapadatokon túl származtatott adatokat is elemeztünk:
– a benyújtás és elfogadás napjából számoltuk a törvényalkotás hosszát,
– a kezdeti és záró §-számból számoltuk a törvényjavaslat terjedelmének
változását.
A kihirdetésig el nem jutott előterjesztéseket (pl. tárgysorozatba nem vett
törvényjavaslatok, be nem fejeződött, és a ciklus végével lezárt törvényalkotási
eljárások stb.) figyelmen kívül hagytuk. Nem tértünk ki külön az előzetes normakontrollra és az elnöki politikai vétóra, bár ezek esetén hosszabb a törvényalkotási eljárás. A nemzetközi szerződéseket és a költségvetési eljárást – speciális
jellegük miatt – figyelmen kívül hagytuk, ezeket csak a megalkotott törvények
számába számítottuk bele (a költségvetési javaslatot követő sok száz módosító javaslat külön vizsgálat tárgya lehetne).
Bár a társadalmi folyamatok hatása nem hanyagolható el, ebben a tanulmányban mégsem vizsgáltuk a jogalkotásra okot adó eseményeket vagy a politikai küzdelem és taktika mozgatórugóit. Nem is a jogalkotás minőségi mutatóira
koncentráltunk, hanem a „parlamenti” jogalkotás sajátosságaira, mérhető paramétereinek tendenciáira. Jelen kutatás tehát nem politológiai nézőpontú: a politikai indítékokat, támogatást vagy polarizációt nem vizsgálja, így figyelmen kívül
maradnak a szavazási eredmények (elfogadási arányok, ellenszavazatok stb.) is.
Az adatokat a következő táblázatokba (grafikusan ábrázolható adatsorokba)
rendeztük:
1. az elfogadott törvények mennyiségének változása, és a képviselői (nem
kormány általi) indítványok mennyiségének változása (grafikon két görbével),
2. a benyújtástól az elfogadásig terjedő idő átlaga mértékének változása
(grafikon egy görbével),
3. a törvényjavaslat terjedelemváltozása (összes §-szám változás abszolút értékben) mértékének változása (grafikon egy görbével),
4. a módosító javaslatok mennyiségének változása (grafikon egy görbével),
5. az általános és részletes vita hosszának változása (grafikon két görbével).
Az adatok 2006 és 2016 között az ülésszakok átlagait (törvények elfogadási
ideje, módosító javaslatok száma, általános és részletes vitaidő féléves átlagban)
vagy kumulált adatait (törvények száma, nem kormánytól származó előterjesztések száma, a törvényjavaslat terjedelmének változása félévenként) mutatják, így
20 adat szerepel mindegyik számsorban. A grafikonokat az egyes vonatkozó alfejezetekben mutatjuk be.
A tartalomelemzés a puszta statisztikánál már kifinomultabb feladat lenne,
ami túlmutat jelen tanulmányon: kiterjedne a plenáris és bizottsági viták tartalmára (az országgyűlési jegyzőkönyvek alapján), a benyújtott módosító javaslatok
jellegére. E tanulmány terjedelmi okokból csupán a vitában elhangzott szavakat
arányítva bemutató szófelhők alapján von le kezdetleges következtetéseket néhány parlamenti vitáról, a mélyebb elemzés (felszólalók száma és személye, fel-
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szólalások tartalma, gyakorisága stb.) egy következő, alapos elemzés tárgya lehet. A szófelhők alapjául szolgáló törvények kiválasztásának szempontjai között
az összehasonlíthatóság, a témakörnél a hasonló politikai és szakmai háttér szerepel. A cél annak vizsgálata, hogy tíz év távlatában hogyan változott egy hasonló helyzetű törvényjavaslat parlamenti tárgyalása és elfogadása.
A vizsgálat által érintett 10 év három parlamenti ciklus jogalkotási gyakorlatát érinti:
– 2006–2010: 2008-tól koalíció nélkül, válságkezeléssel – összesen 585 elfogadott törvény;
– 2010–2014: a kétharmad parlamentje, összesen 859 elfogadott törvény;
– 2014–2016 félciklus: összesen 421 elfogadott törvény.
Összesen tehát 1854 törvény volt a vizsgálati sokaság, amely kb. kétharmadának adatait feldolgoztuk. A következőkben előbb e három időszak fő vonásait
tekintjük át, majd a kutatás három fő területét (törvényalkotás intenzitása, módosító javaslatok, parlamenti viták) elemezzük.

A 2006–2016 közötti időszak parlamenti ciklusai törvényhozási
szempontból
1. Reformtervektől a válságkezelésig – 2006–2010
A ciklus lendületesen indult: az Országgyűlés 2007-ben fogadta el négy év alatt
a legtöbb törvényt, és erre az évre esett a ciklus összes sürgős eljárásának közel
fele (ugyanez jellemezte 2006 választásokat követő részét is). 2008. április 30-án
azonban felbomlott a kormánykoalíció, kisebbségi kormányzás indult, emiatt
2008-ban tízéves összehasonlításban is a legkevesebb törvény elfogadására került sor. 2009-ben, a miniszterelnök-váltás után újra nőtt a törvényalkotás men�nyisége, ám ekkor már jóval kevesebb sürgős eljárásra került sor.
A ciklus jelentősebb képviselői érdeklődést kiváltott törvényei voltak
a villamos energiáról (2007. évi LXXXVI. törvény), valamint a földgázellátásról (2008. évi XL. törvény) szóló törvények. Előbbihez 243, utóbbihoz 185 módosító indítványt nyújtottak be. Két másik előterjesztés politikai viták kereszttüzében állt – a köztársasági elnök mindkettőt visszaküldte – ezzel ös�szefüggésben szintén sok módosító javaslat érkezett hozzájuk: az állami
vagyonról (212 módosító javaslat) és az egészségbiztosítási pénztárakról és
a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről (338 módosító javaslat) szóló törvényjavaslatokról van szó. A négy említett esetben a törvényjavaslat terjedelme érdemben nem változott a benyújtást
követően, a módosító javaslatok jelentős változást nem értek el. A Polgári Törvénykönyvről benyújtott javaslathoz a ciklusban rekordszámú, 424 módosító
javaslat érkezett, és bár az előterjesztést az Országgyűlés elfogadta (2009. évi
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CXX. törvény), a hatálybalépés elmaradt, mert a 2010-es választások után az
Országgyűlés új Ptk.-t alkotott.
A ciklusban tehát – a sikeres energiajogi kodifikáción túl – nem lehet számot adni számottevő, maradandó törvényhozási tevékenységről (más kérdés,
hogy a két energiatörvényt közel száz alkalommal módosították azóta). A ciklus
összességében alacsony jogalkotási aktivitással jellemezhető.

2. A „forradalmi” jogalkotás lendülete – 2010–2014
A 2010-ben hatalomra jutott politikai erő igen ambiciózus jogalkotási programot
vállalt, ez a politikai program és a választáson elnyert kétharmados többség egymást erősítve vezetett addig nem látott jogalkotási aktivitáshoz, és néhol túlkapásokhoz, hibás törvényalkotáshoz.
A kétharmados többség többféle eszközzel igyekezett minél gyorsabban
érvényre juttatni számos reformszándékát, alárendelve a parlamenti eljárásokat a kitűzött politikai cél elérésének. Ennek számos eszköze volt: egyéni
képviselői indítványok kormány-előterjesztések helyett, szoros napirendek
gyakran éjszakai ülésekkel, gyorsított eljárások, valamint zárószavazás előtti,
az érdemi vitát megkerülő módosító javaslatok. Utóbbira példa az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvényhez 2011. június
6-án az Alkotmányügyi bizottság által benyújtott javaslat (T/2224/16), melyben szinte kizárólag energiatárgyú törvények módosításai szerepeltek, amelyeknek nyoma sem volt az egészen más témakörben benyújtott, eredeti törvényjavaslatban.7 Az indokolásból a sürgősség oka kiderül: közelgő határidő
miatt, valamint korábbi hibák kijavítása érdekében kell változtatni, pl. annak
révén, hogy a törvényalkotó egy még hatályba nem lépett törvény egyes rendelkezései hatálybalépésének elcsúsztatását is elvégzi. 8

Az utolsó pillanatban, zárószavazás előtt érdemben átírt törvényjavaslatokkal az Alkotmánybíróság
is érdemben foglalkozott a 164/2011. (XII. 20.) AB határozatban. Az AB megállapította, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény közjogi érvénytelenség miatt alkotmányellenes, mivel
a T/3507/98. számú zárószavazás előtti módosító javaslat tartalmilag nagymértékben átírta a törvényjavaslatot, azaz benyújtása ellentétes volt a korábbi házszabály 107. §-ának (1) bekezdésével,
amely csak koherenciazavar kiküszöbölését célzó módosítás benyújtását teszi lehetővé. „A törvényhozás fogalmi kelléke, hogy a törvényt az országgyűlés vitával – érvek és ellenérvek megtárgyalása
– fogadja el” – fogalmazott Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos véleményében. Egy későbbi döntésben az AB leszögezte, hogy nem lehet általánosságban kifogásolni ezt a gyakorlatot,
mivel a záróvita lehetősége fennáll az utolsó pillanatban benyújtott javaslatokról tartott véleménycserére. 12/2013. (V. 24.) AB határozatban az AB megállapította, hogy „a képviselők kifejthették volna
véleményüket, nem volt ugyanis akadálya annak, hogy a részletes vita újbóli megnyitását kezdeményezzék, vagy a módosításokhoz a Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújtsanak be. Záróvitára azért nem került sor, mert ilyen indítvány nem érkezett,
tehát ilyen irányú képviselői igény nem volt.”
8 Rixer Ádám: „Az újabb jogalkotás jellegzetességei” Kodifikáció 2012/2. 48.
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A kormány-előterjesztések kidolgozásra szánt idő sokszor kevésnek bizonyult, és ezek korrigálására a parlamenti szakaszban sem volt mindig idő. Az
új ciklus törvényeiből sokat hamarosan módosítani kellett, az utólagos (kihirdetés utáni) korrekció szinte bevett eszközzé vált, „menet közbeni” javításra
sok esetben egyszerűen nem volt idő. 2010-ben, a kormányalakítást követően
17 olyan törvényt fogadtak el, amelyet már egy éven belül módosítani kellett,
pedig a megelőző öt évet tekintve a legmagasabb ilyen szám 15,9 amely 2009re vonatkozik (ám e 15 törvény rövid időn belül következő módosítása a 2010es kormányváltással megmagyarázható). A tendencia az egész 2010–2014-es
ciklusban megmaradt 2011-ben megalkotott törvények közel egyharmadát,
55-öt szintén, már a megalkotásukat követő első évben módosították.10 2011
decemberben 18 olyan törvényt módosítottak, amelyeket eleve decemberben
alkottak meg, ezekből 5 többször is megváltozott a hónap során. A költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényt például hatszor is átírta a törvényhozó ezen időszakban. Az adózás rendjéről szólót,
a személyi jövedelemadó törvényt és az illetéktörvényt egyaránt tizenegy törvény módosította az év utolsó hónapjában. A közoktatásról szóló törvényt tíz
decemberben elfogadott törvény érintette, a felsőoktatásról szólót pedig nyolc.
A rövid időn belül javításra szoruló törvények száma a későbbiekben valamelyest csökkent: 2012-ben 49, 2013-ban 27 ilyen törvényt fogadott el az Országgyűlés. E törvények egyébként jórészt a pénzügyi-, adó- és költségvetési tárgyú törvények közül kerültek ki. A frissen elfogadott törvények korrekciójára
jelentkező igényt mutatja az új, 2010-es jogalkotási törvény azon szabálya,
amely lehetővé teszi a kihirdetett, de még nem hatályos törvények hatálybalépés előtti módosítását, vagy akár a hatálybalépés megakadályozását. Ezzel az
Országgyűlés a gyakorlatban is élt.11
Szintén a gyorsítást szolgálta az egyéni képviselői indítványok magas száma – a ciklus során, először az Országgyűlés történetében, a képviselők több törvényjavaslatot nyújtottak be, mint a kormány – igaz, az elfogadott törvényjavaslatok körében a kormány dominanciája továbbra is érvényesül, ám az egyéni indítványok aránya meghaladja az egyharmadot.
Az ellenzék a számára politikailag fontos témákban igen nagyszámú módosító javaslatot nyújtott be, így próbálva lassítani a kormányzati lendületet.12 A

9
10
11

12

A magyar törvényhozás minősége 1998–2012 – leíró statisztikák (Budapest: Corruption Research
Center 2014), www.crcb.eu/wp-content/uploads/2014/02/trvh_2013_riport_140214_1410.pdf
Rixer (lj. 8.) 37.
Sok esetben a módosító rendelkezéseket követően, a törvényjavaslatok végén találunk ilyen
rendelkezéseket, két esetben pedig a törvényjavaslat címe is hordozza a hatálybalépés előtti
korrekcióra utaló szándékot: ilyen a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról szóló 2014.
évi XXXIV. törvény, és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló 2016. évi CLVII. törvény.
Az (egyéni indítványként benyújtott) médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
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nagy kódexek szintén nagy képviselői aktivitást váltottak ki: a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) javaslatához 233, az (ebben a ciklusban sikeresen elfogadott) Polgári Törvénykönyvéhez (2013. évi V. törvény) 199 módosítót nyújtottak be. A ciklus „rekordere” azonban több szempontból is a Munka Törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat volt (2012. évi I. törvény), amelyhez 721 módosító
javaslat érkezett, néhány kivételtől eltekintve az ellenzéktől (ezek egyikét sem
fogadták el). A sok módosító javaslat lehetőséget adott egy maratoni, több mint 8
órás időtartamú részletes vitára is, amelyet az ellenzék egy egész éjjelen keresztül elhúzott (2011. 11. 2-án éjjel 2 órakor indult, és délelőttig tartott, a kormánypártok akkor tudták lezárni a vitát a határozatképesség biztosításával.)

3. A lendület konszolidációja – 2014–2016
A 2010–2014-es ciklus fent kifejtett gyakorlatát ért számos kritika is közrejátszott
abban, hogy az újraválasztott politika erő önkorlátozást is beépített az új törvényalkotási eljárásrendbe. Az előző ciklus végén elfogadott az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) országgyűlési határozat13 (a továbbiakban:
HHSZ) megszüntetett sok gyorsítósávot. Az alapeljárást ugyanakkor tovább
gyorsította: a részletes vitát a plénum helyett a bizottságokba helyezte, és bevezette a Törvényalkotási Bizottság (a továbbiakban: TAB) eljárását14, amelynek célja a kodifikációs hibák kiszűrése, és összegző módosító javaslat készítése, amelynek segítségével egyben fogadhatja el a plénum a módosító csomagot, kikerülve
a gyakran hosszadalmas szavazási procedúrát a módosító javaslatokról. Smuk
Péter szerint a TAB-nál futnak össze a részletes vita bizottsági „eredményei”,
adott a kormány folyamatos képviselete, valamint viszonylag magas a bizottsági
taglétszám – ezek azonban inkább mintegy kisplénummá formálják a bizottságot,15 ahol bizottsági aprómunka helyett megismétlődhet a plenáris vita. Erről tanúskodnak a gyakorlatban a TAB-jegyzőkönyvek is: bár a bizottság előtti módo-

13

14
15

32

(2010. évi CLXXXV. tv.) szóló előterjesztéshez 241, a helyi önkormányzatokról szóló (2011. évi
CLXXXIX. tv.) javaslathoz 714, a nemzeti köznevelésről szóló (2011. évi CXC. tv.) törvényjavaslathoz 452 (ebből 95-öt visszavontak, többségében kormánypárti képviselők által benyújtottakat), a nemzeti felsőoktatásról szóló (2011. évi CCIV. tv.) előterjesztéshez 381, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (2013. évi CXXII. tv.) szóló indítványhoz 263 módosító javaslat
érkezett.
A legfontosabb „lassító” változások: a tárgyalás csak a „felkészülési idő” eltelte után kezdődhet
el, a „túlterjeszkedő”, azaz a törvényjavaslat által érintett törvényhez nem illeszkedő tartalom
esetén az új részekre újra megnyílik az általános vita, a sürgős eljárások száma félévenként
előre meghatározott. Bővebben lásd a régi és új szabályozás összevetéséről Szabó Zsolt: „A
parlamenti jog változásai” MTA Law Working Papers 2014/25. jog.tk.mta.hu/uploads/files/
mtalwp/2014_25_Szabo.pdf; az új törvényalkotási eljárásról részletesen ld. Petrétei József: „A
magyar Országgyűlésre vonatkozó szabályozás alaptörvényi, törvényi és határozati házszabályi szinten” Kodifikáció 2014/2. kodifikator.hu/letoltes/category/14-2014-evi-ii-szam
HHSZ 46. §
Smuk 2016. (lj. 2.) 638.
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sító javaslatok jórészt jogtechnikai jellegűek, a vita a törvényjavaslat általános
kérdései körül folyik, ha van egyáltalán vita.
A korábbi ciklussal összehasonlítva elmondható, hogy ebben az időszakban
normalizálódott a törvényalkotás. Újra a korábbi szintre csökkent a törvényjavaslatok terjedelmének változása, nőtt a törvényjavaslatok elfogadására szánt idő. A
törvényalkotási aktivitás ugyanakkor érdemben nem csökkent, félidőben jól látható, hogy ha nem is haladja meg, de megközelíti az előző ciklusban elfogadott
törvények számát.
Fontos változást jelent, hogy a záróvita korább ismert formája 2014 után
megszűnt, a koherenciazavart kiküszöbölő módosító javaslatokról a TAB dönt. A
zárószavazás előtti módosító javaslat az új eljárásban a TAB által észre nem vett
(vagy általa elkövetett) kodifikációs hibák kiküszöbölését szolgálja, benyújtására
(és ezzel összefüggésben a zárószavazás elhalasztására) 2014–2016 között mindössze 7 alkalommal került sor.
A képviselői aktivitás azonban nem változott, sőt csökkent: ez a tendencia
jellemezte a módosító javaslatok és a vitákra fordított idő átlagos mértékének változását. Mindez persze magyarázható a 2014-től kisebb parlamenttel: kevesebb
képviselővel kevesebb módosítási szándék és kevesebb vita jár. Szemben a korábbi ciklusokkal, a ciklus első két évében nem volt olyan törvényjavaslat, amelyhez
benyújtott módosító javaslatok száma elérte, vagy akár csak megközelítette volna
a 100-at. Az ellenzék „kifáradása”, vagy az eredménytelen módosító javaslatokkal való felhagyás, beletörődés jellemzi ezt az időszakot.

Tíz év jogalkotása számokban – a teljesség igénye nélkül
1. Törvényalkotás
Bár megkérdőjelezhető a nemzetközi összehasonlítás értelme egy olyan területen, amely a nemzeti parlamenti szuverenitás középpontjában van, azért
megemlítjük, hogy a magyar törvényhozási mennyiségi számadatok a kontinentális Európa számaiba illeszkednek. Németországban egy ciklusban 500–
600 körüli törvényt fogadnak el szövetségi szinten, ehhez jönnek még a tartományok törvényei. A hazánkkal összehasonlítható méretű Portugáliában
a parlamenti ciklusban elfogadott törvények száma 300–400 között, Szerbiában 400–500 között mozog. Macedóniában ugyanez a szám 800 és 1000 között
van – a törvényhozási „rekordévnek” számító 2015-ben egy év alatt 606 törvényt fogadtak el.
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Vannak ugyanakkor ennél jóval alacsonyabb számok is: a szintén többszintű
Bosznia-Hercegovinában a százat alig haladja meg az egy ciklus során elfogadott
törvények száma, az országot alkotó entitások parlamentjei ennél valamivel aktívabbak. Nagy-Britanniában pedig, ahol a common law rendszerből kifolyólag jóval több életviszonyt szabályoznak precedensek, mint parlament által elfogadott
törvények, évente 40–50 törvényt fogadnak el, azaz egy ciklusban kb. 200-at.16
A 2006–2010-es ciklust alacsony, a következőt pedig kiemelkedően magas
számú törvény megalkotása jellemezte, 2014 után az intenzitás ismét alábbhagyott. Ezt a tendenciát jól mutatja a fenti grafikon rajzolata is. Az előterjesztő
mindvégig dominánsan a kormány volt, ám 2010–2014 között jelentősen kiemelkedett a (kormánypárti) képviselői indítványokkal induló jogalkotások aránya:
míg a 2002–2006-os ciklusban ez csupán 12%, a 2010–14-es ciklusban már 31%, az
elfogadott javaslatokat tekintve. Ha a kormányoldali képviselői törvényjavaslatok sikerszázalékát vesszük, ez 37%-ról 74%-ra emelkedett.17 Az ellenzék „sikeressége” azonban romlott: míg 2006–2010 között 236 indítványból 15-öt elfogadott az Országgyűlés, addig a következő ciklusban 533-ból csupán 3-at, 2014–
2016 között pedig egyet sem.

16

17

Külföldi törvényhozási adatokat lásd pl. Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei (Budapest:
Gondolat 2016), Orbán Balázs András: „Pillanatfelvétel az Országgyűlés törvényalkotási tevékenységéről – 2014” Pro Publico Bono 2014/4. 66.
Smuk, 2016. (lj. 2.) 629.
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A törvényjavaslat benyújtása és elfogadása (a zárószavazás) között eltelt idő
a tízéves időszakban, ha nem is szigorúan monotonon, de csökkent. 2006–2010hez képest 2010–2014 között jelentősen kevesebb idő volt szükséges egy törvény
elfogadásához, és ez a folyamat – kis korrekcióval – fennmaradt 2014 után is.

A gyorsítás egyik eszköze a „gyorsítósáv” alkalmazása, azaz sürgős, kivételes stb.
eljárások alkalmazása, amelyekre a házszabályok mindig is lehetőséget adtak. Az
alábbi táblázat ezen eljárások igénybevételét mutatja. Látható, hogy 2006–2010-hez
képest 2012 után csökkent a sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztések aránya – igaz
ugyan, hogy ezzel párhuzamosan jelentősen, egy héttel csökkent az ilyen törvények elfogadásához szükséges idő, 30 napról 23-ra. Az egyes ciklusokban eltérő
nevű eljárások nehezen hasonlíthatóak össze. A tendencia az, hogy bár csökken
a gyorsítósáv igénybevétele, a normál eljárások is rövidnek mondhatóak, így gyorsításra nem is feltétlenül van szüksége a kormánypártoknak.
házszabálytól
eltérés
2006–2010

sürgős

0

152

2010–2014

0

2014–2016

28

kivételes

kivételes
sürgős

0

0

134

0

26

7

19

0

2014-ben a HHSz korlátokat épített be a gyorsítások igénybevétele terén is: a kivételes eljárás elrendelését félévenként 4 alkalomban, a sürgős eljárás félévente elrendelhető számát legfeljebb 6 alkalomban maximalizálta, de a parlamenti erőviszonyok módosulása nyomán a sürgősségi javaslat elfogadásához szükséges kétharmados többség is érdemi korláttá vált. Ettől függetlenül továbbra is rövidnek
tekinthető a törvényalkotási eljárás, 2014 óta is, a 2010 előtti szintet nem érte el.
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2. Módosító javaslatok
A törvényalkotási eljárás keveset vizsgált eleme a módosító javaslatok benyújtása
és tárgyalása. A tízéves ciklusban az egyes ülésszakokban átlagosan egy törvényjavaslatra jutó módosítók számát tekintve elmondható, hogy itt is lanyhul
a benyújtási kedv. 2012 eső felében – a Munka Törvénykönyvéhez benyújtott, tízéves összevetésben is rekordszámú módosító javaslat miatt – kiemelkedést látunk, ettől eltekintve azonban egyre kevesebb módosító javaslat kerül benyújtásra, jól látható ez 2014 után.

Ahogyan a törvényjavaslat esetében – egyéni indítványnál – nem feltétlenül
azonos a kidolgozó és a benyújtó személye, úgy módosító javaslat esetén sem
mindig az a képviselő alkotta azt, aki benyújtotta. Feltűnő jelenség a jogtechnikai-nyelvi javítások módosító javaslatként történő benyújtása. Ennek oka, hogy
a törvényjavaslat előterjesztője saját indítványához módosító javaslatot nem
nyújthat be, így egy kormánypárti képviselő vagy bizottság nevében jelennek
meg a rendszerben az ilyen jellegű módosítások. 2014-től kezdve ezek kidolgozását a TAB titkársága vállalja magára, és a TAB fogadja el „kormánypárti módosítási szándékként”.
A módosító javaslatok nem feltétlenül érintik a törvényjavaslat terjedelmét
(§-számát), de akkor mindenképpen, ha új törvény módosítására irányulnak. Kutatásunk során minden elfogadott törvényjavaslat esetén összevetettük a benyújtáskori,
azaz eredeti §-számot a kihirdetett törvény §-számával. Az alábbi grafikon a különbséget abszolút értékben tartalmazza (tehát nem derül ki belőle, hogy csökkenésről
vagy növekedésről van szó – többnyire egyébként az utóbbiról).
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Jól látható ezen a grafikonon is a 2010–2014-es ciklus kiemelkedése. Különösen az őszi ülésszakok során, az adott évek második félévében volt jellemző, főként a kormánypártok részéről a törvényjavaslatok terjedelmét növelő módosításokat eszközölni, amelyek az időnyomás miatt kimaradtak az eredeti előterjesztésből. Ez a gyakorlat azonban szinte teljesen eltűnt 2014-től, mivel az új eljárási
szabályok a túlterjeszkedő módosító javaslatok alkalmazását jelentősen megnehezítették. Ebben az időszakban a tárgyalási szakban jelentkező túlterjeszkedő
módosítási igényeket inkább új törvényjavaslatként való benyújtással kezelik,
mint egy futó törvényjavaslat módosításával. Ez az elmozdulás valamelyest növelte a törvényalkotás áttekinthetőségét.
További elemezés tárgya lehet a módosító javaslatok tartalmi feltárása. E
körben itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a bizottságok „szűrő”-szerepe 2014
után felerősödött, szinte kizárólag az előterjesztőre visszavezethető kormánypárti módosító javaslatokat „engednek át”, így a TAB-hoz tartalmi jellegű, (szak)politikai szempontból tényleges alternatívát tartalmazó javaslat nem kerül. Az előterjesztő „önmódosítási” jogának megadásával a képviselőket tehermentesíteni
lehetne a „javítócsomagok” beadása alól.

3. Parlamenti viták
A parlamenti munka egy legfontosabb része a nyilvánosság előtti vita, amelyben a parlamenti képviselők azonos jogokkal vehetnek részt. Ha szemügyre
vesszük az általános és részletes vitákra fordított átlagos időt az egyes ülésszakokban, 2010–2012 között tetőzést látunk, ám tízéves összevetésben inkább
stagnál vagy kis mértékben csökken a parlamenti vitaidő. Ez persze a kisebb
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létszámú parlamentnek és a kevesebb módosító javaslatnak is betudható. (Az
alábbi grafikon készítésénél a 2014 utáni részletes viták időtartamának megállapítása módszertani nehézséget okozott, mivel ekkor már bizottságok folytatták le ezeket, üléseikről pedig nem tartalmaz mérhető hang- vagy képfelvételt az Országgyűlés honlapja. Itt a jegyzőkönyvben rögzítettek átolvasása
által következtettünk az eltelt idő mennyiségére.) A módszertani nehézségeken túl a részletes vita – a korábbi alacsony látogatottsággal indokolt – bizottságba „száműzése” a törvényalkotási folyamat áttekintésének, nyilvánosság
általi nyomon követésének esélyeit is rontotta.

A részletes vita plénumról való „eltűnését” ellensúlyozza a TAB eljárása, amely
újabb „kibeszélési” lehetőséget ad a képviselőknek, valamint a zárószavazás
előtti újabb plenáris vitaforduló, amelyben a bizottságok bemutatják az elvégzett
munkát. E két vitára fordított időt elemzésünk nem vizsgálta. Némi kritika azonban mindkét intézmény kétéves gyakorlatával kapcsolatban megfogalmazható.
A TAB ülését sokszor az általános vitában hangoztatott érvek megismétlésére,
politikai álláspontjuk hangoztatására használják a képviselők, a TAB vitái csak
kisebb részben jogalkotási természetűek. Ez abból is adódik, hogy bár a TAB elnöke és alelnökei jogalkotási kérdésekben jártas, szakmailag is felkészült jogászok, a tagok között ez már kevésbé jellemző. A plenáris „záróvita” pedig igen
formális: a bizottsági előadók tömör, kötött stílusban ismertetik a bizottság döntéseit, érdemi vitára alig kerül sor. A parlamenti naplót olvasva megállapítható,
hogy a viták nem mindig követik a törvényalkotási eljárás dokumentált lépéseit.
2010–2014 között nem is követhették, mivel sok módosítási lehetőség állt a kormánytöbbség rendelkezésére a viták lezárását követően.
A bizottságok ülésezési ideje a részletes viták bizottságba helyezésével sem
nőtt, sőt folytatódott a tendencia, amely szerint az 1998–2002-es ciklustól kezdő-
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dően folyamatosan csökken az állandó bizottságok üléseinek hossza.18 A képviselők inkább a nagyobb nyilvánosságot biztosító általános vitát választják álláspontjuk kifejtésére, a bizottság intim, de szakmai beszélgetésre éppen ezért elvileg alkalmasabb környezete helyett.
Végezetül néhány szófelhőn keresztül, esettanulmány-jelleggel ábrázoljuk
a vizsgált időszak egyes parlamenti vitáinak leggyakoribb kifejezéseit. Az általános és részletes viták jegyzőkönyveiből dolgoztunk, ahol a technikai, ülésvezetési fordulatokat („Tisztelt Országgyűlés!”, „képviselőtársam”, „taps”) figyelmen
kívül hagytuk. A kiválasztott esetekben sok módosító javaslat benyújtására, vagy
hosszú vitára kerül sor.
Látható, hogy a parlamenti viták középpontjában ciklustól függetlenül az
előterjesztés központi fogalma áll, csak néhány esetben tolódik el a vita fókusza
a politika által tematizált fogalmak felé (pl. a „magyar” kifejezés a földforgalmi
törvény 2013-as vitájának legtöbbet említett kifejezése volt). Gyakori elem a vitákban a saját vagy ellentétes állásponton lévő párt, vagy másik fél megszólítása,
amikor a politikai taktika a saját koncepció helyett a politikai ellenfél („Önök”)
tetteinek vagy terveinek kiemelése. Utolsó példánk pedig arra mutat rá, hogy
a 2014 utáni részletes viták is éppen olyan technikaiak, tartalom és érdeklődés
nélküliek, mint korábban – ha lehet, még inkább (a leggyakoribb elhangzó szövegelemek az elnöki ülésvezetési forgatókönyvhöz kapcsolódnak).

4. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény általános vitája

18

Orbán (lj. 16.) 96.
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5. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény részletes vitája

6. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény általános vitája
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7. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
általános vitája

8. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény általános vitája
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9. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény részletes vitája

Következtetések
1. A vizsgált tízéves időszakban parlamenti papírmunka növekedése mellett a vitára fordított idő nem nőtt arányosan, inkább csökkent. Az irományok száma ciklusról ciklusra nőtt, ami több törvényjavaslatot, kérdést jelent, ám a vitaidő és
a módosító javaslatok száma érdemben nem nőtt. Ez a parlamenti munka formalizálódását mutatja, amely a „több döntés, kevesebb vita” sémával írható le. Nem
hagyható persze figyelmen kívül, hogy 2014-ben jelentősen csökkent a parlamenti képviselők létszáma, ezáltal csökkent a potenciális módosító javaslatot benyújtók és vitázók száma is.
2. A parlamenti törvényalkotás két dimenziója az írás és a szó, azaz egyrészt
a kodifikált javaslat gondozása, másrészt az arról folytatott vita. E két tevékenység aránya alapján nevezhetünk egy parlamentet munka- vagy vitaparlamentnek. A munkaparlament egyik alapvető ismérve a bizottsági munka alapossága
és részletessége, ami nem jellemzi a magyar parlamenti rendszert. A plenáris viták sokszor formális volta miatt a vitaparlament vonásai sem meghatározóak,
a meggyőzés és érvelés háttérbe szorulásával a kormánypártok inkább a többségükre és a szavazásokra támaszkodnak.
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3. A plenáris és bizottsági vitákra egyaránt jellemző, hogy tényleges párbeszéd helyett sok az „előregyártott” panel, a párhuzamos monológ, a saját álláspont
ismétlése, a „kutya ugat, karaván halad” taktika. A vitát sem a kormány nem veszi
mindig komolyan (csak formálisan vesz részt a vitákban), sem az ellenzék nem
mindig komolyan vehető vitapartner. A parlamenti viták szabályozásában a 2014es házszabály pozitív és negatív változást egyaránt hozott: korábban nem volt idő
az általános vita után arra, hogy annak eredményei módosító javaslat formájában
az előterjesztés szintjén is megjelenjenek, ám azóta kötelező olvasási idő előzi meg
a vitát, és utána van idő elkészíteni a módosító javaslatokat. Kérdés, hogy a szabályozás adta lehetőségekkel élnek-e a szereplők. Negatív változás, hogy a viták 2014
óta kötöttebbek, a kétperces hozzászólások korábban élő párbeszédre, egy adott
felszólalásra való reagálásra adtak lehetőséget, 2014-től azonban frakciónként csak
egy képviselő szólhat hozzá a vitához két percben. Ez részben annak beismerését
jelenti, hogy a vitánál fontosabb a tervezhető felszólalási rend, a protokoll.19 Az új
szabály abba a tendenciába illeszkedik, amely a jól kodifikált törvény mellett a politikai diskurzust, a nyilvánosság előtti alapos véleménycserét másodlagosnak tekinti. Míg az 1990-es évek kezdetén a parlamenti munkát a hosszadalmas viták
jellemezték, a 2000-es évektől folyamatosan csökken a vitákra fordított idő, és rövidül a törvények átlagos elfogadási ideje. A vitaparlamenttől a munkaparlament,
pontosabban a törvénygyár felé mozdult el az Országgyűlés.20
4. A parlamenti vita fontos célja az előterjesztő meggyőzése. Ha a meggyőzés sikeres, logikus, hogy az előterjesztő változtat álláspontján. Szemben a külföldi parlamentek többségével, az előterjesztő nálunk – a zárószavazást előkészítő módosító javaslattól eltekintve – nem nyújthat be módosító javaslatot saját javaslatához. Egyetlen lehetősége, hogy keres egy olyan kormánypárti képviselőt,
aki osztja a véleményét, és helyette előterjeszti a módosító javaslatot.
5. A benyújtott törvényjavaslat és elfogadott törvény „különbségét” jelentik
a módosító javaslatok. Az elfogadott módosítók döntő része jogtechnikai, szövegezési javítás, amely valójában az előterjesztőtől vagy a kodifikációs parlamenti
hivatali apparátustól származik, az előterjesztő azonban nem veheti ezeket nevére. Az ismeretlen előéletű képviselői indítványok mellett itt is igaz, hogy a jogalkotásért viselt politikai felelősség elillan, megfoghatatlan, rejtett marad. Szintén
jellemző vonás, hogy elfogadott ellenzéki módosító javaslatra alig akad példa.
6. A parlamenti munkában megfigyelhető a bizottsági ülések kiüresedése, és
ezzel párhuzamosan a bizottsági munka színfalak mögött készült módosító javaslatok futószalagon való szűrésére történő redukálása is. A plénumhoz hasonlóan, bizottsági szinten sem helyes, ha szétválik a viták-érvek és a szövegezés,
dokumentumok világa (ha mindegy, hogy mi hangzik el az ülésen, a „kutya
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ugat, a karaván halad”). A plénum az átfogó politikai viták terepe, a bizottság
feladata az „aprómunka”, a részletszabályok megvitatása, a szövegezés. Indokolható újítása volt a 2014-ben bevezetett új törvényalkotási eljárásnak, hogy a részletes vita, azaz a szövegezés terhét levette a plénumról, és oda vitte, ahová az
való: a bizottságokba. Az azonban alapos tartalomelemzést igényel, hogy a parlamenti bizottságok mennyire voltak képesek élni az új szabályozás által felkínált szakpolitikai műhelymunka lehetőségével. A bizottságok most is, régebben
is szakkérdések helyett inkább politikai szócsatákkal, a plenáris vitákon elhangzott érvek ismétlésével, az előterjesztések szintjén a benyújtás óta felfedezett
technikai, kodifikációs pontosítási kérdésekkel vannak elfoglalva. Össze kell vetni a bizottságok által elfogadott dokumentumokat a bizottsági jegyzőkönyvekkel.
A bizottságok alig szánnak érdemi időt a törvényjavaslatokra, és alig foglalkoznak egy korábban elfogadott törvény hatásainak, vagy a benne adott felhatalmazás eredményeként létrejött rendeletek vizsgálatával, pedig ez része lehetne ellenőrzési tevékenységüknek.
7. Pozitív szabályozási változást jelent, hogy a bizottságok 2014 óta minden
bizottsági fázis után jelentést nyújtanak be a plénumnak, így annak rendelkezésére áll egy dokumentum a bizottsági történésekről. Ezek a jelentések azonban –
összevetve más parlamentek, például a Bundestag bizottsági jelentéseivel – kizárólag technikai adatokat (hely, idő, érintett házszabályi rendelkezések stb.) tartalmaznak, a bizottsági vitáról valódi képet nem nyújtanak az azon részt nem vevő
számára. Az említett Bundestag-bizottságok egyébként zárt ülésen tárgyalnak,
tehát jelentésüknek valódi informatív szerepe van, be kell mutatnia a vitában elhangzott érveket, álláspontokat is. Nálunk a bizottsági ülések nyilvánosak – ez
egyébként néha nem használ, hanem árt a vita színvonalának –, de érdemi jelentés nem készül.
8. A benyújtott törvényjavaslatok politikai szűrésére szolgál a tárgysorozati
szűrő. Bár az Alkotmány és az Alaptörvény egyaránt elismeri a képviselők törvénykezdeményezési jogát, ezt a házszabályok 1994 óta folyamatosan megtoldják
azzal, hogy az ilyen törvényjavaslatok tárgyalásához még egy politikai döntésre
is szükség van. Ez nagyrészt az ellenzéki törvényjavaslatok kiszűrésére lett kifejlesztve. A magyar Országgyűlés ellenzéki előterjesztéseket érdemben nem, vagy
csak elhanyagolható mértékben tárgyal. Pedig, ha nem is fogad el ilyet, a benyújtáson túl valamennyi időt mégiscsak kellene hagyni arra, hogy az ellenzék bemutassa az alternatíváit és arra a kormányzat reagálhasson.
9. A törvényalkotási eljárás jelenlegi szabályozása elvileg hézagmentes szabályozást ad, 2014-ben a korábbi hibákból okulva a kodifikációs hibák, kapkodások kiszűrésére alkalmas eljárásrend született. A gyakorlatba azonban a HHSz
komplex, kifinomult szerkezete nem tevődik át, a politikai szereplők nem élnek
minden biztosítékkal a jó minőségű törvényalkotás érdekében. A HHSz több
rendelkezése írott malaszt marad, amelyet nem alkalmaznak. Ilyen a Törvényalkotási Bizottság két szakaszos eljárása (az utolsó módosításokat és az összes módosítást tartalmazó összegzést egy ülésen fogadják el), a tárgyalás módosító ja-
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vaslat hiányában, az eljárás a bizottság mulasztása esetén, vagy a megismételt
részletes vita. Ezek olyan „túlbiztosítékai” a törvényalkotásnak, amelyek –
a 2010–2014-es időszak túlkapásaiból okulva, érthetően – minden eshetőségre,
nem várt fordulatra megoldást kívánnak adni. Ez azonban túl részletező házszabályt, és a gyakorlatban nem érvényesülő rendelkezéseket eredményez.
Összegzésképpen egyetértünk Smuk Péter találó megállapításával, hogy az
egyes parlamenti funkciók vagy hatáskörök gyakorlása során több diszfunkciót
is kitermelt a politikai gyakorlat, ám ennek alkotmányos vagy jogszabályi változásokkal történő helyreállítása csak részben lehetséges.21 A HHSz törekvése a tökéletes törvényalkotási eljárás megvalósítására, tiszteletre méltó, és nagyrészt sikeresnek is tekinthető. A politikai gyakorlat azonban az általános tapasztalat
szerint kreatívabb, mint a szabályalkotók…
A minőségi jogalkotás eljárási garanciái a parlamenti szakaszban tehát többnyire megvannak, ám az azt megelőző, előkészítési szakaszról ez nem mondható
el: az érdemi egyeztetések és hatásvizsgálatok hiánya vagy nem kielégítő mértéke, képviselői kezdeményezések kormány-előterjesztések helyett. Ez a problémakör azonban már túlmutat e tanulmány keretein.
A módosító javaslatok fő hozzáadott értéke a többnyire formai hibák javításában jelenik meg, (szak)politikai alternatívák, hangsúlyeltolódások nem merülnek fel általuk. A parlamenti viták a kötelezőre szorítkoznak, az érvelés,
meggyőz(őd)és katarzisa nélkül. A parlamenti eljárás üt pecsétet a törvényre, de
valós hozzáadott értéke gyakran nem mutatható ki. Ebben nem változott lényegesen a tíz év parlamenti gyakorlata.
Kulcsszavak: kvantitatív elemzés, magyar Országgyűlés, módosító javaslat, parlamenti vita, törvényalkotási eljárás
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