
A miniszté riumok honlapjainak összehasonlítá sa a jogalkotá s nyilvá nossá ga (Eitv.) 
alapjá n 6. 
2006. októ ber 2. 
 
 
A www.jogalkotas.hu honlap folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotá s nyilvá nossá gá t a minisztériumok 
honlapjain megjelenő  informá ció k, valamint az Elektronikus informá ció-szabadsá gról szóló 2005. évi XC. 
tö rvény alapjá n. Az elő ző  hó naphoz képest gyarapodott azon minisztériumok szá ma, akik betartjá k a fent 
említett törvényt. Jelenleg öt minisztérium: az Ö nkormányzati és Terü letfejlesztési Minisztérium, a Szociális 
és Munkaü gyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Kü lü gyminisztérium és az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium honlapja felel meg teljesen az Eitv. elő írá sainak.  
 
Tová bbra is a leggyakoribb törvénysértés, hogy nem teljesü l az Eitv. 8. §  1. bekezdése, miszerint a közérdekű 
adatokat az adatfelelő s köteles tová bbítani a közadatkereső  rendszerbe. Erre a hiá nyossá gra legutó bbi 
elemzésü nk megkü ldésekor felhívtuk az érintett minisztériumok figyelmét és tá jékoztattuk Ő ket a 
közadatkereső  elérhető ségirő l is. 
 
Októ ber eleji elemzésü nkben is nagy figyelmet fordítunk a véleményezési határidők vizsgá latá nak. A vizsgá lt 
idő szak 2006. augusztus 1-tő l októ ber 2-ig terjedt.  
 
Tová bbra is tartjuk a véleményü nket, miszerint szá munkra érthetetlen, hogy hogyan lehet a Magyarorszá gon 
készü lő  jogszabá lytervezetek döntő  többsége, valamilyen okbó l kifolyó lag sü rgő s. Legtöbbször azonban nem a 
sü rgő sség, hanem a hibá s gyakorlat (munkaerő hiá ny, forrá shiá ny) á llhat a há ttérben. Ez a törvény céljainak 
megvaló sulá sá t erő sen gá tolja, a tá rsadalmi egyeztetést formá lissá , lehetetlenné teszi. A gyorsított egyeztetést 
igénybevevő  minisztériumok közü l egyedü l az FVM indokolta a sü rgő sséget. 
 
É rdekességképpen megjegyeznénk, hogy több tervezet elektronikus vá ltozatá n szerepel az alá bbi jegyezet: „Az 
1992. évi LXIII. tv. 19. §  (5) bekezdése alapjá n „NEM NYILVÁ NOS”  2006. szeptember… -étő l szá mított 10 
évig.” 
 
 Az alá bbiakban olvashatjá k a minisztériumok szerinti elemzést, melyet a törvénykövető  működés elő segítése 
érdekében készítettü nk. A szövegben vastag betűvel jelöltü k a törvénysértéseket, amelyekhez dő lt betűvel 
idéztü k a jogszabá ly szövegeket is.  
 
 
Ö nkormányzati és Terü letfejlesztési Minisztérium 
 
Eitv 8. §  (1) Az adatfelelő s gondoskodik a kezelésében lévő , kö zérdekű adatokat tartalmazó honlapok, 
adatbá zisok, illetve nyilvá ntartá sok leíró adatainak a kö zponti elektronikus jegyzék műkö dtető jének tö rténő  
tová bbítá sá ról és a tová bbított adatok rendszeres frissítésérő l. Ugyancsak felel az egységes kö zadatkereső  
rendszerbe tová bbított kö zérdekű adatok tartalmá ért és a tová bbított adatok rendszeres frissítéséért is. 
 
A Misztérium 2006. 09. 26.-á n elkü ldte szervezetei és személyzeti adatait a közadatkereső be. Ezen idő pont ó ta 
nem volt véleményezésre elektronikusan közétett jogszabá lytervezet.  
 
A véleményezés idő tartama:  
A vizsgá lt idő szak alatt két tervezetet tettek közzé a minisztériumi honlapon. Mindkét esetben a minisztérium 
minimá lisan 15 napot biztosított a véleményezésre.  
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Egészségü gyi Minisztérium 
 
1. Eitv. 10.§  (4) A jogszabá ly elő készítő je mérlegeli a véleményező k észrevételeit, és az észrevételekrő l, 
valamint az elutasított észrevételek esetében - a nyilvá nvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítá s 
indokairól ö sszefoglalót készít, amelyet honlapjá n kö zzétesz. Az elő készítő t egyedi vá laszadá si kö telezettség nem 
terheli.  
Az összefoglaló készítésének a minisztérium nem tesz eleget. Az egyeztetési á llapotná l igaz feltü nteti, hogy: 
„beérkezett észrevételek feldolgozá sa, egyeztetése” van folyamatban. De a késő bbiekben nem teszi nyilvá nossá  
az összefoglaló t, és/vagy nem jelzi, hogy nem érkezett észrevétel. 
 
2. Eitv 8. §  (1) Az adatfelelő s gondoskodik a kezelésében lévő , kö zérdekű adatokat tartalmazó honlapok, 
adatbá zisok, illetve nyilvá ntartá sok leíró adatainak a kö zponti elektronikus jegyzék műkö dtető jének tö rténő  
tová bbítá sá ról és a tová bbított adatok rendszeres frissítésérő l. Ugyancsak felel az egységes kö zadatkereső  
rendszerbe tová bbított kö zérdekű adatok tartalmá ért és a tová bbított adatok rendszeres frissítéséért is. 
A minisztérium nem teljesíti törvényi kötelezettségét, nem kü ld jogszabálytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztériumná l az utó bbi két hó napban megjelent tervezetek egyeztetése 87%-ban gyorsított eljá rá ssal 
történt.  
Kü lön figyelmet érdemel az egy napos véleményezési hatá ridő vel, nyilvá nossá gra hozott Az emberi 
fogyasztá sra szá nt víz minő ségérő l szó ló  98/83/EK taná csi irá nyelvben biztosított á tmeneti idő  
meghosszabbítá sá ra vonatkozó  magyar kérelem benyújtá sá ró l szó ló  Korm. elő terjesztés tervezete. 
 
 
Földművelésü gyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
 
Eitv. 9. §  (1) Kö zzé kell tenni a jogszabá lyt elő készítő  minisztérium vagy orszá gos hatá skö rű szerv honlapjá n az 
egyeztetés á llapotá nak megjelö lésével 

a) a jogalkotá sról szóló tö rvény, valamint a kormá ny ü gyrendje alapjá n véleményezésre bocsá tott 
jogszabá lyalkotá sra irá nyuló koncepciókat, jogszabá lytervezeteket, 

b) a miniszteri rendeletek tervezeteit, valamint 
c) az a)-b) pontban megjelö lt tervezetekhez kapcsolódó elő terjesztéseket vagy szakmai indokolá sokat. 

A törvénynek a minisztérium nem tesz eleget jogszabálytervezeteknél nincs feltü ntetve az egyeztetés 
állapota. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztériumná l az utó bbi két hó napban megjelent tervezetek egyeztetése 100%-ban gyorsított eljá rá ssal 
történt . Rövid, á tlagosan 6 nap véleményezési hatá ridő vel. 
 
A minisztérium az alá bbi indoklá st adta, hogy miért veszik igénybe minden tervezetnél a gyorsított egyeztetés 
lehető ségét.: 
 „Tekintettel a Földművelés és Vidékfejlesztési Minisztériumra há ruló  jelentő s jogharmonizá ció s 
kötelezettségre (a közösségi joganyag mintegy fele agrá r tá rgyú) nem á ll mó dunkban a jogszabá lytervezetek 
közigazgatá si egyeztetésére rövidebb hatá ridő t megá llapítani.” 
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Szociális és Munkaü gyi Minisztérium 
 
Az Eitv. előírásainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium a tervezet közzétételének dá tumá t nem tü nteti fel a honlapon, de megá llapítható , hogy a 
megjelent tervezetek egyeztetése 100%-ban gyorsított eljá rá ssal történt.  
 
 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
 
1. Eitv. 9. §  (1) Kö zzé kell tenni a jogszabá lyt elő készítő  minisztérium vagy orszá gos hatá skö rű szerv honlapjá n 
az egyeztetés á llapotá nak megjelö lésével 

a) a jogalkotá sról szóló tö rvény, valamint a kormá ny ü gyrendje alapjá n véleményezésre bocsá tott 
jogszabá lyalkotá sra irá nyuló koncepciókat, jogszabá lytervezeteket, 

b) a miniszteri rendeletek tervezeteit, valamint 
c) az a)-b) pontban megjelö lt tervezetekhez kapcsolódó elő terjesztéseket vagy szakmai indokolá sokat. 

A törvénynek a minisztérium nem tesz eleget, a jogszabálytervezeteknél nincs feltü ntetve az egyeztetés 
állapota. 
 
2. Eitv. 10.§  (4) A jogszabá ly elő készítő je mérlegeli a véleményező k észrevételeit, és az észrevételekrő l, 
valamint az elutasított észrevételek esetében - a nyilvá nvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítá s 
indokairól ö sszefoglalót készít, amelyet honlapjá n kö zzétesz. Az elő készítő t egyedi vá laszadá si kö telezettség nem 
terheli.  
Az összefoglaló készítésének a minisztérium nem tesz eleget. Nem teszi nyilvánossá az összefoglalót, vagy 
nem jelzi, hogy nem érkezett észrevétel. 
 
3. Eitv 8. §  (1) Az adatfelelő s gondoskodik a kezelésében lévő , kö zérdekű adatokat tartalmazó honlapok, 
adatbá zisok, illetve nyilvá ntartá sok leíró adatainak a kö zponti elektronikus jegyzék műkö dtető jének tö rténő  
tová bbítá sá ról és a tová bbított adatok rendszeres frissítésérő l. Ugyancsak felel az egységes kö zadatkereső  
rendszerbe tová bbított kö zérdekű adatok tartalmá ért és a tová bbított adatok rendszeres frissítéséért is. 
A minisztérium nem teljesíti törvényi kötelezettségét, nem kü ld jogszabálytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A minisztérium tá jékoztatá sa szerint a hiá nyossá gok megszü ntetése érdekében a szü kséges intézkedéseket 
kezdeményezi. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztériumná l az utó bbi két hó napban megjelent tervezetek egyeztetése 81%-ban gyorsított eljá rá ssal 
történt. 
 
Honvédelmi Minisztérium 
 
Az Eitv. előírásainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A vizsgá lt idő szak alatt két tervezetet tett közzé a minisztérium a honlapjá n. Az egyik esetben a minisztérium 
minimá lisan 15 napot biztosított a véleményezésre, a má sik esetben pedig 10 napot. Így 50% a gyorsított 
egyezetés ará nya. 
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Igazságü gyi és Rendészeti Minisztérium 
 
Eitv 8. §  (1) Az adatfelelő s gondoskodik a kezelésében lévő , kö zérdekű adatokat tartalmazó honlapok, 
adatbá zisok, illetve nyilvá ntartá sok leíró adatainak a kö zponti elektronikus jegyzék műkö dtető jének tö rténő  
tová bbítá sá ról és a tová bbított adatok rendszeres frissítésérő l. Ugyancsak felel az egységes kö zadatkereső  
rendszerbe tová bbított kö zérdekű adatok tartalmá ért és a tová bbított adatok rendszeres frissítéséért is. 
A minisztérium nem teljesíti törvényi kötelezettségét, nem kü ld jogszabálytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A minisztérium tá jékoztatá sa szerint felvették a kapcsolatot a közadatkereső  ü zemeltető jével. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztériumná l az utó bbi két hó napban megjelent tervezetek egyeztetése 33%-ban gyorsított eljá rá ssal 
történt. 
 
 
Környezetvédelmi és Vízü gyi Minisztérium 
 
1. Eitv. 10.§  (4) A jogszabá ly elő készítő je mérlegeli a véleményező k észrevételeit, és az észrevételekrő l, 
valamint az elutasított észrevételek esetében - a nyilvá nvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítá s 
indokairól ö sszefoglalót készít, amelyet honlapjá n kö zzétesz. Az elő készítő t egyedi vá laszadá si kö telezettség nem 
terheli.  
Az összefoglaló készítésének a minisztérium nem tesz eleget. Nem teszi nyilvánossá az összefoglalót, vagy 
nem jelzi, hogy nem érkezett észrevétel. 
 
2. Eitv 8. §  (1) Az adatfelelő s gondoskodik a kezelésében lévő , kö zérdekű adatokat tartalmazó honlapok, 
adatbá zisok, illetve nyilvá ntartá sok leíró adatainak a kö zponti elektronikus jegyzék műkö dtető jének tö rténő  
tová bbítá sá ról és a tová bbított adatok rendszeres frissítésérő l. Ugyancsak felel az egységes kö zadatkereső  
rendszerbe tová bbított kö zérdekű adatok tartalmá ért és a tová bbított adatok rendszeres frissítéséért is. 
A minisztérium nem teljesíti törvényi kötelezettségét, nem kü ld jogszabálytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A minisztérium tá jékoztatá sa szerint felvették a kapcsolatot a közadatkereső  ü zemeltető jével, valamint 
hiá nyossá gok megszü ntetése érdekében a szü kséges intézkedéseket kezdeményezték. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztériumná l az utó bbi két hó napban megjelent tervezetek egyeztetése 50%-ban gyorsított eljá rá ssal 
történt. 
 
 
Kü lü gyminisztérium 
 
Az Eitv. előírásainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium nem jelentetett meg tervezetet, így nem relevá ns. 
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Oktatási és Kulturális Minisztérium 
 
Az Eitv. előírásainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
A honlapon nem talá lható  összefoglaló . A minisztérium jelezte felénk, hogy 2006. má jus 25-ig nem érkezett 
észrevétel a tervezetekre. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium az utó bbi két hó napban négy tervezetet jelentetett meg, a tervezetek egyeztetése 100%-ban 
gyorsított eljá rá ssal történt. 
 
 
Pénzü gyminisztérium 
 
1. Eitv. 9. §  (1) Kö zzé kell tenni a jogszabá lyt elő készítő  minisztérium vagy orszá gos hatá skö rű szerv honlapjá n 
az egyeztetés á llapotá nak megjelö lésével 

a) a jogalkotá sról szóló tö rvény, valamint a kormá ny ü gyrendje alapjá n véleményezésre bocsá tott 
jogszabá lyalkotá sra irá nyuló koncepciókat, jogszabá lytervezeteket, 

b) a miniszteri rendeletek tervezeteit, valamint 
c) az a)-b) pontban megjelö lt tervezetekhez kapcsolódó elő terjesztéseket vagy szakmai indokolá sokat. 

A törvénynek a minisztérium nem tesz eleget, mivel a jogszabálytervezeteknél nincs feltü ntetve az 
egyeztetés állapota. 
 
2. Eitv 10. §  (2) A jogszabá lyt elő készítő  minisztérium honlapjá n a vélemények, javaslatok fogadá sá nak 
lehető ségét meg kell teremteni, tová bbá  meg kell jelö lni a véleményadá sra nyitva á lló hatá ridő t. 
A minisztérium nem tü ntet fel véleményezési határidőt. 

 
3. Eitv. 10.§  (4) A jogszabá ly elő készítő je mérlegeli a véleményező k észrevételeit, és az észrevételekrő l, 
valamint az elutasított észrevételek esetében - a nyilvá nvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítá s 
indokairól ö sszefoglalót készít, amelyet honlapjá n kö zzétesz. Az elő készítő t egyedi vá laszadá si kö telezettség nem 
terheli.  
Az összefoglaló készítésének a minisztérium nem tesz eleget. Nem teszi nyilvánossá az összefoglalót, vagy 
nem jelzi, hogy nem érkezett észrevétel. 
 
4. Eitv 8. §  (1) Az adatfelelő s gondoskodik a kezelésében lévő , kö zérdekű adatokat tartalmazó honlapok, 
adatbá zisok, illetve nyilvá ntartá sok leíró adatainak a kö zponti elektronikus jegyzék műkö dtető jének tö rténő  
tová bbítá sá ról és a tová bbított adatok rendszeres frissítésérő l. Ugyancsak felel az egységes kö zadatkereső  
rendszerbe tová bbított kö zérdekű adatok tartalmá ért és a tová bbított adatok rendszeres frissítéséért is. 
A minisztérium nem teljesíti törvényi kötelezettségét, nem kü ld jogszabálytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A minisztérium tá jékoztatá sa szerint a hiá nyossá gok megszü ntetése érdekében a szü kséges intézkedéseket 
kezdeményezi. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A Minisztérium nem ad meg véleményezési hatá ridő t a honlapon, így nem lehet megá llapítani a 
véleményezésre adott idő tartamot. Megá llapítható  azonban, hogy az Orszá ggyűléshez történő  benyújtá s napjá n 
teszik nyilvá nossá gra a jogszabá lytervezeteket. 
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Miniszterelnöki Hivatal 
 
Eitv 8. §  (1) Az adatfelelő s gondoskodik a kezelésében lévő , kö zérdekű adatokat tartalmazó honlapok, 
adatbá zisok, illetve nyilvá ntartá sok leíró adatainak a kö zponti elektronikus jegyzék műkö dtető jének tö rténő  
tová bbítá sá ról és a tová bbított adatok rendszeres frissítésérő l. Ugyancsak felel az egységes kö zadatkereső  
rendszerbe tová bbított kö zérdekű adatok tartalmá ért és a tová bbított adatok rendszeres frissítéséért is. 
A minisztérium nem teljesíti törvényi kötelezettségét, nem kü ld jogszabálytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
 
A véleményezés idő tartama:  
A hivatal az utó bbi két hó napban nem jelentetett meg tervezetet, így nem mérhető . 
Sem a Miniszterelnök, sem a Kormá ny á ltal elő készített jogszabá lytervezetek nem jelennek meg a MEH 
honlapjá n és nincs tudomá sunk ró la, hogy má s internetes oldalon közzétennék az Eitv elő írá sai szerint. 
 
 
 
Budapest, 2006. októ ber 2.    Berghold Brigitta –  EMLA/NOSZA 
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