
A miniszté riumok honlapjainak összehasonlítá sa a jogalkotá s nyilvá nossá ga (Eitv.) 
alapjá n 5. 
2006. szeptember 5. 
 
 
A www.jogalkotas.hu honlap folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotás nyilvánosságát a minisztériumok 
honlapjain megjelenő  információk, valamint az Elektronikus informá ció-szabadsá gról szóló 2005. évi XC. 
tö rvény alapján. Nyolc hónap alatt jelentő s javulást ért el a legtöbb minisztérium. Jelenleg négy minisztérium: a 
Szociá lis és Munkaügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium és az Oktatá si 
és Kulturá lis Minisztérium honlapja felel meg teljesen az Eitv. elő írásainak.  
 
Az összehasonlítás során a törvénysértésekre hívjuk fel első sorban a figyelmet. 
 
Ebben a hónapban egy ú j szempontból is elemzést készítettü nk. Megvizsgáltuk, hogy az utóbbi két hónapban a 
honlapokon közzétett jogszabály tervezetek véleményezésére mennyi idő t szánnak. Szembetűnő  probléma, 
hogy a minisztériumok honlapján gyakran (egyes hivataloknál az esetek 90%-ában) a törvényben elő írt 15 
napnál rövidebb a véleményezési határidő . A gyorsított egyeztetés lehető ségét valóban fenntartja a törvény, 
indokoltsága viszont nem egyértelmű. Hiszen ezek szerint a legutóbbi hónapokban a Magyarországon készü lő  
jogszabálytervezetek döntő  többsége, valamilyen okból kifolyólag, sü rgő snek minő sü l. Véleményü nk szerint ez 
inkább egy rögzü lt hibás gyakorlat, ami a törvény céljainak megvalósulását erő sen gátolja, a társadalmi 
egyeztetést formálissá teszi. 
 
 Az alábbiakban olvashatják a minisztériumok szerinti elemzést, melyet a törvénykövető  működés elő segítése 
érdekében készítettü nk. A szövegben vastag betű vel jelöltük a törvénysértéseket, amelyekhez dő lt betűvel 
idéztü k a jogszabály szövegeket is.  
 
 
Ö nkormá nyzati és Területfejlesztési 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. A 2006. február 14-én közzétett, „Az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról” című tervezet összefoglalójánál fel van tü ntetve a honlapon, hogy „A 
tervezethez határidő n belü l 17 észrevétel érkezett.” A beérkezett véleményekrő l készü lt összefoglaló azonban 
nem található meg a honlapon. 
 
Megkeresésü nkre a minisztérium levélben az a választ adta, hogy az észrevételek feldolgozása még 
folyamatban van, az anyag bonyolult szerkezetére hivatkozva. Mivel az Eitv. nem ad meg határidő t az 
összefoglaló közzétételével kapcsolatban, így ez esetben az Ö nkormányzati és a Terü letfejlesztési Minisztérium 
nem sérti a törvényt. 
 
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 küld jogszabá lytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
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A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium minden esetben minimálisan 15 napot biztosított a véleményezésre. 
 
 
Egészségügyi 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 állapotnál igaz feltü nteti, hogy: 
„beérkezett észrevételek feldolgozása, egyeztetése” van folyamatban. De a késő bbiekben nem teszi nyilvánossá 
az összefoglalót, 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 küld jogszabá lytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium jú lius óta megjelent tervezeteinek 66%-a gyorsított egyeztetéssel zajlott le. 
 
 
Földmű velésügyi és Vidékfejlesztési 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 jogszabá lytervezeteknél nincs feltüntetve az egyeztetés 
á llapota. 
 
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 tájékoztatása szerint 3 naponta automatikusan megkü ldi a jogszabálytervezeteket a 
közadatkereső nek. (A vizsgálat napján nem friss az közadatkereső  adatbázisa.) 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium jú lius óta megjelent tervezeteinek 100%-a gyorsított egyeztetéssel zajlott le. Meglehető sen 
rövid, átlagosan 6 nap véleményezési határidő vel. Ezért javasoljuk a használhatóságot segítő  gyakoribb 
automatikus frissítést a közadatkereső  felé. 
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Szociá lis és Munkaügyi Minisztérium 
 
Az Eitv. előírá sainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium a tervezet közzétételének dátumát nem tü nteti fel a honlapon, ezért nem lehet megállapítani az 
egyeztetés idő tartamát. 
 
 
Gazdasá gi 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 jogszabá lytervezeteknél nincs feltüntetve az egyeztetés 
á llapota. 
 
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 nyilvá nossá  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 küld jogszabá lytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A minisztérium tájékoztatása szerint a hiányosságok megszü ntetése érdekében a szü kséges intézkedéseket 
kezdeményezi. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium jú lius óta megjelent tervezeteinek 90 %-a gyorsított egyeztetéssel zajlott le. 
 
 
Honvédelmi Minisztérium 
 
Az Eitv. előírá sainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium minden esetben minimálisan 15 napot biztosított a véleményezésre. 
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Igazsá gügyi és Rendészeti Minisztérium 
 
1. 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 küld jogszabá lytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium jú lius óta megjelent tervezeteinek 50 %-a gyorsított egyeztetéssel zajlott le. 
 
 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
 
1. Eitv 9§ (6) Az (1) bekezdés szerint kö zzétett jogszabá lytervezet, valamint ahhoz kapcsolódó egyéb 
dokumentumok a jogszabá ly elfogadá sá t kö vető  egy évig az elő készítő  minisztérium honlapjá ról nem 
tá volíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a kö zzététel kö telezettsége a szerv jogutódjá t terheli. 
A minisztérium nem törvény szerint já r el, mivel a jogszabá lytervezetek azonnal lekerülnek a honlapról a 
véleményezési hatá ridő lejá rtá val.  
 
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 nyilvá nossá  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 küld jogszabá lytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium jú lius óta megjelent tervezeteinek 33%-a gyorsított egyeztetéssel zajlott le. 
 
 
Külügyminisztérium 
 
Az Eitv. előírá sainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium jú lius óta nem jelentetett nem tervezetet, így nem mérhető . 
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Oktatá si és Kulturá lis Minisztérium 
 
Az Eitv. előírá sainak teljes mértékben eleget tesz. 
 
A honlapon nem található összefoglaló. A minisztérium jelezte felénk, hogy 2006. május 25-ig nem érkezett 
észrevétel a tervezetekre. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A minisztérium jú lius óta nem jelentetett meg tervezetet, így nem mérhető . 
 
 
Pénzügyminisztérium 
 
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 jogszabá lytervezeteknél nincs feltüntetve az 
egyeztetés á llapota. 
 
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 tüntet fel véleményezési hatá ridőt. 

 
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 nyilvá nossá  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 küld jogszabá lytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
 
A véleményezés idő tartama:  
A Minisztérium nem ad meg véleményezési határidő t a honlapon, így nem lehet megállapítani a 
véleményezésre adott idő tartamot. 
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Miniszterelnöki Hivatal 
 
1. 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 küld jogszabá lytervezeteket a 
közadatkeresőnek. 
 
A véleményezés idő tartama:  
A hivatal jú lius óta nem jelentetett meg tervezetet, így nem mérhető . 
 
 
 
Budapest, 2006. szeptember 5.    Berghold Brigitta – EMLA/NOSZA 
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