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A társadalmi viszonyok adekvát szabályozása minőségi 
jogalkotás nélkül nem képzelhető el. A  minőségi jog-
alkotás alapvető követelménye, hogy egyrészt a jog tar-
talmát meghatározó politikus (vagy politikusokból álló 
testület) értse és átlássa azt a bonyolult viszonyrendszert, 
amelyben az  általa kigondolt tartalom érvényesülni 
fog, másrészt hogy a  jogszabályok megszövegezésében 
részt vevő jogászok, hivatalnokok, illetve a szabályozan-
dó terület szakértői kompetens módon vegyenek részt 
az  előbbi gondolati tartalom megformálásában. Jelen 
tankönyv e két jogalkotási követelmény gyakorlati meg-
valósításához kíván segítséget nyújtani: így mind a jog-
alkotási tevékenység jogrendszerbeli helyét és  szerepét, 
illetve az annak alapjául szolgáló elméleti alapokat, mind 
a szövegezés praktikus követelményeit és azok miértjeit 
bemutatja.

Bár a könyv elsősorban tankönyv, az a szerzők szán-
dékai és  reményei szerint haszonnal forgatható a  gya-
korlati jogszabály-előkészítés és  -szerkesztés bármely 
fázisa során is. Ezt szolgálja a jogalkotás tartalmi, nyelvi 
és technikai kívánalmainak bemutatása (mind normatív, 
mind praktikus szinten). Mindezt kiegészíti a  szöveg-
be épített gazdag példatár, amelynek útján jelen munka 
a jogirodalomban elsőként ismerteti és elemzi a Jszr. jog-
szabályszerkesztési előírásainak mindegyikét,  bemutatva 
az  azokkal kapcsolatos „jó gyakorlatokat”, rámutatva 
ugyanakkor a gyakran alkalmazott, sőt néha általánosan 
követett, ám hibás, helytelen megoldásokra is.
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Előszó

Jelen tankönyv a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
közigazgatási mesterképzési szakján oktatott Jogalkotástan kurzus hallgatói számára ké
szült. E tárgy oktatása 2014 őszétől történik a jelenlegi tankönyv struktúrája szerinti for
mában, egy féléves kurzus keretében.

A Jogalkotástan kurzus – jogi dogmatikai, illetve kodifikációelméleti tanulmányokra 
épülő – főelőadása mellett gyakorlati ismeretek oktatása is zajlik ugyanezen tárgy keretein 
belül. Ez a megosztás lehetővé teszi, hogy a közigazgatási mesterszakos hallgatók egyrészt 
elsajátíthassák a jogi normák felépítésére, illetve a jog praktikus működésére vonatkozó is
mereteket (melyek nélkül nem lehetnének tisztában a megalkotandó normaszöveg tényleges 
hatásaival, annak gyakorlati következményeivel), másrészt a jogszabályszerkesztésre vo
natkozó (akár tételes jogi, akár azon kívüli) technikai követelményeket is megismerhessék.

Utóbbi érdekében a tankönyv számos példát mutat be arra, hogyan helyes, és hogyan 
nem helyes a jogszabályokat (azok tervezetét) megszövegezni, ezzel is segítve a hallgatókat 
abban, hogy az absztrakt módon megfogalmazott jogalkotás-technikai követelményeket 
a gyakorlatban is alkalmazni tudják majd.1 Ez utóbbihoz egy példatár is készült: Kovács 
Endre Miklós – Szilvásy György Péter – Tóth J. Zoltán Jogszabályszerkesztési gyakor-
latok című műve, amely – kifejezetten a Jogalkotástan kurzus hallgatóinak szemináriumi 
munkáját segítendő – 2016-ban  jelent meg ugyancsak a Dialóg Campus Kiadónál, és amely 
a jelen tankönyvben foglalt ismeretek ellenőrzésére, illetve a technikai jogalkotástani kö
vetelmények begyakorlására szolgál.

A Jogalkotástan tankönyv felépítése az általánostól a konkrét irányába halad: a tan
könyv első néhány fejezete a jogi normák felépítését és a jog működését, valamint a jogal
kotástani ismeretek szempontjából fontos jogi dogmatikai alapokat mutatja be; a tankönyv 
második fele pedig a technikai jellegű, gyakorlati szövegezési követelményeknek (és azok 
elmaradása következményeinek) az ismertetésére vállalkozik.

Ennek alapján az I. fejezet a jog statikájával foglalkozik: felvázolja a jogi normák társa
dalmi alapjait, funkcióit, jellemzőit és – különösen – azok felépítését; emellett meghatározza 
és jellemzi a jogi normák egyes fajtáit, megkülönbözteti a jogi normákat a jogszabályoktól, 
valamint áttekinti a jogszabályok által felölelhető tartalmi elemeket. A II. fejezet a jog 
dinamikáját tekinti át: ismerteti, hogy milyen belső működési szférákból áll a jog mint 
társadalmi normarendszer, illetve hogy e szférák hogyan hatnak egymásra, és ezáltal ho
gyan működik a valóságban a jog; továbbá kitér a jog és más társadalmi normarendszerek 
kapcsolatára (különösen a jog és az igazságosság kérdésére). A III. fejezet annak a bírói jog
alkalmazó és jogértelmező tevékenységnek a főbb jellemzőit és meghatározóit veszi számba, 
amely a jogalkotási eredmények tényleges érvényesítéséért (vagy annak  elmaradásáért) 

1 Vitás esetben a tankönyv a Magyar Tudományos Akadémia által meghatározott helyesírási elvek elé helyezi 
a vonatkozó jogszabályok által előírt írás- és jelölésmódokat.
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felelős, vagyis annak bemutatására vállalkozik, hogy mi módon megy végbe a megalko
tott jogszabályszöveg tényleges, gyakorlati kikényszerítése (vagy annak mellőzése). Ezen 
ismeretek birtokában ugyanis – a megfelelő szövegezéssel történő jogalkotás, a tipikus 
szövegezési hibák és fogyatékosságok kiküszöbölése révén – el lehet kerülni a megalkotni 
kívánt jogszabálynak a jogalkotói szándéktól eltérő jellegű alkalmazását vagy a jogszabály 
alkalmazásának mellőzését.

A IV. fejezet a jogforrásokat ismerteti, a jogalkotás során ugyanis mindig valamilyen 
jogforrástípus formájában hozunk létre jogi normákat; e típusok ismerete tehát egy jog
alkotástani kurzus esetében elkerülhetetlen. Ennek keretében – a jogforrás fogalmának 
meghatározását követően – bemutatjuk a magyar jogrendszerben megtalálható jogforrások 
mindegyikét, valamint azok alapvető jellemzőit. Kitérünk továbbá a jogforrási hierarchiából 
származó követelmények ismertetésére, valamint a magyar (belső) és a közösségi (uniós) 
jog, illetve a belső jog és a nemzetközi jog viszonyára is.

Az V. fejezet a jogszabályok érvényességével, hatályával és alkalmazhatóságával 
foglakozik: kitér e fogalmak elhatárolásának szempontjaira és azok tartalmi jellemzőire, 
valamint ismerteti a hatály különböző fajtáit és az azokra vonatkozó jelenlegi magyar 
szabályozást. Emellett e fejezet foglalkozik még a jogszabályok kihirdetésére és közzété
telére vonatkozó jogi előírásokkal is, továbbá bemutatja a Magyar Közlönyre, a Hivatalos 
Értesítőre és a Nemzeti Jogszabálytárra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. A VI. fejezet 
a jogalkotási eljárást ismerteti, külön kitérve az úgynevezett belső jogalkotási eljárásra 
(a jogalkotási metodikára), illetve az úgynevezett külső jogalkotási eljárásra (a jogszabályok 
meghozatalának főbb állomásaira) – különös figyelmet szentelve a legmagasabb jogszabályi 
szintű jogforrás, a törvény alkotási eljárása bemutatásának.

A VII. fejezet a jogszabályszerkesztésre vonatkozó általános rendelkezéseket ismer
teti; a VIII. fejezet a jogszabály formai tagolására vonatkozó követelményeket tekinti át; 
a IX. fejezet pedig a jogszabály logikai tagolásának jogszabályszerkesztési szempontjait 
mutatja be és elemzi. A X. fejezet a jogszabály mellékletére vonatkozó követelményekkel 
foglalkozik; e követelmények külön fejezetben történő ismertetését az indokolja, hogy 
a gyakorlatban azok érvényesítése a jogalkotás során sokszor elmarad, ezáltal félreérthető, 
ellentmondásos, esetleg kifejezetten érthetetlen és alkalmazhatatlan jogszabályok jönnek 
létre. A VII–X. fejezetek tartalmi tagolására – a gyakorlati szempontok érvényre juttatása, 
valamint a strukturáltság biztosítása érdekében – alapvetően a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szerkezeti egységeknek megfelelően 
került sor, azonban ha az szükségesnek vagy célszerűnek mutatkozott, akkor e fejezetek 
a jogszabályszerkesztés egyes részkérdéseihez kapcsolódó egyéb releváns joganyagok ren
delkezéseit is tartalmazzák.

A XI. fejezet a jogalkotás során véthető hibákat tipizálja, és azok hátrányos, negatív 
következményeit veszi számba; összefoglalja tehát, hogy bizonyos típushibák milyen 
gyakorlati hatásokkal jár(hat)nak, ezáltal miért kerülendők. Végül a XII. fejezet a deregu
lációval foglalkozik; bemutatja egyrészt, hogy bizonyos jogszabályok vagy jogi normák 
kivezetése a jogrendszerből miért szükséges, másrészt azt is, hogy a deregulációnak milyen 
fajtái vannak.

A szerzők (akik valamennyien – oktatói munkájuk mellett – dolgoztak már a jog
szabályok előkészítését, felügyeletét vagy kontrollját gyakorló szervek [például minisz
térium, önkormányzat, kormányhivatal, az Ország gyűlés Hivatala, Alkotmány bíróság] 
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valamelyikében, vagy jelenleg is ezek valamelyikében dolgoznak) reménye szerint jelen 
tankönyv kellő mértékben segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi 
és Közigazgatási Kara hallgatóinak a felkészülését a Jogalkotástan kurzus vizsgájára. 
A szerzők szándéka azonban az is, hogy e könyv ne csak a közigazgatási mesterképzés 
hallgatóinak felkészülését segítse. Bízunk abban, hogy e könyvet hasznosítani tudják más 
egyetemek legisztikai/jogalkotási kurzusai során is, valamint használni tudják bárhol, ahol 
kodifikációs ismeretek oktatására kerül sor. Emellett a gyakorlati jogszabály-előkészítési 
munkát végző szakemberek, valamint a legisztikai/kodifikációs/jogalkotástani ismeretek 
iránt érdeklődő laikusok számára is ajánljuk e könyvet. Reményeink szerint az elméleti-
dogmatikai alapok, az eljárási követelmények, valamint a technikai kodifikációs ismeretek 
bemutatása, illetve az ez utóbbiakhoz mellékelt számos helyes és helytelen példa haszno
sítható információforrást jelent a jogalkotástan iránt érdeklődők, valamint a gyakorlati 
kodifikációs munkát végzők számára is.

Budapest, 2019 májusa
A szerkesztő
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I.	fejezet 
 

A	jog	statikája	–	elméleti	és	dogmatikai	alapok	 
(a	jog	alapfogalmai)

I.1.	A	társadalmi	normák

I.1.1. A társadalmi norma fogalma

A jog mint normarendszer a társadalmi normarendszerek közé tartozik; olyan előírás-együttes, 
amely a társadalmi együttélés lehetővé tétele érdekében szabályozza az emberi magatartásokat. 
A jog azonban csak egyike a társadalom tagjai magatartásának befolyásolását célzó norma
rendszereknek, sőt bizonyos, önmagukban is rendkívül fontos társadalmi viszonyok vonatko
zásában (például a családi, baráti viszonyok nagy része esetében, illetve az emberi kapcsolatok 
legalapvetőbb szabályozását tekintve) nem is a legfontosabb. A társadalomban élő emberekkel 
szemben a jogtól függetlenül is számos normarendszer (így különösen az erkölcs) fogalmaz meg 
elvárásokat; ezen elvárások pedig alapjaikban beépülnek magába a jogba is. Emiatt azt mond
hatjuk, hogy a jog – optimális esetben – a társadalomban megfogalmazott együttélési szabályok 
legelemibb előírásait is felöleli, sőt legfőképpen ezekből táplálkozik. A jog forrásai így sokszor 
ezen más társadalmi normarendszerek (erkölcs, illem, foglalkozási normák stb.) előírásai lesznek, 
vagyis a jogi normák vagy közvetlenül ezeket juttatják érvényre, vagy olyan jogokat és kötele
zettségeket írnak elő, amelyek keretei között ezen más normarendszerek legalapvetőbb normái 
érvényesülni tudnak. Mivel tehát egyrészt a jog is egyfajta társadalmi normarendszer, másrészt 
a jog tartalmilag is függ a többi társadalmi normarendszertől, a jog fogalmának és működési 
módjának megértéséhez mindenekelőtt a társadalmi norma fogalmával, másképp a norma ál-
talános fogalmával, illetve a normák generális jellemzőivel kell megismerkednünk.

A társadalmi	normák valamely magatartást általános jelleggel, a címzettek osztályára 
kiterjedő módon megtiltó, kötelezővé tevő vagy megengedő előírások. Ilyen például a jog, az er
kölcs, a vallás, az illem, az etikett és a protokoll, a divat, a szakmai, hivatásrendi és foglalkozási 
normák, a szervezeti normák, illetve a szokásnormák (a puszta szokás azonban – normatív 
elem híján – nem).

I.1.2. A társadalmi normák jellemzői

A társadalmi normák legfontosabb	jellemzői a következők.

1. A normák magatartás-előírások: a lehetséges magatartások közül bizonyos magatar
tás(oka)t bizonyos szituációkban bizonyos címzettek (gyakran mindenki) számára kötele
zővé tesznek, megtiltanak vagy megengednek.
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A norma mint előírás fogalmilag csak olyan címzettekre képes hatni, akik megértik 
a normában foglalt elvárásokat, és képesek dönteni arról, hogy annak megfelelően, vagy 
azzal ellentétesen cselekednek-e. Éppen ezért a norma címzettjei csak emberek lehetnek, 
mégpedig olyanok, akik olyan mentális állapotban vannak, hogy a normák előírásait meg
értik, és tudnak annak megfelelően cselekedni (ezért nem bünteti a jog és nem ítéli el az er
kölcs például a kisgyermekeket, elmebetegeket, gyengeelméjűeket). Mivel továbbá tudata 
és akarata csak embereknek lehet, a formailag nem az emberek számára meghatározott 
(például különböző jogi személyeknek: gazdasági társaságoknak, egyesületeknek stb. 
szóló) előírásokat is csak az emberek (például a kft. nevében eljáró ügyvezető, az egyesület 
nevében eljáró elnök stb.) tudják követni vagy megsérteni, így ezekben az esetekben is va
lójában emberek számára szóló magatartás-előírásokról van szó.

A magatartás-előírások közül kategorikus	normáknak azokat a normákat nevezzük, 
amelyek a szabályozott magatartásokat a címzettek számára mindig, minden körülmények 
között (és nem csak bizonyos szituációkban) kötelezővé tesznek, megtiltanak vagy meg
engednek. Az engedélyezés ugyanakkor a kategorikus normák között nem tipikus: ilyenek 
megfogalmazására általában tilalom vagy kötelezettség előírása esetén kerül sor. Hozzá kell 
ugyanakkor tenni, hogy a kategorikus norma mindig viszonylagos és valóban kategorikus, 
kivételt nem tűrő módon alkalmazandó norma nem létezik. Tipikus kategorikus norma pél
dául a „Ne ölj!” tilalma, ami egyszerre erkölcsi norma, vallási norma (legalábbis a vallások 
többségében) és jogi norma is, ám még ezen tilalom alól is léteznek (mindegyik társadalmi 
normarendszerben) kivételek; így például a mai magyar jog szerint is lehetőség van ölésre 
jogos védelmi helyzetben, háború idején az ellenséggel szemben stb.

2. A normák létezési módja az érvényesség: a normák úgynevezett normatív kijelentések, 
amelyeknek (a leíró kijelentésekkel ellentétben) nincs igazságértékük. Egy norma nem lehet 
igaz vagy hamis; ha a norma érvényes, akkor a normában foglalt előírás „hat”. A norma 
előíró (preskriptív) nyelvi kifejezés: megmondja, hogy mit kell, tilos vagy szabad tenni. 
Ebből következőleg a norma nem idézi elő okozatilag az elvárt magatartást, csak előír; azaz 
a norma megsérthető, de igényt tart arra, hogy címzettjei az előírásait kövessék.

3. A norma előírásához tipikusan (de nem feltétlenül) valamilyen következmény (szankció) 
kapcsolódik. A szankció léte elősegíti a norma érvényesülését (betartását).

Nemcsak a jogi normáknak van (lehet) szankciója, hanem a többi normarendszer 
normáinak is. Így a rosszallás, lenézés, megvetés vagy szélsőséges esetben a normasértő 
kiközösítése olyan informális negatív következmények, amelyek adott esetben sokkal na
gyobb hatást képesek kiváltani, és sokkal hatékonyabban képesek a potenciális normasértőt 
e sérelem megvalósításában megakadályozni, mint az alkalmazható formális jogi szankciók.

Bár tipikus, hogy egy norma negatív következményt tartalmaz arra az esetre, ha vala
mely címzett normasértést követne el, néha (különösen a jogon kívüli társadalmi normák 
esetében) az is előfordul, hogy a norma betartása esetére ír elő a norma valamilyen pozitív, 
a normát követő egyén számára előnyös következményt. A negatív és (ha vannak) a pozitív 
következmények együtt segítik elő a norma címzettek általi követését.

4. Az érvényesülés (normakövetés) és a normasértés szankcionálásának egy bizonyos 
szintje szükséges a norma létezéséhez (érvényességéhez), vagyis egy norma létének feltétele  
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az, hogy a társadalom tagjaira hatással legyen. Az a magát normaként definiáló előírás, 
amely ténylegesen nem „hat”, azaz nincs befolyással a címzettek magatartására, normaként 
nem működik (vagyis egy norma esetében annak formailag megfelelő mivolta csak szük
séges, de nem elégséges feltétele annak, hogy e rendelkezés normának minősüljön: ahhoz 
az is szükséges, hogy azt – tendenciaszerűen – betartsák a címzettek). Az érvényesülés 
tehát nem más, mint a normakövetés azon szintje, amely alapján már azt lehet mondani, 
hogy egy előírásra a társadalom tagjai normaként tekintenek, azt többségükben elfogadják 
és betartják (tömegesen nem szegik meg); az érvényesség pedig egy norma létét jelenti, 
amelyhez tehát az érvényesülés (normakövetés) is hozzátartozik, de más érvényességi felté
telek is léteznek (például megfelelő eljárásban történő megalkotottság, tartalmi kritériumok 
stb.). Az érvényesség (egy norma léte) tehát a tágabb kategória, amelynek szükséges, de 
önmagában nem elégséges feltétele a norma társadalmi elfogadottsága és követettsége.

5. Minden norma valamely normarendszer integráns része. Egy norma soha nem „ön
magában” áll; az kapcsolatban van az adott normarendszer más normáival is, azokkal 
együtt, azok fényében értelmezendő és alkalmazandó. Számos norma (mint láttuk, még 
a kategorikus norma is) csak a főszabályt írja elő, amely alól számos – más normák által 
szabályozott – kivétel létezik, amelyek „lerontják” a főszabály érvényesülését, vagy bizo
nyos szituációkban módosítják annak értelmét vagy alkalmazási körét. A normákat nem 
lehet függetleníteni a környezetüktől; így egy erkölcsi norma értelmét befolyásolja az adott 
erkölcsi normarendszer többi elve és szabálya, egy adott jogi norma értelmét befolyásolja 
a jogrendszer többi normája stb.

6. A norma mindig hipotetikus szerkezetű: megfogalmazása (legalább) egy feltételt és a fel
tétel bekövetkezése esetére szóló magatartás-előírást tartalmaz. Minden norma megfogal
mazható a „ha …, akkor …” („ha p, akkor legyen q”) szintaxissal, vagyis az úgynevezett 
kondicionális logikai kapcsolattal. Így például az az illemszabály, miszerint „társaságban 
nem sugdolózunk” megfogalmazható úgy is: „ha társaságban van valaki, akkor nem szabad 
sugdolóznia”; vagy az az erkölcsi norma, miszerint a bajbajutottnak segíteni kell, úgy is 
leírható, hogy „ha valaki látja, hogy más bajba került, akkor segítenie kell neki” stb.

7. A normák időben tartósak (nem egyszeriek): a normában foglalt feltételek bekövetkezése 
esetén az abban szereplő előírást mindig (folyamatosan, illetve újra és újra) teljesíteni kell.

8. A normának három alapvető funkciója van: egyrészt befolyásolni szándékozik az emberi 
magatartást; másrészt mércét kínál mások magatartásának az értékelésére; harmadrészt 
tendenciaszerűen előrejelzi mások várható magatartását. Mint láttuk, az a norma létéhez 
nem szükséges, hogy az emberi magatartás befolyásolására irányuló szándék mindig si
keres legyen; elég az is, ha többnyire az. A norma tehát megsérthető, sőt éppen akkor van 
értelme a norma fogalmának, ha a magatartás (a normarendszer részéről) kívánatos, de 
nem szükségszerű; ha ugyanis egy norma ténylegesen is megsérthetetlen lenne, akkor 
okozati törvényszerűségről kellene beszélnünk (ahogy például az energiamegmaradás 
vagy a tömegvonzás törvénye nemcsak elvárt, de fizikailag is áthághatatlan, vagyis ilyen 
értelemben ez utóbbi fajta „törvény” nem előírást, hanem leírást, egy ok-okozati viszony 
megfogalmazását tartalmazza).
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9. A kívánt magatartás nemcsak a norma előírása miatt jöhet létre, hanem egyéb okokból 
is. Normakövetésről azonban csak akkor beszélhetünk, ha a magatartás indítóoka a norma 
betartásának szándéka. Ha a normában foglalt előírás a társadalmi életben megvalósul 
ugyan, de nem azért, mert az emberek a normát kívánják követni, hanem egyéb, a norma 
lététől független okokból (például mert az adott magatartás tanúsítása az embereknek 
egyébként is érdekük), akkor a norma nem tölti be szabályozó (előíró) funkcióját, vagyis 
az abban foglalt előírás nem a normára tekintettel érvényesül, hanem attól függetlenül. 
Normakövetésről tehát csak abban az esetben lehet szó, ha az emberek a normára tekintettel 
cselekednek úgy, ahogy azt a norma előírása tartalmazza; vagyis ha azt elfogadják mint saját 
magatartásuk mércéjét (ez H. L. A. Hart kifejezésével a jog úgynevezett „belső nézőpontja”). 
A normára tekintettel történő cselekvés konkrét indítóoka többféle lehet: így normaköve
tésről beszélünk egyrészt akkor is, ha az emberek azért követik a norma előírását, mert azzal 
tartalmilag egyetértenek, azt helyesnek, kívánatosnak tartják, és racionális módon belátják, 
hogy annak következetes érvényre juttatása mind magukkal, mind másokkal szemben végső 
soron az adott társadalom egészének javát szolgálja; másrészt akkor is, ha azt nem tartják 
ugyan helyesnek, azzal tartalmilag nem értenek egyet, ám a szankciótól való félelem miatt 
mégis betartják azt; harmadrészt akkor is, ha a normát a tartalmától függetlenül, pusztán 
azért követik, mert a norma alkotásának módjával egyetértenek, illetve a norma létrehozóját 
olyannak tekintik, mint aki vagy amely legitim módon hozhat létre a társadalom tagjaira 
vonatkozó szabályokat (ilyen lehet például annak elfogadása, hogy a társadalom tagjai 
többségének akaratából jogalkotó hatalommal felruházott személy döntéseit legitimnek 
tekintjük pusztán azon ok miatt, hogy demokratikus úton jutott hatalomra, és azt a többség 
felhatalmazásával gyakorolja).

I.2.	A	jogi	normák	specifikumai

I.2.1. A jog két jelentése

Ahogyan arról szó volt, a jog is egyfajta társadalmi normarendszer, így a jogi normák is 
társadalmi normák. Ebből következően mindaz, ami a társadalmi normákra (azaz általában 
a normákra) igaz, az a jogra is igaz. Mindemellett a jognak van néhány olyan specifikuma, 
amely megkülönbözteti más, nem jogi társadalmi normarendszerektől; jelen fejezet kere
tében ezekről lesz szó.

Mindenekelőtt magának a „jog” szónak a jelentését szükséges tisztázni. A jog ugyanis 
két dolgot is jelenthet: egyrészt jognak nevezzük

1. az úgynevezett tárgyi	jogot (norma agendi), amely nem más, mint az a jogszabály, 
amely jogi előírásokat tartalmaz; másrészt

2. az úgynevezett alanyi	jogot (facultas agendi), amely pedig maga a jogosultság, 
vagyis a tárgyi jog által elismert cselekvési lehetőség. Az indoeurópai nyelvek több
ségében a magyarhoz hasonlóan ugyanaz a szó jelöli a tárgyi jogot és az alanyi jogot, 
vagyis a jogszabályt és az abban foglalt jogosultságot (így a német Recht, a francia 
droit, az olasz diritto stb.); ugyanakkor az angolban például külön szó van az előbbire 
(law) és az utóbbira (right). (Természetesen a jogszabályok egyes speciális fajtáira 
további kifejezések jönnek létre, például törvény: Gesetz, loi, legge, act stb.)
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I.2.2. A jog jellemzői

1. A jog mint normarendszer objektív társadalmi szükséglet: jog nélkül komplex emberi 
társadalom tartósan nem létezhet. Kezdetleges emberi közösségek akár tartósan is fenn
állhatnak jogi normák nélkül, pusztán erkölcsi, vallási stb. előírásokkal, de egy bonyolult 
társadalmi viszonyrendszert és ezen viszonyok nagyszámú alanyának magatartását a nem 
jogi társadalmi normák nem képesek olyan szinten szabályozni, amely a társadalmi mun
kamegosztás magasabb szintjéhez és egy központosított, fejlett, sok emberből álló emberi 
közösség kialakításához és működtetéséhez nélkülözhetetlen.

2. A jog további jellemzője a formális szankcionálás: ha a jogi norma előírásához követ
kezmény (szankció) kapcsolódik, azt kizárólag az állam kényszerítheti ki vagy hatalmazhat 
fel mást annak a kikényszerítésére. Így a jogi normák betartatását – önkéntes jogkövetés 
hiányában – legtöbbször az állami kényszerapparátus közvetlenül biztosítja: a jogi normák 
érvényesülése felett közigazgatási szervek, ügyészségek, bíróságok, büntetés-végrehajtási 
szervek, bírósági végrehajtók stb. őrködnek. Továbbá ott is, ahol ilyen közvetlen állami be
avatkozás nincs, nem állami szervek állami engedély vagy az állam által alkotott jogszabályi 
felhatalmazás alapján járnak el – eljárásuk legalitása tehát azon nyugszik, hogy ezen állami 
(jogszabályi) felhatalmazás kereteit nem lépték-e túl. Így az, aki a tolvajt tetten éri, és a lo
pott dolgot jogos önhatalom keretében a rendőrség megérkezéséig visszatartja, jogszabályi 
felhatalmazás alapján cselekszik. Vagy az a választottbíróság, amely – az állami bíróság 
helyett – a felekre kötelező döntést hoz, azért teheti ezt, mert a választottbíróságról szóló 
törvény értelmében a felek közös akaratából e döntésre és az azt megelőző eljárás lefolyta
tására jogosultságot kapott. Végső soron tehát minden jogi cselekvés az államhoz köthető, 
az államnak betudható, így a jogi következmények jogszerű alkalmazása is közvetve vagy 
közvetlenül állami (az állam által megengedett) jogalkalmazás lesz.

3. A jog érvényesítésére (kikényszerítésére) egyéb jogi normák által előírt, formalizált 
eljárási szabályok és szervezetrendszer jön létre. Minden jogi aktus olyan előzetes felha
talmazáson nyugszik, amely előre megismerhető, és amelynek az eljárása legalább főbb 
vonalakban állami normák vagy azok felhatalmazása alapján meghozott általános köz
hatalmi döntések révén előre, írásban szabályozva van (továbbá minden egyedi döntésnek 
és eljárási cselekménynek gyakran egyéb, ennél szigorúbb, szintén előzetes felhatalmazás 
útján megalkotott formai előírásoknak is meg kell felelnie).

4. A jogi normák rendszert alkotnak: a jog rendszerén belül programjellegű, de a valóságban 
tökéletesen soha meg nem valósuló követelmény a konzisztencia. A konzisztencia követel
ménye tehát azt a jog normarendszerével szembeni elvárást fejezi ki, hogy egy adott jog
rendszeren belül ne legyenek egymásnak ellentmondó előírások, illetve a jogszabályok szö
vege szintjén látszólagosan jelentkező ilyen ellentmondások kiküszöbölésére a jogi normák 
alkalmazását végző hivatalos szervek és személyek részére egyértelmű jogi útmutatások 
(például világos értelmezési szabályok) álljanak rendelkezésre. Valójában – ahogyan azt 
majd látni fogjuk – a jog nyelvi szövegezése miatt mindig maradnak értelmezési hiátusok; 
az azonban elvárható, hogy a jogi normák alkotói törekedjenek arra, hogy minél kevesebb 
ilyen ellentmondás maradjon a jogrendszerben.
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5. A jog hivatalos alkalmazását – formalizáltsága miatt – élethivatásszerűen joggal fog
lalkozó személyek végzik. A komplex társadalmi viszonyokat szabályozni hivatott, precíz 
jogalkalmazást kívánó jogi normák érvényesítésére bárki csak hosszabb tanulást követően 
képes. A jogi normák alkalmazásának képességére így ma már csak formális képzést kö
vetően lehet szert tenni, ami bizonyos jogi tevékenységek végzése esetében racionális fog
lalkoztatási előfeltételként jelenik meg. Így közjegyző, ügyvéd, ügyész vagy bíró (a szaba
dalmi ügyekben eljáró bíró kivételével) csak jogvégzett és a jogi szakvizsgát letett személy 
lehet; de más, a jog alkalmazását jelentő hivatások gyakorlásához is szükséges valamilyen 
formális képzés, illetve végzettség (önálló bírósági végrehajtó, szabadalmi ügyvivő, köz
szolgálati tisztviselő stb.).

I.3.	A	jogi	normák	szerkezeti	felépítése

A jogi normák szerkezeti elemeit tekintve két nagy elméleti irányzat különböztethető meg. 
A nyugat-európai és a második világháború előtti magyar szakirodalom szerint kételemű 
normaszerkezetről beszélhetünk, amelyből az egyik elem a tényállás (hipotézis), a másik 
pedig a jogkövetkezmény;1 a második világháborút követő magyarországi többségi álláspont 
szerint azonban a normáknak három szerkezeti eleme van: hipotézis, diszpozíció (rendel
kezés) és jogkövetkezmény (szankció). A normaszerkezet tárgyalásánál a következőkben 
Szilágyi Péter álláspontjából indulunk ki, aki a kételemű és háromelemű normaszerkezet 
dilemmájában egy plauzibilis köztes megoldást vázolt fel, amely elmélet magyarázó ereje 
kielégítő, és választ tud adni a felvetődő problémákra is.2 Egy lényeges vonatkozásban 
ugyanakkor eltérünk tőle: a jogkövetkezményt (szankciót) nem tekintjük a jogi norma 
immanens részének, mivel ténylegesen a magyar jogrendszerben is léteznek olyan jogi 
normák, amelyek esetében jogkövetkezményre vonatkozó tételes jogi előírás az adott nor
mában nem található.

I.3.1. A jogi normák logikai felépítése

A jogi normák esetében különbség van a jogi norma logikai szerkezete és a jogi norma 
nyelvi megfogalmazása között. Logikailag minden jogi normának két szükségszerű (hi
potézis, diszpozíció) és egy tipikus (jogkövetkezmény) eleme van.3

1 Vesd össze: Jakab András (2007): A magyar jogrendszer szerkezete. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 
74–80.

2 Vesd össze: Szilágyi Péter (2003): Jogi alaptan. Budapest, Osiris Kiadó. 251–259.
3 Szabó Miklós a leíró elem (a hipotézis) és az előíró elem (a normatív minősítés) mellett a címzett megjelölését is 

a szükségszerű elemek közé sorolja. Megítélésünk szerint azonban a címzett elhelyezhető a diszpozícióban, vala
mint akár a hipotézis személyi hatálya körében is, így a hipotézisen és diszpozíción kívüli önálló logikai egység 
felvételére nincs szükség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a címzett ne lenne logikailag szükségszerű eleme 
egy jogi normának; csak azt, hogy e szükségszerű elem nem a hipotézisen és a diszpozíción kívül elhelyezkedő 
tartalom, hanem az előbbi kettő valamelyikének a része. Mi – követve Szilágyi Péter elemzését – a címzett 
meghatározását a diszpozíció részének tekintjük (az önmagában vett magatartás és annak normatív minősítése 
mellett). Vesd össze: Szabó Miklós (2012): Jogi alapfogalmak. Miskolc, Bíbor Kiadó. 14.
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1. Hipotézis	(feltétel). Leíró elem; meghatározza, hogy mely feltételek bekövetkezte esetén 
kell, tilos vagy szabad a diszpozícióban (rendelkezésben) kifejtett magatartást tanúsítani. 
Mindezt a releváns (a norma alkalmazása szempontjából lényeges) tényállási elemek rög
zítésével valósítja meg.

A Ptk. például a találásról mint tulajdonszerzési módról a következőképpen rendelkezik 
[Ptk. 5:54. § (1) bekezdés]: „Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot 
talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart, feltéve, 
hogy a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; 
és b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított 
egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.” Vagyis 
e norma hipotézise értelmében a talált dolog megszerzésének lehetősége akkor következik 
be, ha valaki úgy talál elveszett dolgot, hogy egyrészt minden lehetőt megtesz a dolog 
tulajdonosának felkutatása érdekében, másrészt a tulajdonos a dolgáért meghatározott 
időn belül nem jelentkezik.

2.	Diszpozíció	(rendelkezés). Előíró (normatív, preskriptív) elem; meghatározza, hogy 
a hipotézisben rögzített tényállás megvalósulása esetén kinek (2/A.) mit (2/B.) kell, tilos 
vagy szabad (2/C.) tennie (esetleg tűrnie). Ennek megfelelően a diszpozícióhoz tartozik 
a jogi norma címzettjének (alanyi körének) (2/A.), az önmagában vett magatartásnak (2/B.) 
és a magatartás jogi minősítésének (2/C.) meghatározása. Mindezek közül a legfontosabb 
a jogi (normatív) minősítés, a norma úgynevezett modális értéke vagy deontikus operátora: 
annak meghatározása, hogy a hipotézis megvalósulása esetére szabályozott cselekvés le-
hetséges,	kötelező	vagy	tilos. [Megjegyzendő, hogy e három modális érték valójában csak 
kettő, hiszen a tilalom átfogalmazható a nem tevést előíró kötelezettséggé („megtiltom, hogy 
tedd”, azaz „kötelezlek, hogy ne tedd”); mivel azonban a mindennapi jogi nyelvhasználatban 
a tilalmakat és a kötelezéseket nyelvileg önállóan fogalmazzák meg, a továbbiakban mégis 
három modális értékről lesz szó.] A modális értéket legtöbbször úgynevezett modális igék 
(szabad, lehet, kötelező, kell, nem szabad, tilos stb.) hordozzák, azonban számos mondat
szerkesztési megoldással ki lehet fejezni akár megengedést, akár kötelezést, akár tilalmat.

A hipotézisnél említett példa (találás) esetében a diszpozíció konkrét elemei a következők. 
A rendelkezés az elveszett dolgokat találó személyek mindegyikére vonatkozik – amit 
a norma az „aki” szóval fejez ki, további specifikáció nélkül; ez nem más, mint a jogi 
norma címzettjének meghatározása. Az önmagában vett magatartás az ilyen dolog meg
találása. A jogi minősítés pedig az, hogy e magatartás – a hipotézisben rögzített, korábban 
elemzett feltételeknek a címzett (bármely, elveszett dolgot találó személy) általi megva
lósítása esetén – megengedett (szabad).

3. Jogkövetkezmény. Az a hatás, amelyet a norma (alkotója) a diszpozícióban foglalt maga
tartás megvalósulása esetére kilátásba helyez. A jogkövetkezmény kétféle lehet: szankció 
vagy joghatás. Tágabb értelemben a szankció fogalmát a jogkövetkezmény szinonimájaként 
használjuk; ebben az esetben a jogkövetkezmény (szankció) két fajtáját negatív jogkövet
kezménynek, illetve pozitív jogkövetkezménynek nevezzük. Szűkebb értelemben viszont 
a szankció szóval nem a jogkövetkezmény fogalmát (annak egészét) jelöljük, hanem csak 



20 Jogalkotástan

a címzettre hátrányos (negatív) jogkövetkezményt. Ez esetben a pozitív jogkövetkezményt 
joghatásnak nevezzük. A továbbiakban ez utóbbi terminológia szerint használjuk az emlí
tett fogalmakat, azaz a jogkövetkezmény kétféle lehet: negatív jogkövetkezmény (más néven 
szankció) és pozitív jogkövetkezmény (más néven joghatás).

A Ptk. már elemzett példájánál maradva: a találás jogkövetkezménye (ha az a hipotézisben 
foglalt feltételek betartásával történt) az, hogy a találó a talált dolgot (az ott meghatározott 
idő letelte után) megtarthatja, vagyis az az ő tulajdonába megy át.

A jogban legtöbbször szankcióval, vagyis a rendelkezés megsértése esetére a címzettel 
szemben előírt hátrányos jogkövetkezménnyel találkozunk. Ennek az az oka, hogy a le
hetőség (az engedélyezés) biztosítása nem feltétlenül igényli formális következmények 
meghatározását, így ott a megengedett magatartást tanúsító személy számára tipikusan 
semmilyen formális joghatást nem szükséges meghatározni ahhoz, hogy a címzett éljen 
a jogi norma által meghatározott cselekvési lehetőséggel.

Ami kifejezetten a negatív jogkövetkezményt (a szankciót) illeti, az háromféle lehet. 
A tilalom vagy kötelezettség megsértése esetére előírható a) represszív (megtorló, vissza
tartó) szankció (például szabadságvesztés, pénzbüntetés, különböző közigazgatási bírságok); 
b) reparatív (helyreállító) szankció (például kártérítés, szerződés érvénytelensége, eredeti 
állapot helyreállítása) és c) vegyes szankció (például a személyiségi jogsértés esetére alkal
mazandó sérelemdíj vagy az Egyesült Államokban bevett úgynevezett büntető kártérítés), 
amely megtorló és helyreállító elemet is tartalmaz.

Pozitív jogkövetkezményt (azaz joghatást) a jogi norma két esetben tartalmazhat: a kö
telezettség betartása (ideértve a tiltott magatartástól való tartózkodást is) és a jogosultság 
gyakorlása esetére.

A jogkövetkezmény ugyan tipikus (gyakran alkalmazott), de nem logikailag szükség
szerű eleme egy jogi normának. Ebből következik, hogy léteznek olyan normák, amelyekben 
nincs jogkövetkezmény. Ezeket lex imperfectának (tökéletlen normának) nevezzük.

a) Fogalmilag nincs (nem lehet) szankciója, és általában nincs pozitív jogkövetkezményi 
előírása sem a lehetőséget biztosító (jogosultságot megállapító) jogi normáknak.

b) Szándékosan nincs szankciója egyes olyan jogi normáknak, amelyek kötelezettséget 
fogalmaznak meg, vagy tilalmat írnak elő. Így például az Alaptörvény 24. cikk 
(2) bekezdés b) pontja szerint az Alkotmány bíróság bírói kezdeményezésre soron 
kívül, de legkésőbb kilencven napon belül felülvizsgálja az egyedi ügyben alkal
mazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját; e kötelezettség meg
sértéséhez azonban az Alaptörvény (vagy bármilyen más jogszabály) semmilyen 
szankciót nem rendel.

c) Lex imperfecta az az eset is, ha a jogkövetkezmény (akár szankció, akár joghatás) 
gyakorlati realizálásához szükséges eljárási szabályok hiányoznak. Ez esetben 
a ténylegesen megfogalmazott jogkövetkezmény (szankció vagy joghatás) azért 
nem következhet be, mert a jogalkotó elmulasztotta meghatározni, milyen eljárás 
révén kell azt érvényre juttatni.

d) Végül az előbbi pont aleseteként az is lehetséges, hogy azon szervezeti (hatásköri, 
illetékességi) szabályok hiányoznak, amelyek a norma kikényszerítését meghatá
rozott szervek feladatául tennék.
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I.3.2. A jogi normák nyelvi megfogalmazása

A jogi normák nyelvi megfogalmazása gyakran eltér a logikai szerkezet előbb bemutatott sé
májától. Néha ugyan a jogi norma nyelvi megfogalmazása „leköveti” az előbb vázolt logikai 
szerkezetet, az esetek többségében azonban a jogi szövegből csak utólagos rekonstrukcióval, 
több úgynevezett jogi mondat vagy jogtétel (lásd később) egymásra vonatkoztatásával de
ríthető fel, hogy pontosan mi is tartozik egyazon jogi normához.

A nyelvi megfogalmazás szintjén is megjelenik a hipotézis, diszpozíció és jogkövetkez
mény hármasa például az emberölés büntető törvénykönyvbeli tényállásában; eszerint: 
„Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel bünte
tendő.” [Btk. 160. § (1) bekezdés.] 1. A hipotézis: más megölése, (majdnem) bárhol és bár
mikor (kategorikus jogi norma). 2. Diszpozíció: ha (majdnem) bárki (címzett [2/A.]) más 
embert megöl (önmagában vett magatartás [2/B.]), ami tilos („bűntett”) (a magatartás jogi 
minősítése [2/C.]). 3. Szankció: a tilalom megszegése (más megölése) „öt évtől tizenöt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Az, hogy e rendelkezések közül több pontatlan, 
nem a normaszerkezetet érintő, hanem jogértelmezési kérdés, amelynek jogalkalmazási 
dinamikájával, illetve technikáival a következő fejezetekben foglakozunk.

A hipotézis és a diszpozíció elemeinek összerakása, illetve a diszpozíció megsértése ese
tére előírt szankció hozzárendelése azonban az esetek többségében bonyolult jogkutatást 
és jogértelmezést igényel, mivel ezek sokszor egy adott jogszabály különböző részeihez 
vagy egyenesen külön jogszabályokhoz tartozó jogtételekben találhatóak.

A jogtétel	(jogi	mondat) a jogi szabályozás alapegysége, a legkisebb, önállóan is ér
telmes jogi kijelentés. Egy jogi mondat azonos egy jogszabály egyetlen olyan szakaszával (§) 
vagy bekezdésével, amelyek csak egy nyelvtani mondatból állnak, illetve a több mondatból 
álló szakaszok vagy bekezdések egy-egy mondatával. Minden esetben ilyen jogtételeknek 
minősülnek az úgynevezett önállótlan	jogi	normák (például az értelmező rendelkezések, 
a „szankcionáló jogi normák”, a hatályba léptető vagy hatályon kívül helyező rendelkezések 
stb.), amelyek önmagukban nem valódi (teljes) jogi normák, csak azok részei.

Egy jogi norma nem ritkán több jogtételben (több mondatban) fogalmazódik meg 
(egy jogi norma egy vagy több jogtételből is állhat); illetve fordítva, egyazon jogtétel több 
különböző jogi norma része is lehet. Így előfordulhat, hogy egy nyelvtani értelemben vett 
mondat (egy jogtétel) egy teljes jogi normának minősül; de az is, hogy egy jogi norma több 
jogtételből áll (például külön nyelvtani mondat tartalmazza a hipotézist, és külön mondat 
a szankciót; esetleg akár a hipotézis, akár a szankció külön-külön is több mondatban je
lenik meg). És végül ezek bármilyen kombinációja is előfordulhat: lehetséges például, hogy 
a hipotézis több (sok), akár különböző jogszabályokban megtalálható nyelvtani mondatból 
áll, a rendelkezés önálló jogtételként megfogalmazva hiányzik (ám az logikailag a szabá
lyozásból levezethető), miközben a szankció is többféle lehet.

Egy példa a több jogtételből (jogi mondatból) álló, de azonos jogi normára: „Ha a be
jegyzést kérő a hiánypótlási határidőt elmulasztotta, vagy a hiánypótlást hiányosan, il
letve hibásan terjesztette elő, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét végzéssel elutasítja. 
A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye. 
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A cég a hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett hiányokat a fellebbezési eljárásban 
sem pótolhatja joghatályosan.” [2006. évi V. törvény 46. § (6) bekezdés] Látható, hogy 
mind a feltételek, mind a szankciók több, de azonos bekezdésben szereplő nyelvtani mon
datban (jogtételben) vannak szabályozva.

Úgynevezett szankcionáló jogi norma (jogtétel) például a következő rendelkezés: 
„Aki jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi 
aktusban megállapított, közvetlenül vagy közvetve a környezet védelmét szolgáló elő
írást megszeg, illetve határértéket túllép, a jogsértő magatartás súlyához – így különösen 
az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, időtarta
mához és ismétlődéséhez – igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.” [1995. évi 
LIII. törvény 106. § (1) bekezdés.] Ez a mondat (jogtétel) tehát nem mondja meg, hogy 
az abban meghatározott szankció (a környezetvédelmi bírság) pontosan milyen feltételek 
bekövetkezte (milyen magatartások tanúsítása) esetén alkalmazható, azokat más jogtételek 
tartalmazzák. Valójában minden olyan jogtétel, amely valamilyen, környezetvédelmi elő
írást megszegő, illetve környezetvédelmi határértéket túllépő előírást (feltételmeghatáro
zást) tartalmaz, ezen szankcionáló normával együtt önálló jogi normának fog minősülni. 
(Továbbá a bírság pontos összegét ismét más jogtételek fogják definiálni, vagyis ez esetben 
már eleve a szankció is különböző jogtételek együttes figyelembevétele révén határoz
ható csak meg.) Így egymástól független jogi normának minősül az az előírás, miszerint 
 „[a]z a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki (amely) a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, 
közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, 
b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez 
kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel 
vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy c) a melléktermék előállításáról 
vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, 
hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt 
a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabá
lyokról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi” 
[2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdés]; az, amelynek értelmében „[a] területi 
környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi köve
telményt megsértő természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására 
való kötelezéssel egyidejűleg – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-
védelmi bírságot szab ki” [306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés]; az, mi
szerint „[a]z erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében 
végzett, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt 
jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének 
figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja: […] e) erdővédelmi bírságot 
szab ki […]” [2009. évi XXXVII. törvény 90/K. § (1) bekezdés] stb.

Hasonlóan szankcionáló jogi norma: „A környezethasználó a környezetterhelé
sért – külön jogszabályban meghatározott esetekben – környezetterhelési díjat köteles 
fizetni. [1995. évi LIII. törvény 60. § (1) bekezdés] Itt a hipotézis „külön jogszabályban” 
(2003. évi LXXXIX. törvény), a szankció pontos mértéke pedig szintén itt, a törvény 
mellékleteiben található.



23A jog statikája – elméleti és dogmatikai alapok (a jog alapfogalmai) 

A jogi normák diszpozíciója egyszerre több emberi magatartást is szabályozás alá vonhat 
(megtilthat, kötelezővé tehet vagy megengedhet). Amennyiben ezek egyetlen jogtétel részei
ként nyernek szabályozást, úgy azt mondjuk, hogy az adott jogi norma több fordulatból áll. 
A fordulat tehát a tiltott, kötelezővé tett vagy megengedett, egymással összefüggő maga
tartás-együttes valamely magatartási eleme. Például a Btk. 178. § (1) bekezdése szerint: „Aki 
kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy 
azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” E jogi 
normában hét fordulat (hét különböző tiltott magatartás) található, mert ennyi különböző 
magatartást rendel büntetni (ennyi magatartást tilt meg) a Btk. e bekezdése.

Valójában itt hét különböző jogi norma diszpozíciójáról van szó; csak jogszabályszer
kesztési szempontból egyszerűbb, illetve a címzettek számára könnyebben érthető, ha 
a hasonló jellegű, egyébként azonos hipotézist tartalmazó és azonos szankcióval rendelt 
magatartásokat egyetlen jogtételben írják elő. Tartalmilag azonban a hét fordulat hét 
normát takar, amelyek hét külön jogtételben is megfogalmazhatók lettek volna (1. „aki 
kábítószert termeszt, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel bünte
tendő”; 2. „aki kábítószert előállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesz
téssel büntetendő”; 3. „aki kábítószert megszerez, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő”; 4. „aki kábítószert tart, bűntett miatt egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”; 5. „aki kábítószert az ország területére behoz, 
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”; 6. „aki kábítószert 
az ország területéről kivisz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő”; 7. „aki kábítószert az ország területén átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”). Könnyen belátható, hogy a megértést szolgálja 
és a norma alkalmazását segíti az a fajta szövegezés, amelynek során a hét különböző 
normát egyetlen mondatba (jogtételbe) foglaljuk össze. A jogban – az érthetőség köve
telményére tekintettel – hasonló, úgynevezett elliptikus fogalmazásra gyakran kerül sor.

I.4.	A	jogi	norma	és	a	jogszabály

A jogi	norma nem más, mint egy logikailag teljes jogi rendelkezés (hipotézis + diszpozíció 
+ /esetlegesen/ jogkövetkezmény) Tartalmilag egy jogi norma szabályként vagy elvként 
létezhet.

Szabály (jogi szabály): konkrét élethelyzetre (életbeli tényállásra) konkrét előírást 
megállapító (konkrét magatartást megtiltó, kötelezővé vagy lehetővé tevő) jogi rendelkezés.

Elv (jogelv): bizonyos közös jellemzőkkel bíró élethelyzetek sokaságára egy általános 
értékszempontot megállapító, és ezen értékszempontot figyelembe vevő (alkalmazó) maga
tartást elváró jogi rendelkezés.

A szabály és az elv egyformán norma, azaz magatartás-elvárást fejez ki, a kettő között 
csak a hipotézis, az önmagában vett magatartás és a címzetti kör konkrétsági szintjében van 
különbség. Ebből következően az elvek kisegítő természetűek: akkor alkalmazhatóak, ha 
1. nincs az adott élethelyzetre vonatkozó szabály, vagy 2. több ilyen szabály is van, amelyek 
azonban kizárják egymást, vagy 3. van szabály, de az nem egyértelmű. Az elvek tehát az ér
telmezést és ennek révén a jogalkalmazást segítik, közvetlenül csak ritkán, kivételképpen 
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alkalmazhatóak [így például a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §-a  
szerint a választójogi kifogást „a választási eljárás alapelveinek megsértésére” hivatkozással 
is be lehet nyújtani (ilyen például a „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás”, az „esély
egyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között” stb.)].

Egy jogelv azonban csak akkor minősül jogi normának, ha egy jogszabályban (lásd ké
sőbb) található. E megkülönböztetés azért fontos, mert a jogelméletben a „jogelv” szót hasz
nálják olyan nem írott, de a gyakorlatban elfogadott követelményekre is, amelyek nem jelennek 
meg a tételes jogban. Ez utóbbi elvek a jogdogmatikának lehetnek ugyan részei (és ezért prak
tikusan fontosak a mindennapi jogalkalmazás során), mégsem tekinthetőek jogi normának.

Jogszabály: a jogi normák (és esetlegesen más kijelentések és egyedi rendelkezések) 
formalizált, államilag létrehozott érvényes forrása. Tág értelemben jogszabálynak minősül 
általánosságban valamilyen jogforrástípus (törvény, kormányrendelet, önkormányzati ren
delet stb.); szűk értelemben viszont csak valamely konkrét, az Alaptörvény által kifejezetten 
jogszabályként nevesített formális jogforrásban kiadott jogi aktust nevezünk jogszabálynak 
[például 2005. évi CLXXXIII. törvény; 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet; 24/2016. 
(VI. 30.) BM rendelet stb.]. Egyes speciális jogszabályi fajtáknak a többihez képest fontos 
szerepük van a jogban. Így a jogszabályok közül jelentőségében kiemelkedik a kódex, amely 
egy adott jogág vagy jogterület legfontosabb elveit és szabályait a viszonylagos teljesség 
igényével, rendszerben szabályozó jogszabály, amely az általa szabályozás alá vont élet
viszonyok vonatkozásában más, speciális szabályozás hiányában szubszidiárius jelleggel 
érvényesül; valamint a novella, amely nem más, mint a kódex átfogó, koherens módosítása.

A jogszabály tehát nem azonos a jogi normával: előbbi a forma, utóbbi a tartalom. 
A jogszabály továbbá a (jogi) szabállyal sem azonos; mint láttuk, a (jogi) szabály a norma 
egyik fajtája (az elv mellett).

A jogi normák különböző szempontok szerint tágabb csoportokba rendezhetők. Ezek 
fajtái alapján a jogi struktúra következő fogalmait különböztethetjük meg.

A jogintézmény azon jogi normák csoportja, amelyek valamely azonos életviszonyt 
szabályoznak (például házasság, öröklés, tulajdon, adásvétel, felmondás, jogos védelem 
stb.). Egy jogintézmény különböző jogágakhoz tartozó normákból is állhat, így például 
a házasságra vonatkozó legfontosabb szabályok (a házasság keletkezésének, megszűnésének 
feltételei, a házassági akadályok szabályozása, a házastársak jogai és kötelezettségei) polgári 
jogi normák, a házasságkötés részletszabályainak meghatározása (például a házasságkötésre 
irányuló szándék bejelentése, az anyakönyvvezető eljárása stb.) a közigazgatási jog feladata, 
végül a házasság intézményét legsúlyosabban veszélyeztető magatartásokat a büntetőjog is 
üldözi (például a kettős házasság bűntettnek minősül).

A jogág a hasonló életviszonyokat azonos módszerrel szabályozó, egymással össze-
függő jogi normák és ezeket felölelő jogszabályok összessége (például polgári jog, bünte
tőjog, közigazgatási jog, alkotmányjog, munkajog stb.).

A jogterület pedig a jogi normáknak a jogági szintet el nem érő olyan összefüggő 
rendszere, amely normák akár jogágon belül, akár jogágak között azonos életviszonyt sza-
bályoznak akár azonos, akár különböző módszerekkel. Így egy jogágon (a polgári jogon) 
belül található a kötelmi jog mint jogterület, de vannak olyan jogterületek, amelyek több 
jogág normáit is felölelik (a közszolgálati jog például munkajogi és közigazgatási jogi 
normákat  is tartalmaz, a csődjog közigazgatási jogi, polgári jogi és büntetőjogi normákat 
is felölel stb.).
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A jogág és a jogterület fogalmának elhatárolása mindig viszonylagos, arra nézve eg
zakt kritériumokat felállítani nem lehet. Például az, hogy az agrárjog vagy a gazdasági jog 
pusztán jogterület vagy önálló jogág, a jogtudományban is vitatott kérdés, amely kérdés 
nyitottságának azonban gyakorlati konzekvenciája nincs.

Végül a jogi struktúra legtágabb fogalma a jogrendszer, amely nem más, mint egy 
adott állam mindenkori hatályos jogszabályainak összessége. Ebben az értelemben beszél
hetünk a hatályos magyar jogszabályokat felölelő magyar jogrendszerről, svéd jogrend
szerről, texasi jogrendszerről stb.

Összefoglalva a jogi struktúra fogalmait, a legátfogóbb, legtágabb kört felölelő fogalom 
a jogrendszer. Ennek részei a különböző jogágak és a jogágakon belüli vagy azok egy-egy 
részét átfedő jogterületek. Ezeken belül találhatók az egyes formalizált jogforrások, vagyis 
a jogszabályok (bár nem tipikus, de egy jogszabályban több jogterülethez vagy jogághoz 
tartozó jogi normák is lehetnek), azokon belül pedig az egyes jogi normák. A jogi normák, 
mint láttuk, szabályként vagy elvként létezhetnek, és mindkét esetben egy vagy több jog-
tételből állnak össze, egyes jogtételek pedig több, egymással összefüggő magatartást (for-
dulatot) szabályozhatnak.

I.5.	A	jogi	normák	fajtái

A jogi normák a következő főbb szempontok szerint csoportosíthatók.

1. Jogágakhoz, jogterületekhez vagy jogintézményekhez való tartozásuk szerint. Ennek 
alapján beszélhetünk polgári jogi, munkajogi, büntető eljárásjogi, nemzetközi magánjogi, 
szabálysértési jogi, családi jogi, öröklési jogi, fogyasztóvédelmi jogi, házassági jogi, kár
térítési jogi stb. normákról.

2. Kötelező erejük szerint léteznek kógens	normák, ez esetben a feltételek bekövetkezése 
esetén a norma a címzettekre kötelező, eltérés nem lehetséges (ilyenek tipikusan a közigaz
gatási jogi és a büntetőjogi normák). Vannak diszpozitív	normák, amikor is a jogi norma 
szubszidiárius jelleggel érvényesül, de a felek egyező akarattal a norma rendelkezésétől 
eltérhetnek (ilyenek tipikusan a polgári jogban léteznek). Továbbá megkülönböztetünk 
klaudikáló	kógens	normákat, amelyek esetében a normában foglalt rendelkezéstől való 
eltérés lehetséges, de csak az egyik irányban, általában a gyengébb (a jogalkotó által gyen
gébbnek ítélt) fél javára, illetve csak az összességében kevesebb érdeksérelemmel járó 
irányba (a klaudikáló vagy „sántikáló”, vagy „féloldalas” kógencia a munkajogi szabályo
zásban a leggyakoribb).

Kógens norma például a Büntető Törvénykönyv azon rendelkezése, amely szerint „[a]ki 
más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenye
getéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, vétség miatt 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. [Btk. 221. § (1) bekezdés] Ugyancsak 
kógens a következő szabály: „A munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel 
előre nem mondhat le. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot 
érvényesen csak írásban tehet.” [A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § 
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(3) bekezdés] De a polgári jogban is találunk kógens rendelkezést, például: „A holtnak 
nyilvánított személyt az ellenkező bizonyításáig halottnak kell tekinteni.” [Ptk. 2:5. § 
(2) bekezdés] „Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak ala
pítvánnyal egyesülhet, és csak alapítványokra válhat szét.” [Ptk. 3:402. § (1) bekezdés]

Diszpozitív szabály például a Ptk.-ban  az egyesület vezető tisztségviselőinek meg
bízási idejéről szóló rendelkezés. „Ha az alapszabályban vagy a választás során a vezető 
tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselő 
megbízatása két évre szól.” [3:79. § (1) bekezdés] Vagyis az két évnél rövidebb és hosz
szabb [de legfeljebb ötéves – vesd össze ugyane § (2) bekezdését] is lehet, ha azonban 
nem szabályozzák, akkor a törvény erejénél fogva két évig tart. Hasonlóan: lakásbérleti 
szerződéseknél „[a] határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél a hónap tizenötödik 
napjáig a következő hónap végére mondhatja fel”. [Ptk. 6:347. § (1) bekezdés] A felek 
a szerződéskötési szabadság – Ptk.-ban  is megfogalmazott, tehát nemcsak dogmatikailag 
létező – elvéből fakadóan bárhogyan rendelkezhetnek (ami más jogi normát nem sért), így 
ennél rövidebb vagy hosszabb időt is kiköthetnek a felmondásra, szabályozásuk hiányában 
azonban ez a rendelkezés alkalmazandó.

A klaudikáló kógencia mintapéldája a munka törvénykönyvének minimálbérre 
vonatkozó szabályozása: „Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell 
meghatározni.” [Mt. 136. § (1) bekezdés] Itt a „legalább” szó utal arra, hogy az eltérés le
hetséges, de csak az egyik irányba. [A „kötelező legkisebb munkabér”, azaz a minimálbér 
pontos összegének definiálása kormányrendeleti szinten történik; jelenleg azt a 324/2018. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a  határozza meg.] Hasonlóan, a Ptk. 3:78. § (1) bekezdése 
szerint: „Az elnökség három tagból áll. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely 
háromnál kevesebb tagú elnökség felállítását írja elő.” Vagyis háromnál több tagú elnökség 
lehetséges, kevesebb tagú nem.

Kógens szabályozásra akkor kerül sor, ha a jogalkotó fontosnak tartja, hogy az általa al
kotott jogszabályi rendelkezések feltétlenül érvényesüljenek, diszpozitívra pedig akkor, ha 
a címzetteken kívüli személyek számára irreleváns, hogy a jogi normák címzettjei miként 
járnak el. Jogbiztonsági szempontból a jogviták lehetőség szerinti megelőzése érdekében 
azonban célszerű, hogy legyen egy szubszidiárius rendelkezés, amely akkor is szabályozza 
a kérdéses életviszonyt, ha azt a felek nem tették meg. Ez utóbbi oka (tehát hogy a felek 
nem rendelkeznek bizonyos kérdésekről) lehet az is, hogy azt egyszerűen elfelejtették (pél
dául sok lakást bérbeadó és azt bérlő személy nem gondol a felmondás szabályozásának 
fontosságára), de az is, hogy a címzettek egyetértenek a jogszabályi rendelkezésekkel, 
és azoktól tudatosan nem kívánnak eltérni. A klaudikáló kógenciát végül akkor alkalmazza 
a jogalkotó (és annak választása jogalkotástani szempontból akkor célszerű), ha bizonyos 
érdek valamilyen tényleges élethelyzet okán védendőbb, mint a szabályozással érintett más 
címzettek élethelyzete. Így a munkajogi szabályozásban a kötelező legkisebb munkabér 
vagy a leghosszabb egybefüggő munkaidő meghatározásának az az értelme, hogy a való
ságban a kisebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező, inkább a jog védelmére szoruló 
jogalany a munkavállaló, nem pedig a munkáltató, ezért e rendelkezésektől a munkavállaló 
hátrányára közös megegyezéssel sem lehet eltérni, de a munkáltató hátrányára (vagyis 
a munkavállaló javára) igen. A jogi norma kötelező ereje tehát nem megszüntethetetlen 
adottság, hanem jogalkotói döntés (érdekmérlegelés) eredménye, amely döntésben (ahogyan 
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a jogalkotói döntésekben általában) elsődlegesen praktikus (gazdasági, politikai, emberi 
stb.) szempontok játszanak szerepet.

Az, hogy egy szabály diszpozitív vagy kógens (vagy klaudikálóan kógens), nem 
mindig derül ki a szöveg megfogalmazásából. Az olyan kitételek, mint például „a felek el
térő rendelkezése hiányában”, „ha a felek máshogy nem állapodnak meg”, illetve a ható ige 
képzőjével ellátott állítmányoknál (-hat/-het) a norma diszpozitív jellege egyértelmű. Más 
esetekben csak különböző jogértelmezési módszerekkel tárható fel, hogy a norma kógens-e 
vagy diszpozitív (vagy adott esetben azokkal sem tárható fel egyértelműen). Ez utóbbi eset 
előfordulását a jogalkotás során történő megfelelő szövegezéssel nagyrészt el lehet kerülni.

3. Tartalmuk szerint különbséget tehetünk anyagi jogi és alaki jogi normák között. 
Az anyagi	jogi	normák (úgynevezett regulatív	normák) a jogalanyok magatartását közvet
lenül szabályozzák, azaz közvetlenül fogalmaznak meg jogot, kötelezettséget vagy tilalmat. 
Az alaki	jogi	normák ezzel szemben az anyagi jogi normák érvényesítéséhez szükséges 
feltételeket biztosítják.

Az alaki jogi normák ismét kétfélék lehetnek: az eljárási	normák a regulatív normák 
kikényszerítéséhez szükséges eljárást szabályozó (és ennek érdekében akár jogot, kötele
zettséget vagy tilalmat előíró) normák, a szervezeti	normák pedig valamely, a regulatív 
normák érvényesítésére szolgáló szervet létrehozó, illetve annak feladat- és hatáskörét 
megállapító normák.

Az úgynevezett „önállótlan jogi normák” (szankcionáló, hatályba léptető, értelmező/
fogalommeghatározó, nemzetközi egyezményt kihirdető, kollíziós stb. normák) csak jog
tételek, más jogi normák részei, nem valódi jogi normák.

Így anyagi jogi normának minősülnek például a következő rendelkezések: „Aki jogszabá
lyon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét 
önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
[Btk. 212. § (1) bekezdés.] „A tulajdonos követelheti a jogellenes beavatkozás vagy behatás 
megszüntetését és a jogalap nélküli birtokostól a dolog kiadását.” [Ptk. 5:36. § (1) be
kezdés] „A nem előrecsomagolt kenyerek minőségmegőrzési ideje a lejárati nap nevének 
feltüntetésével is megadható.” [36/2014. (XII. 17.) FM rendelet]

Eljárási norma például: „Az, akivel az első fokú bíróság az ítéletet kihirdetés útján 
közli, a fellebbezését nyomban bejelentheti, vagy erre három napi határidőt tarthat fenn. 
E határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.” [A büntető eljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvény 325. § (1) bekezdés] „A fél az eljárás szabálytalanságát a per fo
lyamán bármikor kifogásolhatja. Ha a kifogást szóval adja elő, azt jegyzőkönyvbe kell 
venni. Ha a bíróság a kifogást figyelmen kívül hagyja, ezt lehetőleg nyomban, de legkésőbb 
az eljárást befejező határozatában megindokolni köteles.” [A polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény 114. §.]

Szervezeti norma: „A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság […] egyszemélyes, zárt
körűen működő részvénytársaság.” [2016. évi XCI. törvény 1. § (1) bekezdés] „A közigaz
gatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a közigazgatási perek […], valamint 
a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek …” [Pp. 22. § 
(2) bekezdés] „A Beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció 
elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti 
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feltárás elvégzésére a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum jogosult.” [394/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés] „Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az el
járásra az a bíróság illetékes, amelynek a területén a bűncselekményt elkövették.” [Be. 
17. § (1) bekezdés]

Az alaki jogi normák nem attól alakiak, hogy nem írnak elő jogokat vagy kötelezettségeket, 
hanem attól, hogy szerepük másodlagos: létük értelme pusztán a regulatív normák kikény
szeríthetősége.4 Így a bírók kizárására vonatkozó szabályok a felek vagy a terhelt számára 
jogot biztosítanak, az eljáró bíró számára kötelezettséget jelentenek. A tanúk kötelesek 
idézésre megjelenni, jogosultak a vallomást megtagadni, ha azzal magukat vagy hozzá
tartozójukat bűncselekmény elkövetésével vádolnák, és tilos a tárgyaláson a kihallgatásuk 
előtt jelen lenniük stb. Mindezek kétségkívül jogok, kötelezettségek és tilalmak, de nem 
önmagukért valók, hanem azért, hogy az eljárás során a regulatív normákban meghatározott 
jogok, kötelezettségek és tilalmak érvényesülhessenek.

4. Végül a jogi normákat kategorizálhatjuk aszerint, hogy azok teljes vagy részleges disz-
pozíciót tartalmaznak.

Teljes	diszpozícióról akkor beszélünk, ha a rendelkezést tartalmazó jogtételen kívül 
más jogtétel nem tartalmaz a norma címzettjének szóló magatartás-előírást.

A részleges	diszpozíció esetében ellenben a norma címzettjének szóló magatartás-
előírást több különböző jogtétel tartalmazza. Ennek speciális fajtái az utaló	diszpozíció 
(ha a jogtétel rendelkezése a kötelezővé tett, megtiltott vagy megengedett magatartást, il
letve annak egyes elemeit más jogtételre utalással írja elő) és a keretdiszpozíció (ha a jogi 
norma rendelkezése közvetlenül más jogi normák részét képező egyéb rendelkezésekben 
szabályozott magatartások megvalósítását engedi meg, teszi kötelezővé, vagy tiltja meg).

Lényegében tehát a keretdiszpozíció egy olyan speciális utaló diszpozíció, amely nem 
egyetlen más diszpozíció (vagy konkrétan meghatározott más diszpozíciók) alkalmazására 
hív fel, hanem egy bizonyos tárgykörben született, meghatározatlan számú, az adott szabá
lyozási körbe mindenkor tartozó diszpozíciók alkalmazására.

Teljes diszpozíciót tartalmaz például a következő jogi norma: „A praxisjog bérbe, haszon
bérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére 
át nem engedhető.” [2000. évi II. törvény 9. § (2) bekezdés] Ez esetben ugyanis nincs olyan 
másik norma, amelynek diszpozícióját e rendelkezés alkalmazni rendeli.

Utaló diszpozíciót tartalmaz a kegyeletsértésnek a Btk. 228. §-ában írott szabálya: 
„Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227. §-ban  meghatározott módon meggyalázza, 
vétség miatt az ott meghatározott büntetéssel büntetendő.” [A Btk 226. §-a  szerint „(1) 
Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen 
tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadság
vesztéssel büntetendő. (2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncse
lekményt a) nagy nyilvánosság előtt, vagy b) jelentős érdeksérelmet okozva követik el.” 

4 A regulatív normák kikényszeríthetősége ugyanakkor alaki jogi (tehát az eljárást és a szervezetet meghatározó) 
normák nélkül elképzelhetetlen. A „másodlagos” kitétel tehát nem arra utal, hogy az alaki jogi normák ne 
lennének fontosak, hanem pusztán arra, hogy az alaki jogi normák léte és értelme az anyagi jogi normákhoz 
van kötve.
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A Btk 227. §-a  értelmében pedig: „(1) Aki a 226. §-ban  meghatározottakon kívül mással 
szemben a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy 
közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy b) nagy nyilvánosság előtt a becsület 
csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség 
miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”] A 228. § tehát egyrészt azt 
az esetet tiltja meg és rendeli büntetni, ha valaki más előtt nem egy élő személy, hanem 
egy már elhunyt ember becsületének csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy 
ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, másrészt azt, ha valaki nem egy még 
élő, hanem egy már elhunyt személy munkakörének ellátásával, közmegbízatásának 
teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy nagy nyilvánosság 
előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt 
követ el. E tilalom tehát a most bemutatott módon, utaló diszpozíció alkalmazása nélkül 
is megfogalmazható lett volna. Az utaló diszpozíció alkalmazásának pusztán praktikus, 
a jogalkalmazás megkönnyítésének elvére tekintettel levő, jogszabályszerkesztési in
doka van, mivel a jogi normát megismerni szándékozónak egyszerűbb a dolga, ha ilyen 
esetben a tilalmazott magatartást nem ismételjük meg teljes egészében, csak az egyetlen 
különbségre utalunk.

Hasonlóan, a Btk. 311. §-a  (a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak deliktuma) 
szerint: „A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfel
adatot ellátó személy ellen követi el.”; illetve 312. §-a  (a hivatalos személy vagy köz
feladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak tényállása) szerint: „A 310. § szerint 
büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, külföldi hivatalos 
személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen 
követi el.” Mivel a 310. §, vagyis a hivatalos személy elleni erőszak egy hosszú és rész
letes, hét bekezdésből álló szabályozást tartalmaz, nincs értelme (a címzettet kivéve) szó 
szerint megismételni ugyanazt a hosszú normaszöveget, helyette célszerű pusztán annak 
rögzítése, hogy ugyanezek a szabályok nemcsak a hivatalos személy, hanem a közfeladatot 
ellátó személy, továbbá az ezek támogatója elleni erőszak esetében is alkalmazandók.

Végül klasszikus keretdiszpozíciót tartalmaz a közúti veszélyeztetés tényállása 
[Btk. 234. § (1) bekezdés]: „Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton 
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét 
közvetlen veszélynek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte
tendő.” A felhívott „közúti közlekedési szabályokat” [amelyek meghatározott helyen (köz
úton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton) és meghatározott módon (más vagy 
mások életének vagy testi épségének közvetlen veszélyeztetésével) történő megszegését 
e bekezdés tilalmazza] az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet, közismertebb nevén 
a KRESZ tartalmazza. E rendelet azonban több száz (ráadásul részben időben változó) jogi 
normát tartalmaz, így azok egyesével történő felsorolása a Btk. egyetlen bekezdésében, 
vagy a KRESZ összes normájának a Btk.-ban  való, egyesével történő megismétlése kö
vethetetlenné és alkalmazhatatlanná tenné a Btk.-t, miközben a KRESZ rendeleti szintű 
változtatásával minden alkalommal magát a Btk.-t is módosítani kellene. Ennek elkerülése 
érdekében a Btk. csak az adott rendelkezéshez (a KRESZ mindenkori szabályainak a meg
szegéséhez) rendelt többlet tényállási elemeket (a szabályok megszegésének pontos helye 
és módja) tartalmazza, egyébként azonban a KRESZ normáinak (azok diszpozíciójának 
és az azokhoz tartozó feltételeknek mint normahipotéziseknek) a megismétlésétől eltekint.
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I.6.	A	jogszabályok	tartalma

A jogszabály, mint arról szó volt, nem más, mint a jogi normák (és esetlegesen más ki
jelentések) formalizált, államilag létrehozott érvényes forrása. A jogszabály tehát a forma, 
az abban foglalt jogi normák (és más kijelentések) összessége pedig a tartalom.

Ezidáig csak arról volt szó, hogy egy formalizált jogforrás csak normatív (jogi) tar
talmat ölelhet fel. Bár a jogszabályok elsődleges funkciója valóban a jogi normák meg
határozása, nemcsak jogi normákat tartalmazhatnak, hanem (atipikus jelleggel) más 
kijelentéseket is.

A	jogszabály	tartalmazhat:
1. jogi	normát: (jogi) szabályt vagy (jog)elvet,
2. egyedi	rendelkezést,
3. egyéb	kijelentéseket:

a) értékdeklarációt,
b) céltételezést,
c) szimbolikus kijelentést,
d) tényállítást.

Egyedi rendelkezéseket is tartalmaz például a már nem hatályos, az 1996. évben meg
rendezendő Világkiállításról szóló 1991. évi LXXV. törvény, a Normafa Park történelmi 
sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény, a Városliget megújításáról és fejleszté
séről szóló 2013. évi CCXLII. törvény stb.

Értékdeklarációnak tekinthető a Ptk. 1:1. §-ának  szövege: „E törvény a melléren
deltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és sze
mélyi viszonyait.”

Céltételezést tartalmaz például a Btk. 79. §-a, miszerint „[a] büntetés célja a tár
sadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűn
cselekményt kövessen el”.

Szimbolikus kijelentésre példa lehet a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése: „Magyarország tilalmaz minden olyan politikát, 
magatartást, amely a) a nemzetiségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a többségi 
nemzetből történő kirekesztését, elkülönítését célozza, vagy ezt eredményezi, b) a nemze
tiségek által lakott területek nemzeti vagy etnikai viszonyainak megváltoztatására irányul, 
c) a nemzetiséget vagy nemzetiséghez tartozó személyt hovatartozása miatt üldözi, megfé
lemlíti, életkörülményeit nehezíti, jogai gyakorlásában akadályozza, vagy d) a nemzetiség 
erőszakos ki- vagy áttelepítésére irányul.” Ez azért pusztán szimbolikus kijelentés, mert 
önmagában nem határoz meg semmilyen jogot vagy kötelezettséget senki (akár bármely 
állami szerv) számára sem. Más, erre szolgáló rendelkezések (konkrét jogi normák) nélkül 
ezen kitétel joghatás kiváltására nem alkalmas (a joghatást az ezen szimbolikus kijelentés 
alapjául szolgáló értékek gyakorlati realizálására ténylegesen alkalmas jogi normák tudják 
csak kiváltani). Hasonló módon szimbolikus kijelentést tartalmaz például a XXXIII. nyári 
olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről szóló 2016. évi 
LVIII. törvény 3. §-a: „Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai garantálják a hátrányos 
és méltánytalan megkülönböztetés bármely formájának tilalmát, és azt, hogy nincsenek 
az Olimpiai és Paralimpiai Játékok magyarországi megrendezését gátló jogi akadályok.”
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Tényállítást tartalmaz a 2000. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése: „A Szent Koronához 
tartozó jelvények a) a királyi jogar, b) a koronázási palást, c) az országalma, d) a koroná
zási kard.” Bár Magyarországon nem jogszabály, hanem a legmagasabb szintű, sui generis 
jogforrás, de puszta tényállítást tartalmaz például az Alaptörvény I) cikk (2) bekezdése 
(az itt kurzívval szedett rész) is annak deklarálásával, hogy a magyar zászló melyik színe 
mit jelképez: „Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről 
piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín 
a hűség, a zöld szín a remény jelképe.”

Előfordul, hogy egy jogszabály kizárólag vagy döntően egyéb (jogi normán kívüli) ki
jelentés(eke)t tartalmaz. Ez a jogszabályi forma atipikus használata, amely lehetőség sze
rint kerülendő, hiszen a jogszabályi forma elsődleges funkciója az emberi magatartások 
szabályozása jogi normákba foglalt engedélyekkel, kötelezettségekkel és tilalmakkal. 
Mindazonáltal néha megtörténik, hogy ilyen, normatív tartalom nélküli, tipikusan törvényi 
szintű jogszabályok megalkotására kerül sor.5

Két példa olyan jogszabályokra, amelyek nem tartalmaznak jogi normát, azaz magatartás-
előírást (dőlt betűvel szedve az egyéb, tipikusan szimbolikus kijelentéseket):

A Nagy Imre mártírhalált halt magyar miniszterelnök és mártírtársai emlékének 
törvénybe iktatásáról szóló 1996. évi XVI. törvény: „1. § Az Ország gyűlés Nagy Imre 
1958-ban  mártírhalált halt magyar miniszterelnök és mártírtársai emlékét törvényben örö-
kíti meg. 2. § Az Ország gyűlés kinyilvánítja, hogy Nagy Imre személyisége, államférfiúi 
magatartása, erkölcsi helytállása elválaszthatatlan az 1956-os  forradalomtól és szabadság
harctól, a demokrácia és a nemzeti függetlenség eszméjétől.”

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény: 
„1. § Az Ország gyűlés tisztelettel adózik mindazon emberek, közösségeik és azok ve
zetői, illetve az ő emlékük előtt, akik 1920. június 4., a magyar nemzet külső hatalmak 
által előidézett igazságtalan és méltánytalan szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal 
és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, 
mind gazdasági értelemben képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni az ezt  követő 

5 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek (a továbbiakban: Jat.) az Alaptörvény hetedik módosítá
sával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II. törvény (a továbbiakban: Jat. mód.) értelmében a jogalkotás 
során kifejezetten figyelni kell arra, hogy – egyebek mellett – a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul 
olyan rendelkezést, amely normatív tartalommal nem rendelkezik. [Vesd össze: Jat. mód. 1. §, amely a Jat. 2. § 
új (5) bekezdés b) pontját határozta meg.] A szövegezésből azonban látszik, hogy a jogalkotó a jövőben sem 
kívánja teljes mértékben tiltani a normatív tartalommal nem rendelkező kitételeket a jogszabályszövegekben, 
pusztán azok „indokolatlan” használatának mellőzését kívánja elérni. Erre utal az e §-hoz fűzött indokolás is, 
amely szerint éppen az emléktörvények tipikusan azok a jogszabályok, amelyekben nem normatív tartalom is 
helyet kaphat – vagyis a Jat. mód. a jövőre nézve sem kívánja megszüntetni az emlékjogszabályok gyakorlatát 
(és persze ezen kívül is lehetséges, hogy más, „indokolt” esetekben is felvehet a jogszabály nem normatív 
tartalmat is). Miközben tehát a Jat. mód. általános indokolása generális jelleggel leszögezi, hogy „deklaratív 
jellegű, normatív tartalom nélküli jogszabályi rendelkezésekre a jogszabályelőkészítő ne tegyen javaslatot, ha 
ilyen rendelkezések hatályban vannak, azok hatályon kívül helyezésre kerüljenek”, addig a Jat. mód. 1. §-ához 
fűzött indokolás már kifejezetten megengedi, hogy e „követelményektől indokolt esetben […] eltérés lehet
séges, különösen például a normatív tartalommal nem rendelkező úgynevezett »emlékjogszabályok« esetében”. 
(E megfogalmazásból is látható tehát, hogy az emlékjogszabályok a normatív tartalommal nem rendelkező, 
megengedett jogszabályi tartalomnak csak tipikus, de nem kizárólagos példái.)
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újabb történelmi tragédiákat is. Az Ország gyűlés fejet hajt mindazon nők és férfiak, illetve 
az ő emlékük előtt, akik e küzdelemben az elmúlt kilencven év során magyarságukért hát
rányt, sérelmet szenvedtek, külön megemlékezve azokról, akik az életüket kényszerültek 
áldozni nemzeti önazonosságuk vállalásáért. Az Ország gyűlés elismeréssel emlékezik 
meg mindazokról, akik nem magyar emberként vállaltak szolidaritást a magyarsággal. 
2. § Az Ország gyűlés megállapítja, hogy a trianoni békediktátum által felvetett kérdések 
történelemből ismert eddigi megoldási kísérletei – mind az idegen hatalmak segítségével 
végrehajtott újabb határmódosítások, mind a nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség 
ideológiája jegyében történt felszámolására irányuló törekvések – kudarcot vallottak. 
Ebből kiindulva az Ország gyűlés kinyilvánítja, hogy a fenti problémák megoldását csak 
a nemzetközi jogi szabályok által kijelölt keretek között, demokratikus berendezkedésű, 
szuverenitásuk birtokában lévő, polgáraik és közösségeik számára gyarapodó jólétet, 
jogbiztonságot és a gyakorlatban is érvényesülő jogegyenlőséget biztosító, egyenrangú or
szágok kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése eredményezheti, melynek kiinduló
pontja csak az egyének – a nemzeti önazonosság megválasztását is magában foglaló – sza
badsága, s a nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga lehet. Az Ország gyűlés 
ugyanakkor elítél minden olyan törekvést, amely az adott állam területén kisebbségben élő 
nemzetrészek asszimilációjának előidézésére irányul. 3. § Az Ország gyűlés kinyilvánítja, 
hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, 
s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. 
Ebből kiindulva az Ország gyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar 
nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására, 
és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző for
máira irányuló természetes igényének támogatására. 4. § Az Ország gyűlés kötelességének 
tekinti arra inteni a nemzet ma élő tagjait és a jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni 
békediktátum okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezve, más nemzetek tagjaiban 
okkal sérelmeket keltő hibáinkat is számon tartva, s ezekből okulva, az elmúlt kilencven 
esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti megújulás eredményeiből erőt 
merítve, a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak. Ennek érdekében az Ország-
gyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás 
Napjává nyilvánítja. 5. § Jelen törvény 2010. június 4-én  lép hatályba.”

Látható tehát, hogy az előbbi törvény egyáltalán nem tartalmaz normatív rendelke
zést, az utóbbiban pedig (a hatályba léptető jogtételt leszámítva) egyetlen ilyen van: a 4. §, 
amely június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.

Hasonló típusú, úgynevezett emléktörvény az 1956. októberi forradalom és szabad
ságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról szóló 1990. évi XXVIII. törvény is, amelynek 
1. §-a  kijelenti, hogy „[a]z Ország gyűlés az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét 
törvényben örökíti meg”, a 2. §-a  pedig azt a jogi normát, pontosabban  jogtételt tartal
mazza, miszerint „[o]któber 23-át, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, 
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napját nemzeti ünneppé nyilvá
nítja”. Hasonló módon épül fel a hűség falvairól szóló 2014. évi CIII. törvény is; ennek 1. §-a  
kinyilvánítja, hogy „[a]z Ország gyűlés az 1922-es  népszövetségi döntést kikényszerítő helyi 
lakosok tántoríthatatlan bátorságát örök emlékezetül törvénybe iktatja”; a 2. §-a  továbbá 
(egyedi rendelkezésként) rögzíti, hogy „[a]z  Ország gyűlés Szentpéterfa, Ólmod, Narda, 
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Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes és Pornóapáti községeknek a „Leghűségesebb Falu” 
(„Communitas Fidelissima”) címet adományozza” (a 3. § pedig a hatálybalépésről ren
delkezik). (Lásd még e mintához a „Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról 
szóló 2011. évi CXXXVI. törvényt; a „Communitas Fortissima” – Kercaszomor, a leg
bátrabb faluról szóló 2008. évi LXIV. törvényt; a „Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, 
a legbátrabb városról szóló 2005. évi XXXIX. törvényt; a magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvényt; 
az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról 
szóló 2001. évi XVII. törvényt; a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent 
Koronáról szóló 2000. évi I. törvényt; az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulása emlé
kének megörökítéséről szóló 1994. évi LXXXI. törvényt.)



Vákát oldal



II.	fejezet 
 

A	jog	dinamikája

II.1.	A	jog	működése

A jogot nemcsak a laikusok, de maguk a jogászok is sokszor azonosítják valamely jogi 
tevékenységgel vagy annak eredményével. Így gyakran hallani, hogy a jog egyenlő 
a törvények és rendeletek szövegével, vagy hogy a jog végső soron a bírói ítélkezési gya
korlat által ténylegesen alkalmazott normákból áll, esetleg a jog bizonyos jogi fogalmak 
és jogelvek érvényesülése, amelyeket a jogtudomány dolgozott ki. Ezek az elgondolások 
éppen a jog sajátos működését nem veszik figyelembe, vagyis azt, hogy a jog nem egy 
egyszer s mindenkorra adott valami, nem egy statikus szabályhalmaz, hanem egy folyton 
változó, alakuló, soha nem kész rendszer. Erről a rendszerről lehet ugyan „pillanatfel
vételeket” készíteni, ám a felvétel készítése utáni pillanat már nem lesz teljesen ugyan
olyan, mint az az előtti. Minden egyes bírói döntés, minden egyes jogi tárgyú tanulmány, 
minden újonnan megszülető jogszabály alakít magán a jogon, így e tevékenységeket csak 
együttesen, a maguk folyamatában szemlélve láthatjuk (pontosabban, a maga teljes egé
szében – éppen a folyamatos változás miatt – soha nem láthatjuk), hogy mi is „a” jog.

Ennek alapján a következőkben a minden pillanatban változó statikájú, azaz minden 
pillanatban picit más és más tartalmú jog dinamikáját (változását) meghatározó tényezőket 
vázoljuk fel, ismertetve e tényezők egymásra való hatásait, visszahatásait és kölcsön
hatásait. E fejezet alaptétele, hogy a jog különböző tevékenységi szférákból áll és azok 
dinamikus kölcsönhatásai révén épül fel, illetve működik. Nem tekinthető tehát a jog 
pusztán jogszabályszövegeknek vagy a jogalkotás termékeinek, sem pusztán bírói gya
korlatnak és az ebből fakadó bírói döntések összességének, sem kizárólag dogmatikai 
kategóriák rendszerének és tudományos tevékenységnek, sem egyedül alkotmányos elvek 
konkretizálásának. Ezek ugyanis mind szerepet játszanak a jog meghatározásában és mű
ködésében, de egyikük szerepe sem kizárólagos, azok csak egymásra tekintettel, egy
másból építkezve, egymásra kölcsönösen hatva adják meg azt, hogy egy jogrendszerben 
aktuálisan mi is tekinthető „a” jognak.

E felfogást a magyar jogelméleti gondolkodásban következetesen Pokol Béla kép
viselte és képviseli, aki e jogi működési módokat és azok eredményeit a jog rétegeinek 
nevezi. Mi a jelen fejezetben Pokol Béla többrétegű jogelméletéből indulunk ki azzal, hogy 
e specifikus jogi terrénumokat, illetve az azokon belüli történéseket és ezek eredményeit 
a jog működési	szféráinak nevezzük.
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A jognak öt1 nagy működési szférája létezik, amelyek összességében alkotják egy-egy 
jogrendszer tárgyi jogát, illetve jogi normáinak összességét. Bár formailag (vagyis a tételes 
jog által meghatározottan) – nem meglepő módon – csak maga a tételes jog (a jogszabályok 
szövege, a jogszabályokban foglalt jogi normák) minősülhetnek jognak, ténylegesen azonban 
mindazt a jog társadalmi normarendszeréhez tartozónak kell tekintenünk, ami az emberek 
és más jogalanyok jogait és kötelezettségeit meghatározza vagy befolyásolja.

A	jog	öt	különböző	működési	szférája	a	következő:	a jogalkotás és a jogszabályok 
(állami normatív aktusok) szövege; a jogtudományi tevékenység és a jogdogmatikai kate-
góriák; a bírói gyakorlat és a bírói jog; az alkotmánybíráskodás és az alkotmányos jogok, 
elvek, értékek; a szokásjogi jogképződés és maga a szokásjog.

A jogalkotás, a jogtudományi tevékenység, a bírói gyakorlat, az alkotmánybíráskodás 
és a szokásjogi jogképződés azok a tevékenységek, amelyek a jog tárgyi normarendszerét 
létrehozzák, működtetik és folyamatosan változtatják. A jogszabályok (és más állami nor
matív aktusok), a jogdogmatikai kategóriák (fogalmak, elvek, distinkciók, értelmezési 
szabályok stb.), a bírói jog (bírói absztrakt normák, eseti döntések és a bíróságok egységes 
ítélkezési gyakorlata), az alkotmányos jogok, elvek, értékek, valamint a szokásjogi normák, 
illetve mindezek összessége pedig az az eredmény, amely az előbbi tevékenységek révén 
mindenkor előáll (és amelyről a korábban említett „pillanatfelvétel” elkészíthető).

Ezen öt jogi működési szféra természetesen nem egyformán fontos minden jog
rendszerben. Az angol common law-ban  például a bírói jognak nagyobb a szerepe, mint 
máshol, a pozitív jog primátusa a kontinentális jogrendszerekre (így például a magyarra) 
jellemző, míg a szokásjog a kezdetlegesebb fejlődési fokon álló jogrendszerekben van inkább 
túlsúlyban. Azonban ez az öt jogi szféra az, amelyek működése és sajátos konstellációja 
meghatározhatja, hogy egy jogrendszerben aktuálisan mi tekinthető jogi tevékenységnek, 
és ennek alapján a jogalanyokat mindenkor milyen jogok és kötelezettségek illethetik meg, 
illetve e jogok és kötelezettségek honnan származhatnak. A következőkben ezen öt szféra 
működésének jellegzetességeit és egymással való kapcsolatát mutatjuk be, elsősorban annak 
megvilágítása érdekében, hogy a legfontosabb jogot meghatározó tevékenység, a jogalkotás 
milyen egyéb tevékenységekre tekintettel kell, hogy működjön, és a jogalkotás termékei 
(a jogszabályok és az azokban foglalt normák szövegei) milyen transzformációkon mennek 
keresztül tényleges érvényesülésükig, illetve azok tartalmát (értelmét) milyen „környezeti 
tényezők”, milyen egyéb hatások befolyásolják. Ezek megértése szükséges a hatékony 
(a jogalkotási impulzusokat kiváltó szabályozási igények tényleges érvényesülését szolgálni 
képes) jogalkotás megvalósításához.

1 A rétegelmélet hazai képviselője, Pokol Béla csak három plusz egy jogréteget különböztet meg: a három 
klasszikus jogréteg a pozitív jog, a jogdogmatika, valamint a bírói kazuisztika rétege, a felvilágosodástól ki
alakuló, döntően kartális alkotmányokban megfogalmazott alkotmányos alapjogok rétege pedig egy új, végső 
formáját még el nem ért jogréteg, amely feszültséget vitt az előbbi három jogréteg hagyományos rendszerébe. 
E felfogás megjelenését lásd: Pokol Béla (1998): A jog szerkezete. Budapest, Rejtjel Kiadó. 49–62.; bővebb 
kifejtését pedig lásd: Pokol Béla (2001): A jog elmélete. Budapest, Rejtjel Kiadó. 13–147.; 269–294.
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II.2.	A	jogalkotás	és	a	tételes	jog

A tudatos, központi (állami) jogalkotás Európában a 18–19. századtól virágzott fel, és vált 
a jogi normák létrehozatalának elsődleges módjává. A jogalkotás és a tételes jogszabályok 
(állami normatív aktusok) primátusa tehát egy viszonylag új jelenség, amely a választott 
képviselőkből álló, népképviseleti elven működő modern parlamentek megjelenésével jött 
létre. Állami jogalkotás természetesen azt megelőzően is létezett, hiszen akár az uralkodók, 
akár arra rendelt más szervek (sokszor maguk a parlamentek) – külön-külön, de akár együtt 
is – adtak ki általánosan kötelező normákat tartalmazó közjogi aktusokat (törvényeket, 
rendeleteket, dekrétumokat), illetve adtak felhatalmazást helyi szintű szabályrendeletek 
(például városi statútumok) kiadására. A feudalizmust (és az azt megelőző korszakokat) 
mégis a legtöbb országban és a történelem legnagyobb részében leginkább a szokásjogi, il
letve az akkor a szokásjoggal még szorosan összekapcsolódó bírói jogképz(őd)és jellemezte. 
Csak a modern parlamentek (országonként időben változó) megjelenésével vált bevetté, 
hogy a jogi normákat formalizált eljárás során egy (arra – szintén formalizált eljárás útján 
meghozott – korábbi jogszabályok által felhatalmazott), kifejezetten jogalkotó hatalommal 
felruházott, fő funkcióját tekintve tehát elsődlegesen jogalkotást végző testület alkossa 
meg. Ettől az időszaktól kezdve tehát a jog alkotása önálló célzatos tevékenységgé vált: 
a korábban organikus módon, célzatos jogalkotási szándék nélkül létrejövő jogi normákat 
felváltotta a jogi normák formalizált jogforrásokba (jogszabályokba) foglalt rendszere, 
amelynek alkotója a legfőbb népképviseleti szerv, a parlament (továbbá az általa adott jog
alkotási felhatalmazással élő több más állami szerv) lett.

A jog képződésének mai kiindulópontja tehát az állami szervek által alkotott (végső 
soron az elvileg a nép akaratát kifejező parlament akaratán alapuló) tételes jog, vagyis 
a törvények, rendeletek normáinak összessége, az úgynevezett pozitív jog. A továbbiakban 
amikor „pozitív jogról” beszélünk, azon nem a jog értéktartalmát értjük, hanem azt a tényt, 
hogy a jog tudatos (akaratlagos) tevékenységgel, célzatos jogalkotás révén jött létre. A po-
zitív	jog	(tételes	jog) tehát nem más, mint meghatározott (korábbi jogszabályok által jogal
kotási hatalommal felruházott) állami szervek meghatározott (szintén korábbi jogszabályok 
által előírt) formában megalkotott döntéseinek a szövege.

Az tehát, hogy mi (tételes) jog, és mi nem (tételes) jog, elsődlegesen az alapján dől 
el, hogy a jogalkotásra vonatkozó formai előírásokat a jogalkotó szerv betartotta-e. 
Amennyiben e formai előírásokat a jogalkotó nem sértette meg (például a miniszter létező 
törvényi felhatalmazás alapján, a felhatalmazás kereteit túl nem lépve alkotott rendeletet, 
a parlament az előírt szavazási arányokkal fogadta el a törvényt stb.), akkor a norma ér
vényes lesz. (Tartalmi kritériumok alapján csak akkor kerülhet sor egy tételes jogi norma 
érvénytelenségének megállapítására, ha egy, a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szinten 
álló állami aktusban foglalt norma egy magasabb szinten álló jogi aktusban található nor
mával ellenkezik, ideértve most az alkotmányos rendelkezésekkel való ellentmondást 
is – ez utóbbi tartalmi szempontokkal azonban részletesen a későbbiekben foglalkozunk.)

A jog alkotottságából (tudatos létrehozottságából) az is következik, hogy e szabályok 
rugalmasan változtathatók: a politikai vagy más praktikus jogalkotói célok, érdekek és ér
tékek alapján mindenkor új és új jogi normák (azokat tartalmazó jogszabályok) alkothatók, 
módosíthatók vagy helyezhetők hatályon kívül. E jogképzési technika tehát – például a szo
kásjoggal ellentétben – a megváltozott társadalmi körülményekhez, gazdasági  feltételekhez, 
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politikai prioritásokhoz stb. tudja igazítani a jog tartalmát, miközben a jogrendszer egységét 
nem veszélyezteti. Akár – a jogbiztonságot szem előtt tartva – hónapról hónapra (sőt még 
sűrűbben) új szabályok hozhatók létre, vagy változtathatók meg régiek, ha a társadalmi 
környezet (vagy a politikai célok) változása azt szükségessé teszi.

Természetesen a jogalkotás során a politikai (illetve a politikus jogalkotó által hivata
losan elfogadott) célok és értékek mellett más célok és értékek is megjelenhetnek. Előtérbe 
kerülhetnek magánérdekek vagy (nem felvállalt) csoportérdekek, a lobbitevékenység pedig 
a politikai prioritásoktól és a társadalmilag vagy gazdaságilag kívánatosnak tartott egyéb 
céloktól eltérő célokat (is) magában foglalhat. Ez a modern jogalkotás diszfunkcionális mű
ködést eredményező, ám teljesen nem visszaszorítható jellegzetessége, amelynek mértéke 
a demokratikus akaratképzés révén kifejezésre juttatott legitim társadalmi vagy csoport
érdekek (például a szabályozással érintett területtel foglalkozó tudomány képviselőinek, 
szakértőinek szempontjai; az érintett területek egyesületeinek, érdekképviseleti szerveinek 
érdekei; egyéb szakmai, foglalkozási érdekek stb.) érvényre juttatása ellenőrzési mechaniz
musainak fenntartásával, a kívánatos céloktól eltérő közhatalmi döntések helytelenségének 
jelzésével, összességében a visszacsatolás csatornáinak megfelelő működtetésével társadal
milag elfogadható szintre csökkenthető, illetve ilyen szinten tartható.

Bármilyen legitim és társadalmilag elfogadott cél is vezérelje azonban a jogalkotót, 
az – akár minden igyekezete ellenére is – nem feltétlenül tükröződik a jogszabályok szö
vegében. A tételes jog nyelvi eszközökkel szabályoz (e szabályozás fogalmilag nem is kép
zelhető el másként), ezért – a nyelv természetéből fakadóan (lásd később) – a megalkotott 
jogszabályszöveget mindig értelmezni kell. Ezen értelmezést két másik jogi működési szféra, 
a jogtudomány és a bírói gyakorlat végzi el. Másik oldalról ez azt is jelenti, hogy a pozitív 
jog egyrészt a bírói ítélkezési tevékenység (legfőbb) alapja, másrészt a jogdogmatikai jog-
fejlesztés egyik hajtóereje.

II.3.	A	jogtudományi	tevékenység	és	a	jogdogmatika

A jogtudomány, pontosabban az egyes tételes jogok (tehát például a polgári jog, a bün
tetőjog, a munkajog stb.) tudománya a jelenleg létező jogi normák jelentése, elhatárolása 
stb. fejlesztésének – a jobb, helyesebb, adekvátabb gyakorlati alkalmazhatóság érdekében 
történő – lehetséges megoldásait, a jogászság egésze által még el nem fogadott, de el
fogadásra igényt tartó de lege ferenda (jövőre vonatkozó) javaslatait tartalmazza. A jog
tudomány tehát olyan tevékenység, amely részint valós, már bekövetkezett jogalkalmazási 
problémák, részint még nem realizálódott, de a jövőben valós veszélyt jelentő, hipotetikus 
jogértelmezési anomáliák megoldási módjára vonatkozóan kínál olyan mércéket, elhatáro
lási szempontokat, fogalmakat, értelmezési módszereket, amelyek alapján ezen problémák 
a társadalom által elfogadható módon kiküszöbölhetők.

E megoldási javaslatok, fogalomképzések egy részét a gyakorló jogászok közössége 
elfogadja és alkalmazásba veszi: a bíróságok ítéleteiket ezek alapján indokolják meg, az attól 
eltérő jogalkalmazói aktusokat a gyakorló jogászok e szempontok alapján kritizálják, más 
részük megmarad kitalálóik szellemi termékének anélkül, hogy azokat a gyakorlatba átül
tetnék. Az előbbiek mint a jogászság egésze által elfogadott fogalmak, szempontok és mód
szerek alkotják a (mindenkor létező) jogdogmatikai rendszert. A többi fogalom, elhatárolás 
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stb. pedig megmarad „pusztán” a jogtudomány részének, amelyet azonban a gyakorló jo
gászok bármikor elővehetnek és alkalmazhatnak, ha kialakul azon meggyőződésük, hogy 
az aktuálisan felvetődő jogalkalmazási nehézségek azok használatba vétele révén oldhatók 
meg. A jogdogmatika tehát a létező (normatíve érvényes és szociológiailag érvényesülő) 
jog (jogi normák) rendszerezésének, fogalmi pontosításának, distinkcióképzésének az ered-
ményeit, a jogászság egésze által elfogadott megoldásait tartalmazza, azaz a jog de lege lata 
(a hatályos jog alapján történő) vizsgálatát nyújtja.

Ilyen, a jogtudomány által kialakított és a gyakorló jogászok által már hosszú idő (sokszor 
évezredek óta) használt jogdogmatikai kategória például az előző fejezetben ismertetett 
vagy a következő fejezetekben ismertetendő általános (az egész jogrendszerben, minden 
jogágban és jogterületen használt) fogalmak jó része (analógia, vélelem, fikció, keret
diszpozíció; de például maga a „jogág” fogalma is), illetve ilyenek az egyes jogágakban 
használt (a tételes jogi fogalomhasználatban akár megjelenő, akár meg nem jelenő) kate
góriák (a büntetőjogban a bűnösség, a bűncselekmény, az elkövetési stádiumok fogalma; 
a polgári jogban a dolog, a birtok, a tulajdon, a végintézkedés fogalma stb.). E fogalmak 
rendszert alkotnak, azaz vannak olyan absztraktabb kategóriák, amelyek gyűjtőfogalom
ként több más konkrét jogdogmatikai kategóriát magukban foglalnak. (Így elkövetési 
stádium az előkészület, a kísérlet, a befejezett és a bevégzett cselekmény, amely utóbbi 
két fogalom a Btk.-ban  nem is jelenik meg, az adekvát büntető ítélkezéshez azonban is
meretük és alkalmazásuk elengedhetetlen. Vagy a polgári jogban a végintézkedésnek 
több fajtája van: végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, amelyek 
mindegyikének megvan a maga alkalmazási köre és megvannak a maga következményei, 
amelyek ismerete – akkor is, ha ezen ismeretek nincsenek benne semmilyen tételes jogi 
normában – a jogi tudáshoz hozzátartozik, és amelyek ismerete nélkül a mindenkor létező 
jog tartalma sem állapítható meg).

A jogtudomány tehát a jogdogmatikai kategóriák kialakítását végző tevékenység, amelynek 
eredményei közül azok a fogalmak stb. válnak ténylegesen a (mindenkori) jogdogmatika 
részévé, amelyeket a jogászok nagy többsége (aktuálisan) helyesnek és a gyakorlatban fel
vetődő problémák megoldására alkalmazhatónak tart. Ennek alapján az, hogy a jogtudo
mányi gondolkodás mely eredménye tekinthető a jogdogmatika részének (és így a jogászok 
által figyelembe veendőnek és alkalmazandónak, illetve mások cselekvései helyessége 
mércéjének), mindig azon viszonyulástól függ, amely a jogászok részéről e szempontok 
megfelelőségéről kialakult. A jogdogmatika fogalmai, elhatárolási szempontjai, értelme
zési módszerei stb. tehát soha nem egzaktak és megkérdőjelezhetetlenek: azok a jogászok 
mindenkori megítélésétől függnek. Bizonyossággal legfeljebb annyi állítható, hogy meg
határozott szempontok gyakorlati helyessége valószínűsíthető, amennyiben ezen szem
pontokat a jogászok már évszázadok, esetleg évezredek óta folyamatosan alkalmazzák, 
így e szempontok jogi jellege egyenértékű lesz a tételes jog normáival (bizonyos esetekben 
pedig gyakorlati fontosságában felül is múlja azokat).

A jogdogmatika mint a tételes (pozitív) jog normáinak rendszerezését, fogalmi ponto
sítását (átértelmezését), alkalmazási körük egymástól történő elhatárolását és osztályba so
rolásukat biztosító fogalmi háló mindig jogászi (jogtudósi, illetve néha jogalkalmazói-bírói) 
jogfejlesztés eredményeként jön létre, és válik a jogászság egésze által elismertté: olyanná, 
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amelyet – praktikus okokból, az eldöntendő esetek megfelelő megoldását lehetővé tevő 
jellegük miatt – alkalmazásra érdemesnek tartanak. Az aktuálisan létező jogdogmatikai 
fogalmak így mindig egy lassú, kitérőktől (a gyakorlatban be nem vált fogalmi tagolásoktól) 
sem mentes, organikus jogfejlődés eredményeként alakulnak ki, és általánosan elfogadottá 
válásukkal a jogászság kollektív bölcsességeként jelennek meg.

A jogdogmatikai fogalom- és rendszerképzés főbb technikái az analitikus (deduktív) 
fogalomalkotás, az átfogó, absztrakt jogi kategóriák (jogelvek, jogintézmények, a jog mű
ködését leíró fogalmak) induktív létrehozása, valamint az előbbiek közti összefüggések, 
viszonyok tisztázása (hierarchia felállítása, distinkcióképzés). További jogdogmatikai 
funkciónak tekinthető a jogértelmezés adekvát módszereinek meghatározása, amelyről 
a következő fejezetben lesz szó.

A deduktív fogalomalkotás egy létező jogi normában logikailag benne rejlő, de a norma 
szövegében meg nem jelenő alkotóelemek, elemi jogi fogalmak kibontása, analitikai szét
választása.

Így például a szerződésen kívüli (kártérítési) felelősség általános szabálya a követke
zőképpen szól: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül 
a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.” 
(Ptk. 6:519. §) A jogtudományi elemzés ennek értelmezése során a kártérítési felelősség 
négy elemét bontotta ki, miszerint a károkozó akkor vonható felelősségre (és akkor kö
teles az okozott kárt megtéríteni), ha a kár bekövetkezéséhez vezető magatartást ő fejtette 
ki, annak eredményeként a másik jogalany ténylegesen kárt szenvedett, a magatartás 
és a kár között okozati összefüggés van, továbbá a károkozó felróható módon csele
kedett. A jogdogmatika ezen elemeket még tovább bontja. Így meghatározza, hogy mi 
tekinthető „magatartásnak”: valaminek a tevése vagy a tevés elmulasztása, noha arra 
a károkozónak ténylegesen lehetősége és kötelezettsége volt. Definiálja azt is, mi számít 
kárnak: akár a tényleges kár (a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés), akár az el
maradt (várt és pusztán a károkozó magatartás miatt be nem következett) haszon, akár 
a jogérvényesítéssel kapcsolatos költségek. Meghatározza, hogy mi minősül okozati 
összefüggésnek: a magatartás okszerű következményeként beálló eredmény – így pél
dául nem minősül okozati összefüggésnek a conditio sine qua non, vagyis pusztán az, 
ha egy adott magatartás nélkül az adott eredmény (kár) nem következett volna be, ennek 
alapján ugyanis az okozati lánc végtelen lenne, például a károkozó szülei is felelősségre 
lennének vonhatók azért, mert gyermekük született, aki később valakinek kárt okozott. 
Végül azt is pontosítja, mi számít felróhatóságnak: az adott helyzetben általában elvárható 
magatartás (szándékos vagy gondatlan) elmulasztása. Látható tehát, hogy az analitikai 
szétbontás a normaszöveg értelmét adó fogalmak felszínre hozását, explikálását végzi 
el, mégpedig alapvetően a jogalkalmazás gyakorlati, praktikus követelményeire (a helyes 
ítélet meghozatalának igényére) tekintettel.

Az induktív fogalomalkotás (absztrahálás) az egyes jogi normák mindegyikében látensen, 
de immanensen benne levő jogi fogalmak, tulajdonságok kiemelése, új terminussal történő 
kifejezése, vagyis e közös tulajdonságok önálló elnevezése. Így jönnek létre az átfogó, sok 
konkrét jogi norma mindegyikét átható önálló jogelvek (jóhiszeműség, tisztesség a polgári 
jogban, a fegyveregyenlőség elve a büntető eljárásjogban stb.); az azonos vagy jellegében 
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nagyon hasonló életviszonyok meghatározásául szolgáló jogi fogalmak (jogintézmények 
meghatározása: jogalap nélküli gazdagodás, idegen dologbeli jogok, származékos tulajdon
szerzés, foglalkoztatási jogviszony stb.; a jog rendszerét leíró fogalmak definiálása: jogág, 
jogterület stb.); a jog működését általában, a jog egészét vagy főbb összefüggő részeit 
tekintve leíró fogalmak (jogcím, felelősség, kötelezettség, szankció, érvényesség, a bűn
cselekmények jogi tárgya stb.); illetve a tételes jog egyes konkrét fogalmait összefoglaló 
kategóriák (például a büntető eljárásjogban létező „gyanúsított”, „vádlott” és „elítélt” fo
galmaiból a „terhelt” fogalma).

Megjegyzendő még, hogy ezen átfogó fogalmak a későbbi jogtudományi jogfejlesztés 
számára további kiindulópontot jelentenek, ezért az így létrehozott jogdogmatikai kate
góriákból vagy további, még átfogóbb kategóriák alkothatók meg, vagy azokból – ellen
kezőleg – analitikai fogalomképzéssel pontosabb, de a kiindulópontként meghatározott, 
létező fogalmaktól eltérő fogalmak hozhatók létre. Például a tettes, a felbujtó és a bűn
segéd fogalmából létrehozható volt az „elkövető” általános fogalma, abból levezethető volt 
a „tettesek” és a „részesek” kategóriája, a „tettes” pedig tovább volt bontható a – tételes 
jogilag is elismert – „önálló tettes” és „társtettesek” fogalmára, valamint a – tételes jog 
által egészen 2012-ig  el nem ismert, de a gyakorlatban alkalmazott, mert praktikusan 
helyesnek bizonyult – „közvetett tettes” terminusra, amely utóbbi azokat az elkövetőket 
jelölte, akik nem büntethető (gyermekkorú, kóros elmeállapotú, tévedésben levő stb.) 
személyt vettek rá arra, hogy büntetendő cselekményt kövessenek el (például egy 10 éves 
gyermekkel lopattak el valamit). Mivel e cselekmény sem az „önálló tettes” (tételes jogilag 
egyszerűen: „tettes”), sem a „társtettes” definíciójába nem illett bele, a jogi szabályozás 
alapjául szolgáló igazoló elv alapján azonban indokolt volt az ilyen személyeket is bün
tetni, a jogtudományban kitalálták, majd a bírói gyakorlatban alkalmazták a „közvetett 
tettes” – ezáltal a jogdogmatika részévé vált – fogalmát, így azon személyek is büntet
hetőkké váltak a jogtudományi jogfejlesztés eredményeképpen, akik enélkül, pusztán 
a tételes jog szövege alapján nem lettek volna azok.

Végül a jogtudományi tevékenység eredményeként létrehozott, a jogászság döntő része által 
adekvátként elismert és alkalmazott jogi viszonyok leírása is a jogdogmatika része. Így 
a hierarchikus viszonyok meghatározásaként létezik a főszabály-kivétel konstrukció, vagyis 
annak a relációnak a leírása, amikor két, azonos életviszonyra vonatkozó norma közül egyes 
konkrét esetekben a kivételt kell alkalmazni, minden más esetben (egyéb kivétel léte híján) 
pedig a főszabályt; a normahierarchia definiálása (amikor is a normahierarchiában, ponto
sabban a normákat magukban foglaló jogszabályok közti hierarchiában magasabb szinten 
álló szabály alkalmazása megelőzi az alacsonyabb szinten álló alkalmazását); az általános 
és a különös (speciális) szabály kapcsolatának definiálása, ideértve az úgynevezett szub
szidiaritás elvének meghatározását is; az elvek és a szabályok viszonyának rendezése stb. 
Szintén a jogi viszonyok leírásához tartozik a distinkcióképzés is, amely nem más, mint 
annak definiálása, hogy egy szabályozási területen létező jogi kategóriák alkalmazási köre 
pontosan mely esetekre tejed ki, és azok milyen következményekkel járnak.

Például a szerződést biztosító mellékkötelmek egyes fajtáinak (zálogjog, kezesség, foglaló, 
kötbér, óvadék, jogvesztés kikötése, bankgarancia stb.) meghatározása, a tételes jogban 
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gyakran részben egymást fedő tényállási elemeik elvi elhatárolása, az igénybevételük 
esetén a feleket megillető egyes konkrét jogok és kötelezettségek definiálása stb.

Egy adott jogrendszer mindenkor létező („hatályos”, azaz a gyakorló jogászok által egy bi
zonyos időszakban egyöntetűen elfogadott) jogdogmatikája tehát jogi fogalmak, kategóriák, 
jogelvek, jogi distinkciók (elhatárolási szempontok), jogi viszonyok és értelmezési szabályok 
rendszere. Bár a jogdogmatikai fogalomképzés történhet pusztán tudományos vagy oktatási 
célból is, a jogdogmatikai rendszer alapvető célja – a gyakorlati jogalkalmazás igényének 
megfelelően – a tételes jogi hiátusok rendezése. A	tételes	jog	négyféle	hiátussal,	illetve	
hibával	rendelkezhet, amelyek korrekciója válhat szükségessé.

1. Előfordulhat, hogy a pozitív jog nem szabályoz egy életviszonyt, pedig szabályoznia 
kellene. Ez az úgynevezett joghézag esete (ennek mélyebb összefüggéseivel a következő 
fejezetben foglalkozunk).

2. Az is lehetséges, hogy a tételes jog ugyanazt az életviszonyt – jogalkotói hiba ered
ményeképpen – egyszerre többféle, egymásnak ellentmondó, illetve egymással össze nem 
férő módon szabályozza.

3. Gyakori, hogy a törvényi-rendeleti szinten ugyan egyetlen, és csak egyetlen norma 
található, de annak szövegezése homályos, így pusztán a szöveg alapján nem tudható akár 
az, hogy kik a norma címzettjei, akár az, hogy a címzetteknek pontosan mit kell, tilos vagy 
szabad tenniük, akár az, hogy e kötelezettség, tilalom vagy lehetőség milyen körülmények 
között, milyen feltételek megvalósulása esetén áll fenn.

4. Végül az is előfordulhat, hogy a tételes jogi szabályozás ugyan egyértelmű, de annak 
alkalmazása a konkrét esetben olyan, a jogalkotó által előre nem látott, illetve nem kal
kulált következménnyel jár, amely a társadalom (és a bíró) erkölcsi elveivel, a társadalom 
többségének (és a bírónak) az igazságérzetével alapvetően ellenkezne. Ilyen esetben nem 
értelmezési problémával, hanem a jog – más normarendszerek alapján történő – igazolá
sának jogalkalmazási problémájával állunk szemben.

Így például a közvetett tettesség korábban bemutatott kategóriájának létrehozatala azon 
igazságtalanság kiküszöbölésére szolgált, hogy a tételes jog (az önálló és a társtettesség 
kategóriái) alapján a kiskorú vagy elmebeteg személyt büntetendő cselekmény elköveté
sére rávevő személy nem lett volna büntethető, ami a büntetőjogi normák erkölcsi alapú 
igazolásának elvével egyértelműen szemben állt.

A jogdogmatika e jogalkalmazási problémák kiküszöbölését végzi el azáltal, hogy a jog
tudományi tevékenység eredményeként létrejövő és a jogászok által adekvátként elfogadott 
új fogalmak, kategóriák, distinkciók stb. révén átértelmezi a pozitív jogi normákat, ha azok 
homályosak, hiányosak, ellentmondóak vagy „helytelenek”, összességében tehát tovább-
fejleszti, megváltoztatja a jogot.

Ennek eredményeként a jogdogmatika részint hat a bírói gyakorlatra és az az által 
formálódó bírói jogra, részint visszahat a jogalkotási tevékenységre, és ezáltal maga is 
formálja a pozitív jogot. A bírói gyakorlatban a bírók a törvényi, rendeleti normák alkalma
zását nem mechanikusan és közvetlenül végzik, nem szó szerint alkalmazzák azokat, hanem 
e normák „dogmatizált” értelmét, a jogdogmatikai fogalmak és elhatárolások fényében 
továbbfejlesztett, átértelmezett változatát veszik figyelembe mint olyan fogalmi rendszert, 
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amely az életviszonyok megfelelő szabályozását és helyes (az erkölcsi-igazságossági el
veknek, valamint a konzisztencia követelményének megfelelő) értelmét tartalmazzák. A jog
alkotó pedig szintén nem érdektelen a jogtudomány általánosan elfogadott eredményeivel 
szemben: amennyiben azok praktikus helyessége és megfelelősége bebizonyosodik (a bí
róságok „sikerrel” alkalmazzák azokat a bírói gyakorlatban), előbb-utóbb a jogszabályok 
szövegébe is bekerülnek, ily módon a jogdogmatikai rendszer „pozitiválódik”, a jogdog
matikai fogalmak és elhatárolások egyszersmind a tételes jog részévé is válnak (miközben 
megmaradnak dogmatikai kategóriaként is). (Így ma már a Be. tartalmazza a „terhelt” 
fogalmát, a Btk. a „közvetett tettesét” stb.)

II.4.	A	bírói	gyakorlat	és	a	bírói	jog

A bíróságoknak két alapvető feladata van: a jogszolgáltatás (jogalkalmazás) és a jog-
fejlesztés. Az előbbi a laikusok számára is egyértelmű, hiszen ahhoz, hogy a tételes jogi 
normák a gyakorlatban érvényesüljenek (ezáltal pedig „érvényesnek” minősülhessenek, azaz 
a jogi jellegre igényt tarthassanak), mindenképpen szükséges, hogy azokat az arra rendelt 
szervek a jogalanyokkal betartassák. A bíróságok azonban nemcsak érvényesítik a törvé
nyek, rendeletek szabályait és elveit, nemcsak elbírálják a jogvitákat és büntetőügyeket, 
illetve döntenek a hatáskörükbe utalt más kérdésekben, hanem ezen tevékenységük során 
tovább is fejlesztik a jogot, azaz olyan értelemmel ruházzák fel a jogszabályokat, amely 
azok szövegében nem volt benne. Ilyen tekintetben jogfejlesztő, a tételes jogot átértelmező 
tevékenységük hasonlít a jogtudományon belüli tevékenységre, eredménye, az úgynevezett 
bírói jog pedig ugyanúgy többet, illetve mást tartalmaz, ahogyan a jogdogmatika is meg
változtatja az írott jogszabályok eredeti értelmét.

E bírói jogfejlesztő tevékenység legfőbb alapja és hajtóereje éppen a jogdogmatika: 
a bíróságok a jogalkalmazás során felvetődő jogalkalmazási-jogértelmezési problémákat 
nagyrészt a jogászság egésze, így a bíróságok által is elfogadott jogdogmatikai kategóriákat 
figyelembe véve küszöbölik ki, vagyis a jogdogmatikai kategóriák a bíróságok ítélkező te
vékenységére való hatásuk következtében tudnak érvényesülni. A bírói jogfejlesztés másik 
fő hajtóereje a jogon kívüli társadalmi normarendszerek összessége, különösen az erkölcs: 
a társadalmilag elfogadott és a bíró által is magáénak vallott erkölcsi szabályok, amelyek 
figyelembevétele megakadályozza a bírót abban, hogy a tételes jogi normák szövegének 
ugyan megfelelő, de az erkölcsi normákkal, a társadalom tagjai által egyöntetűen elfogadott 
igazságossági szempontokkal ellenkező pozitív jogi előírásokat a jogalanyokkal szemben 
kikényszerítsék. Ezen kívül a bírók természetesen figyelembe vehetik a jogszabályok (át)
értelmezésekor a többi társadalmi normarendszer normáit is: a különböző foglakozási, 
hivatásrendi, szakmai etikai normákat, vallási jogrendszerekben a vallási szabályokat (de 
például pusztán az illem, az etikett és a protokoll, a divat szabályait – közvetlen erkölcsi 
elem híján – nem).

A bírói jogalkalmazás (jogszolgáltatás) tehát pusztán a tételes jogi normák érvénye
sítését, a jogsértő jogalanyokkal szembeni kikényszerítését jelenti, azaz nem változtatja 
meg a létező jogot, a jogfejlesztés ellenben megváltoztatja azt. A jogfejlesztés eredménye 
praeter legem vagy contra legem döntések meghozatala lehet. Praeter	legem döntés esetén 
a bíróság a törvény szövegén túlmegy, olyan határozatot hozva, amely az alkalmazandó 
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 tételes jogi norma szövegében nincs benne, ám abból levezethető, azzal összhangba hozható 
(azzal nem ellentétes). Contra	legem döntés esetén pedig olyan határozatot hoz, amely ki-
fejezetten ellentétes az alkalmazandó törvény vagy rendelet szövegével. (Ilyenre általában 
a tételes jogi és az erkölcsi normák ütközése esetén kerül sor, amikor más mód nincs arra, 
hogy a bíró az általa helytelennek tartott társadalmi következményekkel járó ítélet meg
hozatalát elkerülje.) Míg a praeter legem határozat tiszteletben tartja a jogbiztonság elvét, 
mivel pusztán a jogszabályszöveg által nyitva hagyott kérdések eldöntését (a nyitott kérdések 
közötti választást) jelenti, addig a contra legem határozat – bármennyire is igazságos legyen 
egyébként – ellentétes a jogbiztonság elvével, mert a jogszabály szövegében egyértelműen 
benne levő értelmet rontja le, így ezen értelemmel nyíltan szemben áll.

Bár a jogbiztonság, vagyis a kiszámítható jogszolgáltatás biztosítása érdekében 
a contra legem bírói jogfejlesztést főszabály szerint kerülni kell, az néha mégis megvalósul 
(néha pedig szükségszerű, hogy arra sor kerüljön). Ez utóbbi esetben a döntés tartalmilag 
új jogot hoz létre. Sőt mivel az állami végrehajtási kényszer nem a törvények, rendeletek 
szövegéhez, hanem a jogsértés elbírálásához, végső soron a bírósági ítélethez kapcsolódik 
(a jogerős bírói ítéletet hajtja végre a bírósági végrehajtó), ezért függetlenül attól, hogy 
a bírói jognak mi a viszonya a tételes jogi előírásokhoz (az előbbi hűen követi-e és alkal
mazza-e az utóbbit, vagy túlmegy-e az utóbbi tartalmán, esetleg kifejezetten szemben 
áll-e vele), az a norma, amit a bíróságok ténylegesen követnek és alkalmaznak, az lesz „a” 
jog, mert a norma csak a bírósági kikényszerítés során fog érvényesülni, így szociológiai 
értelemben csak ekkor lesz „kötelező”, csak ekkor lesz biztosított annak követettsége. Ha 
az ilyen bírói jog tartalmában több vagy más, mint a pozitív jog előírásai, akkor az előbbi 
tekinthető jognak, mert annak érvényesítése történik meg az állami kényszerapparátus te
vékenységén keresztül.

A bírói gyakorlat jogfejlesztő tevékenysége révén előálló úgynevezett bírói jog tartalmilag 
három részből tevődik (tevődhet) össze: az úgynevezett absztrakt bírói normákból, a bírói 
eseti döntésekből és az eseti döntések sokaságából kialakuló, „egységes és töretlen” ítél-
kezési gyakorlatból.

1. A bírói	absztrakt	normák olyan elvi jellegű bírói jogértelmező aktusok, amelyeknek 
kifejezett célja, hogy bizonyos életviszonyokat normatív módon, a címzettek, a szabályo-
zandó élethelyzetek és magatartások osztályát meghatározva szabályozzanak. Ilyen esetben 
a szabályozás éppúgy általános jellegű, azaz tulajdonságok meghatározása (és nem egyedi 
címzettek megnevezése) révén, a jövőre vonatkozóan történik, mint egy tételes jogi törvényi, 
rendeleti) norma esetében. Az egyetlen különbség, hogy ezen általános jelleggel szabályozó, 
jövőre vonatkozó normát nem a jogalkotó, hanem valamely bíróság (Magyarországon leg
gyakrabban a Kúria) hozza létre. Ilyen bírói absztrakt normának minősülnek hazánkban 
az 1997-ig  alkotható, de még ma is létező formát jelentő irányelv, elvi döntés, kollégiumi 
állásfoglalás; az 1997 óta alkotható jogegységi határozat, kollégiumi vélemény; az (egyéb
ként az eseti bírói döntések és az absztrakt bírói normák határterületén mozgó) elvi bírósági 
határozat, illetve 2012. január 1-je  óta a – szintén átmenetet jelentő – elvi bírósági döntés is. 
Ezen aktusok a magyar jogrendszerben kötelezőek vagy kvázi kötelezőek (azaz a bírósá
goknak vagy hivatalosan is be kell tartaniuk az ilyen normákban foglalt előírásokat, vagy 
informálisan várják el tőlük azok követését).
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2. A bírói	eseti	döntések olyan, konkrét ügyekben, jogvitákban, eljárásokban született 
határozatok, amelyek az adott ügy eldöntésén túl, de az adott üggyel összefüggő módon 
valamilyen elvi kérdésben is állást foglalnak. Kötelező erejük a magyar jogrendszerben 
nincs (az angolszász típusú common law precedensjogában ellenben például van). Az adott 
ügyön túli alkalmazásuk a bírói eseti döntést meghozó bíróság érvelésének meggyőző 
erejétől függ. Magyarországon a legtöbb hivatkozott eseti döntés úgynevezett BH, vagyis 
az egykori Bírósági Határozatok (ma már: Kúriai Döntések) címmel megjelenő, a Kúria 
(korábban az egykori Legfelsőbb Bíróság) által kiadott hivatalos folyóiratban megjelenő, 
elvi jelentőségű kérdésben is állást foglaló határozat.

3. Végül a bírói	vagy	ítélkezési	gyakorlat az eseti döntések tömegéből kialakuló, 
a bíróságok által hasonló módon eldöntött ügyek alapján kirajzolódó egységes bírói fel-
fogást jelenti, amely egy adott jogértelmezési problémára azonos jogi megoldást alkalmaz. 
E gyakorlat tulajdonképpen a bíróságok kollektív bölcsességének az eredménye, amely 
a gyakorlatban bevált jogértelmezési, jogfejlesztő megoldások bíróságok általi általános 
elfogadottságát és követettségét jelenti. Magyarországon a bírói gyakorlatban kialakult 
normák követését ugyan semmilyen tételes jogi norma nem írja elő, a bíróságok azonban 
e normákat ugyanúgy tiszteletben tartják, mintha azok bírói absztrakt normába (vagy tör
vénybe, rendeletbe) lennének foglalva, azaz jogi (bírói jogi) jellegük megkérdőjelezhetetlen.

A bírói gyakorlat és az annak jogfejlesztő tevékenyége eredményeként kialakult bírói jog 
szintén kapcsolatban áll a többi jogi működési szférával: az hat és visszahat mind a jogdog-
matikára, mind a jogalkotásra. A bírói gyakorlat a bírói jogfejlesztés alapjául szolgáló im
pulzusokat ugyan a tételes jogból és a jogdogmatikai rendszerből meríti, ám azok nemcsak 
a bírói jog input oldalán, hanem az output oldalon is megjelennek: a bírói jog eredményeit 
mind a pozitív jog alkotója, mind a jogtudomány szereplői felhasználják. Vagyis egyfelől 
a bírói jogi normák egy része a jogalkotás során bekerül a törvények, rendeletek szövegébe 
is, másfelől a jogtudósok, illetve a jogtudományi tevékenységgel is foglalkozó gyakorló jo
gászok a praxisban felvetődő problémákra alkalmazható új jogi megoldások kigondolásakor 
figyelembe veszik és hasznosítják a bírói gyakorlat révén létrehozott eredményeket is.

II.5.	Az	alkotmánybíráskodás	és	az	alkotmányos	jogok,	elvek,	értékek

Az alkotmányos jogok, elvek és értékek tételes jogilag meghatározott katalógusát egy adott 
állam alkotmánya vagy alkotmányos jogszabályai tartalmazzák (így Magyarországon 
az Alaptörvény), kibontásuk, tartalmuk meghatározása azonban mindig egy (vagy több) 
speciális jogalkalmazó szerv feladata, amely(ek) alkotmánybíráskodást végez(nek). 
E szerv lehet egy elkülönült alkotmány bíróság (mint Magyarországon), a rendes bírósági 
hierarchia csúcsán elhelyezkedő legfelső bíróság vagy akár a bírói szervek összessége 
(mint az Egyesült Államokban), egy parlamenti testület (mint Finnországban), a lényeg, 
hogy az az alkotmányos jogok érvényesülését ténylegesen biztosítsa, azaz hatásköre legyen 
arra, hogy az alkotmányellenes normatív és/vagy egyedi aktusokat megsemmisítse, vagy 
alkalmazásukat megtiltsa. Ennek során természetesen – ahogyan azt a rendes bíróságok is 
teszik a jogszabályok szövegével – nemcsak alkalmazza, érvényesíti, hanem tovább is fej
leszti e normatív szempontokat, azaz ténylegesen meghatározza, hogy az egyes alkotmányos 
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jogok, elvek és értékek mit (és mit nem) jelentenek. Ahhoz, hogy ez a jogi működési szféra 
egy jogrendszerben létezzen, három dologra van szükség: arra a tartalomra (azon jogokra 
és kötelezettségekre), amelyet az alkotmány vagy az alkotmányos jogszabályok magukban 
foglalnak (vagyis az úgynevezett alkotmányos jogok, elvek és értékek katalógusára); egy 
vagy több formális jogforrásra, amely ezt a tartalmat a tételes jog részévé teszi (azaz ma
gára az alkotmánytörvényre vagy alkotmányos jogszabályokra); végül az ezeket érvényre 
juttató és pontosító, az alkotmánybíráskodás jogával felruházott szervre, amely e tartalom 
konkretizálását és továbbfejlesztését végzi el, és ezáltal a működő jog részévé teszi e jogokat 
(és kötelezettségeket), elveket és értékeket.

Az alkotmányba foglalt és ténylegesen érvényesülő jogok eredetileg emberi jogokként 
fogalmazódtak meg a felvilágosodás időszakában, kisebb részben a 17., nagyobb részben 
a 18. században. Az emberi jogok azokat a jogokat jelentik, amelyek az ember emberi mi
voltából fakadnak, amelyek az embert születésénél fogva megilletik, mert annak filozófiai 
lényegéhez tartoznak. Emberi jogok nélkül az ember csupán biológiai létezésének tényével 
és fiziológiai jellemzőivel lenne leírható. Mivel azonban az ember morális lény, aki képes 
magát elhelyezni a világban és a társadalomban, képes a jó és rossz, helyes és helytelen, mél
tányos és méltánytalan megkülönböztetésére, valamint saját helyzete és mások cselekedetei 
e szerinti értékelésére, rendelkezik vágyakkal, várakozásokkal és énképpel, ezért a mo
dern alkotmányosság feladata, hogy biztosítsa ezen morális státusz védelmét. Az emberi	
jogok tehát azon természetes vagy erkölcsi jogok, amelyek az ember biológiai és morális 
státuszával állnak összefüggésben, és amelyek személyisége elismerésének, tiszteletének 
és védelmének, illetve a társadalomban elfoglalt, másokkal születésénél fogva egyenrangú 
és egyenjogú pozíciójának feltételeit és garanciáit jelentik.

Az emberi jogok azáltal válnak alkotmányos	joggá, hogy azokat egy adott állam 
alkotmánya elismeri. Erre a 18. század végétől került sor, amikor először az első francia 
alkotmány 1791 szeptemberében, majd az Egyesült Államok alkotmánya (az első tíz alkot
mánykiegészítéssel, az úgynevezett Bill of Rights-szal) 1791 decemberében határozott meg 
alkotmányos jogokat. E jogok tényleges érvényesítése azonban csak később – az Egyesült 
Államokban 1803-tól, Európában pedig csak a 20. századtól, a legtöbb országban csak 
a II. világháborút közvetlenül követően vagy még később – történik meg, és csak ekkortól 
jön létre az alkotmánybíráskodás révén ténylegesen az alkotmányos jogok, elvek és értékek 
működési szférája a jogban.

Az Egyesült Államokban a Marbury v. Madison-ügyben született döntéssel 1803-ban  létre
jövő úgynevezett decentralizált alkotmánybíráskodási modellben az alkotmánybíráskodást 
nem egy kifejezetten e funkcióra létrehozott, elkülönült szerv végzi, hanem azt a rendes 
bíróságok látják el, mégpedig bármely rendes bíróság. A bíróságok az alapul fekvő, dön
tésre eléjük kerülő ügyekben (vagyis eseti jogvitákban) végzik az alkotmányértelmezést 
(ami azt is jelenti, hogy csak konkrét normakontroll létezik, absztrakt, konkrét ügytől 
független normakontroll nem), a döntések formailag csak a konkrét ügyre hatnak ki, elvi 
jelentőségük csak a precedensrendszer működése révén van. Végül a bíróságok – a hatalmi 
ágak elválasztásának elvét tiszteletben tartva – az alkotmány valamely rendelkezésével 
vagy elvével szemben álló normát nem semmisítik meg, csak mellőzik a konkrét ügyben 
annak alkalmazását (így a vizsgált norma nem válik hatálytalanná). Ezzel szemben az al
kotmánybíráskodás Hans Kelsen által kidolgozott, az európai országok nagy részében 
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működő úgynevezett centralizált modelljében nem a rendes bíróságok (különösen nem 
bármely bíróság), hanem kifejezetten egy arra létrehozott, minden más állami szervtől 
elkülönült és független szerv, az alkotmány bíróság látja el a jogszabályok alkotmányos
sági vizsgálatának feladatát. Az alkotmány bíróság a normakontrollt konkrét ügytől füg
getlenül, absztrakt jelleggel (is) végzi; a döntések erga omnes hatályúak, azaz minden
kire kötelezőek (még a konkrét normakontroll eseteiben is). Végül az alkotmány bíróság 
az alkotmányellenesnek talált jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést megsemmisíti, 
vagyis az a döntéssel formailag is hatálytalanná válik.

A centralizált modellben működő, elkülönült európai alkotmány bíróságok három 
nagy korszaka különböztethető meg. Az I. világháborút követően felállított alkotmány-
bíróságok még csak mintának tekinthetők, mivel hatáskörük korlátozott volt, tényleges mű
ködésüket politikai okok akadályozták, majd formálisan is megszűntek (vagy ténylegesen 
soha nem is működtek). Idetartozott az 1920-ban  létrehozott és 1933-ig  fennálló osztrák 
alkotmány bíróság, az ugyancsak 1920-ban  felállítani elrendelt, de soha nem működő 
csehszlovák alkotmány bíróság, illetve az 1931-től  néhány évig működő spanyol testület. 
Az alkotmány bíróságok első nagy, valódi jogi és társadalmi hatással járó korszakának 
a második világháborút követő évek tekinthetők. A negyvenes évek végén, illetve az öt
venes években jött létre az (újjászerveződő) osztrák, a német (NSZK-beli), illetve az olasz 
alkotmány bíróság, valamint a francia Alkotmánytanács. A második korszak a hetvenes-
nyolcvanas évek, amikor a dél-európai (spanyol, portugál, görög) alkotmány bíróságok 
felálltak, a harmadik pedig az 1989/1990. évi kelet-közép-európai rendszerváltás korszaka, 
amely folyamán az átmenetet nem sokkal követően minden rendszerváltó államban el
különült alkotmány bíróságok jöttek létre.

Az alkotmányos jogok alapjául szolgáló emberi jogoknak – Karel Vašák kategorizálása 
alapján – hagyományosan három generációját különböztetik meg. Az első generációs 
emberi jogokat a felvilágosodás során, döntően a 18. század végétől kezdődően elismert 
és megfogalmazott (de alapjait tekintve már a 17. század elejétől igényelt) politikai (például 
választójog, közhivatal viseléséhez való jog) és polgári jogok (az úgynevezett klasszikus 
szabadságjogok: szólásszabadság, sajtószabadság, gyülekezési szabadság, egyesülési sza
badság, mozgásszabadság; a tulajdonhoz való jog; élethez való jog; testi integritáshoz való 
jog stb.) jelentik. A második generációs emberi jogok az úgynevezett gazdasági, szociális 
és kulturális jogok, amelyek a 19. század végétől, a 20. század elejétől már nem az egyének 
negatív jellegű szabadságát, vagyis állami beavatkozástól való mentességét garantálják, 
hanem az államot a megélhetés, a munkavállalás, illetve a társadalmi életben való aktív 
részvétel lehetővé tétele érdekében tevőleges cselekvésre kötelezik. Ezek például a mun
kához való jog, a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog, a pihenéshez való 
jog, a szociális biztonsághoz való jog, a művelődéshez való jog, a tudományos kutatás sza
badsága, tanszabadság stb. Végül a harmadik generációs emberi „jogok” az úgynevezett 
szolidaritási (más elnevezéssel: globalizációs) jogok, amelyek a 20. század végétől olyan, 
alanyi jogként nem elismert kívánalmakat fogalmaznak meg, amelyek egyéni garantálása 
és egyéni gyakorlása a védeni kívánt érdek természete miatt lehetetlen, és amelyek tipi
kusan az államok együttműködését feltételezik az emberiség egésze érdekeinek védelme
zése végett. Ezek közé tartozik például az egészséges környezethez való jog, a fenntartható 
fejlődéshez való jog, a tudományos eredmények terjesztéséhez és felhasználásához való 
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jog, a kollektív nemzetiségi jogok, fogyasztói jogok, illetve legújabban ilyen az egészséges 
élelemhez és az ivóvízhez való jog.

Amikor az alkotmánybíráskodás mint a jog legújabb működési szférája létrejött és sta
bilizálódott, vagyis az emberi jogi indíttatású alkotmányos jogok, elvek és értékek védelme 
elfogadottá vált a legtöbb jogrendszerben (így a magyarban is), hatása mind a három másik 
jogréteg vonatkozásában megjelent. E szféra elsődlegesen és célzottan a jogalkotásra, illetve 
a pozitív jogra kíván hatni, ami abban áll, hogy a jogalkotót immáron nemcsak jogpolitikai 
(a politikus jogalkotó hatalmon maradását szolgáló praktikus) szempontok befolyásolják, 
hanem a jog részévé vált, erkölcsi eredetű alapjogok is. Ha ugyanis van egy olyan szerv, 
amely a jogalkotás eredményeit (törvényeket, rendeleteket vagy azok bizonyos részeit) 
alkotmányellenessé nyilváníthatja és megsemmisítheti (akár formailag is hatályon kívül 
helyezheti azokat, akár „pusztán” azok alkalmazását ténylegesen mellőzheti), akkor a jog
alkotónak muszáj lesz figyelnie ezen, a tételes jogban abszorbeálódott-feloldódott erkölcsi 
szempontokra is. Ha pedig nem figyel rá, produktumai nem sokáig maradnak hatályban.

Végső soron a voluntarista, a puszta politikai akaraton alapuló tételes jog, illetve 
az erkölcs, az igazságosság ellentéte figyelhető meg a tételes jog és az alkotmányos jogok, 
elvek és értékek közötti konfliktusban, amelynek feloldása során az erkölcsnek megfelelő 
döntés lehetősége és annak elsődlegessége formális elismerést kapott az alkotmánybírás
kodás bevezetésével. Míg ugyanis a pozitív jog alkotójának csak arra kell figyelnie, hogy 
az őt megválasztó és őt újraválasztani (vagy nem újraválasztani) képes többség akaratát 
képviselje (annak érdekében, hogy újraválasztását és ezáltal politikai hatalmát biztosítsa), 
addig az alkotmánybíráskodás jogával felruházott szervnek elsősorban az a feladata, hogy 
elbírálja: a megalkotott tételes jog tartalmilag megfelel-e bizonyos materiális értékeknek 
(erkölcsi szempontoknak, az igazságosság elveinek stb.). Ezen elvek a mindenkit megillető 
jogok érvényesítése révén sokszor épp a kisebbséget védik a többséggel szemben, hiszen 
a kisebbségnek nincs lehetősége a többségi akaratot megjelenítő, a többség által a törvény
hozásba bejuttatott képviselők befolyásolására, ám bizonyos jogok őket is meg kell, hogy 
illessék függetlenül attól, hogy egy társadalmon belül milyen arányban találhatóak meg. 
Bár a közvetett demokrácia, illetve a népszuverenitás elve szerint a politikai döntések meg
határozásában minden belátási képességgel rendelkező állampolgárnak egyenlő súlyt kell 
kapnia, vagyis mindenkinek a szavazata ugyanannyit ér, amelyek összesítését követően 
a politikai döntéshozatal irányát a többségi akaratnak kell meghatároznia, a jogállamban 
bizonyos döntések akkor sem hozhatók meg, ha azzal a többség egyetértene, mert az a jog
állam teljes intézményrendszerét felboríthatná. Például emberek bármely csoportját akkor 
sem lehet kényszersterilizálni, ha azt a többség támogatná, függetlenül attól, hogy mekkora 
is ez a többség. Alapvető emberi jogok nélkül valójában nemcsak jogállamiság, de demok
rácia sincs (illetve az nem maradhat fent), ezért bizonyos kérdések – az alkotmánybírás
kodás és az ezáltal képződő alkotmányos jogok, elvek és értékek tartalmi követelményei 
miatt – ki vannak véve a többségi döntéshozatal terrénuma alól. Az alkotmánybíráskodás 
klasszikus és elsőrendű feladata valójában épp ez: tudniillik, hogy korlátozza a többség 
érdekére hivatkozó politikai testületek tételes jogot alkotó hatalmát, ezáltal a pozitív jogot 
tartalmi alapon (erkölcsi-alapjogi) korlátok közé szorítsa.

Alexis de Tocqueville volt az első, aki – már 1840-ben, két amerikai útját követően – a tör
vények bírói felülvizsgálatának lehetőségét abból a szempontból elemezte, hogy az meny
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nyiben járul hozzá a „többség	zsarnoksága” kialakulásának megakadályozásához.2 
Az nyilvánvaló, hogy egy demokráciában alapvetően a többség akaratának kell érvényre 
jutnia a kisebbség akaratával szemben, de abban a szélsőséges esetben, amikor a többség 
nem él, hanem visszaél többségi hatalmával, ezen akarat érvényesülése megakadályoz
ható. Akkor beszélhetünk a többség hatalommal való visszaéléséről, vagyis a többség 
zsarnokságáról, ha a többség olyan törvény(eke)t fogad vagy fogadtat el, amelyek lénye-
gesen sérelmesebbek a kisebbségre nézve, mint amekkora előnyt a többségnek jelentenek. 
A többség – főszabályként érvényesülő, de nem kivételt nem tűrő – uralmának erkölcsi 
alapja egyrészt az, hogy az emberek csoportja szükségképpen bölcsebb kell, hogy legyen, 
mint az egyes egyén, másrészt az, hogy a többség érdekei (éppen azért, mert több emberről 
van szó) mindig fontosabbak, mint a kisebbség érdekei. Azonban Tocqueville szerint hiba 
a többséget egy ország többségével azonosítani. A legfőbb törvényeket, az igazságosság 
törvényeit ugyanis az egész emberiség többsége alkotta meg. Ha egy nép többségének tör
vényei ellenkeznek az emberiség többségének általános törvényeivel, akkor ez utóbbinak 
kell érvényesülnie. Ha csak egy nép többsége fejezi ki akaratát, ez még nem jelenti a tör
vény abszolút érvényét. Ugyanis ahogy egy nagyobb nemzet zsarnokoskodhat egy kisebbel, 
vagy egy nagyobb hatalmú ember az alávetettjeivel szemben, ugyanúgy egy nép többsége 
is elnyomhatja az általa alkotott törvényekkel a kisebbséget. Ezt pedig mint a „többség 
zsarnokságát” meg lehet, és meg is kell akadályozni. Modern jogrendszerekben ezen cél 
legfőbb eszköze az alkotmánybíráskodás.

Az alkotmánybíráskodás azonban nemcsak a jogalkotásra hat, hanem a jogtudományi tevé-
kenységre és az abban formálódó jogdogmatikára is. E hatás lényege, hogy a jogtudósok, 
illetve a gyakorlati problémák elvileg helyes kiküszöbölése módjainak megtalálásán dolgozó 
gyakorlati jogászok nemcsak a tételes jog szabályaiból és elveiből, illetve ezek meghozata
lának jogpolitikai okainak elemzéséből kapnak indíttatást jogi fogalmak, distinkciók, értel
mezési szabályok stb. kialakítására, hanem az alkotmányos alapjogok, alapelvek, alapértékek 
rétegéből, illetve az ezeket részben értelmező, részben kialakító, részben továbbfejlesztő 
alkotmány bírósági gyakorlatból is. Ha ez a hatás egy jogrendszerben létrejön, az annyit je
lent, hogy a tételes jogi dogmatikai kategóriákat (a hagyományos jogtudományi tevékenység 
mellett vagy helyett, azaz részben vagy egészben) az alkotmány bírósági gyakorlatban ki
alakuló alkotmányos elvek, mércék és szempontok figyelembevételével hozzák létre. Vagyis 
az addigi organikus jogdogmatikai fogalom- és distinkcióképzés helyét egy mesterséges, 
meghatározott premisszákból (az alapjogi követelményekből) építkező kategóriaképzés veszi 
át, amely azonnali érvényesülésre tart igényt, és amelyet nem jellemez a hagyományos dog
matikai kategóriaképzés lassú, fokozatos formálódást biztosító, az esetleges helytelenségek 
korrigálását is lehetővé tevő útja. Ha létrejön, úgy ez a fajta, alapjogi indíttatású dogmatikai 
rendszer lép a hagyományos jogági dogmatikai rendszerek helyébe – gyakran lerombolva 
az évszázadok, évezredek kollektív jogászi bölcsességeként, lépésenként kialakult és leel
lenőrzött, a gyakorlati jogalkalmazás számára már bizonyítottan bevált jogági dogmatikai 
rendszerek fogalmait, elveit, elhatárolási szempontjait.

Végül az alkotmánybíráskodás, illetve az ennek során létrejövő vagy átértelmeződő al-
kotmányos jogok, elvek és értékek (összefoglalóan: alkotmányos szempontok) hatnak a bírói 

2 Vesd össze: Tocqueville, Alexis de (1983): A demokrácia Amerikában. Budapest, Gondolat Könyvkiadó.
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gyakorlatra és az az által formálódó bírói jogra is. A bírók az ítélkezési tevékenységük 
során a bírói jogfejlesztés egyik alapjaként tekintenek az emberi jogi minimumot (néha 
pedig annál jóval többet) jelentő alkotmányos jogokra, elvekre és értékekre, így a pozitív jog 
továbbfejlesztése során a jogdogmatika és a többi társadalmi normarendszer mellett e jogi 
működési szféra eredményei is befolyásolják a bírókat. E hatás közvetett módon minden 
olyan jogrendszerben megjelenik, ahol létezik az alkotmánybíráskodás, illetve léteznek 
az alkotmánybíráskodás révén érvényre juttatott alkotmányos szempontok, azonban jóval 
erősebb ott, ahol e szempontok nemcsak „átszivárognak” a bírói gyakorlatba, hanem közvet
lenül is megjelennek. Utóbbi akkor történik meg, ha a rendes bíróságoknak ítélkezésük során 
kifejezett törvényi kötelezettségük figyelemmel lenni az alkotmányos szempontokra, vagyis 
ha az alkotmánybíráskodás jogával felruházott szervnek explicit jogszabályi felhatalmazása 
van arra, hogy mindazokat a bírói döntéseket megsemmisítse, amelyeket ellentétesnek tart 
ezen alkotmányos szempontokkal. Mivel azt, hogy az alkotmányba foglalt alkotmányos 
jogok, elvek és értékek milyen tartalommal bírnak, vagyis konkrét esetekben milyen jo
gokat és kötelezettségeket keletkeztetnek, mindig az azt értelmező és alkalmazó szerv, azaz 
maga az alkotmány bíróság (vagy az alkotmánybíráskodás jogával az adott jogrendszerben 
felruházott más személy vagy testület) határozza meg, így végső soron ez esetben maga 
az alkotmány bíróság dönthet arról, hogy egy rendes bíróság megsértette-e a konkrét esetben 
ezen alkotmányos szempontokat. E rendes bírói felelősség intézményes alkotmány bírósági 
érvényesítésére az úgynevezett valódi alkotmányjogi panasz szolgál.

Ezen 2012. január 1-je  óta Magyarországon is létező jogintézmény lényege, hogy 
a bírósági eljárásban érintett bármely személy vagy szervezet az Alkotmány bírósághoz 
fordulhat akkor is, ha nem a bíróság által alkalmazott jogszabályt tartja alaptörvény-elle
nesnek (alkotmányellenesnek), hanem (a jogszabály alkotmányosságának elismerése mellett) 
magát a bírósági döntést vagy a bírósági döntéshez vezető bírósági eljárást. (Ha az érintett 
a bírósági döntés alapjául szolgáló jogszabályt vagy jogszabályhelyet tartja alaptörvény-
ellenesnek, úgy beadványa úgynevezett normakontroll-indítvány lesz, annak sikere pedig 
közvetlenül nem a bírói gyakorlatra, hanem a pozitív jogi rétegre, a hatályos normák rend
szerére hat, azaz – az indítványozó kérelmének sikere esetén – nem egy bírói döntés, hanem 
egy jogszabály megsemmisítését fogja eredményezni.) A valódi alkotmányjogi panasznak 
a jogrendszer működésének egészére való hatása tehát abban áll, hogy a bíróságoknak 
közvetlenül figyelembe kell venniük a tételes jogszabályokon és az azokkal kapcsolatban 
kialakult jogdogmatikai kategóriákon kívül (sőt akár azokkal szemben is) az alkotmányos 
szempontokat, mégpedig azon értelemben, ahogyan azt az alkotmány bíróság meghatározza. 
Ezzel pedig a bírói jogfejlesztés erős, sőt – az alkotmányellenes bírói döntések formális 
alkotmány bírósági megsemmisíthetősége révén – áthághatatlan korlátot kap.

II.6.	A	szokásjogi	jogképződés	és	a	szokásjog

A szokásjogi jogképződés a jog legkezdetlegesebb fokán, már a primitív társadalmakban 
is megjelenik. Sokáig a jogfejlődés egyetlen, később pedig „csak” a legfontosabb eszköze. 
A jog által szabályozott emberi közösségek normái hosszú ideig szokásjogi normák, amelyek 
kialakulásuk kezdetén nem, vagy csak nehezen választhatók el az erkölcsi, vallási és egyéb 
társadalmi normáktól, és azok később is rendre „átfolynak” egymásba. A szokásjog, vagyis 
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a jogi jelleggel rendelkező társadalmi normarendszer a szokásokból alakul ki. A szokás egy 
meghatározott magatartási minta létét jelenti, amelyet a közösség tagjai követnek, a követés 
motívuma azonban a hagyomány, a puszta (szó szerinti értelemben vett) megszokás, nem 
pedig a norma tisztelete vagy a szankciótól való félelem. A szokás kialakulásához hozzá
járulhatnak babonák, valós tapasztalatok (például bizonyos ételek fogyasztásának tilalma, ha 
azok mérgezőnek bizonyultak) és egyszerű véletlenek is. E jellegüket (normativitásuk hiányát) 
mindaddig megőrzik, amíg a társadalom tagjai el nem kezdenek e magatartási mintákra köte
lezőként tekinteni. Amennyiben e magatartási mintákhoz (utólag) a kötelező erő tudata társul 
(vagyis az emberek jó része már nemcsak azért követi az adott mintát, mert így szokta meg, 
hanem mert úgy gondolja, hogy az számára kötelező, és mások is ekként tekintenek arra), úgy 
a szokásból szokásjog lesz, amikor is a korábbi, egységesen követett magatartási minták már 
normatív erővel (is) bírnak.

A szokásjogra a lassú, spontán, organikus jogfejlődés a jellemző. A szokásjogi normák 
normajellege a társadalomnak az adott szabályhoz való kollektív viszonyulásában rejlik. Ennek 
a „tehetetlensége” meglehetősen nagy, így e viszonyulásra a hirtelen változások nem jellemzők. 
A szokásjog változásának tendenciái tipikusan csak generációk közötti relációban figyelhetők 
meg: nincsenek benne nagy, látványos „ugrások”, éles fordulatok vagy erős törések.

A szokásjog további jellemzője a partikularizmus, vagyis a különböző szokásjogi norma
rendszerek laza egymás mellett élése (például más-más szabályok vonatkoznak a különböző 
státuszú emberekre: nemesekre, papokra, városi polgárokra és jobbágyokra, helyi lakosokra 
és idegenekre, földművesekre, kézművesekre és kereskedőkre stb.), valamint annak területi spe
cifikációja, a territorializmus (azaz a különböző földrajzi területeken: az egyes vármegyékben, 
városokban, sőt uradalmakban szintén más-más jogi normák érvényesülnek). A partikulariz
mussal együtt jár a jogbizonytalanság is: az egymás mellett létező és önmagukban sem precíz, 
pusztán a mindennapi gyakorlatból kiolvasható (vagy nem kiolvasható), csak nagy vonalakban 
meghatározott jogi normák pontos tartalma mindig kérdéses. Ez a bizonytalanság ugyan va
lamelyest csökkenthető azzal, ha az éppen létező és a gyakorlatban aktuálisan alkalmazott 
szokásjogi normákat megpróbálják írásba foglalni (ez az úgynevezett kompiláció, amitől 
azonban a jog nem lesz „írott jog” vagy „tételes jog”), ám egy per kimenetele megjóslásának 
a nehézsége így is jóval nagyobb lesz, mint a tudatos jogalkotással létrehozott pozitív jogi 
normák léte esetén.

Magyarországon is évszázadokon keresztül (az államiság kialakulásától kezdve egészen 
a 19. századig) a legfontosabb jogi működési szféra a szokásjogi jogképződés útján létrejött szo
kásjogi normarendszer volt, amely (bár dekretális szabályozás a 11. század legelejétől létezett, 
vagyis a király már ekkortól szabályozott néhány fontos életviszonyt általa kiadott írott jog
források, úgynevezett dekrétumok útján) csak a 19. századtól rendszeressé váló törvényhozási 
tevékenység eredményeképpen adta át a helyét a pozitív jognak. Ám például a büntetőjog tekin
tetében egészen 1880. július 1-jéig, az első magyar írott büntető törvénykönyv, az úgynevezett 
Csemegi-kódex hatálybalépéséig a jogalkalmazás végeredményben a szokásjogon nyugodott.

A szokásjog mára, a pozitív jog korszakában elvesztette régi jelentőségét, de még lé
tezik. A legfontosabb szokásjogi tevékenység a bírói gyakorlat, amennyiben annak nincs írott 
(például az ítélkezési gyakorlat alapjául szolgáló eseti döntésekben vagy a bírói absztrakt 
normákban megjelenő) formája. Ha van, úgy azt a bírói joghoz soroljuk (noha történetileg, 
a korábbi évszázadokban épp maga a bírói gyakorlat volt a szokásjogi jogképződés legfőbb 
forrása). Ilyen, a bírói szokásjoghoz tartozó normák a bizonyításfelvételre és a bizonyítékok 
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 értékelésére vonatkozó, a gyakorlatban jól bevált ítélkezési elvek (például az, hogy – bár 
ma már nem minősül a „bizonyítékok királynőjének” – a vádlott beismerő vallomása a leg
nagyobb súllyal figyelembe veendő bizonyítékok között van; vagy az az ökölszabály, hogy 
a szakértő – lévén egy szakkérdés ismerője, akit a bíróság maga rendel ki – többnyire hitele
sebb, mint egy – gyakran elfogult és sokszor az eljárásba „véletlenül” bekerült, az adott ese
ményre akár már nem is emlékező – tanú stb.). De természetesen nemcsak a bírói eljárásban 
léteznek (még mindig, bár egyre ritkuló számban és egyre fogyó jelentőséggel) szokásjogi 
normák, hanem más jogi tevékenységek vonatkozásában is. Híres alkotmányjogi szokásjogi 
norma például a köztársasági elnökre vonatkozó, semmilyen tételes jogszabályban meg nem 
található, mégis kötelező azon szabály, amely meghatározza az elnök számára, hogy a vá
lasztásokat követően kit kell felkérnie kormányalakításra, illetve kit kell jelölnie elsőként 
az Ország gyűlés számára miniszterelnök-jelöltnek.

E szokásjogi szabály – amelyhez hasonló szokásjogi norma sok más, parlamentáris 
kormányzati rendszerrel rendelkező országban is található – így szól: a köztársasági 
elnöknek a parlamentbe bejutott pártok hivatalos miniszterelnök-jelöltjei közül annak 
a pártnak a miniszterelnök-jelöltjét kell jelölnie az Ország gyűlésnek, amely párt első helyen 
végzett azon pártok közül, amelyek kormányzóképesek. Sokan ezt a szabályt egyszerűen 
úgy interpretálják, mint az elnök azon kötelezettségét, hogy a választásokon „győztes” 
(azaz a relatív többséget, az Ország gyűlésben a legtöbb mandátumot megszerző) párt 
miniszterelnök-jelöltjét kell neki magának is jelölnie, ez azonban felületes leegyszerűsítés. 
Ha ugyanis az első helyezett párt csak relatív többséget szerzett, ám a koalíciós tárgyalá
sokon nem talál olyan koalíciós partner(eke)t, akivel vagy akikkel együtt az Ország gyűlési 
képviselői helyek abszolút többségét biztosíthatná, úgy a köztársasági elnöknek nem lenne 
más választása, mint a második (vagy harmadik stb.) azon párt miniszterelnök-jelöltjét fel
kérni kormányalakításra, aki más pártokkal együtt ezt az abszolút többséget, amely a stabil 
kormányzáshoz szükséges, el tudja érni.

II.7.	Pozitív	jog	és	igazságosság

A jog és az igazságosság kapcsolata évezredek óta a jogról való gondolkodás egyik központi 
problémája. E problémakör legfontosabb kérdései közé a következők tartoznak: mi a viszony 
a tételes jog és az igazságosság között; mi(ke)t is jelent az „igazságosság”, és e jelentések 
melyikét foglalhatja magában a tételes jog; fogalmilag lehet-e az állami szervek által alko
tott jog igazságos; ha lehet, ez hogyan valósítható meg; illetve szükséges-e egyáltalán, hogy 
a tételes jog tartalmi értelemben is igazságos legyen.

Az „igazságosság” fogalmának meghatározásánál Arisztotelész felosztásából célszerű 
kiindulni. Arisztotelész az emberek között előfordulható kapcsolatok alapján az igazságos
ságnak két fajtáját különböztette meg: az úgynevezett osztó (disztributív), valamint a kiigazító	 
(helyreállító, reparatív, illetve kiegyenlítő, kommutatív) igazságosságot.3 Az előbbi az állam 

3 A szakirodalom az igazságosságnak e kettőnél jóval több jelentéséről beszél (vesd össze például: Szigeti 
Péter – Takács Péter [2004]: A jogállamiság jogelmélete. Budapest, Napvilág Kiadó. 301–306.), ha azonban 
szemügyre vesszük ezen egyéb igazságosságfelfogásokat, azt látjuk, hogy mindegyik vagy része, vagy egy
szerűen csak más megfogalmazása az osztó, illetve a kiigazító igazságosságnak.
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által szétosztható javak (anyagi javak, kitüntetések, címek, hivatalok stb.) és az állam által 
beszedhető terhek (adók, szolgálati kötelezettségek stb.) emberek közti felosztását határozza 
meg, amely felosztás nem a viszonosságon (kölcsönösségen), hanem a geometriai (mértani) 
arányosságon kell, hogy alapuljon. E vonatkozásban az az igazságos ugyanis, hogy aki 
valamilyen szempontból több, mint valaki más, az a javakból is többet kapjon, aki pedig 
kevesebb, az kevesebbet, mégpedig olyan arányban, amilyen arányban ők maguk is állnak 
egymáshoz képest.

Az osztó igazságosság esetében mindig négy dolog közti arányról van szó: két személy 
és két felosztandó tárgy viszonyáról. Két dolog, A és B úgy aránylik (úgy kell, hogy ará
nyoljon) egymáshoz, ahogyan két személy (C és D) érdemei alapján egymáshoz aránylik. 
Vagyis ha C kétszer annyi érdemmel bír, mint D, akkor a felosztandó javakból is kétszer 
annyit kell kapnia. C személyt megillető A dolog tehát kétszer akkora kell, hogy legyen, 
mint D személyt megillető B dolog. Ebből pedig az is következik, hogy nemcsak A:B 
egyenlő C:D-vel, hanem A:C is egyenlő B:D-vel.

Az igazságosság másik fajtája a kiigazító igazságosság. Minden olyan esetben ugyanis, 
amikor az emberek közötti arányosság elve nem alkalmazható (például azért, mert az em
berek egyenlőek és/vagy mert javak közti felosztásról nem lehet szó), akkor a reparatív igaz
ságosság alapján kell eljárni. Ez a helyzet az emberek közti (jog)ügyletek esetében, amikor 
pusztán két személy (nem pedig két személy és két tárgy, vagyis összesen négy dolog) között 
jön létre valamilyen viszony. Ekkor ugyanis a (jog)ügylet révén a két (egyenlő) személy közti 
viszony megváltozik: az egyik előnyösebb helyzetbe kerül, mint az ügylet előtt volt, a másik 
pedig hátrányosabba. Ez azonban eltérést jelent az igazságost megtestesítő középtől, ezért 
az állam feladata, hogy ezt az igazságtalanságot megszüntesse, mégpedig úgy, hogy az egyik 
személynek a jogtalan (igazságtalan) hasznából elvesz annyit, amennyivel az a középmértéket 
túlhaladta, és ezt hozzáteszi annak az embernek a kárához, akinek az ügylet veszteséget je
lentett. Ezt nevezi Arisztotelész aritmetikai (számtani) igazságosságnak.

Mindez két különböző esetben valósulhat meg: egyrészt akkor, ha önkéntes, mindkét fél 
szabad beleegyezésén alapuló ügyletekről van szó (mint a polgári jogi jellegű szerződések 
legnagyobb része), másrészt pedig akkor, ha az „ügylet” legalább az egyik fél részéről nem 
önkéntes beleegyezéssel valósult meg (idetartozik Arisztotelész szerint a legtöbb bűn
cselekmény). Ez utóbbi esetekben a bírónak mint az igazságosság reprezentánsának a fel
adata, hogy a büntetés révén a bűnt elkövetőt megfossza attól az előnytől, amelyhez a bűn 
megvalósítása eredményeképpen hozzájutott, és így helyreállítsa a megsértett jogrendet, 
kiegyenlítse az igazságtalanságot.

Ezek mellett Arisztotelész az igazságosság egy speciális megvalósulási formájaként fogja fel 
a méltányosságot, amely része ugyan az igazságosságnak, mégis több annál. A méltányosság 
ugyanis arra szolgál, hogy az állami normák által – azok általánossága miatt – szükség
képpen nyitva hagyott kérdéseket helyes módon eldöntse, vagyis egyes konkrét esetekben 
eltérjen a törvény általános rendelkezéseitől, amelyek nem láthatták előre a bekövetkező 
és eltérő elbírálást érdemlő speciális helyzetet. Ilyenkor a bírónak a méltányosság alapján 
olyan döntést kell hoznia, amely nem egyezik a törvény szabályozásával, de amelyet egy 
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igazságos törvényhozó hasonlóan rendelt volna alkalmazni, ha már a jog megalkotásakor 
tudatában lett volna egy ilyen szituáció bekövetkezése lehetőségének.

E méltányosságfelfogás érvényesítésének lehetősége azóta is a jogalkalmazás kulcs
kérdése: már a római jogban megfogalmazódott a ius	strictum, azaz a „szigorú jog” és a ius	
aequum, azaz a „méltányos jog” dichotómiája.4 E kérdés egészen pontosan úgy hangzik: 
az írott jogot szigorúan, azaz a törvény szó szerinti értelméhez ragaszkodóan alkalmazzuk-e, 
vagy pedig méltányosan, vagyis a szövegtől eltérőn (praeter legem vagy akár contra legem), 
amennyiben a bíró felfogása szerint a szó szerinti értelemhez való ragaszkodás helytelen, 
tehát valamelyik fél méltányos érdekeit sértő ítéletet eredményez.

A ius strictum szerinti bírói ítélkezés a jogbiztonságot szolgálja: amennyiben a jog 
az emberek számára íródik, és az ő magatartásukat törekszik meghatározott irányba befo
lyásolni, úgy szükséges, hogy a jog tételes előírása szerint cselekvő személy ezért ne legyen 
felelősségre vonható, azaz számíthasson arra, hogy ha betartja az írott szabályokat, annak 
nem lesznek számára hátrányos következményei függetlenül attól, hogy az adott elbírálandó 
szituációban a tételes jog által elvárt magatartása mennyire volt észszerű, helyes, vagy az más 
személyeket milyen módon érintett. E felfogás hátránya ugyanakkor, hogy következetes 
alkalmazása méltánytalan, sőt teljesen abszurd, a józan ésszel szemben álló eredményre 
vezethet. A ius aequum szerinti ítélkezés ellenben képes az eseti igazságtalanságokat kikü-
szöbölni, veszélye azonban, hogy annak eldöntését, hogy mi minősül igazságtalanságnak, 
szükségképpen a bíró szubjektív belátására bízza, látatlanban felhatalmazva őt így arra, hogy 
eldöntse, mikor akarja alkalmazni a tételes jogot, és mikor tér el tőle, sőt – a dolog lényegéből 
fakadóan – arra is, hogy milyen irányba és milyen mértékben.

Szélsőséges formájában természetesen egyik álláspont sem tartható. Egyrészt az sem 
helyes, ha a jogi szövegeket betű szerint értelmezzük. Másrészt a szöveghűség ellentétpárja, 
a korlátlan morális igazságszolgáltatás szintén alkalmazhatatlan, mert bírói önkényhez vezet 
(akkor is, ha ezt utólag formáljogi érvelésbe bújtatják).

Az előbbit tették például az angol bíróságok a 19. század második feléig. E bíróságok még 
abszurditások árán is ragaszkodni kívántak a szöveghez, ami miatt így a parlamentnek ki
fejezetten elő kellett írnia számukra olyan trivialitásokat, hogy ha a törvény egyes számot 
használ, azon a többszöri elkövetést/előfordulást is érteni kell, vagy ha a törvény azt írja, 
hogy man, azon azt is érteni kell, hogy woman stb. Híres jogtörténeti példa az az 1930-as  
francia törvény is, amely – egy szövegezésbeli pontatlanság miatt – azt írta elő, hogy a vonat 
utasainak tilos fel- és leszállni, amikor a vonat nem mozog.5 Természetesen a francia bíró
ságok nem a szöveg, hanem a józan ész alapján alkalmazták a törvényt. Samuel Pufendorf 
nyomán szintén nevezetes példa az a bolognai statútum is, amely azt írta elő, hogy aki 
a nyílt utcán vért ont, azt a legszigorúbb büntetéssel sújtsák – amely büntetésre Pufendorf 
(és William Blackstone, a legnagyobb angol jogász)6 szerint természetjogi alapon nem 

4 Vesd össze például: Maine, Henry Sumner (1988): Az ősi jog összefüggése a társadalom korai történetével 
és kapcsolata a modern eszmékkel. Budapest, Gondolat Kiadó. 39–58.

5 Cass. Crim. 8 March 1930, D.P. 1930.1.101 Idézi: Troper, Michel – Grzegorczyk, Christophe – Gardies, 
Jean-Louis (1991): Statutory Interpretation in France. In: MacCormick, Neil D. – Summers, Robert S. eds.: 
Interpreting statutes: a comparative study. Dartmouth Publishing Company, Aldershot [etc.]. 192.

6 Vesd össze: Blackstone, William (1975): Commentaries on the Laws of England. Book the First. Oxford, 
Clarendon Press, Oxford. 60.
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kerülhetne  sor azon orvossal szemben, aki egy gutaütött emberen az élete megmentése ér
dekében eret vág, akkor sem, ha a cselekmény szó szerint beleillik a statútum tényállásába.7

De az sem működik, ha az egyedi ügyben döntő bíró bármiféle kontroll nélkül, tel
jesen a saját igazságérzete alapján hozhat döntéseket, egyrészt azért sem, mert az embe
reknek (így a bíróknak is) nagyon eltérő erkölcsi mércéik lehetnek (gondoljunk csak arra, 
hogy a saját életüket is feláldozó filantróp hősöktől egészen az öngyilkos merénylőkig 
mindenki a saját erkölcsi nézete alapján cselekszik), másrészt azért sem, mert ennek el
ismerésével az egyéni érdekek motiválta döntést is könnyen el lehetne fedni erkölcsinek 
álcázott érvekkel.

Ha viszont a két szélsőséges forma egyike sem alkalmazható, akkor meg kell kísérelni meg
határozni olyan	mechanizmusokat, eljárásokat és intézményeket, amelyek	a	tételes	jog	
érvényesítésével	úgy	szolgálják	a	jogbiztonságot,	hogy	egyúttal	a	jog	igazságosságát	
is	biztosítják (vagy legalább képesek kiküszöbölni annak nyilvánvaló igazságtalanságát).8 
Ezeknek öt különböző fajtája lehet.9

1. Az első – szükséges, de önmagában, a többi intézmény vagy legalább azok egy ré
szének működése nélkül elégtelen – mechanizmus a	jogalkotás	demokratikussága. Ha 
egy jogrendszerben politikai szociológiai értelemben érvényesül a demokrácia és a nép
szuverenitás, létezik plurális pártrendszer, jogi értelemben pedig a választójog általános 
és egyenlő, a szavazás titkos, továbbá a rendszeres választások szabadsága biztosított, akkor 
a jogalkotóknak érdekükben áll olyan normák meghozatala, amelyek az emberek többségének 
igazságérzetét kielégítik. Ha ugyanis ezt nem teszik, közvetlen politikai céljukat (a hatalom 
megszerzését és megtartását) nem tudják elérni, mivel az emberek nem választják őket újra. 
Bár e módszer – önmagában – nem képes kiküszöbölni a többség zsarnokságának kialaku
lását, azt a célt mindenképpen szolgálja, hogy olyan jogszabályok szülessenek, amelyek az ér
dekkonfliktusokban a többség (és nem egy szűk, marginális kisebbség) érdekeit képviselik.

2. A második szükséges intézmény egy kiszámítható	jogfogalmi	rend; egy olyan jog
dogmatika, amely az arisztotelészi osztó igazságosságot, más elnevezéssel a formális igazsá
gosságot képes érvényre juttatni. A formális igazságosság követelménye szerint az azonosat 
azonos módon, a különbözőt pedig az eltérés mértéke szerint kell kezelni, vagyis a releváns 

7 Vesd össze: Posner, Richard A. (2008): How Judges Think? Harvard University Press, Cambridge–
Massachussets. Magyarul idézi: Molnár András (2009): Pragmatizmus és legalizmus – Richard Posner 
és Antonin Scalia a bírói szerepről. De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat, 
3. évf. 1. sz. 38.

8 Minderre két és félévezreden át az úgynevezett természetjog eszméje volt hivatva szolgálni, feladatát azonban 
nem tudta betölteni. Mivel a természetjog csak a tételes jog számára irányadó (ráadásul természetjogi eszme
rendszerenként különböző) elveket tartalmazza, amiket azonban egyrészt konkretizálni szükséges (az írott jog 
megfelel-e a természetjognak), aminek módja és eredménye mindig képlékeny és vitatható, másrészt azokat 
ki is kell kényszeríteni [miközben a gondolkodók egy része eleve nem ismerte el a természetjoggal ellentétes 
írott joggal és annak alkotójával szembeni ellenállási jogosultságot (ius resistendi)], ezért olyan mechanizmu
sokra van szükség, amelyek nem a tételes jog felett, hanem a tételes jogon belül képesek biztosítani az írott 
jog alkalmazásának az igazságosságát.

9 A felosztás – némi korrekcióval – Pokol Béla klasszifikációján alapul. Vesd össze: Pokol 2001, 26–30.
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jellemzőikben hasonló emberekre és életviszonyokra azonos, a különbözőekre pedig külön
böző jogi kategóriákat kell alkalmazni.10

3. Mint láttuk, az erkölcsi alapú emberi jogok védelmén keresztül közvetlenül szolgálja 
az igazságosság eszméjét az alkotmánybíráskodás, vagyis ha létezik egy olyan szerv, amely 
az emberi jogokkal össze nem egyeztethető, lényegében tehát igazságtalan törvényeket, 
rendeleteket képes megsemmisíteni, azaz képes azokat tényegesen kiiktatni a hatályos és al
kalmazandó jog rendszeréből.

4. Közvetlenül teszi lehetővé az igazságosság érvényesülését, vagyis biztosítja a jogszol
gáltatás helyett a tényleges igazságszolgáltatást az a – tételes jog által biztosított – lehetőség, 
ha	az	ítélkezést vagy annak egy részét [például a tényállás megállapítását, beleértve a jogi 
konzekvenciák levonása alapjául szolgáló bűnössé nyilvánítást vagy felmentést (büntető
ügyekben), vagy annak eldöntését, hogy megsértette-e a felperes valamely jogát az alperes 
(polgári ügyekben)] nem	jogászok és nem (feltétlenül) az állami jog tartalmi alkalmazásával 
végzik. Idetartozik az esküdtbíráskodás, az ülnökbíráskodás és a választottbíráskodás. 
Az esküdtbíráskodás esetében a hétköznapi igazságossági szempontok figyelembevételének 
lehetőségét is biztosító, azaz nem a formális jogszolgáltatásra építő ítélkezést (illetve annak 
egy részét, tipikusan a tényállás megállapítását) esküdtbíróságok/esküdtszékek látják el. Ezek 
sajátossága, hogy a laikusokból (vagyis a joghoz nem értő, az ítélkezésre kisorsolt hétköznapi 
emberekből) álló esküdtszék a hatáskörébe utalt (rész)kérdésben önálló döntési joggal rendel
kezik, azaz a formális jogszolgáltatást végző bírótól elkülönülő, saját feladatköre van, amely 
tekintetében nem utasítható (ilyen típusú bíráskodás jellemző az angolszász jogrendszerekre, 
illetve azon belül egyes ügytípusok eldöntésére). Az ülnökbíráskodás esetében a laikusok már 
csak – a hivatásos bíróval – megosztott döntési jogkörrel rendelkeznek: ítélkezési (tényállás-
megállapítási és jogértelmezési-jogalkalmazási) feladataik a jogász szakbíróéval azonosak, 
ami alapján az esküdtekhez képest kevésbé képesek a primer igazságossági szempontok 
érvényesítésére (ilyen ülnökrendszer van például Magyarországon is bizonyos ügyekben). 
Végül a választottbíráskodás során az úgynevezett választottbíróságok döntenek, amelyeknek 
az összetételét közös megegyezéssel maguk a felek határozhatják meg (ők nevezhetik meg 
személy szerint azon döntnököket, akik az ügyükben eljárnak). E választottbírók pedig 
(akikkel szemben nem előírás, hogy jogi végzettségük legyen) nemcsak a tételes joghoz 
vannak kötve (nemcsak azt érvényesíthetik), hanem figyelembe vehetik az igazságossági, 
észszerűségi, gazdaságossági, vagyis a tételes jogtól független tartalmi megfontolásokat is. 
Választottbíróság igénybevételére – rendes bíróságok helyett – számos országban lehetőség 
van, így – gazdasági tárgyú jogvitákban – Magyarországon is.

5. További lehetőség, ha	maga	a	tételes	jog	biztosítja az egymással valamely jogvi
szonyban álló vagy jogi kapcsolatba lépő, esetleg a már jogvitában álló felek számára önmaga	
alkalmazásának	mellőzését. Ez esetben maga a pozitív jog ad felmentést – a felek közötti 
kölcsönös megegyezés létrehozása érdekében – saját szabályai alól. Ez a helyzet például 
a mediáció vagy a kollektív munkaszerződések esetében.

10 Önmagában (a többi mechanizmus nélkül) ugyanakkor a jogdogmatika sem képes az igazságosságot szolgálni, 
ugyanis annak a tartalmi szempontnak az eldöntése, hogy a formális igazságosság alapjául szolgáló hasonlóság 
megítélése során ténylegesen mely emberek és életviszonyok tekinthetők egymáshoz hasonlóaknak, és melyek 
egymástól különbözőeknek, mérlegelés és (óhatatlanul szubjektív) értékelés kérdése.



III.	fejezet 
 

A	jog	(jogi	norma)	mint	nyelvi	jelenség.	Jogértelmezés

III.1.	A	jog	mint	nyelvi	jelenség

A jog értelmezése iránti igény nem minden jogrendszer sajátja. A fejlődés legkezdetlegesebb 
fokán álló szokásjogi alapú jogrendszerek, amelyekben a szóbeliség és a közvetlen (parancs-, 
és nem normaalapú) szabályozás dominált, még nem kívánták meg a jogi rendelkezések 
értelmezését. Még akkor sem vetődött fel a jog explicit értelmezése iránti igény, amikor 
a szokásjog írásba foglalása megtörtént, mert ezek a kompilációk még mindig pusztán a szó
beli úton, illetve a tényleges és általánosan követett gyakorlat folytán létrejött előírások írott 
formájú összefoglalásai voltak, nem pedig egy tudatos normaalkotó hatalomnak az élet
viszonyok és emberi magatartások bizonyos körére a jövőre nézve általánosan kötelezővé 
tett normatív aktusai.1 A jog értelmezésére csak onnantól kezdve volt szükség és lehetőség, 
amikortól megjelentek a kifejezetten jogként alkotott, generális jellegű kötelező erővel bíró 
írott jogi normák. Ekkortól beszélhetünk a jog érvényesülésének két olyan elkülönülő sza
kaszáról (a jogalkotásról és a jogalkalmazásról), amelyek közé beékelődik egy mindkettőtől 
független írott normaszöveg, amely mint a jogalkotó szabályozási szándékának objektivá
lódott és alkotójától függetlenedett terméke, közvetít a jogalkotó és az ítélkező bíró között. 
Csak ekkortól válik szükségessé az, hogy a jogalkalmazó – a normaszöveg mint nyelvi 
képződmény immanens többértelműségével és homályosságával2 szembesülve – meg
próbálja feltárni a pőre törvényszövegnek az eléje kerülő konkrét esetre vonatkoztatható 
valódi értelmét.

Az ismert nyelvek legtöbbje beszélt vagy írott nyelv (emellett ismerjük például a jel
nyelvet is, amely a siketnémák kommunikációját segíti, de amely megnevezés megtévesztő 
is, ugyanis minden nyelv – beleértve a beszélt és írott nyelveket, de akár a programozási 
nyelveket vagy a morzeüzeneteket is – jelnyelv, hiszen bizonyos szimbólumokkal, illetve 

1 Vesd össze: Maine 1988, 17–22.
2 Herbert Hart ezt az immanens homályosságot, amely a „határesetek” tömegében szükségképpen érvényesül, 

„a jog nyitott szövedékének” (open texture of law) nevezte. Hart szerint a jogi normaszövegnek mint nyelvi 
jelenségnek mindig van egy „központi magja”, amely az úgynevezett paradigmatikus eseteket öleli fel. Ám van 
egy olyan bizonytalan holdudvara is, amelynek az eseteiben nem lehet egyértelműen előre meghatározni, hogy 
az általános osztályozó fogalmakkal dolgozó jogszabályszöveg rendelkezése kiterjed-e az adott konkrét esetre 
vagy nem. „Az általános kifejezésekben nyújtható útmutatásnak […] határa van, s ez a nyelv természetében 
rejlik. […] A természetes nyelvek megszüntethetetlenül nyitott szövedékűek. […] A jog nyitott szövedéke azt 
jelenti, hogy az előforduló magatartásoknak […] vannak olyan területei, ahol sok mindennek a kialakítását 
a bírókra vagy a hivatalos személyekre kell hagyni, akik a körülmények fényében esetről esetre teremtik meg 
a változó súlyú, versengő érdekek közötti egyensúlyt.” Hart, Herbert Lionel Adolphus (1995): A jog fogalma. 
Budapest, Osiris Kiadó. 149., 151. és 159.
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azok sorozatával fejez ki gondolatokat). Régen a jog szóbeli volt, a szabályokat nem foglalták 
írásba, a törzsfőnök, falufőnök stb. az instrukciókat szóban adta, a jogi elvárások szóban hang
zottak el. Ennek fogyatékosságai miatt – tudniillik hogy a normák nem rekonstruálhatóak 
a maguk egészében, minden egyes közléssel elvész valami az információból – az írásbeliség 
felfedezésével a jogi kommunikáció is csakhamar írásbelivé vált. Egy írott szöveg betűről be
tűre lemásolható, a másolatok eredeti forrással történő egyeztetése bármikor utólag is elvégez
hető, ami hatékonnyá teszi a jogot, és csökkenti a félreértések kockázatát, ezáltal pedig növeli 
a jog hatékonyságát, a jogi-jogpolitikai célok megvalósíthatóságát és a számonkérhetőséget.

Bármennyire is fontos állomás volt azonban a jogi szabályozás során az írásbeliség ki
alakulása, az nem jelentette a félreértések lehetőségének a teljes kiküszöbölését. Az	írásbeli	
kommunikáció	problémái – nemcsak a jogban, de ott különösen – a következők lehetnek 
a szóbeli kommunikációhoz képest.

1. Írásban nincs lehetőség a befogadó egyéni habitusához (műveltségéhez, intelligenci
ájához, nyelvi kompetenciáihoz stb.) igazítani a közlés tartalmát. Míg szóban ugyanazt a tar
talmat el lehet mondani rendkívül sokféle módon attól függően, hogy ki az, akivel beszélünk, 
írásban ugyanazt az egy normaszöveget kell elolvasnia és megértenie mindenkinek. Nem lehet 
különböző jogszabályszövegeket alkotni műveltség, intelligenciaszint vagy foglalkozás szerint.

2. Nincs lehetőség visszakérdezésre. Ha a szöveg nem egyértelmű, akkor nem lehet 
megkérdezni a jogalkotót, hogy mit jelent egy jogszabályszöveg, hogyan kellene azt helyesen 
alkalmazni. A szóbeli kommunikáció kétirányú, az írásbeli jogi kommunikáció azonban 
egyirányú folyamat.

3. Nincs lehetőség – a szóbeli kommunikáció során egyébként alkalmazható – nonver-
bális, metakommunikációs eszközök igénybevételére. A hangsúly, a hanglejtés, a gesztikuláció, 
a mimika a szóbeli kommunikáció során mind információt hordoz, ami írásban nem (vagy 
csak rendkívül fogyatékosan, a rendelkezésre álló írásjelek révén) adható vissza.

Az írott jogi normaszövegek – az úgynevezett normapropozíciók: a normákat tartal
mazó (normákról szóló) kijelentések – tehát mindig értelmezésre szorulnak, mert a nyelvi 
megfogalmazás egzaktságának objektív határai miatt semmilyen nyelvi kifejezés nem töké
letesen egyértelmű.

III.2.	A	jogértelmezés	általános	problémái

Mielőtt a jog értelmezésének a kérdéseivel részletesen foglalkoznánk, tisztáznunk kell azt, 
hogy mit is értünk „értelmezés” alatt. Az „értelmezés” értelmezésének (metainterpretációs) 
problémája abban nyilvánul meg, hogy nem dönthető el objektív módon, mit is jelent egy 
szöveg jelentésének a megállapítása. Vannak, akik szerint egy szimbólum(rendszer) puszta 
nyelvi detektálása már „megértést” és így „értelmezést” jelent. Ebben az értelemben bárki, aki 
képes azon a nyelven olvasni, amelyen a kérdéses szöveg íródott, képes (valamilyen) jelentést 
is tulajdonítani a szövegnek, és ha ezt teszi, akkor már értelmezést végez. Kétségtelen, hogy 
ahhoz, hogy valaki megértsen egy szöveget, ismernie kell azt a nyelvet (szimbólumrendszert), 
amelyen az íródott (amellyel a szövegben használt fogalmakat és nyelvi kifejezőeszközöket 
jelölték), ám az „értelmezés” ezen (reménytelenül tág) fogalmával a jogalkalmazás vizsgálata 
során nem sokat lehet kezdeni. Ha értelmezésnek tekintenénk azt a tevékenységet, amely során 
például a magyar nyelvet ismerő bíró (vagy a jogi norma bármely címzettje) felismeri a magyar 
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nyelven íródott szavakat vagy mondatokat, akkor semmivel sem jutnánk közelebb a jogalkal
mazás során végzett speciális értelemfeltáró tevékenység valódi természetéhez.

Értelmezésről Jerzy Wróblewski szerint3 három	szinten	beszélhetünk.
1. Legtágabb értelemben (largissimo sensu) értelmezésnek (interpretációnak) tekintendő 

minden „kulturális objektum”, azaz emberek által létrehozott tárgy vagy jelenség (például 
akár egy festmény, a Braille-írás, egy színdarab vagy egy KRESZ-tábla) megértése.

2. Tág értelemben (sensu largo) már csak az írott vagy beszélt nyelv kifejezéseinek, ezek 
bármely megnyilvánulásának az értelmezése tartozik e fogalom alá.

3. Végül szűk értelemben (sensu stricto) csak abban az esetben használjuk egy szöveg 
jelentésének a feltárására az interpretáció fogalmát, ha az adott szöveg „helyes” jelentése két
séges, és e „helyes”, de nem első pillantásra nyilvánvaló értelem feltárását kívánjuk elvégezni.

Mivel a jogalkalmazás során az első kettő semmilyen valódi információval nem szolgál 
a jogértelmezés valódi természetének megértéséhez, a továbbiakban „értelmezés” alatt annak 
ez utóbbi, legszűkebb felfogását fogjuk érteni: azt a kognitív jelentésmegállapító tevékeny
séget, amely egy egyébként homályos vagy első pillantásra nem egyértelmű (vitatható) je
lentésű szó, kifejezés, mondat vagy szöveg megvilágosító célú magyarázatát adja. Ez lehet 
egyszerű nyelvtani (a puszta nyelvi jelenségek magyarázatán alapuló) értelmezés vagy ennél 
komplexebb, más forrásokat (is) felhasználó értelemfeltáró tevékenység, a lényeg, hogy az in
terpretáció eredményeként olyan plusz információkkal gazdagodjunk az adott szó, kifejezés, 
mondat vagy szöveg jelentését illetően, amelyekkel az értelmezés megkezdése előtt még nem 
rendelkeztünk.4

A jogértelmezés kérdésével az úgynevezett jogi hermeneutika foglalkozik. A her-
meneutika a megértés és értelmezés tudománya, a jogi	hermeneutika pedig (legszűkebb 
értelemben) az írott jogi szövegek értelmezésével foglalkozó tudomány. (Írott jogi szövegek 
természetesen nemcsak jogszabályszövegek lehetnek, hanem bírósági határozatok, szerző
dések stb. is. Számunkra azonban most a normaértelmezés a fontos, és a továbbiakban csak 
ezzel foglalkozunk.)

A jogértelmezés kapcsán a legelső vizsgálati szempont a	jogértelmezés	tárgya, vagyis az arra 
a kérdésre adandó válasz, hogy mit értelmezünk. Erre alapvetően két válasz lehetséges.

1. Az úgynevezett szubjektív	elmélet szerint a jogértelmezés során a jogalkotó felte-
hető szándékát kutatjuk, vagyis azt, hogy a jogalkotó valószínűsíthetően mit akart az adott 
jogszabállyal elérni, milyen elképzelései voltak a jog megalkotásával, mit szándékozott meg
valósítani. Ekkor a szöveg értelme a jogalkotó feltárt akarata lenne.

Az első probléma ezzel kapcsolatban az, hogy valójában nincs „jogalkotó” (a jog 
konkrét létrehozójaként azonosítható egyetlen személy vagy testület). Ha egy kodifiká
ciós bizottság valamely tagja által megfogalmazott, majd a többi tag által megvitatott 
és módosított, végül a kodifikációs bizottság egésze vagy többsége által elfogadott jog
szabályszöveg-tervezeten az adott területért felelős minisztérium valamely minisztériumi 

3 Vesd össze: Wróblewski, Jerzy (1969): Legal reasonings in legal interpretation. Logique et Analyse, Vol. 12. 
No. 45. 4.

4 A nyelvtani értelmezésnél gyakori, hogy ez a plusz információ az elvileg szóba jöhető lehetséges jelentések 
körének leszűkítését jelenti, vagyis azt, hogy a szövegkörnyezet és az értelmezési szituáció sajátosságai figye
lembevételével a szavak stb. potenciális, a puszta betű szerinti értelemből kiinduló jelentéseiből kiválasszuk 
azt az egyet (vagy néhányat), amelyet az adott szó stb. jelent (vagy amelyet biztosan nem jelent).
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tisztviselő kezdeményezésére – akár politikai, akár szakmai szempontok alapján – a mi
niszter jóváhagyásával módosítást javasol, majd ugyanehhez a ponthoz az igazságügyi 
minisztérium módosítási javaslatokat terjeszt elő, amelyeket a Közigazgatási Államtitkári 
Értekezlet megtárgyal, és egy strukturált formában tűzi a kormányülés napirendjére, ahol 
a különböző kormánytagok további saját javaslatokat tesznek a szöveg változtatására, ame
lyek közül a kormány némelyiket elfogad, némelyiket nem, vagy más szövegezéssel, majd 
a kormány által így benyújtott törvényjavaslatot egyéni képviselői és bizottsági módosító 
javaslatokkal tovább módosítják, végül az így kialakított normaszöveget az Ország gyűlés 
többsége elfogadja, akkor nem lehetséges válaszolni arra a kérdésre, hogy ki a jogalkotó. 
(A kodifikációs bizottság? Annak a szöveget megfogalmazó tagja? Azon tagok, akik egyet
értettek a szövegjavaslattal? A területért felelős miniszter? A minisztérium módosítási ja
vaslatot kezdeményező kormánytisztviselője? Az igazságügyi miniszter? A Közigazgatási 
Államtitkári Értekezlet? A Kormány? A törvénytervezetre/törvényjavaslatra igennel sza
vazó kormánytagok? Az Ország gyűlés egésze? Azok a képviselők, akik a törvényjavaslatot 
megszavazták? Minden képviselő, aki bárhogyan is, de szavazott? Az összes országgyűlési 
képviselő, mert testületi jogalkotás van? Valószínűleg egyszerre mindenki és ezáltal senki.)

A szubjektív elmélet második problémája, hogy ha meg is tudnánk határozni a jog
alkotót, lehetne-e (van-e) a jogalkotónak akarata. A jogot – mint láttuk – általában testületi 
szervek alkotják, egy testületnek pedig eleve nem lehet „akarata”. De még egyszemélyi 
felelősséggel járó jogalkotás esetén (például ha a miniszter alkot rendeletet) sem beszél
hetünk valódi egyszemélyi jogalkotásról, hiszen például a miniszter nem maga szövegezi 
meg a miniszteri rendeletet. Azon a minisztériumi szakapparátuson belül többen dolgoznak, 
a miniszter pedig csak a jogalkotás (politikai/jogpolitikai) szempontjait határozza meg, 
és a végén a rendelet aláírásával annak tartalmáért a politikai felelősséget vállalja.

A harmadik felmerülő probléma pedig az, hogy ha létezne is olyan, hogy „jogalkotói 
akarat”, az miből lenne megállapítható. Sem a miniszteri indokolásból, sem az előkészítési 
anyagokból, sem más forrásokból nem vonhatunk le egyértelmű következtetést a szubjektív 
(vagyis a maga teljességében fogalmilag feltárhatatlan) szándékra, vagyis a jogalkotói 
akarat (ha létezne is olyan) a maga tényleges valójában nem állapítható meg.

2. Az úgynevezett objektív	elmélet szerint ellenben a jogértelmezés tárgya az önma-
gában álló (az alkotótól függetlenedett) szöveg. Ezen felfogás szerint egy szöveg jelentése 
szempontjából lényegtelen, hogy azt ki alkotta meg: a szöveg önmagában áll, és jelentése 
nyelvi eszközökkel megállapítható. Ekkor a szöveg értelme az „értelmező közösség” kon-
szenzusa lenne. E nézet problémája az, hogy a szövegnek valójában nincs objektív, mindenki 
számára azonos értelme, amelyben az adott nyelvet beszélő emberek konszenzusra tudnának 
jutni. Minden ember habitusa más és más, az értékeik is különbözőek, nem is beszélve 
az érdekeikről, amelyek szintén befolyásolják a normaszövegek jelentéséhez való viszo
nyulásukat (gondoljunk azon egyszerű hétköznapi esetekre, amikor egy peres eljárásban 
a felperes és az alperes – érdekellentéteikből fakadóan – teljesen ellentétesen értelmezik 
ugyanazt a jogszabályszöveget). Nyilvánvaló, hogy egy mindenki számára azonos, objektív 
értelem soha nem jöhet létre.

Tiszta formájában tehát sem a szubjektív, sem az objektív elmélet nem helytálló.

A jogértelmezés	folyamata elméletileg a következőképpen írható le. Hans-Georg Gadamer 
a megértés és értelmezés általános szabályaként fektette le azt a tételt, hogy egy jogi 
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normaszövegben  (mint ahogy bármely más értelmezendő szövegben) soha nincs eleve 
benne annak teljes értelme, hanem azt a norma alkalmazását felhívó esetekben a különböző 
kontextusok felelevenítésével részben újra kell alkotnia az értelmezőnek. Vagyis a csupasz 
szöveg nem önmagában jelent valamit, hanem azáltal, hogy – a szavak eredeti értelmének 
az alkalmazási igényt kiváltó szituációban történő értelmezése során – a jogalkalmazó 
(a szöveget olvasó) személy (például a bíró) valamilyen, az adott kontextus igényeinek 
(szerinte) megfelelő értelmet ad a szövegnek.

Az értelmezőnek tehát el kell tudnia végeznie azt a gondolati műveletet, hogy az ál
talános szöveget konkrét esetekre alkalmazza (ez az úgynevezett applikáció). Amikor 
a jogértelmezést és jogalkalmazást végző személy a szöveget olvassa, meghatároz a maga 
számára részint olyan szituációkat, amelyekre a szöveg biztosan vonatkozik, részint olya
nokat, amelyekre az biztosan nem vonatkozik. Majd ezt a kettőt igyekszik közelíteni egy
máshoz, gondolatilag szituációk olyan sokaságát alkotva, amelyek alapján már el tudja 
dönteni, hogy a normapropozíció által a külvilágban megjelenő norma az előtte levő esetre 
vonatkozik-e. Az applikációt, az általános szöveg konkrét esetekre való alkalmazását (annak 
eldöntését, hogy az vonatkozik-e egy adott valós magatartásra, történésre) tipikusan jog
tudósok vagy bírók végzik. Tevékenységük eredményeképpen azonban egy újabb szöveg 
jön létre (bírói döntés, jogegységi határozat, kommentár, monográfia stb.), amely maga is 
az értelmezés újabb forrása, amelyet még tovább lehet értelmezni, még tovább lehet fino
mítani, újabb hipotetikus esetek kreálásával tovább lehet szűkíteni az alkalmazási kört. 
Ez a folyamat a szöveg értelmének teljes bizonyossága felé tendál, de azt soha nem éri el 
(ahogyan például a hiperbola pontjai is az origóponttól távolodva egyre közelebb és köze
lebb kerülnek az x és az y tengelyhez, de soha nem érik el azokat). A szöveg értelmének 
bizonytalanságát tehát soha nem lehet nullára csökkenteni, mindig marad egy – kisebb vagy 
nagyobb – bizonytalansági tényező, csak éppen az újabb és újabb alkalmazások (értelme
zések) révén egyre szűkül az a terület, ahol e bizonytalanság fennáll.

A jogi normaszöveg egyszer már értelmezett változata az újabb értelmezés kiinduló
pontja lesz (a második bírónak már nemcsak az eredeti szöveg áll rendelkezésére, hanem 
az első bíró által meghatározott, az adott konkrét szituációt, kontextust figyelembe vevő 
értelem is), majd a második bírói döntést már fel tudja használni a harmadik bíró is, és így 
tovább. Egyre több és több információ áll rendelkezésre az alkalmazandó normaszöveg 
értelméről, amelyben minden döntés egyrészt az eredeti normaszöveg, másrészt a korábbi 
döntések (jogértelmező aktusok) eredményeképpen (azokat figyelembe véve, azokat a saját 
értelmezésébe beépítve) jön létre, ugyanakkor ezen újabb döntéssel a bíró tovább is pon
tosítja a normaszöveg jelentéstartományát (dönt arról, hogy bizonyos esetek a norma alá 
tartoznak-e, vagy nem). Azaz időben előrehaladva, az újabb és újabb döntések alapján egyre 
táguló körben lesznek információink a normaszöveg jelentéstartományáról, a szöveg ér
telme a bizonytalan értelmű „fehér foltokat” egyre nagyobb mértékben tüntetni el: minden 
bírói döntés – az adott kontextus alapján – újabb és újabb esetekkel gazdagítja tudásunkat 
(ez az úgynevezett „hermeneutikai kör”), de az soha nem lehet teljes és végleges. A jog
alkalmazás így egyben mindig jogfejlesztés is, amelyben egy adott bírói döntés egyszerre 
végpontja a korábbi értelmezéseknek és kiindulópontja a későbbi bírói döntések alapjául 
szolgáló jogértelmezésnek. Ezáltal pedig minden jogalkalmazást kívánó helyzet egyúttal 
hermeneutikai szituáció is.
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III.3.	A	jogértelmezés	fajtái	–	áttekintés

A jogértelmezés egyes fajtáit három szempont szerint csoportosíthatjuk és határozhatjuk meg.

I. Az alanyok	szerinti felosztás az alapján különbözteti meg a jogértelmezés fajtáit, hogy 
ki végzi el a jogértelmezést. Ennek alapján beszélhetünk 1. jogalkotói, 2. jogalkalmazói 
és 3. tudományos értelmezésről.

1. Jogalkotói	értelmezés esetén maga a jogalkotó, tehát a jogi norma létrehozására 
jogosult szerv vagy személy végzi el a saját maga által alkotott normaszöveg értelmezését. 
Ez az értelmezés lehet 1/A)	hiteles	(autentikus)	jogalkotói	értelmezés, amiről akkor be
szélünk, ha az értelmezés maga is benne van a jogszabályszövegben, vagyis az éppúgy 
normatív erővel bír, mint az általa értelmezett fogalom (ez esetben az értelmezés a jogalkal
mazók számára kötelező). Lehet 1/B)	nem	hiteles	(nem	autentikus)	jogalkotói	értelmezés, 
amikor maga az értelmezés nincs benne a jogszabályszövegben, hanem azon kívül (például 
a miniszteri indokolásban) található.

2.	Jogalkalmazói	értelmezésről két szinten beszélhetünk. 2/A)	Tágabb	értelemben 
idetartozik minden olyan normaszöveg-értelmezés, amelyet a jogi norma címzettjei végeznek 
(például egy állampolgár az adójogszabályok alapján megállapítja, milyen jogcímen, mikor 
és mennyi adót kell fizetnie). 2/A)	Szűkebb	értelemben azonban csak a kifejezetten jog-
alkalmazásra feljogosított állami (vagy állami feladatokat jogszabály alapján ellátó más) 
szervek általi értelmezés tartozik ide (például bírósági, közigazgatási hatósági jogértel
mezés). A továbbiakban „jogalkalmazói jogértelmezés” alatt ez utóbbi, szűkebb értelemben 
vett fogalmat értjük.

3. A tudományos	értelmezés fogalma alatt a normaszövegnek a jogtudomány, illetve 
egyes jogtudósok által elvégzett értelmezését értjük. A tudományos értelmezés eredmé
nyeként az egyes jogtudósok által megállapított vagy preferált értelem semmilyen esetben 
nem kötelező a jogalkalmazók számára, annak legfeljebb az adott jogtudós(ok) tekintélye, 
szakmai elismertsége, tudományos reputációja adhat (informális) súlyt.

II. A módszerek	szerinti klasszikus, eredetileg Carl Friedrich von Savigny nevéhez fűződő 
felosztásban négy értelmezési fajtát (nyelvtani, logikai, rendszertani és történeti értelmezés) 
különböztettek meg az alapján, hogy milyen módon (milyen technikákkal) végzik az értel-
mezést.5 Ezekhez később Rudolf von Jhering és Philipp Heck munkássága révén egy ötödik 
értelmezési módszer (az úgynevezett teleologikus értelmezés) is csatlakozott.6

5 Savigny volt az első, aki System des heutigen Römischen Rechts című művének 1840-ben  megjelent I. köte
tében megkísérelte a főbb metódusokat röviden definiálni, elhatárolni azokat egymástól és rendszerbe foglalni 
őket. (Vesd össze: Savigny, Friedrich Carl von (1840): System des heutigen Römischen Rechts. Erster Band. 
Berlin. 213–214.)

6 E metódus jogban való alkalmazásának alapja Jhering ideája volt, miszerint a jog nem egy önmagában zárt 
és öncélúan vizsgálandó rendszer, hanem olyan normákból áll, amelyeknek valamilyen betöltendő hivatásuk, 
funkciójuk, azaz (társadalmi) céljuk van, amit a bírónak is érvényesítenie kell. Vesd össze: Jhering, Rudolph 
von (1877): Der Zweck im Recht. Erster Band. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel. XIII. és 426. 
Ezt a „célgondolatot” fejlesztette tovább Philipp Heck, aki a jogalkotói (szintén társadalmi) érdekmérlegelés 
eredményét rendelte alkalmazni a bíró számára. Vesd össze: Heck, Philipp (1914): Gesetzauslegung und 
Interessenjurisprudenz. Tübingen, Verlag von Mohr. 59. Heck szerint a bíró feladata a törvényhozó akaratának  
kutatása, vagyis annak feltárása, hogy a jogalkotó milyen társadalmi érdekekre tekintettel hozta az adott 
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Savigny szerint tehát az értelmezésnek négy fő módszere van: a nyelvtani, a logikai, 
a rendszertani és a történeti értelmezés, Jhering és Heck szerint pedig ehhez járul még 
hozzá a teleologikus interpretáció. Ezen öt módszer sematikus ismertetésére kerül most 
sor, bővebb kifejtésük pedig e fejezet további részeiben található meg.

1. A nyelvtani	értelmezés (interpretatio grammatica,7 das grammatische Element der 
Auslegung) a szavak, kifejezések, mondatok és a szöveg, valamint a nyelvi kapcsolóelemek 
általános, az adott nyelvet jól ismerő hétköznapi ember által az adott szónak, kifejezésnek 
stb. tulajdonított jelentését, valamint a szöveg szakmai (jogi és egyéb szakmai) jelentését 
tárja fel.

2. A logikai	értelmezés (interpretatio logica, das logische Element [der Auslegung]) 
a gondolkodás formális szabályait, logikai törvényszerűségeit használja annak megállapí
tására, hogy egy jogi normaszöveg mit (és mit nem) jelent.

3. A rendszertani	értelmezés8 (interpretatio systematica, das systematische Element 
[der Auslegung]) révén az alapján vonható le következtetés egy jogi rendelkezés értelmére 
nézve, hogy az hol helyezkedik el a jogi normák rendszerében, milyen típusú, rendeltetésű 
jogi normák veszik azt körül. (Például egy bűncselekmény jogi tárgyára és ezáltal annak 
tényleges értelmére nézve az alapján vonunk le következtetést, hogy azt a Btk.-n belül me
lyik fejezetben szabályozta a jogalkotó. Nem mindegy például, hogy egy tényállás a vagyon 
elleni vagy a gazdasági, a személy elleni vagy a közrend elleni, esetleg a testi épség elleni 
vagy a közlekedési bűncselekmények körében lett elhelyezve.)

4. A történeti	értelmezés (interpretatio historica, das historische Element [der 
Auslegung]) során annak segítségével próbáljuk meghatározni a törvényszöveg valódi je
lentését, hogy (feltehetőleg) mi volt a jogi normát megalkotó egykorú törvényhozó szándéka 
az adott rendelkezéssel;9 mi volt a jogalkotó történeti, vagyis az akkori akarata, amikor 
a jogszabályt megalkotta.

5. A teleologikus	értelmezés esetén a jogszabály objektív célja, társadalmi rendeltetése 
alapján határozzuk meg, hogy az adott normaszöveg e cél fényében mit (és mit nem) jelent. 
Ennek alapján a normaszöveget úgy kell értelmezni, hogy a gyakorlatban (az értelmezés 

jogi normát létre. Ez az akarat azonban nem a „reális” törvényhozó pszichikai akarata (szubjektív szándéka), 
hanem a törvényt létrehozó okozati (kauzális) tényezők kutatása, azaz annak megállapítása, hogy a jogszabály 
megszületése történeti körülményeinek fényében mi volt (mi lehetett) a törvény valódi (objektív) rendeltetése. 
(Vesd össze: Heck 1914, 64.) E nézetből azután egy teljes jogelméleti irányzat nőtt ki, amely a – Heck idézett 
könyvének címében is szereplő – Interessenjurisprudenz („érdekkutató jogtudomány”) elnevezést kapta, 
és amely a Savigny-féle szubjektív történeti metódus alkalmazásának híveivel szemben a leghatározottabban 
képviselte az objektív teleologikus módszert.

7 Savigny maga a latin elnevezéseket az értelmezés módszereinek („elemeinek”) bemutatása során nem hasz
nálta.

8 Savigny még nem a ma „bevettnek” számító (és az ebben a tanulmányban is követett) sorrendben tárgyalta 
az értelmezési módszereket, hanem előbb, harmadikként az értelmezés történeti „elemével” foglalkozott, 
és csak ezt követően, negyedik módszerként definiálta a szisztematikus értelmezést.

9 Nagyon fontos, hogy Savigny szerint ezek a módszerek nem konkurálnak egymással, hanem kiegészítik 
egymást, vagyis adott esetben nem az egyiket vagy a másikat kell felhasználni, kiválasztva az aktuálisan 
legjobban alkalmazható módszert, hanem mindet igénybe kell venni, mert azok csak együtt képesek a szöveg 
értelmét hitelesen meghatározni (Savigny 1840, 125.), illetve a szöveg jelentését nem lehet mindig egzaktul 
megállapítani, ezért csak arra kell (de arra igenis kell) törekedni, hogy a szöveg gazdag jelentéstartományából 
a valódi értelemhez a lehető legközelebb kerüljünk. (Savigny 1840, 216.)
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indokául szolgáló konkrét esetben) a norma úgy érvényesüljön, hogy a normában foglalt 
cél megvalósuljon.

Bár a történeti és a teleologikus értelmezés egymáshoz nagyon hasonlónak tűnik, ere
detüket és az alkalmazott forrásokat tekintve lényeges különbség van köztük.10 A történeti 
értelmezés szubjektív módszer, mivel a jogalkotó akarata nincs egzaktul lefektetve semmi
lyen írott szövegben, az az értelmezendő jogszabályon kívüli forrásokból (miniszteri indoko
lásból, törvényhozási előkészítő anyagokból stb.), továbbá az egykorú társadalmi problémák 
elemzéséből következtethető ki. Mivel e források felhasználása eleve szubjektív, és azok 
ellentmondóak is lehetnek, maga az eredmény is csak szubjektív, vélelmezett lehet, már csak 
azért is, mert egységes, pszichikai értelemben vett „jogalkotói akarat” a valóságban – mint 
láttuk korábban – nincs. Ezzel szemben a teleologikus értelmezés objektív módszer, mivel 
a törvény célja megjelenik magában a jogszabályszövegben (tipikusan a jogszabály címében 
vagy a törvény preambulumában, de néha konkrétan magában a normaszövegben is), azt 
tehát nem kell „megtippelni”, feltenni, vélelmezni, megjósolni, mivel konkrétan le van írva 
magában az alkalmazandó jogszabályban.

III. A terjedelem	vagy	eredmény	szerinti felosztás azon alapul, hogy a nyelvtani érte-
lemhez, vagyis a normaszöveg szó szerinti jelentéséhez képest a többi módszer segítségével 
megállapítható értelem milyen lesz. Ez esetben gyakorlatilag arról van szó, hogy a szó sze-
rinti jelentést kvázi leellenőrizzük, és ez alapján vagy arra jutunk, hogy a nyelvtani értelem 
egy az egyben használható, vagy arra, hogy azt – valamilyen irányban – korrigálni kell.

1. Megállapító	(helybenhagyó)	értelmezés (interpretatio declarativa) esetén a nyelv
tanin kívüli egyéb módszerek segítségével arra az eredményre jutunk, hogy a szó szerinti 
jelentés helyes, vagyis a nyelvtani értelem egy az egyben alkalmazható (mert megfelel 
a logikának, a jogszabályi célnak, a jogalkotói szándéknak, a jogszabályi környezetnek).

2.	Kiterjesztő	(tágító)	értelmezés (interpretatio extensiva) esetén a többi (logikai, 
rendszertani stb.) módszer segítségével arra az eredményre jutunk, hogy a nyelvtani értelem 
túl szűk: a jogszabály nem vonatkozik minden olyan esetre, amelyre vonatkoznia kellene 
(amelyre észszerű, logikus lenne, hogy vonatkozzon, amely szolgálná a jogszabályi cél 
elérését stb.). Ilyen esetben a szó szerinti jelentést bővíteni kell, azaz a norma tárgyi hatá-
lyát ki kell terjeszteni a nyelvtani jelentés által le nem fedett esetekre is azért, hogy a jog
alkalmazás helyes, megfelelő eredményre vezessen (például ne kelljen csak azért a norma 
alkalmazását a józan ész követelményeit megsértve mellőznünk, mert a jogalkotó a nyelv
tanilag egyértelmű, de nyilvánvalóan nemkívánatos esetek bekövetkezésére nem gondolt). 
Így például a „Fűre lépni tilos!” szabálya szó szerint csak a fűre történő rálépést tiltja, de 
a szabály indokául szolgáló szempontok, illetve a szabály mögött meghúzódó igazoló elvek 
alapján arra a következtetésre kell, hogy jussunk, hogy ha a fűre lépés tilos, akkor tilos kell, 
hogy legyen az is, ha valaki gépjárművel ráhajt, vagy talicskával önt a fűre szemetet stb.

3.	Megszorító	(szűkítő)	értelmezés (interpretatio restrictiva) esetén a többi módszer 
segítségével arra az eredményre jutunk, hogy a nyelvtani értelem túl tág: szó szerint ér
telmezve a normaszöveg olyan esetekre is vonatkozik, amelyekre nem lenne szabad, hogy 

10 A jogtudományban ugyanakkor van olyan nézet is, miszerint ténylegesen a két módszer egymáshoz nagyon 
hasonló, szembeállításuk pedig nem ad hozzá annyit a jogtudományi gondolkodáshoz, ami alapján a történeti 
és a teleologikus értelmezést el kellene választani egymástól. E kritikához lásd például: Szabó Miklós (2005): 
Ars iuris: A jogdogmatika alapjai. Miskolc, Bíbor Kiadó. 177–178.
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vonatkozzon  (mert ellentétes lenne a jogalkotó szándékával, a jogszabály céljával stb.). 
Ilyenkor a nyelvtani jelentést szűkíteni kell, vagyis a norma tárgyi hatálya alá bizonyos 
kivételeket kell beiktatnunk, amelyekre az adott norma – a normaszöveg szó szerinti jelen
tésének egyértelműsége ellenére – nem alkalmazható. Például a „Fűre lépni tilos!” szabálya 
generális jelleggel tiltja meg a fűre történő rálépést, de nyilvánvalóan nem vonatkozik e ti
lalom arra a gyepmesterre, aki munkaköréből adódóan a gyepre dobált szemetet szedi fel, 
akkor sem, ha szó szerint felfogva e magatartás a tilalom alá esne.

III.4.	A	jogértelmezés	lehetséges	módszerei	napjainkban

A bemutatott Savigny-féle felosztás, kiegészítve a teleologikus – illetve részben ennek 
továbbfejlesztéseként az „értékelő” (szubsztantív) – értelmezéssel közel másfél évszázadra 
meghatározta a jogértelmezési metódusokról való jogelméleti gondolkodást, olyannyira, 
hogy a legtöbben még ma is ezen klasszikus tipológia alapján szemlélik a jogi hermeneu
tika tudományát. Nem volt ez másképp az államszocializmus jogi irodalma legjelentősebb 
magyar képviselőjének, Szabó Imrének a felfogásában sem, aki a jogértelmezés tudomá
nyának mindmáig legnagyobb hatású magyar művelője volt. Nagy német elődjéhez hason
lóan Szabó Imre is négyfajta jogi interpretációs módszert különböztetett meg, mégpedig 
(éppúgy, ahogyan Savigny) a nyelvtani, logikai, rendszertani és történeti értelmezéseket.11 
Még a Savignyt követő jogfejlődés eredményeképpen bevetté vált teleologikus értelme
zést is mellőzte,12 összességében tehát ebben is követte Savigny elméletét. Az egyetlen 
jelentősebb dolog, amiben (az ideológiai szempontokon túl) eltért tőle, hogy ezt a négy 
módszert kétfelé osztotta, és egy viszonylagos cezúrát, egy nem túl erős, mégis létező 
belső választóvonalat látott egyrészt a nyelvtani és logikai értelmezések mint kizárólag 
a törvény szövegére magára koncentráló interpretációs módszerek, másrészt a rendszer
tani és történeti értelmezések mint a szövegen túli összefüggéseket is az értelmezésbe 
beemelő metódusok között.

11 Szabó Imre definíciói szerint a nyelvtani értelmezés „a törvényszöveget annak szótani és mondattani ér
telmében, jelentésében elemzi, vizsgálja”. Szabó Imre (1960): A jogszabályok értelmezése. Budapest, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 123. Vagyis „a nyelvi elemzést, azaz a jogszabályok szavainak és nyelvtani 
szerkezetének vizsgálatát nevezzük nyelvtani elemzésnek”. (Szabó 1960, 127.) A logikai értelmezés (a kö
vetkeztetés szabályai mellett) „a formális logika alapelveinek, a gondolkodás alaptörvényeinek, továbbá a fo
galomról (például fogalomképzésről), az ítéletekről, a bizonyításról stb. szóló szabályoknak alkalmazását is 
magában foglalja”. (Szabó 1960, 161.) A rendszertani vagy szisztematikus értelmezés „a tételt más jogtétellel, 
valamely jogintézménnyel, az egész törvénnyel, törvénykönyvvel, az adott jogággal, sőt az egész jogrendszerrel 
összevetve vizsgálja, a jogtétel helyéből s az említett módon más jogszabályi elemekkel való összevetésből 
következtet a vizsgált norma tartalmára, lényegére, értelmére”. (Szabó 1960, 171.) Végül a történeti értel
mezés során a jogszabályt „a jogon túlmutató történeti összefüggésekben kell vizsgálni” (Szabó 1960, 200.), 
amihez hozzátartozik egyrészt az occasio legis, a törvény „apropója” (vagyis az a konkrét esemény vagy 
helyzet, ami a törvény megalkotásának szükségességét kiváltotta), másrészt a ratio legis, a törvény „értelme”, 
harmadrészt pedig annak a megállapítása is, „hogy hogyan »fejlődött«, gazdagodott a jogszabály tartalma 
annak megalkotása óta”. Szabó 1960, 223.

12 Szabó Imre szerint a teleologikus értelmezéssel feltárható jogszabályi cél valójában a történeti értelmezés 
révén megállapítható jogalkotói akarat része, ezért „a történeti elem mellett nincs is szükség külön teleolo
gikus értelmezés felvételére”. (Szabó 1960, 231.)
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A bírói gyakorlat változása, a nemzetközi jog-összehasonlítás tudományának fejlő
dése és más jogrendszerek ítélkezési gyakorlatának megismerése, valamint az egyre újabb 
és újabb interpretációs technikák használata miatt azonban egyre inkább tarthatatlanná vált 
az értelmezési módszereknek a hagyományos négyre vagy ötre való redukálása. A szak
irodalomban is egyre általánosabbá vált az a meggyőződés, hogy a bíróságok a klasszikus 
metódusokon kívül más módszereket is igénybe vesznek a jogértelmezés során. Részben 
célzatosan e módszerek megismerése és rendszerbe foglalása végett a nyolcvanas években 
létrejött egy nemzetközi jogtudóscsoport, az úgynevezett Bielefeldi Kör (Bielefelder Kreis),13 
amely elhatározta, hogy Robert Summers irányításával és vezetésével egy rendkívül rész
letes, az ítélkezési gyakorlat minden lényeges szegmensére kiterjedő nemzetközi kutatást 
folytat le, amely révén – többek között – megállapítható lesz, hogy az európai kultúrkörbe 
tartozó országok bíróságai milyen jogértelmezési módszereket használnak, milyen típusú 
érvekre hivatkoznak egy jogértelmezési probléma feloldása során. E felmérés eredményeit 
1991-ben  jelentették meg. Eszerint összesen 11 olyan érv van, amit a kutatásban megvizsgált 
országok felsőbíróságai a jogszabály-értelmezés során kisebb-nagyobb rendszerességgel fi
gyelembe vesznek, vagyis amelyek alapján az adott konkrét esetben nem világos tartalommal 
szabályozó törvény(ek) valódi jelentését feltárják.

Ezt a 11 módszert négy nagyobb csoportba sorolták be az alapján, hogy milyen 
kontextusba helyezve értelmezzük a jogi normák szövegét.14 Ez lehet egyszerű nyelvi 
kontextus, amely esetében a szöveg valamely általános vagy speciális nyelvtani jelentését 
tárjuk fel; a társadalmi-jogi szerkezet kontextusa, amikor azon jogintézményi környezet 
vagy működő joggyakorlat alapján határozzuk meg a jogszabály értelmét, amely az egyes 
tételes jogi rendelkezéseket körülveszi; a jogszabály céljának kontextusa, amely (figye
lemmel a jogalkalmazás következményeire) a nyelvileg egyaránt helyes jelentések közti 
értékelő választás elé állítja a bírót; és a jogalkotó szándékának kontextusa, amely arra 
kényszeríti a jogalkalmazót, hogy figyelembe vegye a törvényhozó explicit vagy implicit 
szándékát, vagyis azt a szubjektív akaratot, amely őt az adott jogi rendelkezés meghoza
talára vezette. Ennek alapján a Summers vezette kutatói kör a jogértelmezés során a bí
róságok által felhasznált vagy felhasználható 11 érvet négy nagy kategóriába sorolta be:15 
az első csoportot (I.) a nyelvi érvek, a másodikat (II.) a rendszertani érvek, a harmadikat 
(III.) pedig a teleologikus/értékelő érvek alkotják, míg a negyedik (IV.) azt a jogalkotó 
szándékán alapuló módszert tartalmazza, amely az előbbi három csoport egyikébe sem 
tartozik bele, vagyis az ezen három előbbi kategória feletti, azokon átnyúló érveléseket 
foglalja magába.

Az I. csoportot alkotó nyelvi érvekhez (értelmezési módszerekhez)16 két konkrét 
metódus (1–2.) tartozik: egyrészt a hétköznapi jelentés szerinti értelmezés (1.), másrészt 
a technikai (szakmai) jelentés szerinti értelmezés (2.). A II. kategóriába tartozó „rendszer
tani érvek” körében Summersék hat konkrét értelmezési módszert (3–8.) helyeztek el: 
a kontextuális-harmonizációs értelmezést (3.), a „precedensek szerinti” értelmezést (4.), 
az analogikus értelmezést (5.), a logikai-fogalmi értelmezést (6.), az általános jogelvek 

13 Vesd össze: MacCormick, Neil D. – Summers, Robert S. eds. (1991): Interpreting statutes: a comparative 
study. Aldershot, Dartmouth Publishing Company. XI–XIII.

14 Vesd össze: MacCormick–Summers 1991, 26.
15 Vesd össze: MacCormick–Summers 1991, 21. és 512–515.
16 A továbbiakban az „érv” és az „értelmezési módszer” kifejezéseket szinonimákként használjuk.
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szerinti értelmezést (7.) és a „szokásjogi” értelmezést (8.). A III. csoport a teleologikus 
és értékelő érveket öleli fel, összesen kettőt (9–10.): a jogszabály célja szerinti értelmezést 
(9.) és a szubsztantív értelmezést (10.). Végül a IV. nagy kategória a jogalkotó szándéka 
szerinti értelmezés, amely mint a többi kategória érvein átnyúló metódus jelenti önma
gában a 11. interpretációs módszert. E 11 módszeren túl a Bielefeldi Kör szerint van még 
néhány lehetséges érv, amit azonban a gyakorlatban ritkán alkalmaznak. Ezek a végre
hajtó szerv által a törvénynek tulajdonított értelem szerinti értelmezés, a jogi dogmatikai 
értelmezés és a hipotetikus jogeseteken alapuló értelmezés.

A Bielefeldi Kör módszertani megállapításai alapján az újabb magyar irodalomban 
Pokol Béla volt az, aki a jogértelmezés magyarországi állapotát elsőként megvizsgálta 
és elemezte, lehetővé téve azt, hogy releváns következtetéseket vonhassunk le a kortárs 
magyar bíróságok által ténylegesen alkalmazott jogi interpretációs metódusokról.17 Ehhez 
a kutatáshoz gyakorlatilag a Summersék által felállított módszertani klasszifikációt vette 
alapul, amelyen azonban néhány apróbb módosítást hajtott végre.18 Így Pokol rendszerezése 
egyrészt a logikai-fogalmi értelmezés helyébe kifejezetten a főbb formállogikai maximák 
használatán nyugvó „joglogikai értelmezést” tette, tulajdonképpen visszahozva ezzel 
a Bielefeldi Kör analíziséből gyakorlatilag kimaradt,19 eredeti Savigny-féle interpretatio 
logicát; másrészt a „szokásjogi” értelmezést („jogi doktrinális/jogdogmatikai értel
mezés” elnevezés alatt) leszűkítette annak egy belső szegmensére, az adott jogszabályhoz 
hozzátapadt dogmatikai értelemre (és beleolvasztotta ebbe a Summerséknél alárendelt 
jelentőségűként tárgyalt jogi dogmatikai értelmezést); harmadrészt pedig a szubsztantív 
értelmezésből kiemelte annak két legfontosabbnak tartott részterületét, és önálló mód
szerként fogalmazta meg azokat mint „az alkotmányos alapjogok/alapelvek fényében 
való értelmezést”, illetve mint „a jog mögötti etikai értékek fényében való értelmezést”. 
E kettébontás miatt lett a Bielefeldi Kör 11 főbb metódusából Pokol Béla kutatása során 
12. Ezek, szintén Pokol megfogalmazásában, tehát a következők: 1. hétköznapi-szó sze
rinti értelmezés; 2. speciális-technikai szó szerinti értelmezés; 3. kontextuális értelmezés; 
4. joglogikai értelmezés; 5. a precedensek fényében [történő] értelmezés; 6. az analógia 
útján való értelmezés; 7. jogi doktrinális/jogdogmatikai értelmezés; 8. a jogelvek fényében 
történő értelmezés; 9. az alkotmányos alapjogok/alapelvek fényében való értelmezés; 10. 
a jog mögötti etikai értékek fényében való értelmezés; 11. a jogszabály céljai szerinti ér
telmezés; 12. a jogalkotó akarata/szándéka szerinti értelmezés.

Végül a legújabb magyar irodalomban Jakab András volt az, aki szintén Summersék 
tipológiája alapján (igaz, nem általában a jog-, hanem kifejezetten az alkotmányértelmezést 
tekintve) felvázolta az interpretáció lehetséges érveit, ugyanúgy négy nagyobb kategó
riába sorolva az egyes érveket, ahogyan azt maguk Summersék is tették. Jakab szerint 
a jogértelmezés (alkotmányértelmezés) során felhasználható érvcsoportok és az azokon 
belüli egyes érvek a következők: I. (1.) „[a] szavak mindennapi vagy (jogi, illetve nem jogi) 

17 E kutatás eredményeinek összefoglalását lásd: Pokol Béla (1999a): A felsőbírósági jogértelmezés 
Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 54. évf. 11. sz. 493–498.

18 Pokol Béla (1999b): A jogértelmezés alapjai. Magyar Jog, 46. évf. 11. sz. 641–649.
19 A „gyakorlatilag” módosító szó arra utal, hogy e maximák közül egyet, igaz, más elnevezés alatt, mégiscsak 

elismert (bár a praxis számára kevéssé fontos) értelmezési eszköznek tartottak: az argumentum ad absurdum 
érvét ugyanis befogadták, bár egyrészt nem a 11 fő metódus között, másrészt nem ezen a néven, hanem úgy, 
mint a „hipotetikus jogeseteken alapuló értelmezést”.
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technikai jelentése [szerinti értelmezés]”; II. (2–7.) „rendszertani érvek” („érvek a jogi 
környezetből”): 2. „kontextuális-harmonizációs érvek”, 3. „normaértelmező preceden
sekre [való] hivatkozás”, 4. „analógiák”, 5. „jogértelmezés általános jogi fogalmak vagy 
jogelvek fényében”, 6. „az interpretáció történetére való hivatkozás”, 7. „nyelvi-logikai 
formulák a hallgatásra alapozva”; III. (8–10.) „értékelő érvek” („érvek a jogi környezeten 
túlról”): 8. „a norma objektív céljára való hivatkozás”, 9. „a jogalkotó szubjektív céljára 
való hivatkozás (szubjektív teleologikus érvek)”, 10. „szubsztantív (nem jogi: erkölcsi, 
gazdaságossági) érvek”; IV. (11–12.) „egyéb érvek”: 11. „jogtudományi munkákra és el 
nem fogadott tervezetekre való hivatkozás”, 12. „jog-összehasonlító érvek”.20

Felhasználva a szakirodalom eddig elért, imént bemutatott eredményeit, illetve azokat még 
újabb lehetséges módszerekkel kiegészítve összességében a következő 14 értelmezési mód-
szer, illetve azok következő konkrét technikái különíthetőek el.

1.	Nyelvtani	értelmezés:
1/A. hétköznapi (jelentés szerinti) értelmezés:

a) szemantikai értelmezés,
b) szintaktikai értelmezés;

1/B. jogi szakmai (dogmatikai) értelmezés:
a) egyszerű fogalmi dogmatikai értelmezés,
b) kifejezetten jogszabályi/jogági jogelvi értelmezés,
c)  tág értelemben vett kontextuális értelmezés (ideértve az úgynevezett „lerontó 

formulákat” is);
1/C. egyéb szakmai (jelentés szerinti) értelmezés.

2.	Logikai	értelmezés:
2/A. argumentum a minore ad maius,
2/B. argumentum a maiore ad minus,
2/C. argumentum ad absurdum,
2/D. argumentum a contrario,
2/E. argumentum a simile,
2/F. egyéb logikai maximák szerinti értelmezés.

20 Részletesen lásd: Jakab András (2008): Az alkotmányértelmezés módszerei. Századvég, 13. évf. 47. sz. 3–36.; 
illetve Jakab András (2009): Az Alkotmány kommentárjának feladata. In: Jakab András szerk.: Az Alkotmány 
kommentárja. I. kötet. Budapest, Századvég Kiadó. 5–80., különösen e rész 1.1., A jogértelmezés módszerei, kü-
lönös tekintettel az alkotmányértelmezésre című fejezetét (9–35.). Megjegyzendő, hogy bár Jakab – a Bielefeldi 
Kör klasszifikációját követve – az analógiákat, jelesül a törvényi és a jogi analógiát (idecsatolva még az ennek 
inverzének tartott, egykoron Karl Larenz által megfogalmazott „teleologikus redukció” technikáját is) névleg 
az értelmezési módszerek (érvek) körében említi, valójában azonban – összhangban az analógia bevett fogal
mával – maga is elismeri, hogy itt „szűk értelemben véve nem is jogértelmezési technikáról van szó, hanem 
egy az esetre tulajdonképpen nem is illő szabály alkalmazásáról” (Jakab 2009, 14.), amely esetben, ha ez egy
általán értelmezésnek nevezhető, „akkor valójában inkább kontextuális-harmonizációs érvről van szó” (uo.), 
ha pedig nem – tehetjük hozzá már mi magunk –, akkor jogalkotásról, új, az adott eset eldöntését lehetővé tevő 
jogi norma bíró általi létrehozataláról, amelyhez egy másik szabályt (vagy – analogia iuris esetében – a jog
rendszer „szellemiségét”, általános elveit) nem döntési alapként, legfeljebb szempontként (mintaként) veszi 
a bíró figyelembe.
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3.	Bírói	jog	szerinti	értelmezés:
3/A. bírói/ítélkezési gyakorlatra hivatkozó értelmezés,
3/B. eseti bírói döntés(ek)re hivatkozó értelmezés,
3/C. absztrakt bírói normára hivatkozó értelmezés.

4.	Egyéb	jogalkalmazói	értelmezés:
4/A. közigazgatási szervek elvi jellegű határozatai szerinti értelmezés,
4/B. egyéb belföldi jogalkalmazó szervek jogalkalmazó aktusai szerinti értelmezés,
4/C.  az ítélkező fórum államára (annak jogalkalmazó szerveire és/vagy állampolgá-

raira és egyéb jogalanyaira) is kiterjedő szervi hatállyal bíró nemzetközi bírósági 
vagy egyéb jogalkalmazó szervek ítélkezési vagy döntési gyakorlata, illetve eseti 
döntései vagy ítéletei alapján történő értelmezés.

5.	Szűk	értelemben	vett	kontextuális	értelmezés.

6. Teleologikus	(a	jogszabály	objektív	célján,	társadalmi	rendeltetésén	alapuló)	értel-
mezés.

7.	Történeti	(a	jogalkotó	szubjektív	szándékán,	alkotáskori	akaratán	alapuló)	értel-
mezés:

7/A. miniszteri indokolásra hivatkozó értelmezés,
7/B. előkészítő anyagokra hivatkozó értelmezés,
7/C.  általánosságban a „törvényhozó szándékára”, a „jogalkotó akaratára” stb. hi-

vatkozó értelmezés,
7/D.  a jogszabály, illetve a jogi rendelkezés keletkezés- vagy változástörténetét alapul 

vevő egyéb értelmezés.

8.	Jogtudományi-jogirodalmi	értelmezés.

9.	Alkotmányos	alapjogok,	alapelvek,	alapértékek,	alkotmány	bírósági	határozatok	
alapján	történő	értelmezés.

10.	Nemzetközi	egyezmények	szerinti	értelmezés.

11.	Összehasonlító	jogi	értelmezés.

12.	Általános	jogelvek	fényében	történő	értelmezés.

13.	Szubsztantív	(közvetlenül	valamely	bevett	értékre	hivatkozó)	értelmezés.

14.	Egyéb,	jogrendszer-specifikus	(például	közösségi	jog	szerinti)	értelmezés.

A továbbiakban az egyes módszerek bemutatásánál ezen felsorolás sorszámaira utalunk 
vissza.
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III.4.1. A nyelvtani értelmezés

Az értelmezés legtriviálisabb módja kétséget kizáróan a nyelvtani értelmezés (1.). Ez lehet 
egyrészt szemantikai (szótani, jelentéstani), amikor is a kérdéses norma szavainak, kifejezé-
seinek egy adott nyelven belüli jelentését tárjuk fel, illetve szintaktikai (mondattani), amely 
során kifejezetten a szavak közötti kapcsolatok, a nyelvi kapcsolóelemek értelmezésével 
állapítjuk meg azt, hogy a szöveg egyes részei között milyen viszony áll fenn. A szintaxis 
alapján való értelmezés mindig a hétköznapi nyelvtani értelmezés része, míg a szemantikai 
interpretáció egyrészt szintén tartozhat a szavak köznapi jelentését feltáró módszerhez, 
másrészt lehet a szavaknak, kifejezéseknek valamely szakma terminus technicusainak je
lentése alapján tulajdonított értelmezési eredménye is.

A szintaktikai	értelmezés [1/A.	b)] a mondatszerkezeti elemekből és azok kapcsola
tából, így az alany-állítmány egyeztetéséből, az egyes szám és a többes szám megkülönböz
tetéséből, a személyragból, a mondat modalitásából, kötőszavakból stb. von le következtetést 
arra nézve, hogy a szöveg ezen elemek egymással való kapcsolatának fényében mit jelent. 
Ezek közül legfontosabb a kötőszavak értelmének és ezáltal a normahipotézis (esetleg 
a szankció) elemei közötti kapcsolatnak a meghatározása, amely alapvetően háromféle lehet.

Konjunkció esetén a jogi rendelkezés alkalmazhatóságához a hipotézisben, diszpozí
cióban vagy szankcióban szereplő felsorolásban levő minden egyes elemnek kivétel nélkül 
meg kell valósulnia. A konjunkció leggyakoribb kötőszava az „és”, de konjunkciót fejezhet 
ki az „illetve”, a „valamint”, a „továbbá” stb. is. Alternáció (alternatív vagylagosság) esetén 
a norma alkalmazandó lesz, ha az alkalmazási feltételei közül legalább egy feltétel megva
lósult. Ez esetben egyetlen ilyen feltétel is felhívja a jogi rendelkezés alkalmazhatóságát. 
Végül diszjunkcióról (kizáró vagylagosságról) akkor beszélünk, ha a hipotézisben (vagy 
a diszpozícióban, esetleg a szankcióban) foglalt elemek közül pontosan egy valósulhat meg, 
és az egyik megvalósulása kizárja a többi megvalósulását vagy vizsgálhatóságát.21

Egy alternatív tényállási elemeket tartalmazó norma tehát alkalmazandó lesz, ha az alkal
mazási feltételei közül akár egy, akár több (vagy mindegyik) tényállási elem megvalósult, 
míg egy diszjunktív tényállási elemeket tartalmazó normahipotézis esetében a jogi ren
delkezést vagy csak az egyik, vagy csak a másik (harmadik stb.) feltétel bekövetkezése 
hívja fel. Ugyanígy, ha az alternativitás a jogi norma rendelkezésében (diszpozíciójában) 
kap helyet, akkor a jogi rendelkezésnek (és persze ezzel magának a jogi normának) a cím
zettje bármelyik előírt magatartást választhatja ahhoz, hogy jogkövetőnek minősüljön, 
míg diszjunktív diszpozíció esetében szükséges, de egyben elégséges is, hogy (csak) 
az egyiket válassza; és természetesen ha a jogi norma szankciója alternatív módon van 
megfogalmazva, akkor a jogalkalmazó jogszerűen alkalmazhat akár többet is a felsorolt 
jogkövetkezmények közül, ha ellenben a szankció diszjunktív jogkövetkezményeket 
tartalmaz, akkor a jogalkalmazónak ezek közül az egyiket kell kiválasztania, és ha ezt 
megtette, a többi szankciós lehetőséggel már nem élhet.

21 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 7. § (1) bekezdése 
a jogalkotásra (jogszabály-szövegezésre) vonatkozó követelményként maga is kimondja, hogy „[f]elsorolás 
alkalmazása esetén egyértelművé kell tenni, hogy a felsorolás elemei közül a) valamennyinek teljesülnie 
kell, b) egyik sem teljesülhet, c) pontosan egynek kell teljesülnie vagy d) legalább egynek teljesülnie kell […] 
a joghatás kiváltásához”.
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A hipotézis különböző fajtáira álljon itt egy-egy példa!
A Btk. zsarolást pönalizáló 237. §-a  konjunktív hipotézist (feltételrendszert) határoz 

meg, amikor annak (1) bekezdésében kimondja, hogy „[a]ki jogtalan haszonszerzés végett 
mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy 
eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabad
ságvesztéssel büntetendő.” Ahhoz, hogy e bűncselekmény elkövetésének tilalmát valaki 
megsértse, egyszerre szükséges tehát az, hogy egyrészt a célja a jogtalan haszonszerzés 
legyen, másrészt hogy ennek érdekében mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kénysze
rítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, harmadrészt az is, hogy mindezzel 
vagyoni hátrányt okozzon. Ha bármelyik feltétel hiányzik, a zsarolás nem valósul meg.

Alternatív hipotézist tartalmaz például a Btk. 359. § (1) bekezdése (a „veszélyes 
állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése” elnevezésű 
deliktum). Eszerint: „Aki a) veszélyes állatot engedély nélkül tart, szaporít, elidegenít, 
vagy az ország területére behoz, b) a veszélyes állat tartására vonatkozó jogszabályban 
előírt biztonsági előírást megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel bün
tetendő.” Ezek közül tehát akár egy, akár több feltétel megvalósulása tiltott lesz.

Végül diszjunktív hipotézisre példa lehet a Ptk. 4:123. § (1) bekezdése: „Örökbe fo
gadni – a házastárs kiskorú gyermekének örökbefogadása kivételével – olyan gyermeket 
lehet, akinek a szülei nem élnek, vagy akit a szülei megfelelően nevelni nem képesek.” 
Nyilvánvaló, hogy az örökbe fogadni szándékozott gyermeknek vagy élnek a szülei (leg
alább az egyik szülője), vagy nem élnek; harmadik lehetőség nincs.

A diszpozíció különböző eseteire is bemutatunk egy-egy példát.
A Ptk. 2:12. § (2) bekezdése alternatív diszpozíciót tartalmaz: „A korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül a) tehet olyan 
személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja; b) megkötheti 
a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű 
szerződéseket; c) rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezett
séget vállalhat; d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és e) 
ajándékozhat a szokásos mértékben.” Lényegileg itt önálló normák egy bekezdésben való 
megfogalmazásáról van szó.

A Ptk. 2:25. § első mondata konjunktív diszpozíciót tartalmaz: „Ha cselekvő
képességet érintő gondnokság alá helyezés látszik indokoltnak, és az érintett személy 
vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra vagy annak 
egy részére zárlatot rendel el, és ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel ki.” E norma azt 
mondja ki, hogy a zárlat elrendelése és a zárgondnok kirendelése csak egyszerre lehet
séges: vagy mindkettőt meg kell tenni, vagy egyiket sem.

A Pp. 5. § (2) bekezdés első mondata diszjunktív diszpozíciót tartalmaz, amikor 
arról rendelkezik, hogy „[a] bíróság a nyilvánosságot indokolt határozatával az egész 
tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárhatja, ha az minősített adat, üzleti titok vagy 
külön törvényben meghatározott más titok megőrzése végett feltétlenül szükséges”, mivel 
a kizárás fogalmilag csak vagy az egész tárgyalásról történhet, vagy annak egy részéről, 
egyszerre mindkettőről nem. Hasonlóan diszjunktív diszpozíciót tartalmaz a Pp. 225. § 
(4) bekezdésének első mondata, miszerint „[h]a a bíróság a kérelemnek helyt ad, kiegészítő 
ítéletet hoz, ellenkező esetben a kérelmet végzéssel elutasítja”.
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Végül a jogkövetkezmény szintén háromféle lehet.
Konjunktív jogkövetkezményt határoz meg például a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése: 
„Ha a védett műemléki érték szabálytalan állapota helyreállítással nem orvosolható, a ha
tóság – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a helyszíni szemlét követő 
tizenöt napon belül a védett műemléki értéket érintő bejelentéshez vagy örökségvédelmi 
engedélyhez kötött, de a hatósághoz benyújtott bejelentés vagy engedélykérelem mellék
leteitől eltérően végzett tevékenységek befejezésével megvalósult állapot fennmaradását 
jogszerű hallgatással tudomásul veszi, és örökségvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik.” 
Vagyis az e normában meghatározott magatartás egyszerre két jogkövetkezménnyel jár, 
amelyek egymástól elválaszthatatlanok: a norma pozitív jogkövetkezményként (jogha
tásként) az egyébként jogosulatlanul végzett tevékenység eredménye fennmaradásának 
hatóság általi tudomásul vételét, másrészt – negatív jogkövetkezményként (szankció
ként) – örökségvédelmi bírság kiszabását írja elő.

Alternatív jogkövetkezményt ír elő például a Ptk. 2:51. § (1) bekezdése: „Akit szemé
lyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján – az elévülési időn belül – az eset 
körülményeihez képest követelheti a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; c) azt, hogy 
a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyil
vánosságot; d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyre
állítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való 
megfosztását; e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt 
engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.” E jogkövetkezmények 
bármelyike (adott esetben akár az összes egyszerre) követelhető.

Diszjunktív szankcióról rendelkezik például az erdőről, az erdő védelméről és az er
dőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 85. §-a: „Erdő engedély nélküli vagy 
engedélytől eltérő igénybevétele esetén az erdészeti hatóság fennmaradási eljárást folytat 
le, amelynek során a) ha az igénybevevő által benyújtott dokumentumok alapján az igény
bevétel engedélyezésének feltételei fennállnak, erdővédelmi bírság egyidejű kiszabása 
mellett engedélyezheti a kialakult állapot fennmaradását, vagy b) határidő kitűzésével 
határozatban kötelezi az igénybevevőt – amennyiben az igénybevevő nem ismert vagy 
az igénybevevővel szemben a végrehajtási eljárás sem vezet eredményre, akkor a haszná
latra jogosultat – a helyreállításra.” Vagyis erdővédelmi bírság és helyreállításra kötelezés 
egyszerre nem alkalmazható, a hatóságnak a kettő közül választania kell.

Viszonylag gyakran merül fel az egyes szám – többes szám kérdése is a gyakorlatban. Így 
például a BH2011. 119.-ben  az akkori Legfelsőbb Bíróság azt mondta ki, hogy ha a törvény 
többes számban, illetve többes szám harmadik személyben fogalmaz, akkor a szabályo
zott jogviszonynak mindössze egyetlen alanya nem lehet. Az ominózus döntésben a régi 
önkormányzati törvény azon előírása [1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 39. § (1) bekezdés] 
volt a vita tárgya, amely szerint: „Az ezernél kevesebb lakosú, megyén belüli községek, 
amelyek közigazgatási területét legfeljebb két település közigazgatási területe választja 
el, az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. […] 
A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek – eltérő 
megállapodás hiányában – a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá.” 
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Mivel volt olyan önkormányzat, amely – egy másik önkormányzatnak a körjegyzőségből 
való kiválása után – egyedül szeretett volna a körjegyzőségben maradni, a Legfelsőbb 
Bíróság kimondta: „Társulni, közös körjegyzőség létrejöttéről megállapodni egyetlen 
önkormányzat sem tud önállóan, ahhoz más önkormányzat részvétele is szükséges. 
Az Ötv. 38. § (2) bekezdése is többes számban utal a körjegyzőséghez tartozó községekre.” 
Továbbá: „… egy község körjegyzőséget nem tarthat fenn, körjegyzőségnek tagja nem 
lehet…”

Emellett más problémák is felmerülhetnek a szintaxis szintjén. Az Alkotmány bíróságnak 
például 1990-ben  azt a nyelvtani kérdést kellett eldöntenie, vajon az akkori Btk. 217. §-ának  
azon korábbi rendelkezése, miszerint „aki a Magyar Népköztársaság államhatárát engedély 
nélkül vagy meg nem engedett módon fegyveresen lépi át, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”, hogyan értelmezendő. Úgy-e, hogy a „fegy
veresen” kitétel (és ezáltal a büntetőjogi tilalom) csak a meg nem engedett módon való 
határátlépésre vonatkozik-e (míg az államhatár engedély nélküli átlépése nem fegyveresen 
is tiltott), vagy pedig úgy, hogy a büntethetőséghez mind az engedély nélküli, mind pedig 
a meg nem engedett módon való határátlépés esetén szükséges a fegyveres megvaló
sítás is. Az Alkotmány bíróság úgy ítélte meg, hogy az utóbbi a helyzet. Ha a jogalkotó 
a szimpla engedély nélküli határátlépést is büntetni kívánta volna, akkor a „vagy” szó 
elé egy vesszőt tett volna, így választva el a „fegyveresen” szót mint „hátravetett jelzőt” 
az engedélynélküliségtől.22

Ami a szemantikai (szótani) értelmezést illeti, definíciószerűen megfogalmazva azt mond
hatjuk, hogy 1/A.	a) hétköznapi	nyelvtani	szemantikai	értelmezésnek azt az interpretá
ciós módszert nevezzük, amely során egy adott szó, kifejezés értelmét az alapján határozzuk 
meg, hogy milyen jelentést tulajdonítana az adott szónak, kifejezésnek egy, az adott nyelvet 
átlagos szinten jól beszélő hétköznapi ember.23 Ehhez képest a szakmai terminológián ala-
puló nyelvtani szemantikai értelmezés azt a metódust jelöli, amellyel a szavak, kifejezések 
jelentését azon értelmet figyelembe véve állapítjuk meg, amit egy, az adott szakmában jártas, 
„az adott szakma speciális nyelvét beszélő” személy azoknak tulajdonítana.

Egy jogi normaszöveg szavai rendkívül különböző szakmák terminológiáján belül is 
jelentéssel bírhatnak. Ezek közül azonban értelemszerűen kiemelkedik a jogászi szakma 
terminológiája mint azon nyelvi bázis, amelyet a jogszabályok alkotása során leginkább 
felhasználnak. Ekkor, a speciális jogi	szakmai	nyelvtani	szemantikai	értelmezés	(1/B.) 
során pedig a bíró 1/B.	a) leggyakrabban vagy a csak a jogban jelentéssel bíró jogi szak
szavak, szakkifejezések, vagy a hétköznapitól eltérő, különleges jogi jelentéssel (is) bíró jogi 
terminus technicusok kifejezetten a jogász szakmában bevettnek számító jelentése alapján 

22 E konkrét probléma exponálását lásd: Vinnai Edina (2014): A magyar jogi nyelv kutatása. Glossa Iuridica, 
1. évf. 1. sz. 35. oldal, 14. lábj.

23 Mivel a jogszabályok normái – tipikusan – nemcsak a jogászoknak, hanem (elsősorban) az embereknek 
szólnak, hiszen tőlük várják el, hogy az azokban foglalt rendelkezéseket betartsák, a jogalkotás (jogszabály
szövegezés) során legfőképpen azt kell figyelembe venni, hogy a megalkotandó normaszöveg a hétköznapi 
emberek számára is – a lehetőség szerinti mértékig – érthető és alkalmazható legyen. Ezt a követelményt 
nevesíti a Jszr. 2. §-a, amely szerint: „A jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, vi
lágosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell megszövegezni.”
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dönt a jogértelmezési dilemma feloldása érdekében. Ez az értelmezés nem más, mint jogi 
dogmatikai értelmezés, hiszen ennek során a szavak speciális, a jogászok által egyöntetűen 
elfogadott és elismert jogi jelentését használjuk fel a konkrét esetben felvetődött interpre
tációs probléma megoldása végett.

Szintén a jogi szakmai nyelvtani értelmezéshez (vagyis a jogi dogmatikai értelme
zéshez) tartozik 1/B.	b) a jogszabályi vagy jogági jogelvek szerinti értelmezés is. Mivel 
a jogi norma által kifejezetten megnevezett jogelvek tulajdonképpen (speciálisan tág ér
telmű) dogmatikai kategóriák, vagyis (a jogász szakma által használt) nyelvi elemek, így 
értelemszerűen ezek is a jogi szakmai/dogmatikai nyelvtani értelmezés részét kell, hogy 
képezzék. A jogszabályi jogelvek közé soroljuk nemcsak azokat a jogelveket, amelyek 
mint generálklauzulák kifejezetten egy adott jogszabály értelmezése során bírnak jelentő
séggel, hanem azokat is, amelyek egyszerre jelentik a konkrét törvényre (esetleg rendeletre) 
irányadó elveket és a törvény által felölelt valamely komplett jogág átfogó elveit is.24

Emellett a jogi szakmai (dogmatikai) értelmezéshez a kontextuális értelmezés egy 
bizonyos felfogása is hozzátartozik. A „kontextuális értelmezés” fogalmát ugyanis két ér
telemben is használhatjuk. Tágabb értelemben idetartozik az, amikor a bíróság egy adott 
(akár törvényben, akár rendeletben található) rendelkezés jelentését más (vagy az adott 
jogszabályon belüli, vagy más jogszabályban levő) konkrét rendelkezések alapján, azokkal 
egybevetve, azokra tekintettel, azokkal összhangban állapítja meg [1/B.	b)].

Szűkebb értelemben viszont csak akkor beszélünk kontextuális értelmezésről, ha egy jogi 
norma értelmét azon rendeltetése alapján próbáljuk feltárni, ami pusztán annak a jogi 
normák rendszerében elfoglalt helyéből következik. Így a szűkebb értelemben felfogott, 
par excellence kontextuális értelmezéshez tartozik az, ha például egy jogintézmény vagy 
egy konkrét paragrafusban található szabály értelmét az alapján próbáljuk megállapítani, 
hogy az melyik jogszabályban, azon belül melyik részen, fejezeten, alcímen, esetleg parag
rafuson (szakaszon) vagy bekezdésen belül helyezkedik el – anélkül, hogy más, konkrét 
rendelkezésekkel összevetnénk azt. Például egy polgári jogi rendelkezésnek más (lehet) 
az értelme akkor, ha azt a polgári törvénykönyvben vagy valamely speciális életviszonyt 
szabályozó törvényben vagy a polgári törvénykönyvön belül a dologi jogi vagy a kötelmi 
jogi könyvben (korábban: részben) helyezte el a jogalkotó. (Ez az 5. pontban foglalt ér
telmezést jelenti, amely lényegileg a Savigny-féle felosztásnál ismertetett rendszertani 
értelmezésnek felel meg.)

A tágabb	értelemben	felfogott	kontextuális	értelmezéshez (tehát végső soron a jogi 
szakmai nyelvtani érvekhez) tartoznak még az úgynevezett „lerontó formulák”, valamint 
az úgynevezett teleologikus redukció technikája. Ezek ugyan kétségtelenül tartalmaznak 
logikai elemet is, mégis helyesebb őket a rendszertani (Szabó Imre) vagy kontextuális 
(MacCormick–Summers) értelmezés keretében elhelyezni, mert itt a különböző jogi nor
máknak a jogrendszerben elfoglalt, egymáshoz viszonyított helyéből, azoknak a jogforrási 

24 Az előbbire példa lehet a fogyasztóvédelmi törvényben található termékbiztonságosság elve, a számviteli tör
vénybeli „óvatosság elve”, az ingatlan-nyilvántartási törvény szerinti „okirati elv”, az utóbbira pedig a büntető 
eljárásjogi vádhoz kötöttség vagy a polgári jogi szerződési szabadság vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás 
elve.
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hierarchiában betöltött szerepéből, generalitásából/specialitásából, illetve alkotásuk idejéből 
vonunk le következtetést.25

A „lerontó formulák” az egymásnak ellentmondó jogszabályi rendelkezések (az úgy
nevezett jogszabályi kollízió) feloldására adnak iránymutatást. A gyakorlatban három 
fontosabb ilyen formulát alkalmaznak a bíróságok: a lex superior derogat legi inferiori, 
a lex specialis derogat legi generali és a lex posterior derogat legi priori formuláját, ame
lyek pontosan ebben az „erősorrendben” érvényesülnek.

1. A lex	superior	derogat	legi	inferiori elve értelmében a jogforrási hierarchiában 
magasabb szinten álló szabály lerontja az alacsonyabb szintűt. Tehát ha egy törvényi 
és egy kormányrendeleti rendelkezés ütközik egymással, a törvényt kell alkalmazni, egy 
kormányrendelet és egy miniszteri rendelet ellentéte esetében a kormányrendeletet kell 
alkalmazni stb.

2. A lex	specialis	derogat	legi	generali maximája azt mondja ki, hogy a különös 
szabály lerontja az általánosat. A speciális esetre alkotott norma alkalmazása azért előzi 
meg az általános szabályt, mert a speciális normát kifejezetten azért hozzák létre, hogy 
ne az általános szabály érvényesüljön, hanem a speciális jogviszonyra speciális szabály 
legyen az irányadó. Így például szerzői jogi kérdésekre, amennyiben van a szerzői jogi tör
vényben különös rendelkezés, úgy azt, nem pedig a Ptk. generális szabályait kell alkalmazni. 
Ez az elv azonban csak az azonos szinten álló jogszabályok esetében igaz. A jogforrási 
hierarchia különböző szintjein levő normák esetében a lex superior elve alkalmazandó.

3. A lex	posterior	derogat	legi	priori formulája értelmében az időben később kelet
kezett szabály lerontja az időben korábbit. Ha tehát ugyanarra az életviszonyra egyazon 
jogforrási szinten álló és egyformán generális vagy egyformán speciális jogszabályok is 
tartalmaznak különböző rendelkezéseket, akkor mindig az időben legfrissebb, legújabb 
szabály lesz az irányadó. A jogalkotó (természetesen mindig csak hipotetikus) akaratát 
a leginkább az a jogi norma testesíti meg, amelyet legújabban alkotott, vélelmezhetően azért, 
mert el kívánt térni a régi szabályozástól. Ilyenkor azt feltételezzük (és a valóságban gyakran 
ténylegesen is ez a helyzet), hogy a jogalkotó egyszerűen elfelejtette hatályon kívül helyezni 
az újonnan megalkotott szabállyal ellentétes régi normát. Mindez természetesen nem jelenti 
a régi norma hatályvesztését, de praktikusan nem lehet ugyanarra az életviszonyra két, egy
másnak ellentmondó normát egyszerre alkalmazni. A lex posterior elve tehát ilyenkor arra 
kötelezi a jogalkalmazót, hogy ezen normák közül a legújabbat, legfrissebbet alkalmazza 
addig is, amíg a jogalkotó nem észleli ezt az ellentmondást, és valamelyik norma hatályon 
kívül helyezésével nem orvosolja a jogszabályi kollízió által okozott problémát.

25 Ezen formulák alkalmazása természetesen sokszor nem egyértelmű. Ahhoz ugyanis, hogy eldönthető legyen, 
mikor épp melyiket kell alkalmaznunk, az alkalmazási szituáció előzetes értékelésére van szükség. Így ér
tékelést kíván, azaz szubjektív elemet visz be a bírói ítélkezés és az ehhez szükséges jogértelmezés folya
matába például annak előzetes eldöntése, hogy mi a magasabb norma (magasabb-e a „kétharmados” törvény 
a „feles” törvényhez képest, a miniszterelnöki rendelet a miniszteri rendelethez képest vagy a kormányrendelet 
az MNB-elnöki rendelethez képest), mi a speciális norma (például a cégtörvény és a csődtörvény viszonyában), 
melyik a korábbi jogszabály (az, amit időben korábban fogadtak el, amit időben korábban hirdettek ki, vagy 
amit időben korábban léptettek hatályba), illetve ha ezek az elvek ellentmondásban állnának egymással, akkor 
melyiknek van a másik felett primátusa (például ha egy speciális, de korábban elfogadott/kihirdetett/hatályba 
lépett jogszabály ellentétben áll egy későbbi, de általános jogi normával, akkor a lex specialis derogat legi 
generali vagy pedig a lex posterior derogat legi priori elvét kell-e alkalmazni).
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Végül a teleologikus	redukció technikája az egymásnak ellentmondó elvek és sza
bályok viszonyát rendezi, mégpedig oly módon, hogy az általános elveknek ellentmondó 
konkrét szabályok nem alkalmazhatóak. Ez esetben (az e technikát kifejlesztő Karl Larenz 
szerint) egy úgynevezett rejtett joghézaggal állunk szemben, amely abból adódik, hogy 
névlegesen van ugyan az adott életviszonyra egy konkrét szabály, valójában azonban 
az – a jogelvvel szembeni ellentmondása miatt – nem alkalmazható, azaz ilyenkor – a név
legesen létező konkrét szabály ellenére a jogelvben foglalt általános normatartalom érvényre 
juttatása érdekében – az adott szabály helyett közvetlenül a jogelv alapján kell döntenie 
a bírónak. Megjegyzendő, hogy e formula nem általánosan elfogadott, és alkalmazási fel
tételei (tudniillik hogy mikor tekinthető annyira fontosnak egy általános jogelv, hogy egy 
azzal szemben álló konkrét szabályt is leronthat) is bizonytalanok.

Végül szintén a nyelvtani értelmezés része (1/C.) az egyéb	(nem	jogi)	szakmai	értelmezés 
is. Ez esetben egy szó, kifejezés értelmét nem a hétköznapi vagy a jogi jelentés, hanem va
lamilyen (jogin kívüli) szakma terminológiája alapján állapítjuk meg.

Kérdéses,	hogy amennyiben	eltér	egymástól	a	hétköznapi,	a	jogi	és	az	egyéb	szakmai	
értelem,	akkor	melyiket	kell	ezek	közül	alkalmazni. Általánosságban azt mondhatjuk, 
hogy amennyiben egy szónak, kifejezésnek van jogi jelentése, úgy azt kell figyelembe venni. 
A jogi jelentés minden más nyelvtani értelmet megelőz. Ez nem véletlen: a jog jogi termi
nusokkal dolgozik, így a jogi jelentésnek primátusa van.

A jogi és a hétköznapi jelentés viszonya négyféle lehet:
1. Bizonyos kifejezéseknek csak jogi jelentése van, és ez a hétköznapi emberek szá

mára is egyértelmű („bírósági meghagyás”, „hitelbiztosítéki nyilvántartás”, „önálló 
zálogjog”).

2. Léteznek jogi eredetű és speciális jogi jelentésű, de a hétköznapi nyelvhasználatba 
is átszivárgott (és a jogitól eltérő értelemben is használt) szavak („elévülés”, „ille
tékesség”).

3. Vannak hétköznapi eredetű, de a jog által speciális értelemben definiált szavak 
(„kísérlet”, „dolog”, „csalás”, „gondatlanság”, „gyümölcs”, „szállítmányozás”, 
„képviselet”, „hozzátartozó”).

4. Végül léteznek olyan kifejezések is, amelyeket a jogi szabályozás során is a hét
köznapi értelemben használunk („akadályoz”, „pótol”, „önkéntes”, „egyoldalú”, 
„elismer”).

Ami a jogi és az egyéb szakmai jelentés viszonyát illeti, a helyzet ugyanaz, mint a jogi 
és a hétköznapi kifejezések viszonya vonatkozásában: a jogban (ha van) a jogi értelem 
az irányadó.

Végül a hétköznapi és a nem jogi szakmai értelem ütközése esetén az alapján lehet 
az eltérő jelentések közül választani, hogy milyen jellegű jogszabályban található az adott 
kifejezés. Ha ugyanis az adott szakma vagy annak valamely vonatkozása szabályozásáról 
van szó, úgy az értelmezendő szó szakmai értelme lesz irányadó. Ellenben ha az a jogsza
bály, amely a vizsgált kifejezést tartalmazza, nem ilyen, úgy a hétköznapi szóhasználatot 
célszerű alapul venni.



77A jog (jogi norma) mint nyelvi jelenség. Jogértelmezés

Például a „gyógyszer” fogalma orvosi-farmakológiai szakmai jelentéssel bír az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény („gyógyszertörvény”, Gytv.) vagy a bizton
ságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer
forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény vonatkozásában, de 
hétköznapi értelemben használható a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
(Vht.) 90. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, az ingófoglalás alól mentes gyógyszer fogalma 
esetében – vagyis utóbbi esetben olyan szerek is „gyógyszernek” minősülhetnek (hétköz
napi értelemben), és ezáltal olyan szerek sem foglalhatók le a végrehajtás során, amelyek 
egyébként farmakológiai értelemben nem azok.

III.4.2. A logikai értelmezés

A logikai értelmezés (2.) egy különös érvelési mód, amelynek jellemzője, hogy leginkább 
célzatosan, mégpedig akkor alkalmazzuk, ha a szöveg egyértelmű szó (vagy inkább betű) 
szerinti jelentésével szemben álló (genezisét tekintve pusztán intuitíve helyesnek érzett) 
értelmezési eredményre szeretnénk eljutni. Emiatt a (kvázi) formális logika26 igénybe
vétele rendszerint a hétköznapi józan ésszel is „kiokoskodható”, észszerű megoldást szol
gálja (ebben az értelemben tehát a formális logika maximái mint az emberi racionalitás 
egyetemes törvényszerűségei, valamint a józan emberi gondolkodás szempontjai tulajdon
képpen egybeesnek). A logikai értelmezés további (bár nem kizárólag erre a módszerre 
jellemző) sajátossága, hogy annak alkalmazása gyakran nem explikált, a logikai érveket 
tehát a gyakorlatban a legtöbbször úgy használják fel, hogy nem hivatkoznak kifejezetten 
arra a formulára, amelyet a szöveg értelmezéséhez segítségül hívtak. Akár hivatkoznak 
rá azonban, akár nem, a logikai maximák kiemelkedő jelentőséggel bírnak a jogszolgál
tatásban, nem is elsősorban előfordulási gyakoriságukat, sokkal inkább érveik súlyát 
tekintve. A formális logika ugyanis azon kevés dolog egyike, amelynek szabályai sem 
meg nem kérdőjelezhetők, sem meg nem cáfolhatók, amelyek tehát objektívek (már ha 
egyértelműen megállapíthatók alkalmazási feltételeik)27 és generális jellegűek, mindenkor 

26 A logikai értelmezés valójában nem formális logika, mivel mindig konkrét esetekre vonatkozik, amelyek 
besorolása (például annak megállapítása, hogy mi a „több” és mi a „kevesebb”) elkerülhetetlenül szubjektív. 
Az alkalmazott gondolkodási séma azonban logikai eredetű, így e technikákat a továbbiakban is – a szak
irodalom nagy részével összhangban – egyszerűen „logikai értelmezésnek” nevezzük.

27 Természetesen, ha ezen alkalmazási feltételek megvalósulása nem egyértelmű, mert például azok megállapí
tásához az adott szituáció jellegének előzetes értékelésére van szükség, akkor a logikai formulák sem lehetnek 
segítségünkre abban, hogy objektív módon megállapíthassuk, hogy a kérdéses szöveg mit – vagy sokszor 
inkább: mit (biztosan) nem – jelent.
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és mindenhol (minden jogrendszerben és időtől függetlenül) érvényesek.28 Éppen ezért 
azokban az esetekben, amelyekben alappal hivatkoznak rájuk, tipikusan az értelmezési 
dilemma mikénti feloldásának erős érveit jelentik.

A leggyakrabban alkalmazott logikai formulák az argumentum a minore ad maius, az argu-
mentum a maiore ad minus (e kettőt összefoglalóan a fortiorinak nevezzük), az argumentum 
a contrario, az argumentum a simile és az argumentum ad absurdum, de ezek mellett lé
teznek egyéb logikai maximák is.

1. Argumentum	a	minore	ad	maius:	kevesebbről	a	többre	való	következtetés. Ez egy
részt tiltó jogi normáknál irányadó: ha a kevesebb, azaz a kisebb súlyú, hatású magatartás 
is tilos, illetve ha a kisebb érték is jogilag védett, akkor a több, vagyis a súlyosabb, nagyobb 
hatású magatartás még inkább tilos, a nagyobb érték pedig jogilag még inkább védett lesz, 
akkor is, ha ez utóbbi a jogszabály szövegében nincs szó szerint benne.

Például ha bizonyos dolgokat korlátozottan cselekvőképes személy nem tehet meg, 
akkor ugyanezeket a (teljesen) cselekvőképtelen személy nyilván még kevésbé teheti meg. 
Másrészt ugyanez a maxima vonatkozik a kötelezettség teljesítése alól adott kifejezett 
jogszabályi mentességre is: tehát ha a törvény kimondja, hogy a kevesebb valakinek nem 
kötelessége, akkor ez egyúttal értelemszerűen azt is jelenti, hogy a (kisebbet magában 
foglaló) több sem kötelessége.

28 Ez azonban nem jelenti (nem jelentheti) azt, hogy a logika minden „nehéz esetre” képes megoldást adni, sőt 
az is előfordulhat, hogy éppen ellenkezőleg, egyszerre nem is egy, hanem több, nagyjából egyformán plau
zibilis megoldást ad, amelyek közül objektív módon nem lehet választani. Az ilyen megoldási irányokat, 
elveket, útmutatásokat nevezi von Wright „meta-normáknak”. Wright, Georg Henrik von (1996): Létezik 
normalogika? In Bódig Mátyás – Szabó Miklós szerk.: Logikai olvasókönyv joghallgatók számára. Miskolc, 
Bíbor Kiadó. 124. Ezeknek a „meta-normáknak” az a funkciójuk, hogy segítsék a jogalkalmazást, és a té
teles normaszöveg által homályos módon, ellentmondásosan vagy egyáltalán nem szabályozott kérdéseket 
eldönthetővé tegyék, így szolgálva a jogbiztonságot és a kiszámítható jogszolgáltatást. Vannak azonban 
esetek, amikor elvileg több ilyen „meta-norma” is alkalmazható. Így például az a contrario és az a simile 
joglogikai érvei ugyanazon jogértelmezési dilemma eldöntése során egymásnak ellentmondó konklúzióra 
vezethetnek, de a lex superior, a lex specialis és a lex posterior (nem elsősorban logikai, mint inkább kon
textusalapú) ítélkezési ökölszabályai is más-más megoldást javasolnak egy olyan helyzetben, amikor vala
milyen szempontból ezek közül több is igénybe vehető lehet. Ahhoz tehát, hogy a joghézagokból és a tételes 
jog ellentmondásaiból származó bizonytalanságokat csökkenthessük (ideális, de a gyakorlatban a maga elvi 
tisztaságában meglehetősen ritkán előforduló esetben kiküszöbölhessük), szükségünk van a több, elvileg 
alkalmazható „meta-norma” közötti választást meghatározó szabályra is, vagyis szükségünk van egy „meta-
meta-normára”, amely megmondja, hogy a több „meta-norma” közül mikor melyiket kell a bírónak segítségül 
hívnia. Ez a vezérfonal azonban a végtelenbe tart, hiszen a „meta-meta-normák” is konfliktusba kerülhetnek 
egymással, aminek a feloldásához egy „meta-meta-meta-normára” lenne szükségünk, és így tovább. Ebből 
a regressus ad infinitumból csak úgy tudunk kitörni, ha elismerjük, hogy a jog elvileg sem lehet tökéletesen 
objektív és abszolút módon kiszámítható, vagyis szükségképpen kell, hogy legyenek olyan esetek, amikor 
nem tudható, hogy az adott szituációra melyik (tételes) norma alkalmazandó. A jogban létezik egy bizony
talansági tényező, amit semmilyen jogértelmezés nem tud teljesen megszüntetni, így a jogalkalmazói ítélet 
helyessége is csak valószínűségi alapú lehet. A jogértelmezés (amely a jogalkalmazás előfeltétele) legalább 
a „nehéz esetekben” (amelyek a legrészletesebb rendelkezéseket tartalmazó jogrendszerekben is óhatatlanul 
felmerülnek) valamilyen mértékben értékválasztáson alapul, ami elkerülhetetlenül szubjektivitást visz be 
az ítélkezésbe, ennek következtében pedig a döntés is egy bizonyos mértékben szubjektív lesz. Ezt a szub
jektivitást a jogban korlátok közé lehet szorítani (kizárva például az önkényes, jogi érvekkel védhetetlen 
döntéseket a jogalkalmazás lehetséges eredményei közül), de teljesen kiküszöbölni nem lehet.
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2. Argumentum	a	maiore	ad	minus:	többről	a	kevesebbre	való	következtetés. Ez az elv 
azt mondja ki, hogy ha a több szabad, megengedett, jogilag nem tiltott, akkor a kevesebb 
még inkább szabad, megengedett, jogilag még kevésbé tiltott lesz. Ha például – meghatáro
zott feltételek megvalósulása esetén – jogos védelmi szituációban a megtámadott jogszerűen 
akár ki is olthatja a rá támadó életét, akkor – ugyanezen körülmények között – súlyos testi 
sértést vagy maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést, egészségkárosodást is 
okozhat neki. Vagy ha bizonyos dolgokat még a (teljesen) cselekvőképtelen személy is 
megtehet (például egy nyolcéves gyermek is megkötheti a mindennapi élet szokásos szük
ségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket, vagyis például vehet 
kenyeret a boltban), akkor ugyanezt nyilvánvalóan egy korlátozottan cselekvőképes sze
mély (például egy tizenöt éves gyermek) is megteheti. Továbbá ha a jogszabály a többet 
kötelességként írja elő, akkor azt úgy kell érteni, hogy az annak részét képező kevesebbet 
is az illető kötelességeként tételezte. (Ez elvileg színtiszta formális logika: ha egy halmazra 
igaz n állítás, akkor ez az n állítás a halmaz bármely részhalmazára is igaz kell, hogy legyen. 
Ám azt, hogy a tételes jog praktikusan mégsem tiszta formális logika, jól mutatja, hogy 
kivételek itt is léteznek: például az örökösnek joga van visszautasítani az örökség egészét, 
de nincs joga – a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berende
zési, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök kivételével, ha nem foglalkozik 
hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel – visszautasítani annak egy részét, még akkor 
sem, ha a visszautasított részen nincsenek terhek.)

3. Argumentum	ad	absurdum: ha egy adott értelmezési módszer alapján megállapítható 
értelem alkalmazása révén előálló következmények abszurd, lehetetlen, ellentmondó vagy 
egyértelműen nemkívánatos joggyakorlathoz vagy eseti ítéletekhez vezetnének, akkor ezt 
az értelmet mint nyilvánvalóan alaptalant el kell vetni. (Ha például egy gyermekvédelmi 
tárgyú rendelkezés nem védi, hanem épp ellenkezőleg: még kiszolgáltatottabbá teszi 
a gyermekeket, akkor ezt az értelmet nem szabad alkalmazni, hanem más módszerek 
alapján a nyelvtanitól eltérő értelmet kell keresni.) Ez tehát egy tisztán negatív módszer: 
nem mondja meg, hogy egy adott rendelkezés mit jelent, de képes megmondani, hogy mi 
az, amit biztosan nem jelent.

Például a BH2009. 4.-ben  a Legfelsőbb Bíróság a KRESZ általános balesetelhárítási köte
lezettségét értelmezve jutott arra a belátásra, miszerint abszurd lenne elvárni, hogy a gép
kocsivezető mások jogellenes magatartására is számítson minden helyzetben, és ennek 
lehetőségére tekintettel kell, hogy közlekedjen mindenkor és bármely körülmények között, 
illetve hogy a KRESZ szabályait betartva még akkor is ő legyen felelősségre vonható, ha 
a gyalogos szegte meg a KRESZ előírásait. A BH2009. 12. szerint ha a károsult az igé
nyével (például a károkozó jogi személy megszűnése esetén) a felelősségbiztosítás alapján 
közvetlenül a biztosító ellen nem fordulhatna (miközben a Ptk. szövegének szó szerinti 
értelmezéséből ez következik), akkor az ilyen igényt egyáltalán nem tudná érvényesí
teni, ami nonszensz, a felelősségbiztosítás intézményének értelmével ellentétes lenne. 
A BH2009. 57.-ben  a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet hozó megyei bíróság felfogását 
elvetve azt állapította meg, hogy a jogvesztő határidő leteltét követően semmiféle okból 
nem lehet olyan eljárási cselekményt megtenni, amire ez a határidő vonatkozik, akkor 
sem, ha az ennek alapjául szolgáló tények csak ezt követően jutottak a fél tudomására, 
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mert ebben az esetben a jogvesztő határidő a funkcióját veszítené el, azt, hogy legyen egy 
végső időpont, amikor az ügyet visszavonhatatlanul lezárják. A BH2011. 101.-ben  pedig 
a Legfelsőbb Bíróság arra jutott, hogy a bűncselekménnyel (például súlyos testi sértéssel) 
okozott kár megtérítése iránti igény esetében az elévülési idő túllépése (és az elévülés 
nyugvása miatt ennek ellenére a nyugvást eredményező ok megszűnését követő egy éven 
belül az igény érvényesítése) nem lehetséges, ugyanis a büntetőítéletről az 5 éves elévülési 
időn túl való tudomásszerzés nem minősül menthető oknak, többek között azért, mert 
„a felperes [ilyetén] jogértelmezése esetén [tudniillik ha a kártérítési per megindításának 
feltétele a jogerős büntetőítélet meghozatala és az arról való tudomásszerzés lenne] nem 
lehetne kártérítési igényt előterjeszteni olyan, mást bántalmazó személlyel szemben, aki 
ellen nem is indult büntetőeljárás.” Tehát abszurd lenne az az értelmezés, hogy a büntető
bírósági ítélet bevárása szükséges az igényérvényesítéshez, mert ekkor adott esetben soha 
nem lennének érvényesíthetők egyes kártérítési igények, ami nyilvánvalóan nonszensz 
lenne.

4. Argumentum	a	contrario:	az	ellenkezőből	való	következtetés. Ez komplementer 
életviszonyokra vonatkozik, olyanokra, ahol két élethelyzet lehetséges, és az egyik ki
zárja a másikat. Ebben az esetben, ha a komplementer életviszonyok egyikére van szabá-
lyozás, a másikra viszont nincs, akkor a másik – szó szerint nem szabályozott – életviszonyra 
a szabályozott életviszonnyal ellentétes szabályozás alkalmazandó akkor is, ha ez utóbbi 
már nincs benne a jogszabályszövegben. Így például ha egy jogrendszerben két kategória 
létezik (nagykorú/kiskorú, cselekvőképes/cselekvőképtelen, perképes/perképtelen stb.), 
és csak az egyiket definiálja a jogalkotó, azzal – a contrario – a másikat is szabályozás alá 
vonta, hiszen a másik kategória az elsőbe nem tartozó helyzetekre terjed ki. Vagyis ha csak 
a kiskorúság feltételét szabályozza a jogalkotó, abból is kitalálható, hogy aki e feltételeknek 
nem felel meg, az nagykorú. Ha csak a cselekvőképtelenség eseteit definiálja a jogszabály, 
ebből a contrario következik, hogy minden egyéb esetben az emberek cselekvőképesnek 
minősülnek stb. Nem alkalmazható e formula, ha nem komplementer életviszonyokról van 
szó. Így például a magyar büntetőjogban az életkor szempontjából vannak gyermekkorúak, 
fiatalkorúak és felnőttkorúak, tehát azt nem lehet mondani, hogy aki nem gyermekkorú, 
az felnőttkorú, hiszen lehet például fiatalkorú is. Vagy a magyar polgári jog szerint va
laki lehet cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, így abból, 
hogy valaki nem (teljesen) cselekvőképtelen, még nem következik, hogy cselekvőképes 
lenne, mivel lehet akár korlátozottan cselekvőképes is stb. Az a contrario alkalmazási kö-
rébe a gyakorlatban elsősorban a taxáció értelmezése, vagyis az a következtetés tartozik, 
amelynek során a kimerítő (vagy a bíró által ilyen jellegűként felfogott) felsorolásba nem 
tartozó életviszonyok vonatkozásában a jogalkalmazó megállapítja, hogy az a rendelkezés, 
amely a taxatív felsorolás részét képező életviszonyok körében alkalmazandó, az nem al
kalmazható a felsorolásban nem szereplő életviszonyok eldöntésére. (A leggyakrabban: ha 
jogszabály valamely konkrét magatartást definiál és megtilt, azzal egyúttal arról is rendel
kezik – anélkül, hogy ezt szövegszerűen is megfogalmazná –, hogy az e tilalom alá nem 
tartozó magatartásokat megengedi, vagyis jogszerűnek ismeri el.)

5. Argumentum	a	simile:	a	hasonlóból	való	következtetés. Eszerint ha egy adott életvi-
szonyra van valamilyen jogi szabályozás, akkor ez a jogi norma az ehhez az életviszonyhoz 
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releváns tényállási elemeiben hasonló – de szó szerint nem szabályozott – életviszonyra is 
irányadó (kiterjeszthető) lesz. E formula alkalmazhatóságának kulcskérdése a relevancia 
értelmezése: mikor mondhatjuk azt, hogy két tényállás valamely szempontú hasonlósága 
az értelmezés során relevánsnak tekinthető (hiszen valamilyen szinten minden tényállás 
hasonlít bármely más tényállásra is). Erre nincs sorvezető, ez alapvetően a bíró felfogásán 
múlik, és óhatatlanul szubjektív elemet visz be az ítélkezésbe (csakúgy, mint az a cont-
rariónál például annak megállapítása, hogy egy felsorolás zárt, azaz kimerítő-e, vagy 
csak példálózó, vagy hogy komplementer életviszonyokról van-e szó; az ad absurdumnál 
annak megítélése, hogy egy társadalmi következmény „nyilvánvalóan nemkívánatos”-e; 
az a fortiori két formulájánál annak eldöntése, hogy mi a „több”, „súlyosabb”, veszélye
sebb”, és mi a kevésbé az stb.).

6. Végül vannak egyéb	formulák is. Ilyen például az implied powers („bennfoglalt ha
táskör”) elve, amely szerint, ha egy jogszabály egy adott szerv feladatává tesz valamit, akkor 
az adott szervet az ehhez szükséges hatáskörrel is felruházottnak kell tekinteni, akkor is, 
ha erről sem a szerv ilyetén feladatát szabályozó norma, sem a jogrendszer részét képező 
más norma kifejezetten nem rendelkezik. Vagy ilyen az eiusdem generis elve is, amelynek 
értelmében példálózó felsorolás esetében a jogi norma tárgyi hatálya alá tartozó esetek köre 
a felsorolásban tételesen szereplő tényállási elemeken túl nem bármilyen tényállási elemmel, 
hanem csak olyanokkal bővíthető, amelyek releváns jellemzőikben hasonlóak a megnevezett 
tényállási elemekhez. (Ha jobban belegondolunk, azt láthatjuk, hogy a bennfoglalt hatáskör 
elve valójában az abszurd jogalkalmazás elkerülését hivatott szolgálni, így az ad absurdum 
érvelés részének is tekinthető; míg az eiusdem generis elve lényegileg az a simile érvelés 
egy speciális fajtája.)

Végül rá kell mutatnunk arra az anomáliára, hogy az	argumentum	a	contrario	és	az	ar-
gumentum	a	simile	érvei	valójában	egymással	szemben	álló	maximákat	jelentenek: 
míg az előbbi szerint két életviszony esetében a szabályozott életviszonnyal ellentétes sza
bályozás az irányadó a nem szabályozott életviszonyra, addig az utóbbi szerint a szabályo
zott életviszonyhoz hasonló szabályozás terjeszthető ki a nem szabályozott életviszonyra. 
Mikor kell tehát a hasonló, és mikor az ellenkező szabályozás létére és alkalmazhatóságára 
következtetnünk? Erre a kérdésre valójában nincs egzakt iránymutatás; nagyon sokszor 
a bíró értékfelfogásán, világlátásán, belső meggyőződésén múlik, hogy az a contrario 
vagy az a simile mellett dönt-e, és sokszor egyformán jó érvek vannak mind az előbbire, 
mind az utóbbira. A jog sajátossága, hogy az értelmezés nem ad választ minden „nehéz 
esetre”, így nincs minden jogértelmezési problémának objektív és támadhatatlan megoldása.

Mégis létezik két ökölszabály, amelyek segítséget jelenthetnek hasonló esetekben. 
Az egyik ilyen ökölszabály szerint taxatív (azaz kimerítő, tovább nem bővíthető elemekből 
álló) felsorolásnál úgy célszerű dönteni, hogy mindazon esetekre, amelyek a taxatív fel
sorolásban nincsenek benne, az adott rendelkezés nem alkalmazható (tehát az azzal ellen
kező rendelkezés lesz irányadó – így ha a konkrétan felsorolt eseteket a jogalkotó a jog
szabályszövegben megtiltja, úgy az ott nem szereplő esetekről feltételezni kell, hogy azokat 
egyúttal megengedetté nyilvánította). Példálózó felsorolásnál pedig a példák hasonló más 
példákkal bővíthetők, így a szövegben nem említett, de azokhoz hasonló életviszonyokra 
a jogi norma kiterjeszthető. A másik gyakran alkalmazott ökölszabály szerint ha egy adott 
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jogi norma megszületésekor az az életviszony még nem létezett, amelynek jogi megítéléséről 
(az adott norma ezen életviszonyra történő kiterjeszthetőségéről) kellene dönteni, akkor 
a hasonlóból következtetve érvelhetünk úgy, hogy ha a jogalkotó a későbbi életviszonnyal 
már a jogalkotáskor tisztában lett volna, valószínűleg a hasonlóság miatt arra is alkalmazni 
rendelte volna a megalkotott jogi normát. Ellenben ha ezen utóbbi, nem szabályozott élet
viszony már a hasonló esetre vonatkozó norma megalkotásakor is létezett, és azt a jogalkotó 
mégsem szabályozta, ezt feltehetőleg azért tette, mert kifejezetten azt akarta, hogy arra 
a norma ne legyen alkalmazható.

Például ha egy sajtótörvény elfogadásakor még nem létezett az internet, jó okkal érvel
hetünk úgy, hogy az írott/nyomtatott sajtó és az internetes médiumok hasonlósága miatt 
a sajtóvétségekre vonatkozó szabályozást ki lehet terjeszteni a később kialakult internetes 
médiumokra is, hiszen rágalmazni, uszítani, jóhírnév-sértő állításokat megfogalmazni, 
más képmásával visszaélni mindkettőben lehet. Ám ha az írott sajtóra vonatkozó szabá
lyozás megalkotásakor már létezett az internet, és a jogalkotó ennek ellenére nem vette 
be az internetes vétségeket a sajtóvétségek körébe, úgy alappal gondolhatjuk azt, hogy 
ez a részéről szándékos volt, vagyis azért nem terjesztette ki az írott sajtóra vonatkozó 
szabályokat az internetes (vagy egyes internetes) anomáliákra, mert azokat nem akarta 
megtiltani (például a rágalmazást nem akarta a blogokra, kommentekre stb. kiterjesz
teni – noha megtehette volna).

A BH2009. 57.-ben  például arról kellett a bíróság(ok)nak dönteni, hogy az akkor hatályos 
(ma már hatályát vesztett) választottbírósági törvényben (Vbt.) a választottbírósági ítélet 
érvénytelenítése iránti (az akkori fővárosi/megyei bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozó) 
eljárásban a Vbt. 55. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott 60 napos jogvesztő határidő 
irányadó-e az 55. § (2) bekezdésben felsorolt érvénytelenségi okokból indított eljárásokra 
is (noha ez utóbbi bekezdésben az ott írt okokból indított érvénytelenítési eljárásra ren
delkezésre álló határidő nem volt meghatározva). A jogerős ítéletet egyfokú eljárásban 
meghozó Fővárosi Bíróság véleménye szerint „a felperes a keresetindítással határidőben 
lépett fel, továbbá megjelölt olyan abszolút érvénytelenítési okot is [Vbt. 55.§ (2) bekez
désének b) pontja], amire a jogvesztő keresetindítási határidő nem vonatkozik.” Tehát 
az elsőfokú bíróság szerint a (2) bekezdésben szabályozott érvénytelenségi okok miatt 
indított eljárásra az (1) bekezdésben írt 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható. 
Ez nem más, mint az argumentum a contrario szerinti logikai normaszöveg-értelmezés; 
vagyis az elsőfokú bíróság véleménye szerint mivel a (2) bekezdésben található felsorolás 
más, külön taxáció, mint ami az (1) bekezdésben található, ebből következően direkte nem 
az (1) bekezdésre irányadó szabályt akarta a jogalkotó alkalmazni rendelni (ha ugyanis 
azt akarta volna, akkor arra kifejezetten utal vagy ott megismétli azt). A jogerős elsőfokú 
ítélettel szembeni felülvizsgálati eljárásban viszont a Legfelsőbb Bíróság ezzel ellentétes 
következtetésre jutott: szerinte „alapvetően téves a jogerős ítéletnek az a megállapítása, 
hogy a Vbt. 55. § (2) bekezdésének b) pontjában írt érvénytelenítési okra nem vonatkozik 
az 55. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogvesztő határidő. Önmagában abból a körülményből, 
hogy ez az érvénytelenségi ok egy külön bekezdésben szerepel, nem következik, hogy rá 
nem vonatkozik az érvénytelenítési per megindítására megszabott határidő. Következik 
ez a (2) bekezdésnek abból a megfogalmazásából, hogy a »választottbírósági ítélet 
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érvénytelenítése  arra hivatkozással is kérhető…«, itt az is kitétel nyilvánvalóan arra utal, 
hogy az 55. § egyéb rendelkezései is alkalmazásra kell, hogy kerüljenek.” Ez viszont 
az argumentum a similén alapuló logikai érvelés, amely éppen ellentétes eredményre 
vezet, mint a hasonlóan megindokolható és védhető elsőfokú bíróság általi értelmezés. 
Mindebből jól látszik, hogy korántsem önmagától értetődő az egyik vagy a másik értel
mezési mód preferálása és az azon alapuló döntés. Az pedig, hogy az adott bíróság a több, 
számára rendelkezésre álló (és egymástól eltérő ítélet meghozatalát lehetővé tevő) értelme
zési mód közül melyiket választja, az adott jogértelmezési szituáció előzetes értékelésétől 
(ez pedig saját értékeitől, attitűdjeitől, preferenciáitól, világlátásától, habitusától stb.) függ.

III.4.3. Egyéb értelmezési módszerek a bírói gyakorlatban

Fontos interpretációs módszer a bírói	jog	szerinti	értelmezés (3.) is. Az úgynevezett 
„bírói jog” – mint a II. fejezetben láttuk – három összetevőt foglal magába: az eseti bírói 
döntéseket; a hasonló jellegű szituációkat hasonló módon eldöntő eseti bírói döntések tö
megéből kialakuló úgynevezett bírói vagy ítélkezési gyakorlatot; valamint az írott jogi 
normák általános jellegű és pro futuro értelmezését tartalmazó, a bíróságokra kötelező 
vagy kvázi kötelező úgynevezett absztrakt bírói normákat.29 E három bírói jogi hivatkozási 
alap változatos kombinációkban jelenhet meg egy jogeset eldöntése és az ahhoz szükséges 
törvényértelmezés során. Mindegyik hivatkozási alap esetében igaz azonban, hogy azáltal 
az ilyen értelmezést használó bíróság az eredeti döntéssel járó terhet és a jogértelmezéssel 
járó felelősséget kívánja levenni a saját válláról. Egyértelműen pozitív hatása a bírói jog 
követésének a jogalkalmazás egységességének biztosítása. Ha ugyanis hasonló jogértel
mezési dilemmákat a különböző bíróságok azonos módon (egységesen a korábbi bírói jog 
alapján) döntenek el, azzal az egységes jogalkalmazást, végső soron a jog kiszámíthatóságát 
és a jogbiztonságot szolgálják.

A későbbi bírói döntések értelmezési alapjaként azonban nemcsak a korábbi bírói jog 
valamely (vagy akár mindegyik) eleme, hanem más jogalkalmazó szervek interpretációs 
tevékenységének az eredménye is felhasználható. Ezért a bírói jog szerinti értelmezés 
mellett önálló értelmezési módszerként kell megkülönböztetni az egyéb	jogalkalmazói	
jogértelmezést (4.) is. Ez lehet egyrészt a közigazgatási szervek elvi jellegű határozatai 
szerinti jogértelmezés (4/A.) – ilyen lehet a magyar jogban például egy NAV-iránymutatás; 
másrészt az egyéb belföldi jogalkalmazó szervek jogalkalmazó aktusai szerinti jogér-
telmezés30 (4/B.) – Magyarországon például az alapvető jogok biztosa (2012. január 1-je  
előtt bármely országgyűlési biztos) állásfoglalása; harmadrészt pedig az ítélkező fórum 
államára (annak jogalkalmazó szerveire és/vagy állampolgáraira és egyéb jogalanyaira) 
is kiterjedő szervi hatállyal bíró nemzetközi bírósági vagy egyéb jogalkalmazó szervek 
ítélkezési vagy döntési gyakorlata, illetve eseti döntései vagy ítéletei alapján történő 

29 A magyar jogban ilyennek tekinthető az – 1997 óta nem alkotható, régi – irányelv, elvi döntés, kollégiumi 
állásfoglalás; továbbá a ma is alkotható jogegységi határozat, kollégiumi vélemény, elvi bírósági határozat 
és elvi bírósági döntés is. (Ezeket részletesebben lásd a IV.4.2. fejezetben.)

30 Az „egyéb” szó arra utal, hogy ezen (belföldi) szervek sem közigazgatási hatóságoknak, sem bíróságoknak 
nem minősülnek. Az alkotmány bírósági jogértelmezés mint de facto (negatív) jogalkotó hatáskörrel rendel
kező speciális bírói fórum általi jogi interpretációs tevékenység – mint majd látni fogjuk – nem tartozik ide.
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jogértelmezés  (	4/C.) – ide Magyarországot tekintve tipikusan az Emberi Jogok Európai 
Bírósága (ismertebb nevén a strasbourgi bíróság) gyakorlata vagy ítéletei, illetve az Európai 
Unió Bírósága döntései tartoznak.

Ahogyan azt a III.4.1. fejezetben láttuk, a szűkebb	értelemben vett kontextuális	ér-
telmezés (5.) során egy jogi norma értelmét azon rendeltetése alapján próbáljuk feltárni, ami 
pusztán annak a jogi normák rendszerében elfoglalt helyéből következik. Ez alapján – el
lentétben a jogi szemantikai értelmezéssel, vagyis a jogdogmatikai interpretációval – abból 
vonunk le következtetést a jogi norma értelmére nézve, hogy az hol helyezkedik el a többi 
jogi normához képest, hol van szabályozva a tételes jog rendszerében, vagyis például hogy 
melyik részen, fejezeten, alcímen belül helyezte el azt a jogalkotó. Ez a fajta kontextuális 
értelmezés valójában nem más, mint a Savigny-féle klasszikus módszertani felosztásnál 
ismertetett rendszertani értelmezés (interpretatio systematica).

A teleologikus	értelmezés (6.) szintén azonos a klasszikus módszertani felosztás te
leologikus értelmezésével. Ennek során tehát a bíró a jogszabály objektív célján, társadalmi 
rendeltetésén alapuló jelentését tárja fel, amihez leggyakrabban a törvény címét, preambu
lumát vagy a törvény szövegében benne rejlő azon társadalmi funkciót veszi alapul, amelyet 
a jogszabály betölteni hivatott.

A történeti	értelmezés (7.) szintén megegyezik a hagyományos klasszifikációnál be
mutatott történeti értelmezéssel: ennek révén azt kíséreljük meg megállapítani, hogy mi 
volt a jogalkotó szubjektív akarata, a törvényhozó belső szándéka az adott jogi normával. 
Ez esetben a bíró hivatkozhat a jogszabály indokolására (7/A.), a törvény-előkészítési anya
gokra (travaux préparatoires, Materialen, legislative history) (7/B.), esetleg minden külsőd
leges forrás megidézése nélkül általánosságban a „törvényhozó szándékára”, a „jogalkotó 
[’nyilvánvaló’ vagy ’feltehető’] akaratára” (7/C.), vagy a jogszabály vagy a jogi rendelkezés 
keletkezés- és változástörténetére (7/D.). Mivel – ahogyan azt a III.2. fejezetben láttuk – va
lójában a „jogalkotói akarat” egy fikció, ezért e módszer gyakorlati alkalmazása számos 
problémát vethet fel, így használata csak akkor indokolt, amennyiben más módszerek al
kalmazása vagy nem vezet eredményre, vagy nyilvánvalóan helytelen eredményre vezet.

A jogtudományi-jogirodalmi	értelmezés (8.) valamilyen konkrét jogtudományi 
munka alapján dönti el a felmerülő értelmezési problémát, ideértve nemcsak a jogtudományi 
monográfiákat, tankönyveket, tanulmányokat, cikkeket stb., hanem a kommentárokat, to
vábbá a pozitív jognak nem minősülő, már hatályukat vesztett korábbi, hasonló tárgykört 
szabályozó jogi normákat és még hatályba nem lépett (vagy már soha hatályba nem lépő 
egykori) jogszabálytervezeteket is.

Külön interpretációs metódusként fogható fel az alkotmányos	alapjogok,	alapelvek,	
alapértékek,	alkotmány	bírósági	határozatok	alapján	történő	jogértelmezés, röviden 
„alapjogi értelmezés” vagy „alkotmányos értelmezés” (9.), amelynek során (ha az adott 
jogrendszerben ilyen van) az alkotmányban (alkotmánytörvényben vagy -törvényekben) 
megtalálható alkotmányos jogokat, az azokból levezethető alapelveket, illetve az alkotmány-
bíróság (vagy egyéb, alapjogi absztrakt normakontrollra feljogosított szerv) által megfogal
mazott alkotmányos alapértékeket, továbbá egyes konkrét alkotmány bírósági határozatok 
(vagy egyéb, az alkotmányos alapjogok és alapelvek betartásán őrködő szervek által hozott 
döntések) konkrét rendelkezéseit hívjuk fel egy jogszabályszöveg „valódi”, gyakran a szó 
szerinti értelemtől eltérő jelentésének megállapítására.
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A nemzetközi	egyezmények	szerinti	értelmezés (10.) során értelemszerűen a nem
zetközi egyezmények alapján állapítjuk meg a belső jog jelentését. Ez azonban csak akkor 
alkalmazható, ha a belső jog valamely normája révén az adott egyezményt becikkelyezték, 
a belső jog részévé tették. Elviekben nem kizárt egy olyan szerződésre való hivatkozás sem 
(mintafelmutató jelleggel), amely nem képezi részét a belső jognak, de ennek gyakorlati 
jelentősége elhanyagolható.

Az összehasonlító	jogi	értelmezés (11.) egy rendkívül diffúz érv, amelybe elviekben 
beletartozik a más országok jogszabályaira való általános hivatkozás, általában a nemzet
közi jogi gyakorlatra vagy (az Európai Unió, illetve az Európa Tanács tagállamai vonat
kozásában) az „európai jogi gyakorlatra” (esetleg ezen belül más konkrét államok vagy 
a „demokratikus országok” ítélkezési gyakorlatára, jogszokásaira, a „demokratikus jog
rendszerek”, a „modern jogállamok” vagy akár a „zsidó-keresztény kultúrkör országai” 
jogszabályaira, ítélkezési gyakorlatára vagy szokásaira) való utalás, de idesorolandó a jog
értelmező döntés igazolása során egy-egy konkrét külföldi jogrendszer valamely konkrét 
jogszabályának vagy egyedi jogi rendelkezésének (általában) illusztrációként való, más 
interpretációs érveket megerősítő jellegű megidézése is.

Az általános	jogelvek	fényében	történő	értelmezés (12.) esetén a kérdéses jelentésű 
normaszöveg értelmének megállapításához olyan jogelveket használunk, amelyek mint jogi 
értékek kívül állnak egyes törvények vagy rendeletek szövegén, amelyeket tehát anélkül 
fogadunk el az egész jogrendszerre nézve irányadónak, hogy azok explicit jogszabályi ki
fejtést kapnának. Ezek értelemszerűen nem részei (mert nem lehetnek részei) a jogszabályi 
nyelvi szövegeknek, így nem is sorolhatók be a jogi szakmai nyelvtani (vagyis a dogmatikai) 
értelmezés körébe. Ilyen például a magyar jogrendszerben is jól ismert, de kifejezetten 
semmilyen jogszabályban le nem írt elv, miszerint „a jog nem tudása nem mentesít a fe
lelősség alól”, vagy az, hogy „amit a jog kifejezetten nem tilt, azt szabad” (amely utóbbi 
a jogbiztonság és jogállamiság egyik legfontosabb garanciája is egyben); de ilyen a bírói 
eljárásokra irányadó bírói döntési kötelezettség is.

A szubsztantív	értelmezés (13.) esetében a jogi norma „valódi”, kívánatos jelenté
séhez (vagy nemkívánatos jelentése elvetéséhez) olyan érvek alapján jut el a jogalkalmazó, 
amelyek a társadalom értékhierarchiájában kitüntetett helyen álló, a társadalom egésze által 
egyöntetűen alapvetőnek tartott meghatározott értékek szolgálatát és érvényesítését vállalják 
fel. Ilyen értékek lehetnek bizonyos kardinális jellegű erkölcsi elvek, igazságossági szem
pontok, társadalompolitikai megfontolások, az egyenlőség eszméje (vagy annak valamely 
markáns és a társadalom egészében bevett felfogása), hasznossági kritériumok (például 
gazdaságossági szempontok, a közérdek érvényesítése vagy pusztán a többség érdekeinek 
a képviselete) stb. Ezek az értékek tehát olyan értelmezési szempontokat jelentenek, ame
lyeket „végső esetben”, azaz akkor vehet (vagy ha nem is vehet, de vesz) igénybe a bíró, 
amikor a szöveg szó szerinti értelmének felhasználásával igazságtalan, méltánytalan, a köz
erkölccsel vagy a gazdasági racionalitással ellentétes eredményre vezető, a közérdeket sértő 
vagy hasonló defektusokkal terhelt döntést kellene hoznia (és nem akar ilyet hozni), továbbá 
az adott esetben más értelmezési módszerek sem jelentenek számára segítséget ahhoz, hogy 
ne kelljen ilyen (igazságtalan, méltánytalan stb.) ítéletet felvállalnia. E módszer tehát va
lójában több mint jogértelmezés: az a hatályos jog lerontása, a tételes jog alkalmazásának 
mellőzése annak nyílt igazságtalansága, erkölcstelensége stb. miatt.
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Végül létezhetnek olyan egyéb,	jogrendszer-specifikus	értelmezési	módszerek (14.) 
is, amelyek a fenti kategóriákba nem fértek bele. Ezek olyan érvek, amelyek praktikusan 
csak bizonyos jogrendszerek bírói gyakorlatában fordulhatnak elő. A magyar jog vonatkozá
sában a legfontosabb ilyen metódus a közösségi (európai uniós) jog (akár az elsődleges, akár 
a másodlagos jogforrások, illetve jogi aktusok) szerinti interpretáció.31 Más jogrendszerek 
vonatkozásában azonban más speciális, az előbbi kategóriákba be nem sorolható módszerek 
alkalmazása – például föderatív államokban a tagállamok jogi normáinak a különböző 
jellegű szövetségi joganyagok (alkotmány, törvények, bírói gyakorlat stb.) alapján történő 
értelmezése – is lehetséges.

Természetesen az előbbiekben bemutatott argumentációs fogások nem „tiszta” módszerek. 
Ezek a gyakorlati érvelés során gyakran átfedik egymást, elhatárolásuk épp ezért mindig 
csak viszonylagos lehet.32 Így például a kontextuális értelmezés tágabb értelemben nem 
más, mint nyelvtani értelmezés, szűkebb értelemben (amikor egy adott rendelkezés ér
telmét az alapján próbáljuk meghatározni, hogy milyen célokat szolgáló, milyen rendel
tetéssel bíró jogintézmények körében helyezte el azt a jogalkotó) viszont a teleologikus, 
kisebb részben a történeti értelmezéshez áll közel. Egy főszabály/kivétel konstrukció 
(vagy egy főszabály/kivétel/alkivétel konstrukció mint egy tétel negációjának negációja 
eredményeképpen a tétel alkalmazása), illetve a szubszidiaritás elvének alkalmazása lo
gikai (utóbbi halmazlogikai) művelet is, de mivel tételes jogi rendelkezések egymással 
való összevetéséről van szó, ezért mi a – tág értelemben vett – kontextuális értelmezéshez 
soroljuk. Ugyanígy a logikai szabályok a nyelvi jelentéseken alapulnak, ezen belül pedig 
az argumentum a simile (és annak részeként az analógia) a hétköznapi józan észnek, 
a hétköznapi nyelvhasználatnak a betű szerinti, szigorú értelmet meghaladó alkalmazását 
jelenti; továbbá az argumentum a simile és az argumentum a contrario mindig kontextus-
alapú, tehát részben a (tágabb értelemben vett) kontextuális, azaz a nyelvtani értelmezés 
része.33 Ezenkívül az argumentum ad absurdum mindig valamihez képest ad abszurd 
eredményt, illetve ezt az eredményt mindig valamihez képest értékeljük abszurdnak, 

31 E vonatkozásban abból indulunk ki, hogy a közösségi jog nem azonosítható a magyar jogalkotó szervek által 
létrehozott „belső joggal”. Ennek alapjaként lásd például: Jakab András (2007): A magyar jogrendszer szer-
kezete. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 228.; Szilágyi Péter (2003): Jogi alaptan. Budapest, Osiris 
Kiadó. 248.

32 Ez már csak azért is így van, mert a bíróságok az alkalmazandó jogszabályi rendelkezés értelmének a fel
tárásához igénybe vett módszereket csak a legritkább esetben nevezik nevükön, és ennek következtében 
az explikálatlanul maradt, az adott eset eldöntése érdekében alkalmazott metódusokat az elemzőknek utólag 
kell rekonstruálniuk és besorolniuk valamely létező kategória alá.

33 Az úgynevezett „lerontó formulákról” pedig már korábban megjegyeztük, hogy azok átmenetet képeznek 
a logikai és a tág értelemben vett kontextuális értelmezés között, mivel logikai alapon oldanak fel jogszabá
lyok közötti kollíziókat, tehát a jogi normák egymás közötti (kontextuális) ellentmondásait logikai alapon 
küszöbölik ki. (Mi a fentiek szerint a – tág értelemben felfogott – rendszertani/kontextuális értelmezéshez 
soroltuk őket.)
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ez a valami pedig vagy a jogalkotó „feltehető” vagy „nyilvánvaló” szándéka, vagy a jog
szabály társadalmi rendeltetése, célja, vagy valamilyen szubsztantív érték.34

De maga a történeti és a teleologikus értelmezés sem határolható el mindig egzakt 
módon egymástól, ugyanis egyrészt a jogalkotó szándéka rendszerint objektíve megjelenik 
a szövegben, abszorbeálódva, feloldódva a jogszabály társadalmi rendeltetésének megha
tározásában vagy kinyilvánításában,35 másrészt a törvény szövegszerű célja, rendeltetése 
általában a jogalkotó szándékából mint forrásból származik. Továbbá a [becikkelyezett, 
tehát belső joggá (is) tett] nemzetközi egyezmények szerinti, illetve az EU-jog szerinti 
értelmezés is egyfajta kontextuális értelmezés, mivel a törvény, rendelet alkalmazását 
a (törvénnyel kihirdetett) nemzetközi egyezménnyel, illetve a közvetlenül hatályos jognak 
minősülő EGK vagy EK rendelettel vagy egyéb közvetlenül hatályos normákkal, illetve 
más, a belső jog által elfogadott EU-s jogi normákkal való összevetés alapján állapítjuk 
meg. Ezek külön értelmezési módszerként történő definiálását a tisztán belső jogi normák 
kontextusalapú vizsgálatához képesti specialitásuk indokolja. Így például az, hogy a nem
zetközi jog, még ha be is cikkelyezték, nem csak (sőt elsősorban nem) belső jog, az EU-s 
jog pedig sui generis jog, tehát nem belső jog, még akkor sem, ha közvetlenül hatályos 
is. Az EU Bírósága döntéseire vagy ítélkezési gyakorlatára való hivatkozást a 14., egyéb 
[uniós (közösségi) jog szerinti] értelmezésnek, nem pedig nemzetközi bírói fórum sze
rinti értelmezésnek tekintjük, egyrészt azért, mert az EU-jog nem nemzetközi jog, más
részt azért, mert az Európai Bíróság értelmezése, ítéletei szorosan tapadnak az EU jogi 
aktusaihoz, azoktól mint az Európai Unió jogrendszerének részei, elválaszthatatlanok. 
Ezenkívül az ítélkező fórum államára is kiterjedő szervi hatállyal bíró nemzetközi bí
rósági vagy egyéb jogalkalmazó szervek ítélkezési vagy döntési gyakorlata, illetve eseti 
döntései vagy ítéletei alapján történő jogértelmezés részét képezhetné a „rendes” bírói 
jog szerinti értelmezésnek is; az általános jogelvek fényében történő érvelés pedig alapját 
tekintve nem más, mint a jog egésze által befogadott meghatározott szubsztantív elvekre 
való hivatkozás.

III.5.	A	jogalkalmazás	folyamata

A jogalkalmazás nem más, mint a tételes, jogszabályokban foglalt jogi normák érvényre 
juttatásával történő állami (bírósági, közigazgatási stb.) döntéshozatal.

A jogalkalmazásnak négy nagy része (eleme, mozzanata) van: 1. az úgynevezett törté-
neti tényállás megállapítása [idetartozik a releváns (azaz bizonyítandó) tényállási elemek 

34 Például a taxatív/exemplifikatív felsorolás megkülönböztetése révén igénybe vett a contrario vagy a simile 
érvelés – a logika szabályain túl – azon alapul, hogy a történeti és a teleologikus értelmezést felhasználva 
egyáltalán az adott felsorolást a jogalkotó szándéka és a jogszabály célja szerint (továbbá értelemszerűen 
a szintaktikai nyelvtani értelmezés révén) kimerítőnek vagy példálózó jellegűnek tekintjük-e; illetve két külön 
szabályozott, de ténylegesen hasonló életviszonyt vagy jogviszonyt úgy tekintünk-e (megint csak nyelvtani 
és történeti, illetve teleologikus értelmezés alapján), mint amelyek azért szabályoztatnak külön, mert más-más 
jogkövetkezményt kívánt azokhoz a jogalkotó fűzni, és ezért az egyikben előírt jogkövetkezmény a másikban 
az a contrario elve alapján nem alkalmazható, vagy úgy, mint amelyek – külön való szabályozottságuk el
lenére – egymáshoz hasonlóak, így hasonló módon is kell alkalmazni azokat, tehát az egyikre irányadó jog
következmény irányadó lesz a másikra is.

35 Tehát a történeti, a jogalkotó szándéka szerinti értelem sokszor objektiválódik magában a törvényszövegben.
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kijelölése, továbbá ezen tényállási elemek megállapítása és bizonyítása]; 2. a jogi normák 
meghatározása (ennek része az alkalmazandó jogi normák megtalálása, illetve ezen 
jogi normák értelmezése); 3. a döntéshozatal [vagyis először a megtalált és értelmezett jogi 
normák alapján annak eldöntése, hogy a megállapított és bizonyított tényállás kimeríti-e 
a norma hipotézisében foglaltakat, vagyis a norma a konkrét esetben alkalmazandó-e, má
sodszor pedig ennek alapján a konkrét döntés meghozatala (például a vádlott elítélése vagy 
felmentése, a felperes keresetének elutasítása vagy az alperes kötelezése stb.)]; 4. a döntés 
indokolása, azaz annak utólagos igazolása, hogy a meghozott döntés helyes, de legalábbis 
védhető (idetartozik különösen a bírósági ítélet indokolásának megfogalmazása).

A jogalkalmazás e részei vagy mozzanatai nem (feltétlenül) időben egymást követő 
folyamatok vagy szakaszok, hanem olyan logikai lépések, amelyek a jogalkalmazás szerves 
részét képezik, ám azok részben időben egybeeshetnek, illetve párhuzamosan folyhatnak, 
részben ezen mozzanatok a valós eljárásokban többször, újra és újra lefolytathatók. Attól 
függően, hogy hogyan viszonyulunk a jogalkalmazás e műveleteihez, eltérő modelleket 
dolgozhatunk ki a jogalkalmazás tényleges gyakorlatára nézve.

A	jogalkalmazás	klasszikus	modellje (1.) az úgynevezett szubszumpciós	szillogizmus: 
egy életbeli tényállás valamely jogi norma hipotézise alá rendelése. Eszerint először meg
állapítjuk, hogy mi történt (felvesszük a bizonyítást), majd kikeressük az adott tényállásra 
illő jogi rendelkezést, végül megállapítjuk, hogy a konkrét történeti tényállás megegyezik-e 
a jogi norma hipotézisében foglalt absztrakt tényállással; ha igen, alkalmazzuk a normát, ha 
nem, akkor nem alkalmazzuk. Összességében tehát e modell szerint összevetjük az életbeli 
és a törvényi tényállást, és ha a kettő egyezik, akkor a törvényi tényállás megsértése esetére 
előírt szankciót szabjuk ki az életbeli tényállás megvalósítójával (a jogi norma megsértő-
jével) szemben. Itt valójában egy szillogisztikus következtetésről van szó, ahol is van két 
kiinduló tételünk (premisszánk), amelyből a felső tétel egy normapropozíció (normaszöveg), 
az alsó tétel egy történeti tényállás (valamely megtörtént esemény), amelyek konklúziója 
a bíró által meghozott ítélet lesz.

Például a felső tétel (első premissza) az a normapropozíció, miszerint „aki másnak jogelle
nesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni” (Ptk. 6:519. §); az alsó tétel (második premissza) 
pedig az az életbeli tényállás, miszerint valaki (X személy) bement más (Y személy) ve
teményesébe, és szétdúlta azt. Ez utóbbit mint konkrét esetet meg kell feleltetni az abszt
rakt törvényi tényállásnak. Például azt kell mondani, hogy a károkozó ezt jogtalanul 
tette, a károsult pedig ténylegesen pénzben kifejezhető kárt szenvedett – ez esetben tehát 
a konkrét esetre alkalmazható lesz a Ptk. 6:519. §-a  (mivel X jogellenesen kárt okozott 
Y-nak). Az úgynevezett középfogalom a „jogellenes károkozás”, amely tehát megvan mind 
a konkrét életbeli tényállásban, mind az absztrakt jogszabályi hipotézisben; ekkor levonható 
az a konklúzió, hogy X – ezen jogszabályi norma szankciójának alkalmazásaként – valóban 
köteles Y-nak  kártérítést fizetni.

Ugyanez természetesen negatív eredménnyel (a történeti és a jogszabályi tényállás 
meg nem felelése miatt a szankcióalkalmazás elmaradásával) is működik. Így ha X tűz
oltóként ment be Y veteményesébe azért, hogy Y házát eloltsa, és így okozott kárt neki, 
akkor hiányzik a törvényi tényállásban szereplő jogellenesség, ennek következtében pedig 
a norma nem alkalmazható, így X-szel szemben szankció sem szabható ki. Mindez így 
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nézne ki: a felső tétel (első premissza) továbbra is az a normapropozíció, amely szerint „aki 
másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni”; az alsó tétel (második premissza) 
az az életbeli tényállás, amely szerint X nem jogellenesen okozott kárt Y-nak; a konklúzió 
pedig az lesz, hogy X nem köteles Y-nak  kártérítést fizetni (legalábbis a Ptk. 6:519. §-ra  
alapított jogcímen nem).

A jogalkalmazás klasszikus modellje szerint a felső és az alsó tétel nemcsak a szűkebb jog
alkalmazási (döntési) folyamat kiindulópontja, hanem egyúttal a jogértelmezés, valamint 
a ténymegállapítási folyamat végeredménye is, amely egyéb szillogisztikus következtetések 
láncolata révén áll elő.

Ez a modell azonban a valóságban nem működik, mert ahhoz az kellene, hogy először 
minden történeti tényállítási elemet megállapítsunk (minden tényt bizonyítsunk), és csak 
utána keressük meg azt a jogi normát, amelyre az adott tényállás alkalmazható lenne. Ahhoz 
viszont, hogy a bírói döntéshozatal a gyakorlatban működőképes legyen, szükség van arra, 
hogy az élet végtelen számú tényéből csak azokat állapítsuk meg és bizonyítsuk, amelyek 
a norma alkalmazása szempontjából relevánsak, azaz már előzetesen szükség van egy nor
mára, hogy a tények végtelen tengeréből szelektálhassunk. A tényállás megállapítása nem 
történhet másként, csak úgy, hogy a bíró eleve tisztában van vele, milyen normát (vagy 
legalábbis a normák mely körét) kell majd alkalmaznia, és eleve ennek fényében igyekszik 
a releváns tényeket meghatározni és bizonyítani. Ehhez viszont azt kell tudnia, hogy mely 
jogszabály alkalmazása lesz releváns – ami viszont legalább a legelemibb tények ismerete 
nélkül úgyszintén nem lehetséges. Ebből a logikai circulus vitiosusból két alternatív modell 
alkalmazásával lehet kitörni, amelyekben közös, hogy a klasszikus szubszumpciós szillo
gizmust naiv, mechanikus, a bírói jogalkalmazás valós természetét figyelembe nem vevő 
modellnek tartják.

Az egyik ilyen modell szerint (2.) a tényállítás megállapítása és a jogi rendelkezés kikere-
sése fogaskerékszerűen egymásba kapcsolódó, egymást inspiráló folyamatként megy végbe, 
azaz sem a tényállás megállapítása, sem a jogi norma értelmének és ezáltal a konkrét esetre 
való alkalmazhatóságának a feltárása nem mechanikusan (vagy időben) elkülönülő, hanem 
egyszerre történő, egymásra épülő folyamat.36 A másik újabb modell értelmében pedig (3.) 
a jogalkalmazói tevékenység nem(csak) logikai, hanem értékelő és intuitív tevékenység is. 
A folyamat megfordul: először van meg a konklúzió (a helyesnek tartott ítélet), és ehhez 
keresi vissza a bíró a premisszákat, amelyekből eljuthat az – élettapasztalata, valamint jogi 
és egyéb (szociológiai, pszichológiai stb.) ismeretei, továbbá erkölcsi felfogása vagy általános 
habitusa – alapján intuitíve helyesnek érzett ítéletig. E modellben tehát a bíró kialakít valami
lyen hipotézist, és onnantól kezdve ehhez a hipotézishez ragaszkodik alapvetően jogérzékére 
és intuíciójára hagyatkozva.37

Végül e helyütt kell megvilágítanunk a különbséget a jogértelmezés és a jogi argumentáció 
(jogi érvelés) fogalmai között. A jogértelmezés a jogi norma értelmének a konkrét esetre 

36 Ezt vallotta például Karl Engisch.
37 E felfogás legfontosabb képviselői Chaïm Perelman és Jerome Frank voltak, neves kortárs képviselője pedig 

Rüdiger Lautmann.
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való feltárása; a jogi	argumentáció pedig a norma (adott módon és értelemmel való) al-
kalmazásának utólagos igazolási kísérlete, lényegében egy valószínűségi érvelés annak 
igazolására, hogy a konklúzióhoz keresett premisszák helyesek, és azokból racionálisan 
levezethető a konklúzió helyessége is. Ahogy az előbbiekben láttuk, a bírók a gyakorlatban 
alapvetően jogi argumentációt végeznek, azaz nem „tiszta lappal” próbálják valamilyen 
helyes értelemmel felruházni a normapropozíciót, hanem a konkrét eset konkrét körülmé
nyeinek (például a felek élethelyzetének) a fényében kívánnak helyes (igazságérzetüknek 
és világlátásuknak megfelelő), de természetesen racionális érveléssel igazolható döntést 
hozni, és ehhez az eleve meghozott (intuitív) döntéshez keresnek olyan érveket, amelyeket 
egy külső személy is megfelelőnek fogad el, amelyet tehát „meg tudnak védeni”.

Olyan döntést azonban, amely semmilyen racionális alapon nem igazolható, a bírók nem 
hoznak, nem hozhatnak, mert az igazolási kényszer (az indokolási kötelezettség) miatt az nem 
lenne védhető, azaz önkényes lenne. A nem önkényes (valamely érveléssel levezethető) íté
leti verzióknak azonban így is széles köre áll a bírók rendelkezésére (mint láttuk, 14 nagy 
érvelési módszer rengeteg technikája használható ehhez), így azonos vagy rendkívül hasonló 
ügyekben is – különböző módszerek felhasználásával – eltérő ítéletek születhetnek. A jog 
kiszámíthatósága, az ítéletek megjósolhatósága tehát (különösen az úgynevezett „nehéz 
esetekben”, amelyek jogi megítélése eleve vitatott lehet) nagyobb részt fikció.

III.6.	A	joghézag	és	az	analógia

Joghézagról akkor beszélünk, ha egy adott életviszonyt a jogalkotó szabályozás alá von 
(vagyis az életviszonyra van jogi norma), ám ennek valamely szegmensét véletlenül elfelejti 
szabályozni. Ez szó szerint „hézagot” jelent a jogi normák rendszerében: miközben az adott 
szegmensre nem létezik szabályozás, az adott életviszony többi szegmensére igen.

Fontos, hogy joghézag csak véletlenül keletkezhet. Ha ugyanis a jogalkotó szándékosan 
hagy szabályozatlanul egy részterületet, úgy az nem joghézag, hanem a jogalkotó által tuda-
tosan megengedett dolog lesz, ahol a jogalanyok szabadon cselekedhetnek (hiszen ami nem 
jogellenes, azt szabad). Kisebb-nagyobb rendszerességgel előfordul azonban, hogy a jog
alkotó – a szabályozási környezetből megállapíthatóan – szabályozni kívánta ugyan a kér
déses életviszony egészét, ám annak valamely szegmense vonatkozásában mégsem alkotott 
szabályt. E hiátus keletkezhet a szabályozás megalkotásakor (ez esetben úgynevezett eredeti	
joghézagról beszélünk), vagy később, a társadalmi-gazdasági-technikai változások hatására 
is (ez az úgynevezett származékos	joghézag esetköre).

A joghézag kitöltésének módja az analógia. Analógia esetében tehát – a jogalkotó által 
nem szándékolt módon – valamely életviszonyra nincs szabályozás, ezért azt a jogalkalmazás 
során – az adott eset eldönthetősége érdekében – magának a bírónak kell megalkotnia. 
Az analógia tehát nem más, mint a joghézag kitöltése, kvázi bírói jogalkotás, a jogalkotói 
mulasztás pótlása. (Ha van szabályozás, csak az nem egyértelmű, úgy nem beszélhetünk 
a jog hiátusáról, vagyis nem áll fenn joghézag. Ez esetben a kétséges jelentésű vagy több
értelmű norma értelmezésére kell, hogy sor kerüljön, amelyre a III. 4. fejezetben bemutatott 
módszerek állnak a bíró rendelkezésére.) Attól függően, hogy a bíró mi alapján alkotja meg 
a hiányzó normát, beszélhetünk törvényi analógiáról és jogi analógiáról.
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Törvényi	analógia (analogia legis) esetében a kérdéses életviszony adott vonatkozá
sára ugyan nincs (semmilyen) szabályozás, ám egy hozzá hasonló életviszonyra van. Ebben 
az esetben a bíró ezen más, létező jogi norma szempontként történő felhasználásával tölti 
ki a szabályozási hiátust, és az így megtalált (megalkotott) norma alapján dönti el az előtte 
fekvő ügyet. Ekkor tehát a bíró feladata az, hogy beleképzelje magát a jogalkotó helyébe, 
és olyan döntést hozzon, amilyet szerinte maga a jogalkotó is hozott volna (amilyen normát 
a jogalkotó a jogszabályba foglalt volna), ha nem felejti el szabályozni az adott életviszonyt. 
Vagyis a bíró nem a saját értékei, jogfelfogása stb. alapján tölti ki a joghézagot, hanem úgy, 
ahogyan maga a jogalkotó is – szerinte – kitöltötte volna, ha észrevette volna ezt a hiátust. 
Ennek érdekében a más – de hasonló – életviszonyra vonatkozó normát nem egy az egyben 
alkalmazza a bíró, nem az alapján hozza meg az ítéletet (ez ugyanis ennek a másik nor
mának az egyszerű kiterjesztő értelmezése lenne, amelyet a nyelvtanin kívüli bármely 
jogértelmezési módszer alapján megtehetne), hanem e másik norma igazolási elveit, annak 
megalkotásának jogpolitikai indokait mérlegeli, és ezek figyelembevételével alkot egy olyan 
hipotetikus szabályozást, amelyet feltehetőleg maga a jogalkotó is alkotott volna, ha nem 
felejti el szabályozni a kérdéses életviszonyt.

A	jogi	analógia (analogia iuris) ezzel szemben akkor alkalmazható, ha a véletlenül nem 
szabályozott életviszonyhoz hasonló életviszony(ok)ra sincs semmilyen szabályozás az adott 
jogrendszerben. Ekkor a jogrendszer általános elveiből, a jogi kultúra jellegzetességeiből 
kell a bírónak arra következtetnie, hogy feltehetőleg hogyan szabályozta volna a jogalkotó 
a kérdéses életviszonyt.

Mivel modern jogrendszerekben aligha képzelhető el, hogy nemcsak egy adott életvi
szonyra, hanem ahhoz bármilyen szempontból hasonló más életviszonyokra se legyen jogi 
szabályozás, ezért ma már analogia iuris igénybevételére a gyakorlatban nincs lehetőség. 
Az analogia legis viszont létezik, és ha azt a bírók alkalmazzák, úgy a joghézag kitölté
sével, a hiányzó norma pótlásával – gyakorlati értelemben – mindig jogalkotást végeznek. 
Mivel a bírónak döntési kötelezettsége van (a bíró nem mondhatja azt, hogy az elé kerülő 
ügyet nem dönti el), ezért a törvényi analógia alkalmazására még a legprecízebb tételes 
jogi szabályozással rendelkező jogrendszerekben is időnként sor kerül; és ha sor kerül rá, 
akkor a bíró kvázi jogalkotást végez, azaz továbbfejleszti a hatályos jog rendszerét. (Emiatt 
is mondtuk azt a II. fejezetben, hogy a bíró tevőleges módon hozzájárul a tételes jog meg
határozásához.)

Az analógia elkülönítése a szimpla kiterjesztő értelmezéstől azért is fontos, mert bizo
nyos esetekben nem lehet analógiát alkalmazni. Így büntetőjogi vagy szabálysértési felelős
séget analógia útján megállapítani – elvileg – nem lehet; továbbá adójogi normasértés miatt 
az adózót felelősségre vonni ily módon ugyancsak nem lehet.

Mivel a joghézag jogbizonytalanságot teremt, ezért a cél a joghézagok lehetőség szerinti 
elkerülése minőségi jogalkotás révén.

III.7.	A	vélelem	és	a	fikció

A vélelem (praesumptio) olyan, valószínű vagy lehetséges törvényi előfeltételezés (tényállás), 
amelyet bizonyítás nélkül is valóságnak kell a jogalkalmazás során elfogadni.

A vélelemnek két fajtája van: a megdönthető és a megdönthetetlen vélelem.
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Megdönthető	vélelem (praesumptio iuris) esetében az előfeltételezett ténnyel szemben 
ellenbizonyításnak van helye. A megdönthető vélelem értelme az, hogy ilyenkor megfordul 
az úgynevezett bizonyítási teher (vagyis úgynevezett exculpatiós bizonyításra kerül sor): 
nem annak kell bizonyítania, aki valamit állít, hanem annak, aki a – valószínű vagy lehet
séges – törvényi előfeltételezésről szeretné bizonyítani, hogy az az ő konkrét esetében nem 
igaz.

Megdönthetetlen	vélelem (praesumptio iuris et de iure) esetében ellenben az előfeltéte-
lezett ténnyel szemben ellenbizonyításnak nincs helye. Ha tehát be is lehetne bizonyítani, hogy 
a megdönthetetlen vélelem alapjául szolgáló – egyébként valószínű vagy lehetséges – tény
állás a konkrét esetben hamis, erre a jogszabály rendelkezésénél fogva nem kerülhet sor. 
A megdönthetetlen vélelem alkalmazására – a megdönthető vélelemhez hasonlóan – jog
biztonsági okokból kerül sor; néha ugyanis fontosabb érdek fűződik a lezárt jogviszonyok 
háborítatlanságához, mint az anyagi igazságnak megfelelő ítélethez.

Álljon itt két-két példa a magyar jogrendszerből mind a megdönthető, mind a megdönthe
tetlen vélelemre!

Megdönthető vélelmet állít fel, ezen belül is valószínű előfeltételezést fogalmaz meg 
például a holtnak nyilvánítással kapcsolatban a Ptk. 2:5. § (2) bekezdésében írott szabály: 
„A holtnak nyilvánított személyt az ellenkező bizonyításáig halottnak kell tekinteni.” 
Vagyis lehet bizonyítani azt, hogy a holttá nyilvánított mégiscsak él, noha az esetek döntő 
többségében azok, akiket holttá nyilvánítanak [erre a Ptk. 2:5. § (1) bekezdése értelmében 
akkor kerülhet sor, ha az adott személy eltűnésétől öt év eltelt anélkül, hogy életben létére 
utaló bármilyen adat ismert volna], valóban meghaltak. Lehetséges tényállást fogalmaz 
meg a Ptk. 2:2. §-a, amely a fogamzás vélelmét határozza meg: „A jogképesség az embert, 
ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg. A fogamzás időpontjának a szü
letéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani lehet, hogy 
a fogamzás korábbi vagy későbbi időpontban történt.” Lehetséges tehát bizonyítani (még 
ha sokszor eléggé életszerűtlennek is tűnik azt megkísérelni), hogy valamely személy 
fogantatása nem a születéstől visszafelé számított háromszázadik napon történt (ennek 
például öröklési jogi ügyekben lehet jelentősége, mert a még meg nem született, de már 
megfogant méhmagzat örökölhet, ha élve születik), de nem valószínű, hogy a valóságban 
ténylegesen ennyi idő telne el a fogantatás és a születés között (viszont nem is fogalmilag 
kizárt, még ha nagyon ritka is).

Megdönthetetlen vélelmet állít fel, ezen belül is valószínű előfeltételezést fogalmaz 
meg például a Ptk. 4:46 § (1) bekezdése: „A házastársnak a vagyonközösség fennállása alatt 
a közös vagyonra kötött visszterhes szerződését […] a másik házastárs hozzájárulásával 
kötött szerződésnek kell tekinteni […]”. Az esetek többségében tehát az egyik házastárs által 
a közös vagyonra kötött visszterhes (ellenérték fejében kötött) szerződés valóban a másik 
házastárs akaratából is történik (ha az egyikük elad valamilyen ingóságot, jó okkal lehet 
feltételezni, hogy azt azért adja el, mert a házastársa abba beleegyezett). Ugyanakkor azon 
ritka esetekben, amikor mégsincs konszenzus a házastársak között, az eladáshoz hozzá 
nem járuló házastárs az egyébként jóhiszemű (a házastársak közötti érdekellentétről nem 
tudó) vevőtől nem követelheti vissza az eladott dolgot, ugyanis e rendelkezés értelmében 
e feltételezéssel szemben ellenbizonyítással – a forgalom biztonsága érdekében – nem lehet 
élni. Lehetséges tényállást fogalmaz meg a jogos védelemre vonatkozó, a Btk. 22. §-ában 
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megtalálható szabály: „A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező éle
tének kioltására is irányult volna, ha a) azt személy ellen aa) éjjel, ab) fegyveresen, ac) 
felfegyverkezve vagy ad) csoportosan követik el…” Nem valószínű, de nem is kizárható, 
hogy az éjjel elkövetett személy elleni támadás a megtámadott életének kioltására irányul 
(a legtöbb ilyen támadás kocsmai szóváltás, utcai vagy otthoni verekedés során történik, 
és legtöbbször pusztán garázdaságot vagy könnyű testi sértést valósít meg), de akár élet
kioltásra irányult a támadó szándéka, akár nem, a törvény értelmében az ilyen támadást 
mindig úgy kell tekinteni, hogy azzal a támadó a megtámadott életére tört (ily módon 
a megtámadott minden ilyen esetben akár a támadó megölésével is elháríthatja a támadó 
cselekményt), és nem lehet bizonyítani, hogy a konkrét támadás mégsem élet elleni volt.

Fikcióról végül akkor beszélünk, ha a jogalkalmazás során törvény alapján egy valótlan 
tényállást kell valónak elfogadni. Ebben az esetben az ellenbizonyítás lehetősége értelem
szerűen fel sem merül; a törvényi fikció, hiába tudottan hamis, a tényállás során – szintén 
alapvetően jogbiztonsági okok miatt – kötelezően irányadó lesz.

Például a pénzhamisítás tényállása (Btk. 389. §) szerint: „Aki pénzt forgalomba hozatal 
céljából utánoz vagy meghamisít, [bűntettet követ el.] […] [P]énz utánzásának kell tekinteni 
a forgalomból kivont pénz olyan megváltoztatását is, hogy az forgalomban levő pénz lát
szatát keltse…” Vagyis pénz utánzásának, így pénzhamisításnak számít az a tevékenység, 
amikor valaki nem hamis, de már forgalomból kivont pénzt próbál olyképpen feltüntetni, 
hogy az úgy tűnjön, mintha érvényes fizetőeszköz lenne. A pénz tehát nem hamis, és ez 
nyilvánvaló, e cselekmény mégis büntetendő. Ennek persze jó oka van: ugyanolyan kárt 
tud okozni valakinek egy olyan személy, aki kivont pénzt tüntet fel érvényesként, mint az, 
aki konkrétan hamis bankjegyet (vagy pénzérmét) készít.

Ugyancsak fikciót tartalmaz a Ptk. 4:20. §-a: „(1) A házasság megszűnik a) az egyik 
házastárs halálával; b) bírósági felbontással. (2) A házasságot a másik házastárs újabb 
házasságkötése esetén akkor is megszűntnek kell tekinteni, ha a házastárs halálára vonat
kozó anyakönyvi bejegyzés, a halál tényét megállapító vagy a holtnak nyilvánító bírósági 
határozat hatálya az újabb házasságkötést követően megdől, feltéve, hogy az újabb házas
ságkötéskor egyik házasuló sem tudta, hogy a halál nem következett be. (3) A házasság 
megszűnése időpontjának az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés esetén azt a napot 
kell tekinteni, amelyet a halotti anyakönyvi bejegyzés vagy a bírósági határozat a halál 
napjaként feltüntet. A házasság az (1) bekezdés b) pontja esetén a házasságot felbontó ítélet 
jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.” Lehetséges például, hogy egy házassági kö
telékben élő személy eltűnik, több mint öt évig nem kerül elő, ezért holtnak nyilvánítják 
(így megnyílik például az öröklés lehetősége, vagy házastársa új házasságot köthet), ám 
ezt követően (miután a volt házastárs – férje/felesége holtnak nyilvánítása után – ismét 
házasságot kötött) az eltűnt személy előkerül. Vagyis teljesen biztos, hogy a korábban 
holtnak nyilvánított személy nem halt meg, él, ezért a házasság sem szűnt meg (hiszen 
sem bírósági felbontás nem volt, sem egyik házastárs halála sem következett be), mégis 
kötelezően úgy kell tekinteni – szigorúan a házasság léte (pontosabban nemléte) szem
pontjából –, mintha a korábban eltűnt, de időközben előkerült személy tényleg meghalt 
volna. Ennek is jogbiztonsági oka van: ne kelljen az új házasságot megkötő személy újabb 
házasságát érvénytelennek tekinteni.
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IV.	fejezet 
 

A	jogforrások

IV.1.	A	jogforrás	fogalma

A jogforrás fogalmának rendkívül széles szakirodalma van, tankönyvünkben ezt az el
méleti kérdést röviden érintjük. A jogforrás (régi jogi fogalommal: jogi kútfő) fogalma 
alapvetően a „Honnan ered, honnan származik a jog?”, illetve a „Honnan ismerhető meg 
a jog?” kérdésekre ad választ.

A jogforrások csoportosítására számos lehetőség kínálkozik, ezek közül egy általános 
felosztást mutatunk be.1

Materiális	jogforrásnak tekinthetjük azokat a társadalmi viszonyokat, jelenségeket, ame-
lyekből a jog tartalma ered, vagyis amelyek a tárgyi jog által elismert és szabályozott alanyi 
jogokat és kötelezettségeket keletkeztetik. Ilyenek lehetnek például uralkodó vallási nézetek, 
hatalmi viszonyok, szokások, hagyományok, gazdasági erőviszonyok, osztályviszonyok, 
a felismert közös emberi önérdek (természetjog, észjog) stb.

Formális	jogforrásnak tekinthetjük azokat a tényezőket, jogi jelenségeket, amelyekből 
a jog tartalmának (a jogoknak és kötelezettségeknek) az érvényessége származik, vagyis 
amelyekből ezen jogok és kötelezettségek jogi jellege ered. A formális jogforrásokat két 
csoportra oszthatjuk:

 – belső jogforrásnak azokat a személyeket és szerveket nevezzük, akik, illetve ame
lyek jogot (jogi normát) alkothatnak, vagyis akik tudatos jogalkotó tevékenység 
révén létrehozhatják a jogilag elismert alanyi jogokat és kötelezettségeket (például 
parlament, kormány, miniszter, önkormányzat, király, kormányzótanács, szenátus, 
táltos, népgyűlés stb.);

 – külső jogforrásnak nevezhetjük azt a konkrét megnyilvánulási formát, amelyben 
a jogi norma (mint tartalom) megjelenik (például törvény, rendelet, jogegységi ha
tározat, senatus consultum, uralkodói leirat, népgyűlési határozat stb.).

Indokolt rámutatni, hogy a jog konkrét forrásai (a jogforrások konkrétan létező fajtái) 
mindig helyhez és időhöz kötöttek.

1 Lásd például Szilágyi Péter (2011): Jogi alaptan. 4., átdolgozott kiadás. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 
259–262. Egyes szerzők szólnak anyagi és alaki jogforrásról, valamint genetikus (keletkezési) és gnoszeoló
giai (megismerési) jogforrásról is, amely felosztások alapvetően hasonlóak a felsorolt elemekhez.
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IV.2.	A	magyar	jogforrási	rendszer

A magyar jogforrási rendszert a fenti felosztásból a belső és a külső jogforrások egymáshoz 
rendelésével mutatjuk be. Fontos előrebocsátani egy lényeges fogalmi kérdést: a jogforrás 
és a jogszabály fogalma korántsem azonos, a jogforrás – mint fentebb is láthattuk – egy 
lényegesen szélesebb tartalmú gyűjtőfogalom.

Magyarország jogforrási rendszerének alkotóelemeiként a következők nevezhetők meg:
 – az Alaptörvény,
 – a jogszabályok,
 – a közjogi szervezetszabályozó eszközök,
 – az úgynevezett de facto jogforrások.

(A jogforrási rendszer kapcsán a nemzetközi és az európai uniós jog szerepére és jelentő
ségére a későbbiekben térünk ki.)

IV.2.1. Az Alaptörvény

Az Alaptörvény Magyarország kartális alkotmánya – nem jogszabály, hanem sui ge-
neris jogforrástípusnak tekinthetjük.2 Az Alaptörvény a normahierarchiában betöltött 
funkciója szerint alkotmány, a legmagasabb jogforrás, a jogforrási rendszer csúcsán áll, 
az Alaptörvénnyel semmilyen más jogforrás nem lehet ellentétes.

Az Alaptörvény jelentőségét saját maga határozza meg: az Alaptörvény Magyarország 
jogrendszerének alapja.3 Az Alaptörvény elfogadásához vagy módosításához az összes 
Ország gyűlési képviselő kétharmadának szavazata szükséges.4

Az Alaptörvény megalkotásának történeti előzményeit elsősorban az alkotmányjogi 
stúdiumok tárgyalják, e helyütt csak röviden utalunk erre. Hazánk első kartális alkot
mányát5 a szovjet típusú új államberendezkedés megalapozásaként fogadták el (1949. évi 
XX. törvény, a Magyar Népköztársaság Alkotmánya).6 Az Alkotmánynak a jogállamiságba 
történő átmenetet biztosító teljes revíziójára 1989-ben, a rendszerváltás folyamatában került 
sor,7 ezt követően beszélhetünk jogállami alkotmányról, jóllehet formailag új alkotmány 
elfogadása ekkor nem történt meg. Az Alkotmánynak 1989 után is számos módosítása volt, 

2 Elméletileg nem kizárt vita tárgyává tenni, hogy az Alaptörvény tekinthető-e jogszabálynak. Gyakorlatilag 
azonban a vitát az Alaptörvény eldönti, ugyanis több helyen is „kiemeli” magát a jogszabályok közül. A T) 
cikk (2) bekezdésének felsorolásában az Alaptörvény nem szerepel; emellett több helyen az Alaptörvény 
ezt a formulát alkalmazza: „az Alaptörvény és a jogszabályok” [C) cikk (3) bekezdés, R) cikk (2) bekezdés, 
28. cikk].

3 R) cikk (1) bekezdés
4 S) cikk (2) bekezdés
5 A rövid életű, 1919-es  tanácsköztársasági alkotmányt, valamint a gyakran „kis” alkotmánynak nevezett 

1946. évi I. törvényt jelen keretek közt nem tárgyaljuk.
6 Érdekes ellentmondásnak tűnhet, hogy az Alaptörvény saját érvényességének alapját az 1949. évi XX. törvényből 

meríti (Záró és vegyes rendelkezések 2. pont), ezzel szemben a Nemzeti hitvallásban ez olvasható: „Nem ismerjük 
el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelen
ségét.” Ez utóbbi mondat vélhetőleg politikai deklarációként, és nem normatív kijelentésként értelmezhető.

7 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról
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az alkotmányos rendelkezések értelmezését pedig az Alkotmány bíróság végezte el. 1994 
után egyébként több alkotmányozási kísérlet is lezajlott, ám egyik sem vezetett eredményre.

A 2010-ben  összeült új Ország gyűlés – figyelemmel arra, hogy az egyik párt
szövetség kétharmados többségbe került – élni kívánt alkotmányozó hatalmával, és új 
alkotmány megalkotását határozta el. 2010 júniusában sor került az Ország gyűlés úgy
nevezett Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának felállítására,8 majd ennek munkája 
lezárásával, 2011 márciusában az Ország gyűlés határozatot fogadott el az új Alkotmány 
elfogadásának előkészítéséről.9 Az Alaptörvény tervezetének szövegét a kormánypárti 
képviselők 2011. március 14-én  terjesztették be az Ország gyűlésnek, majd kilenc vitanapot 
követően Magyarország új Alaptörvényének elfogadására 2011. április 18-án  került sor. 
Az Alaptörvényt a köztársasági elnök 2011. április 25-én  írta alá ünnepélyes keretek közt, 
és annak kihirdetésére még aznap a Magyar Közlönyben sor került.10 Az Alaptörvény 2012. 
január 1-jén  lépett hatályba.11

Az Alaptörvény formai szempontból is eltér mind a korábbi Alkotmánytól, mind a magyar 
jogszabályoktól. Szerkezeti egységei, azok megjelölése is egyedi. Alapvető szerkezeti 
egységei a cikkek, amelyek megjelölése a nagyobb szerkezeti egységeken belül is változó. 
A formai felépítés a következő:

 – az Alaptörvény megjelölése (cím és a kihirdetés dátuma),
 – a Himnusz első sora,
 – Nemzeti hitvallás (preambulum),12

 – Alapvetés [cikkek nagybetűvel jelölve, A)-tól  U)-ig],
 – Szabadság és felelősség (cikkek római számmal jelölve, I-től  XXXI-ig),
 – Az állam (cikkek arab számmal jelölve, 1-től  47-ig),
 – A különleges jogrend (cikkek arab számmal jelölve, folytatólagosan 48-tól  54-ig),
 – Záró és vegyes rendelkezések (pontok arab számmal jelölve, 1-től  28-ig),
 – posztambulum,
 – zárómondat (az 1848-as  12 pont második mondata).

8 47/2010. (VI. 29.) OGY határozat az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság létrehozásáról. A bizottságban egy 
ideig valamennyi parlamenti párt képviselői részt vettek, ám idővel az ellenzéki pártok képviselői a bizott
ságból kivonultak.

9 9/2011. (III. 9.) OGY határozat az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről
10 A kihirdetésre a Magyar Közlöny 2011. évi 43. számában került sor. Figyelemmel arra, hogy 2011. április 25-e 

éppen húsvéthétfőre esett, szokás az Alaptörvényt „húsvéti alkotmánynak” is nevezni. Az Alaptörvény egye
bekben kimondja, hogy április 25. napja – az Alaptörvény kihirdetésének emlékére – az Alaptörvény napja 
(Záró és vegyes rendelkezések 6. pont).

11 Az Alaptörvény előzményeiről, elfogadásának részletes menetrendjéről lásd például: Cserny Ákos – Téglási 
András (2013): Magyarország Alaptörvénye. In Cserny Ákos szerk.: Alkotmányjog. Budapest, Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 55–57.; Trócsányi László (2016): Az új alkotmány szükségessége, 
az Alaptörvény elfogadása. In Trócsányi László – Schanda Balázs szerk.: Bevezetés az alkotmányjogba. 
Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. 5., átdolgozott kiadás. Budapest, HVG-ORAC. 
56–61.; Halász Iván – Schweitzer Gábor (2018): Az Alaptörvény elfogadása. In Halász Iván szerk.: 
Alkotmányjog. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 105–106.

12 Érdekes tudományos vitakérdés, hogy az alkotmányok preambulumai rendelkeznek-e – ha igen, mely részeik 
és milyen mértékben – normatív tartalommal. Az Alaptörvény vonatkozásában e körben indokolt egy igen 
fontos szabályt idézni: az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással 
és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni [R) cikk (3) bekezdés].
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Az	Alaptörvény	megjelölése:	Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
A különleges jogrend című szerkezeti egység formailag sajátosnak tekinthető: meg

jelölése alapján elkülönül Az állam című szerkezeti egységtől,13 ugyanakkor a számozása 
folytatja a megelőző cikkek számozását.

Az Alaptörvény alkotmányként tartalmi szempontból a következő főbb szabályozási tár
gyakat foglalja magában:

 – államszervezeti rendelkezések (úgynevezett politikai alkotmány),
 – alapjogi rész (alapjogok, alapelvek, alapértékek),
 – államforma, állami szimbólumok, közpénzügyi szabályok, minősített időszakok,
 – nem normatív tartalmú rendelkezések (értékdeklarációk, céltételezések, szimbolikus 

kijelentések, ténymegállapítások),
 – egyéb rendelkezések.

Az Alaptörvény kötelező és tiltó rendelkezéseinek közvetlen címzettjei jellemzően az ál
lami szervek, míg a jogosultságokra vonatkozó rendelkezésekéi jellemzően a természetes 
személyek (magyar állampolgárok, illetve a Magyarország területén tartózkodó szemé
lyek), olykor jogi személyek és egyéb, nem természetes személy jogalanyok (szervezetek) 
is. Az Alaptörvény kötelező és erga omnes hatályú (mindenkire kötelező) értelmezésére 
és kikényszerítésére az Alkotmány bíróság rendelkezik hatáskörrel.

IV.2.1.1. Az Alaptörvény módosításai

Az Alaptörvénynek eddig összesen hét módosítása volt. Az Alaptörvény módosítása – mint 
alkotmánymódosítás – ugyancsak sui generis, az Alaptörvénnyel egyenrangú jogforrás
típusként fogható fel. Az Alaptörvény módosításának normatartalma – hatálybalépé
sével – beépül az Alaptörvénybe.

IV.2.1.2. Az Átmeneti Rendelkezések

Az alkotmányozó hatalom 2011-ben  úgy döntött, hogy az új alkotmányt formailag nem 
egyetlen jogforrásban fogadja el, hanem két dokumentumra tagolja. Ennek megfelelően 
2011. december 31-én  hirdették ki a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 
(2011. december 31.) megjelölést viselő jogforrást, és az Alaptörvénnyel egy napon, 2012. 
január 1-jén  lépett hatályba. Figyelemmel azonban arra, hogy az Átmeneti Rendelkezések 
számos, nem átmeneti jellegű rendelkezést is tartalmazott, az alapvető jogok biztosának 
indítványa alapján az Alkotmány bíróság annak egy jelentős részét – közjogi érvénytelenség 

13 Az Alaptörvény egyes szerkezeti egységeinek elnevezésére nincs normatív rendelkezés. Az Alaptörvény 
tervezetének indokolása részekről tesz említést (Alapvetés, Szabadság és felelősség, Az állam), A különleges 
jogrend esetében pedig fejezetet említ.
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címén – megsemmisítette.14 Ezt követően az alkotmányozó hatalom úgy döntött, hogy 
az Átmeneti Rendelkezések különállását megszünteti: az Ország gyűlés az Alaptörvény 
negyedik módosításával az Átmeneti Rendelkezések egy részét magába az Alaptörvénybe 
építette be,15 az Átmeneti Rendelkezéseket pedig – egészében – hatályon kívül helyezte.

IV.2.2. A jogszabályok

A jogszabályokra vonatkozó normatív definícióként is felfogható az Alaptörvény T) cik
kének (1) bekezdése, amely alapján azt mondhatjuk, a jogszabály olyan jogforrástípus, 
amely általánosan kötelező magatartási szabályt állapít meg, amelyet az Alaptörvényben 
megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv alkot meg, és amelyet a hivatalos lapban 
kihirdetnek.

A kihirdetésre vonatkozóan az önkormányzati rendeletek és a különleges jogrendben 
alkotott jogszabályok kapcsán sarkalatos törvény eltérő rendelkezéseket is megállapíthat.

A fentiek alapján tehát kimondható, hogy a jogszabály – elvileg – mindenkire köte
lező normatív rendelkezéseket tartalmaz. A „mindenki” szó itt természetesen a magyar 
állam joghatósága alá tartozó jogalanyokat (természetes személyeket, szervezeteket) jelenti. 
Értelemszerűen a jogszabály konkrét címzettjeit a jogszabály hatálya határozza meg.

A jogszabályok kihirdetésére szolgáló hivatalos lap – főszabály szerint – a Magyar 
Közlöny (www.magyarkozlony.hu).16

Az Alaptörvény T) cikkének (2) bekezdése szerint: Jogszabály	a	törvény,	a	kor-
mányrendelet,	a	miniszterelnöki	rendelet,	a	miniszteri	rendelet,	a	Magyar	Nemzeti	
Bank	elnökének	rendelete,	az	önálló	szabályozó	szerv	vezetőjének	rendelete	és	az	ön-
kormányzati	rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején 
és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete.

Az Alaptörvénnyel – figyelemmel annak alkotmányi jellegére – semmilyen jogszabály 
nem lehet ellentétes.17

14 Az Alkotmány bíróság egyébként az Átmeneti Rendelkezések jogi státuszát is bizonytalannak találta, ami 
sértette az úgynevezett „beépülési parancs”, az egységes alkotmány koncepcióját. Úgy foglalt állást, hogy 
az Átmeneti Rendelkezések nem tekinthető az Alaptörvény részének, alaki jogforrási helyzete pedig nem 
egyértelmű („a közjogi senkiföldjén” áll). Lásd a 45/2012. (XII. 29.) AB határozat Indokolásának III.3. pontját.

15 A legnagyobb terjedelmű cikk, az Alapvetés U) cikke is ekkor került be az Alaptörvénybe. A negyedik módo
sítással ugyanakkor olyan rendelkezések is az Alaptörvénybe kerültek, amelyeket egyébként az Alkotmány-
bíróság korábban alaptörvény-ellenesnek talált. Ezek egy részét utóbb az ötödik alaptörvény-módosítással 
helyezték hatályon kívül. Ilyen volt többek közt a 27. cikk (4) bekezdésébe foglalt szabály, amely az Országos 
Bírósági Hivatal elnökét ügyáthelyezési jogkörrel ruházta fel.

16 A jogszabályok kihirdetésére vonatkozó rendelkezésekről a későbbiekben még részletesen szólunk.
17 T) cikk (3) bekezdés
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IV.2.2.1. A törvény

A törvény a legmagasabb szintű jogszabály. Törvényalkotásra egyedül az Ország gyűlés 
jogosult. Törvénnyel – elvileg – bármilyen18 tárgykör és bármilyen részletességgel szabá
lyozható, azonban jellemzően az ország szempontjából a jelentősebb témaköröket magas 
absztrakciós szinten rendező jogszabálytípusról van szó.

A törvények kategorizálását az Alaptörvény alapján elvégezhetjük aszerint, hogy azok el
fogadásához az Ország gyűlési képviselők milyen számaránya szükséges.

a) Az Alaptörvény szerint jelenleg egy olyan tárgykör van, amelynek kapcsán az ösz-
szes Ország gyűlési képviselő kétharmadának szavazata szükséges („nagykétharmad”). 
Ez az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerinti (az Európai Unióban tagállamként való 
részvételünkkel összefüggő) nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott 
felhatalmazásra vonatkozik. Mivel ezt a felhatalmazást a nemzetközi szerződést kihirdető 
törvény tartalmazza,19 ebből következően az ilyen törvény elfogadásához szükséges a „nagy
kétharmados” arány.20

b) Az Alaptörvény ismeri a sarkalatos törvény fogalmát is. A sarkalatos törvény olyan 
törvény, amelynek elfogadásához és módosításához a jelen lévő Ország gyűlési képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges („kiskétharmad”). Valójában a törvényalkotási gya
korlat azt mutatja, hogy általában nem „egész” törvények, hanem a törvények bizonyos 
rendelkezései sarkalatosak.21

c) A fentiekben nem említett minden más törvény olyan törvény, amelynek elfogadá
sához és módosításához a jelen lévő Ország gyűlési képviselők több mint felének szavazata 
szükséges („feles” vagy „egyszerű” törvények).

Fontos a szavazati arányok mellett azt is leszögezni, hogy a testületek, így az Ország gyűlés 
döntéshozatalának nélkülözhetetlen érvényességi feltétele a határozatképesség is. A fenti 
esetekben tehát a b) és c) pontban a szavazati arányok akkor vizsgálhatók, ha a határozat
képesség fennállt, azaz az összes Ország gyűlési képviselő több mint fele jelen volt a szava
záson (és érvényes szavazatot is leadott). Határozatképesség hiányában érvényesen törvény 
nem fogadható el.

Jelenleg tudományos vitakérdésnek tekinthető, hogy van-e hierarchikus viszony 
a „feles” és a „kétharmados” törvények közt. A többségi álláspont – és az Alkotmány bíróság 

18 Nyilvánvalóan itt is hangsúlyozni kell, hogy a „bármilyen” szó a magyar állam joghatósága alá tartozó sza
bályozási tárgykörökre vonatkozik.

19 Lásd részletesen a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 7. §-át.
20 Ilyen esetben valójában az Ország gyűlés határozatképességi aránya is magasabb lesz.
21 Lásd a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) XII/A. Fejezetét 

az úgynevezett sarkalatossági záradék kapcsán. Érdekes módon ennek a gyakorlatnak konkrét jogi alapja 
lényegében egyedül a Jszr.-ben  található meg. Jelenleg egyébként az Alaptörvény mintegy 70 tárgykörben 
említi a „sarkalatosság” követelményét. Csak példaszerűen: ilyen az állampolgárság, az állami kitüntetések, 
a családok védelme, a bevett egyházak, a pártok működése és gazdálkodása, a sajtószabadság, a katonai 
szolgálat teljesítése, az Ország gyűlési képviselők választása, a köztársasági elnök vagy a bírák és ügyészek 
jogállása, a helyi önkormányzatok, a nemzeti vagyon, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szerve
zete és működése vagy a különleges jogrend részletes szabályaival összefüggő tárgykörök.
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mindenkire kötelező határozatai22 – szerint nincs hierarchia, a magasabb szavazati arány 
pusztán az erőteljesebb legitimáció eljárási feltételeként határozható meg.

Mint fentebb említettük, az Ország gyűlés elvileg bármilyen tárgykörben alkothat tör
vényt (univerzális törvényhozó hatáskör), törvényalkotási hatásköre „nyitott” más állami 
szervek jogalkotó hatásköre irányában. Olyan tárgyköröket is szabályozási körébe vonhat, 
amelyeket korábban valamely állami szerv rendelettel szabályozott.

A törvényhozási tárgyköröket két csoportba oszthatjuk:23

 – kötelező törvényhozási tárgykörnek tekinthetjük azokat, amelyeket az Alaptörvény 
ekként nevesít,24 valamint minden olyan tárgykört, amelyet korábban már tör
vényben szabályoztak;25

 – fakultatív törvényhozási tárgykörnek tekinthetünk minden mást, amit az Ország-
gyűlés törvényben kíván szabályozni.

Az Ország gyűlés által elfogadott törvényt az Ország gyűlés elnöke, majd a köztársasági 
elnök írja alá.

22 Az ezzel összefüggő gyakorlatot összefoglalja: 43/2012. (XII. 20.) AB határozat, Indokolás IV.1.6. pont.
23 Egy másik felosztás kifejezett (fenntartott) és kizárólagos törvényhozási tárgyköröket nevesít. Az előbbi 

esetben a törvényhozási hatáskört az Alaptörvény nevesíti, de a törvény végrehajtására rendelet is alkot
ható. A második esetben a tárgykör minden részlete törvénnyel szabályozandó. Lásd részletesen: Cserny 
Ákos – Téglási András (2013): A törvények. In Cserny 2013, 68–70.

24 Mint fentebb láthattuk, számos esetben az Alaptörvény sarkalatos törvényi szabályozást követel meg. Előfordul 
azonban az is, hogy megelégszik az „egyszerű” törvényi szabályozás követelményével is. Így például az I. cikk 
(3) bekezdése kimondja, hogy az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja 
meg, így ezzel összefüggésben csak az a tárgykör követel meg sarkalatos szabályozást, amelyet az Alaptörvény 
külön ekként nevesít. Ugyancsak „feles” törvény elegendő például a felsőoktatási intézmények szervezeti 
rendjét, a köztársasági elnök törvény által meghatározott hatásköreinek ellenjegyzéshez nem kötését, a mi
nisztériumok felsorolását, a helyi népszavazást vagy a központi költségvetést szabályozó rendelkezésekhez.

25 A Jat. 4. §-a  szerint, ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezni az alapvető jogintézmé
nyeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat.

 Érdekességképp megemlítjük, hogy a Jat. legutóbbi módosítása (2019. évi II. törvény) még törvényjavaslati 
formájában (T/2939. számon) újraszabályozta volna a Jat. 4. §-át, a következőképpen:

 „4. § (1) Törvénynek kell rendelkeznie
  a)  alapvető jog közvetlen és jelentős korlátozásáról, illetve érvényesülésének lényeges garanciáiról [ez 

lényegében az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének konkretizálása lett volna],
  b)  alapvető kötelezettség lényegének és alapvető szabályainak meghatározásáról,
  c)  azon tárgykörök alapvető jogintézményeiről és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lé

nyeges garanciáiról, amelyekről az Alaptörvény szerint törvény rendelkezik.
 (2) Ha egy tárgykört az (1) bekezdésben meghatározottakon túl törvény szabályoz, törvényben kell ren

delkezni az alapvető jogintézményekről és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges 
garanciák ról.”

 A köztársasági elnök azonban úgy ítélte meg, hogy a 4. § tervezett új (1) bekezdésének a) pontja indokolat
lanul leszűkítette volna a törvényalkotó mozgásterét, így a törvényt – aláírás helyett – az Országgyűlésnek 
megfontolásra visszaküldte. A törvény újbóli elfogadására már a vitatott rendelkezést tartalmazó szakasz 
teljes elhagyásával került sor.
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IV.2.2.2. A törvényerejű rendelet

A törvényerejű rendelet különleges jogszabály: mint látható, az Alaptörvény által felsorolt 
jogszabályok között nem szerepel. Ennek magyarázata az, hogy törvényerejű rendelet ma 
már nem alkotható. Amiért mégis említést kell tennünk róla, az az, hogy mind a mai napig 
több mint 300 törvényerejű rendelet van hatályban.

Törvényerejű rendeletet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa (a továbbiakban: NET) 
alkothatott, azt a NET elnöke és titkára írta alá. A NET úgynevezett kollektív államfői 
testület volt, az Alkotmány 1949. augusztus 20-ával hozta létre, majd a nagy alkotmány-
novella 1989. október 23-ával megszüntette. A törvényerejű rendeletet kibocsátó belső 
jogforrás ezzel megszűnt.26

A NET legfontosabb szerepe az volt, hogy – ha az Ország gyűlés nem ülése
zett – az Ország gyűlés jogkörét gyakorolta. Figyelemmel azonban arra, hogy az Ország-
gyűlés évente csak néhány napot ülésezett, ez a „helyettesítés” lényegében állandóvá vált. 
A NET által alkotott jogszabály pedig tulajdonképpen a törvénnyel egyenértékűvé vált: 
az Alkotmány módosításának kivételével törvényerejű rendelet bármilyen tárgykörben al
kotható volt, amiben törvény is. A törvényhozó hatalom visszaszorulásának eredményeként 
megfigyelhető volt, hogy – lényegében a rendszerváltásig – az évente alkotott törvények 
száma radikálisan csökkent, a törvényerejű rendeletek száma viszont évente akár több tucat 
is lehetett.27

A törvényerejű rendelet tehát a gyakorlatban, tartalmi értelemben a törvénnyel egyen
értékű jogszabállyá vált. Jóllehet a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény a jogszabályi 
hierarchiában a törvény alá helyezte, az Alkotmány bíróság 1990 után világossá tette, hogy 
a törvényerejű rendelet a törvénnyel egyenértékű jogforrásnak tekinthető.28 Ennek meg
felelően, ha szükségessé válik hatályos törvényerejű rendelet módosítása vagy hatályon 
kívül helyezése, ez törvénnyel lehetséges.

Mint fentebb említettük, a törvényerejű rendeletet az Alaptörvény a jogszabályok kö
rében nem nevesíti. Ami miatt mégis jogszabálynak tekinthető, az az, hogy az 1987. évi 
XI. törvény a jogszabályok között sorolta fel, majd, amikor e törvény hatályát vesztette, 
későbbi normák úgy rendelkeztek, hogy a korábbi jogszabályok hatályát ez nem érinti.29

A hatályos törvényerejű rendeletek szabályozási tárgykörét vizsgálva megállapítható: 
azok között olyan, amelyik a magyar joghatóság alá tartozó jogalanyok életviszonyait elsőd
legesen szabályozza, már csak elvétve található;30 e hatályban lévő jogszabályok túlnyomó 
többsége nemzetközi szerződés kihirdetéséről rendelkezik.

26 Az utolsó törvényerejű rendelet kihirdetésére 1989. október 20-án  került sor (1989. évi 23. törvényerejű ren
delet a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről).

27 Az Ország gyűlés törvényalkotó hatáskörének „visszahódítása” 1988. január 1-jével indult meg. A jogalko
tásról szóló 1987. évi XI. törvény meghatározta a kizárólagos törvényalkotási tárgykörök körét, amelyekben 
az 1987. évi X., alkotmánymódosító törvény alapján törvényerejű rendelet már nem volt alkotható. Ennek 
következtében 1988-ban  és 1989-ben  jelentősen nőtt a törvények száma.

28 Lásd például: 7/1994. (II. 18.) AB határozat.
29 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIII. tör

vény, amely az akkori Alkotmány jogalkotással összefüggő új szabályait állapította meg, 11. § (4) bekezdésében 
kimondta: „Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok hatályát.” Lényegében azonos 
rendelkezést tartalmaz az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezéseinek 8. pontja.

30 Ilyen például a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet.
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IV.2.2.3. A rendeletek

A magyar jogszabályi rendszer a törvény mellett a másik jogszabálytípusként a rendeletet 
ismeri. Míg törvényt csak egyetlen, rendeletet több állami szerv is alkothat. A rendelet 
a törvényhez képest általában részletezőbb, konkrétabb (alacsonyabb absztrakciós szintű) 
szabályozást tartalmaz. Természetesen az egy évben alkotott rendeletek száma nagyság
rendekkel meghaladja a törvényekét.

A rendeletalkotási hatáskör eredete és terjedelme alapján a rendeleteket két nagy cso
portra oszthatjuk:

a) Autonóm	(eredeti	jogalkotói	hatáskörben	megalkotott)	rendeletről31 beszélhetünk 
akkor, ha az adott életviszonyokat a legmagasabb szinten rendelet rendezi (törvényi sza
bályozás, illetve jogalkotási felhatalmazás tehát ilyen esetben nincsen). Autonóm rendelet 
kibocsátására a jogalkotói hatáskört kizárólag az Alaptörvény biztosíthatja.

Az autonóm rendelet megalkotására történő feljogosítás kétféle lehet. Két esetben 
az Alaptörvény általánosan biztosítja az eredeti rendeletalkotói hatáskört (a Kormány32 
és a helyi önkormányzat33 esetében), míg három esetben az Alaptörvény kizárólag egy-egy 
tárgykörben engedi meg az autonóm rendelet megalkotását. Ez utóbbiak a következők:

 – a miniszterelnök rendeletben a miniszterek közül egy vagy több miniszterelnök-
helyettest jelöl ki,34

 – a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletben jelöli ki azt az alelnököt, aki őt rendelet 
kiadásában helyettesítheti,35

 – az önálló szabályozó szerv vezetője ugyanígy rendeletben jelöli ki azt a helyettesét, 
aki őt rendelet kiadásában helyettesítheti.36

b) Végrehajtási	rendeletről37 beszélhetünk akkor, ha a rendeletet valamely magasabb 
szintű jogszabály által adott jogalkotási felhatalmazás alapján – annak keretei közt – bo-
csátják ki. Felhatalmazást törvény vagy – kizárólag autonóm – kormányrendelet adhat. 
Törvény bármely rendeletalkotó szerv számára biztosíthat rendeletalkotási felhatalmazást, 
míg autonóm kormányrendelet kizárólag miniszterelnöki vagy miniszteri rendelet meg
alkotására adhat jogosultságot.

Fontos törvényi követelmény, hogy a jogszabály alkotására adott felhatalmazásban 
meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. Kiemelést érdemel 
az a törvényi tilalom is, amely szerint a felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra 
másnak további felhatalmazást nem adhat (ez az elv az úgynevezett szubdelegáció	ti-
lalma). A törvény azt is kimondja, hogy a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jog
intézmények, jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására, a jogszabály 

31 A szakirodalomban nevezik még önálló, eredeti, originárius vagy elsődleges rendeletnek is.
32 Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdés első fordulata
33 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés első fordulata
34 Alaptörvény 16. cikk (2) bekezdés
35 Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdés második mondata
36 Alaptörvény 23. cikk (4) bekezdés második mondata
37 A szakirodalomban nevezik még derivatív, szubszidiárius, másodlagos, átruházott hatáskörben hozott, rész

letező vagy származékos rendeletnek is.
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egészének  végrehajtására, valamint olyan tárgykör szabályozására, amit a felhatalmazást 
adó jogszabály nem szabályoz, nem lehet felhatalmazást adni. A felhatalmazás jogosultja 
a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten 
más következik.38

A rendeletalkotási hatáskör eredetét mindig a rendelet bevezető része tartalmazza. A szak
irodalomban a végrehajtási rendelet által megvalósított szabályozásnak a felhatalmazást adó 
jogszabályhoz történő viszonyát háromféleképp szokták jellemezni:

 – secundum legem, azaz a végrehajtási rendelet pontosan a felhatalmazás keretei 
közt marad;

 – praeter legem, azaz a végrehajtási rendelet túlterjeszkedik a felhatalmazáson (adott 
esetben nincs explicit felhatalmazás), de nem kerül ellentétbe a felhatalmazást adó 
jogszabállyal;39

 – contra legem, azaz a végrehajtási rendelet ellentétbe kerül a felhatalmazást adó 
jogszabállyal (ez lényegében a jogszabályi hierarchia megsértését, ily módon ér
vénytelenséget eredményezhet).

Az alábbiakban röviden áttekintjük a magyar jogrendszer egyes rendelettípusait.

IV.2.2.3.1. A kormányrendelet

Az Alaptörvény szerint feladatkörében eljárva a Kormány:
 – törvényben nem szabályozott tárgykörben (autonóm), illetve
 – törvényben kapott felhatalmazás alapján (végrehajtási)

rendeletet alkothat.40

A Kormány rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes.41

38 Jat. 5. § (1)-(2), valamint (7)-(8) bekezdés. A Jat. legutóbbi módosítása (2019. évi II. törvény) nyomán került 
be továbbá az 5. § (3) bekezdésébe az a jelentős új szabály, mely szerint kötelezettség alóli mentesülés, illetve 
kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmény szabályainak megalkotására – a Jat. 4. §-ában foglaltak sérelme 
nélkül – felhatalmazás adható.

39 A magyar alkotmány bírósági gyakorlat szerint ugyanakkor ez a helyzet is eredményezheti a végrehajtási 
rendelet törvényellenességét.

40 Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdés
41 Alaptörvény 15. cikk (4) bekezdés
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Ezt a rendeletet a Kormány mint testület alkotja meg, tehát a miniszterelnök és a mi
niszterek együttesen hoznak róla döntést.42 A rendeletet a miniszterelnök, akadályoztatása 
esetén az általa rendeletben erre kijelölt miniszterelnök-helyettes írja alá.43

Tekintettel arra, hogy a Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek 
feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten 
nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe,44 kormányrendelet lényegében bármilyen tárgy
körben alkotható (kivéve természetesen a törvényhozási tárgyköröket, és amelyeket már 
korábban törvényben szabályoztak).

Ha a Kormány megbízatása megszűnt, az ügyvezető kormány rendeletet csak törvény 
felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.45 Ilyenkor tehát az autonóm ren
delet megalkotására vonatkozó jogosultság megszűnik.

IV.2.2.3.2. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete

Az Alaptörvény szerint a Magyar Nemzeti Bank elnöke törvényben kapott felhatalmazás 
alapján, sarkalatos törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet adhat ki.46 
Főszabály szerint tehát ez kizárólag végrehajtási rendeletek megalkotásának lehetőségét 
jelenti. (Az egyedüli kivétel a fentebb már említett, rendeletkiadásban történő helyettesítés 
tárgyköre.)

Példák a törvényben meghatározott feladatkörökre (2013. évi CXXXIX. törvény a Ma
gyar Nemzeti Bankról):

„19. § (1) Az MNB elnöke rendeletében előírhatja, hogy a pénzügyi intézmények 
és a befektetési vállalkozások idegen forrásaik, egyes eszközeik és mérlegen kívüli 
tételeik meghatározott arányában (a továbbiakban: tartalékráta) tartalékot helyezzenek 
el az MNB-nél.”

42 A Kormány ügyrendje alapján az sem kizárt, hogy a Kormány felhatalmazása alapján a miniszterelnök egy 
személyben adjon ki kormányrendeletet. Ez utóbbi esetben szükséges a Kormány utólagos jóváhagyása. Lásd 
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 77. pontját.

 A kormányzati döntéshozatal 2018-as, jelentős mértékű átalakítása folytán a Kormány emellett olyan kabi
neteket is létrehozott, amelyek ügydöntő jogkörrel rendelkeznek, ily módon a Kormány egészét tehermente
síthetik. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a kabinet a Kormány nevében meghozza a döntést, majd azt 
felterjeszti jóváhagyásra a Kormány részére. E döntéshozatali mód jogi alapja három „lépcsőfokból” áll:

• a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 8. §-a, valamint 11. § (2) bekezdés a) pontja;
• a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 156-159. §-a; va

lamint
• a Kormány ügyrendjének 90/A-90/M. pontja.

43 Jat. 26. § (3) bekezdés
44 Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdés
45 Alaptörvény 22. cikk (1) bekezdés
46 Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdés
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„20. § (1) A tartalékráta mértékéről és a tartalék után fizetendő kamat mértékéről 
a Monetáris Tanács dönt. Az MNB elnöke a tartalékráta mértékét és a tartalék után 
fizetendő kamat mértékét rendeletében állapítja meg.

(2) Az MNB elnöke rendeletben szabályozza a tartalék kiszámítására, képzésének 
és elhelyezésének módjára, valamint a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó in
tézkedésekre vonatkozó előírásokat.”

„21. § Az MNB irányadó kamatként jegybanki alapkamatot állapít meg. Az alapkamat 
mértékéről a Monetáris Tanács dönt. Az MNB elnöke az alapkamat mértékét rende-
letében állapítja meg.”

„23. § (1) A bankjegyek és érmék kibocsátását, címletét és külső jegyeit, valamint 
bevonását az MNB elnöke rendeletben hirdeti ki. Az MNB elnökének rendeletében 
megjelölt határnappal a forgalomból bevont bankjegyek és érmék elveszítik törvényes 
fizetőeszköz-jellegüket.
[…]
(11) Az MNB elnöke az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a készpénzforgal
mazás feltételeit szabályozó rendeletében határozza meg
a) az érme más címletű érmére vagy bankjegyre, továbbá a bankjegy más címletű 
bankjegyre vagy érmére való átváltásának szabályait, ideértve az átváltásra kötele
zettek körét és a díjazás feltételeit is,
b) a forgalomból bevont, a nehezen felismerhető, valamint a sérült bankjegyek és érmék 
törvényes fizetőeszközre való átváltásának szabályait, ideértve a díjazás feltételeit is.”
„28. § (1) Az MNB engedélye szükséges a fizetési rendszer működtetését végző szer
vezet üzletszabályzatának, szabályzatainak és ezek módosításának hatálybalépéséhez.
(2) Az MNB az (1) bekezdés szerinti engedélyt akkor adja meg, ha az üzletszabályzat, 
illetve szabályzat megfelel az MNB elnöke által e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott, a fizetési rendszer működtetését végző szervezet üzletszabályzatának, sza
bályzatainak tartalmi és formai követelményeiről szóló rendeletében foglaltaknak.”
 
A rendeletek megalkotására vonatkozó konkrét felhatalmazásokat a törvény 
 171-173. §-ai  tartalmazzák.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes.47 A rendeletet 
a Bank elnöke (vagy az általa kijelölt alelnök) írja alá.

47 Uo.
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IV.2.2.3.3. A Kormány tagjának rendelete (miniszterelnöki és miniszteri rendelet)

Az Alaptörvény szerint a Kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben48 kapott 
felhatalmazás alapján, feladatkörében eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetértésével 
rendeletet alkothat.49 Főszabály szerint tehát ez kizárólag végrehajtási rendeletek meg
alkotásának lehetőségét jelenti. (Az egyedüli kivétel a fentebb már említett azon rendelet, 
amelyben a miniszterelnök a helyettesét kijelöli.) A rendeletalkotási jog valamennyi mi
nisztert megilleti függetlenül attól, hogy tárcát vezető (akár különleges jogállású),50 vagy 
éppen tárca nélküli miniszterről van-e szó.

A Kormány tagjának rendelete törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti 
Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes.51

A miniszterelnök rendeletét a miniszterelnök, a miniszteri rendeletet pedig a kibocsátó 
miniszter írja alá. A Kormány tagja rendelet kiadásában (aláírásában) nem helyettesíthető.52

Ha a Kormány megbízatása megszűnt:
 – az ügyvezető miniszterelnök rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, ha

laszthatatlan esetben;
 – az ügyvezető miniszter rendeletet csak halaszthatatlan esetben

alkothat.53 Ilyenkor tehát – hasonlóan a kormányrendeletre vonatkozó szabályo
záshoz – a miniszterelnök autonóm rendeletre vonatkozó rendeletalkotási joga megszűnik.

Az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) értelmében előfordulhat, hogy egy miniszteri rendelet esetében a felhatalmazásra adott 
jogalkotási jogosultság nem önálló. Ilyenkor a miniszteri rendelet a felhatalmazásban fel
adatköre szerint megjelölt egyetértési jog jogosultjával (azaz egy másik miniszterrel) adható 
ki.54 (A korábbi jogalkotási szabályok szerinti úgynevezett „együttes” miniszteri rendelet 
megalkotására felhatalmazás ma már nem adható. Ennek lényege az volt, hogy az adott 
miniszteri rendeletet egynél több miniszter is aláírta, mert a rendeletalkotási felhatalmazás 
minden érintett miniszternek szólt.)

Példák az egyetértésre vonatkozó felhatalmazó rendelkezésekre:
 
2004. évi I. törvény a sportról:
„79. § (5) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az államháztartá-
sért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a kiemelt biztonsági 
kockázatú sportrendezvények közfeladatként történő rendőri biztosításához nyújtható 
támogatások felhasználásának részletes szabályait.”

48 A szubdelegáció tilalma miatt ez esetben értelemszerűen csak autonóm kormányrendelet adhat jogalkotási 
felhatalmazást.

49 Alaptörvény 18. cikk (3) bekezdés
50 A 2018-ban  kialakított minisztériumi szerkezetben például a Miniszter elnöki Kabinetirodát vezető miniszter 

(a miniszterelnök kabinetfőnöke) általános politikai koordinációs feladatokat is ellát.
51 Alaptörvény 18. cikk (3) bekezdés
52 Jat. 26. § (4) bekezdés
53 Alaptörvény 22. cikk
54 Jat. 5. § (4) bekezdés
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2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról:
„82. § (1) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, 
hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg 
az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokat, igazgatási 
jellegű szolgáltatásokat és bejelentéseket, továbbá a fizetendő díj mértékét, valamint 
a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat.”
 
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról:
„148. § (3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy – a külpoliti-
káért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – ren
deletben állapítsa meg a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a nemzetközi 
szervezet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja 
által megfizetett adó visszaigénylésének részletes szabályait.”

IV.2.2.3.4. Az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete

Az Alaptörvény szerint az önálló szabályozó szerv55 vezetője törvényben kapott felhatal-
mazás alapján, sarkalatos törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet adhat ki.56 
Főszabály szerint tehát ez kizárólag végrehajtási rendeletek megalkotásának lehetőségét 
jelenti. (Az egyedüli kivétel a fentebb már említett, rendeletkiadásban történő helyettesítés 
tárgyköre.)

Példák a törvényben meghatározott feladatkörökre:

– 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról:
„12. § A Hivatal elnöke
a) rendeletben megállapítja az egyes villamos energia rendszerhasználati díjak 
elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keret
szabályokat, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét, és a rendszerhasz
nálati díjak alkalmazásának szabályait, a villamos energiáról szóló törvény szerinti 
elosztók közötti kiegyenlítő fizetések mértékét, a villamos energia csatlakozási díjak 
elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keret
szabályokat, a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak al
kalmazásának szabályait, valamint az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes 
igénye alapján, valamint az elosztó által a felhasználó szerződésszegése esetén külön 
díj ellenében végzett szolgáltatások meghatározására és szabályozására vonatkozó 
alapelveket és keretszabályokat, ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapítá
sának kereteit és alkalmazásuknak szabályait, az elosztóhálózat-használati szerződés 

55 Az Alaptörvény 23. cikk (1) bekezdése szerint az Ország gyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó hatalom 
körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre. 
A tankönyv kéziratának lezárásakor két ilyen szerv működik: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

56 Alaptörvény 23. cikk (4) bekezdés
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és a  villamosenergia-vásárlási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkö
vetkezmények mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket,
b) rendeletben megállapítja a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüze
meltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a földgáz rendszerhasználati díjakon 
keresztül történő ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően 
alkalmazható földgáz rendszerhasználati díjszabályozás kereteit, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit, a földgáz rendszerhasználat ár
szabályozásának kereteit, a felhasználók és földgáztermelők földgázrendszerre történő 
csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül a csatlakozás műszaki-gazdasági felté
teleit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással kapcso
latos együttműködésének szabályait, a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának 
szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit, a csatlakozási díjak alkalmazásának szabá
lyait, a rendszerüzemeltetők által a felhasználó vagy a rendszerhasználó igénye alapján, 
valamint felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgálta
tások meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat, 
ezen szolgáltatások körét, a külön díjak megállapításának kereteit és alkalmazásuknak 
szabályait, az elosztóhálózat-használati szerződés és az egyetemes szolgáltatási szer
ződés felek általi megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékére és alkalma
zására vonatkozó rendelkezéseket,
[…]
n) rendeletben megállapítja a villamos energia rendszerhasználati díjakat, a villamos 
energia csatlakozási díjakat, valamint az elosztó által a felhasználó vagy az engedélyes 
igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díját, továbbá az elosztó 
által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgálta
tások díját,
o) rendeletben megállapítja a földgáz rendszerhasználati díjakat, a földgáz csatlakozási 
díjakat, valamint a rendszerüzemeltetők által a felhasználók vagy a rendszerhasználó 
igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díját, továbbá a rendszer
üzemeltetők által a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett 
szolgáltatások díjait.”

A rendeletek megalkotására vonatkozó konkrét felhatalmazásokat a fenti törvény 
21. §-a, valamint külön törvények tartalmazzák.

– 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról:
„134. § (5) A frekvenciadíjakat és az azonosítók lekötéséért és használatáért fizetett 
díjak mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke rendeletben határozza 
meg. […]
(6) A Hatóság hírközlési hatósági tevékenységével összefüggésben felmerült költ
ségek fedezése érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók, a postai felügyeleti 
tevékenységek fedezése érdekében a postai szolgáltatók felügyeleti díjat kötelesek 
fizetni. A díj mértéke az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlési 
szolgáltatásaiból származó előző üzleti évi nettó árbevételének legfeljebb 0,35 száza
léka, a postai szolgáltató esetében postai szolgáltatásaiból származó előző üzleti évi 
nettó árbevételének legfeljebb 0,2 százaléka, előző évi árbevétel hiányában a tárgyévi 
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 árbevétel egész évre vetített időarányos része. A felügyeleti díj mértékét a törvény által 
megengedett határokon belül a a [sic!] Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke 
évente rendeletben határozza meg.”

 
A rendeletek megalkotására vonatkozó konkrét felhatalmazásokat a fenti törvény 
206. § (1) bekezdése tartalmazza.

Az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete törvénnyel, kormányrendelettel, minisz
terelnöki rendelettel, miniszteri rendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendele
tével nem lehet ellentétes.57 A rendeletet a szerv vezetője (vagy az általa kijelölt helyettese) 
írja alá.

IV.2.2.3.5. Az önkormányzati rendelet

Az Alaptörvény szerint a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva:
 –  törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére (autonóm), 

illetve
 – törvényben kapott felhatalmazás alapján (végrehajtási)

önkormányzati rendeletet alkothat.58

Az autonóm önkormányzati rendelet vonatkozásában is irányadó ugyanakkor, hogy a helyi 
közügyek intézése körében, törvény keretei között alkotható meg.59 Korábban egy esetben 
maga az Alaptörvény is kijelölt egy (nem kötelező) önkormányzatirendelet-alkotási tárgy
kört, amikor kimondta, hogy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, 
a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott ré
szére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi 
tartózkodást.60

Az önkormányzati rendelet semmilyen más jogszabállyal nem lehet ellentétes.61

Rendeletet a helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) alkothat, ezt a hatás
körét más önkormányzati szervre nem ruházhatja át.62 A rendeletet a polgármester (megyei 
közgyűlés elnöke) és a jegyző írja alá.63

Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület (közgyűlés) hivatalos lapjában vagy 
a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon 
kell kihirdetni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A saját honlappal rendel
kező önkormányzat rendeletét a honlapján is köteles közzétenni. A helyi önkormányzat 

57 Uo.
58 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés
59 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pont. A legáltalánosabb kereteket a Magyarország helyi önkormányza

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) határozza meg, amely ugyanakkor számos 
rendeletalkotási felhatalmazást is tartalmaz.

60 Az Alaptörvény XXII. cikkének korábbi (3) bekezdése. Az Alaptörvény hetedik módosítása azonban újra
szabályozta a bekezdés szövegét, jelenleg már így szól: „Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás.”

61 Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdés
62 Mötv. 42. § 1. pont
63 Mötv. 51. § (1) bekezdés



111A jogforrások

az önkormányzati  rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a fővárosi 
vagy megyei kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormány
zatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek.64 Mindezt az Mötv. a helyi önkor
mányzatok feletti törvényességi felügyelet gyakorolhatósága érdekében írja elő.

Különleges, sui generis önkormányzati rendelet megalkotásának tekinthető az az eset, 
amikor az önkormányzat elmulasztja törvényen alapuló rendeletalkotási kötelezettségét, 
és a Kúria elrendeli, hogy a pótlás mulasztására az önkormányzati rendeletet – a helyi 
önkormányzat nevében – a fővárosi vagy megyei kormányhivatal vezetője alkossa meg.65 
Az ilyen rendeletet a kormányhivatal vezetője írja alá, és azt a Magyar Közlönyben kell 
kihirdetni.66

IV.2.2.3.6. A különleges jogrendben alkotott rendeletek

A különleges jogrend (másként: rendkívüli jogrend, különleges állapotok vagy minősített 
időszakok) az állam „normál”, békeidőszaki működéséhez képest jelentősen eltérő időszakot 
jelent, amikor – a legsúlyosabb esetekben – bekövetkezhet akár jelentős alapjog-korlátozás, 
sőt a hatalmi ágak megosztásának általánosan irányadó alapelvétől történő eltérés (hata-
lomkoncentráció) is. Nem kizárt tehát, hogy ilyenkor a polgári alkotmányosság klasszikus 
alapelvei csak korlátozottan érvényesülnek. Ennek elsődleges indoka az operativitás, 
a minél gyorsabb cselekvés: az adott helyzetre adandó válasz, döntés meghozatalához 
jellemzően nincs elegendő idő a normál jogrend idején megszokott eljárás lefolytatására.

Különleges jogrend idején ebből következően általában az államélet rendeleti úton 
történő irányítása válik lehetségessé olyan rendeletek útján, amelyek akár törvényektől 
történő eltérést, azok felfüggesztését is lehetővé tehetik. E rendeletek ugyanakkor mindig 
átmeneti időre alkotott jogszabályok, időbeli hatályuk általában csak a különleges jogrendi 
helyzet fennállásáig tart.67

Figyelemmel arra, hogy a különleges jogrend idején alkotott jogszabályokra a Jat. csak 
korlátozottan, a jogszabályok tervezeteire pedig a Jszr. (kötelező jelleggel) egyáltalán nem 
alkalmazandó, jelen keretek közt e körben csak a legfontosabb alaptörvényi rendelkezések 
ismertetésére szorítkozunk.

64 Mötv. 51. § (2) bekezdés. A megjelölt feladatkört a kézirat lezárásakor a Miniszter elnökséget vezető miniszter 
gyakorolja [lásd a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § 
6. pontját].

65 Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdés
66 Mötv. 138. § (1) bekezdés
67 A különleges jogrend (minősített időszakok) elméleti kérdéseiről lásd részletesen például: Hajas Barnabás 

(2010): A minősített időszakok. In Kilényi Géza – Hajas Barnabás szerk.: Fejezetek az alkotmányjog kö-
réből – a magyar államszervezet. Budapest, Szent István Társulat. 299–300.; Jakab András – Till Szabolcs 
(2016): A különleges jogrend. In Trócsányi–Schanda 2016, 485–492.; Cserny Ákos – Téglási András 
(2013): A törvény erejével bíró rendeletek. In Cserny 2013, 70–72.
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a) Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács68 rendeletet alkothat, amellyel – sarka
latos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, 
törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 
A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, 
ha az Ország gyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.69

b) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket 
rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével – sarka
latos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, 
törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A ren
deleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, 
ha hatályukat az Ország gyűlés (annak akadályoztatása esetén az Ország gyűlés honvédelmi 
ügyekkel foglalkozó bizottsága) meghosszabbítja. A köztársasági elnök rendelete a szükség
állapot megszűnésével hatályát veszti.70

Tekintettel arra, hogy „normál” jogrend idején sem a Honvédelmi Tanács (amely 
ilyenkor nem is létezik), sem a köztársasági elnök nem jogosult jogszabályalkotásra, 
az Alaptörvény már említett T) cikk (2) bekezdés második mondata külön kimondja, 
hogy a fenti két rendelet is jogszabálynak minősül. A további különleges jogrendi esetekben 
a Kormány jogosult rendeleteket alkotni.

c) A megelőző védelmi helyzethez kapcsolódóan a Kormány két szakaszban is jogosult kü
lönleges rendeletek megalkotására:

ca) A Kormány rendeletben a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeménye-
zését követően (tehát még a megelőző védelmi helyzet kihirdetését megelőzően) a köz
igazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől 
eltérő intézkedéseket vezethet be, amelyekről a köztársasági elnököt és az Ország gyűlés 
tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező állandó bizottságait folyamatosan tájé
koztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya az Ország gyűlés megelőző védelmi helyzet 
kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb hatvan napig tart.

cb) A Kormány a megelőző védelmi helyzet idején (tehát a megelőző védelmi helyzet ki
hirdetését követően) rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak 
szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, 
valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány rendelete a megelőző védelmi helyzet megszűnésével hatályát veszti.71

d) A megelőző védelmi helyzethez hasonló kétszakaszos rendeletalkotás jellemzi a terror-
veszélyhelyzetet is:

da) A Kormány rendeletben a terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését kö-
vetően a közigazgatás, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági  

68 A Honvédelmi Tanács „normál” jogrend idején nem működik, az kizárólag rendkívüli állapot idején hozható 
létre. Létrehozásáról – a rendkívüli állapot kihirdetésével együtt – az Ország gyűlés, akadályoztatása esetén 
a köztársasági elnök dönt.

69 Alaptörvény 49. cikk (5)-(6) bekezdés
70 Alaptörvény 50. cikk (3) és (5)-(6) bekezdés
71 Alaptörvény 51. cikk (3)-(5) bekezdés
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szolgálatok szervezetét, működését és tevékenysége ellátását érintő törvényektől eltérő, 
valamint sarkalatos törvényben meghatározott intézkedéseket vezethet be, amelyekről 
a köztársasági elnököt és az Ország gyűlés tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendel
kező állandó bizottságait folyamatosan tájékoztatja. Az így bevezetett intézkedések hatálya 
az Ország gyűlés terrorveszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó döntéséig, de legfeljebb 
tizenöt napig tart.

db) A Kormány a terrorveszélyhelyzet idején rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos 
törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, tör
vényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány rendelete a terrorveszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.72

e) A Kormány váratlan támadás esetén sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli 
intézkedéseket vezethet be, valamint rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben 
meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendel
kezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány rendelete 
a váratlan támadás megszűnésével hatályát veszti.73

f) A Kormány veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meg
határozottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezé
sektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A Kormány e rendelete 
tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Ország gyűlés felhatalmazása 
alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja. A Kormány rendelete a veszélyhelyzet meg
szűnésével hatályát veszti.74

Fontos garanciális szabály – a jogalkotást érintően is –, hogy az Alaptörvény alkalmazása 
rendkívüli jogrendben sem függeszthető fel.75 A rendkívüli jogrendben bevezethető intézke
désekről, az alapjogokat érintő esetleges korlátozásokról, a jogalkotással összefüggő eltérő 
szabályokról a honvédelmi és a katasztrófavédelmi törvény tartalmaz részletszabályokat.76

72 Alaptörvény 51/A. cikk (3)-(4) és (6) bekezdés
73 Alaptörvény 52. cikk (3)-(4) bekezdés
74 Alaptörvény 53. cikk (2)-(4) bekezdés. A rendszerváltás óta a különleges jogrend esetei közül egyedül veszély

helyzet kihirdetésére került sor, már több ízben is. Lásd például: 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet veszély
helyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről (ajkai vörösiszap-tároló gátszakadása miatt); 
177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 
(árvízi veszély miatt).

75 Alaptörvény 54. cikk (2) bekezdés
76 Lásd különösen a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 64-79. §-át; illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kap
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44-51. §-át. A jogalkotást érintően 
megemlíthető például, hogy veszélyhelyzetben – halasztást nem tűrő esetben – a Kormány rendelete köz
szolgálati műsorszóró útján is kihirdethető.
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IV.2.3. A közjogi szervezetszabályozó eszközök

A közjogi szervezetszabályozó eszközök olyan jogforrások, amelyeket nem az Alaptörvény, 
hanem kizárólag a Jat. alapján lehet megalkotni. Ezek tehát jogszabálynak nem minősít
hetők.

A Jat. ugyanakkor semmilyen normatív támpontot nem biztosít ahhoz, hogy a jogsza
bályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök közti különbség megragadható legyen. 
Mindössze azt jelöli meg, hogy a jogszabályokra vonatkozó rendelkezések közül melyeket 
kell ezekre is alkalmazni.

A fentiekből következően a közjogi szervezetszabályozó eszközök mibenlétét alapve
tően a tudomány,77 és különösen az Alkotmány bíróság igyekezett meghatározni. A sajátos 
normák „előzménye” a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben (a továbbiakban: régi 
Jat.) kereshető, ahol e normák még „az állami irányítás egyéb jogi eszközei” nevet viselték. 
Az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek számos típusa volt,78 ugyanakkor a 121/2009. 
(XII. 17.) AB határozat többek közt épp egyes ilyen „eszközökkel” kapcsolatos problémák 
miatt is döntött a régi Jat. megsemmisítéséről.79

A közjogi szervezetszabályozó eszközök intern normatív aktusoknak nevezhetők: 
kizárólag a kibocsátó szervre, illetve az annak alárendelt szervekre vonatkozhatnak, így 
más jogalanyokra („általában véve”) közvetlenül jogokat, kötelezettségeket nem keletkez
tethetnek.80

A Jat. (vagyis a jelenlegi jogalkotási törvény) két ilyen eszközt ismer: a normatív 
határozatot és a normatív utasítást. A két eszköz közti alapvető különbség az, hogy a nor
matív határozatot mindig testület, míg a normatív utasítást mindig egy személy (többnyire 
valamely szerv vezetője) adhatja ki. Szabályozási tárgyköreik között ugyanakkor jelentős 
hasonlóság mutatkozik.

A normatív jelző arra utal, hogy a közjogi szervezetszabályozó eszközök nem keve
rendők össze az egyedi határozatokkal és utasításokkal. Ez utóbbiak ugyanis nem jogalkotás, 
hanem többnyire jogalkalmazás (vagy munkáltatói intézkedések) során jönnek létre.81 
A közjogi szervezetszabályozó eszközökre vonatkozó rendelkezések a törvény szerint nem 
érintik a kibocsátásukra jogosultak – más jogszabályon alapuló – egyedi határozat meg
hozatalára vagy egyedi utasítás adására vonatkozó jogát.82

77 Lásd például Drinóczi Tímea – Petrétei József (2004): Jogalkotástan. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 
112.; Szilágyi 2011, 281–282.; Cserny Ákos – Téglási András (2013): A közjogi szervezetszabályozó esz
közök. In Cserny Ákos szerk.: Alkotmányjog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 87–88.

78 Így például: határozat, utasítás, statisztikai közlemény, jegybanki rendelkezés, szabvány, ármegállapítás, bank
felügyeleti rendelkezés, jogi iránymutatás (irányelv, elvi állásfoglalás, tájékoztató). Ezek túlnyomó többségét 
időközben hatályon kívül helyezték vagy visszavonták.

79 Lásd erről Csink Lóránt (2011): Mérföldkő a jogalkotásban. Új Magyar Közigazgatás, 4. évf. 8. sz. 3–7.
80 Jakab András (2016): A jogforrási rendszer. In Trócsányi–Schanda 2016, 147–148. és 168–169.
81 Ilyen lehet egy egyedi közigazgatási határozat például egy engedély kiadásáról, vagy egy vezetői utasítás egy 

kormánytisztviselő részére például valamely konkrét feladat elvégzésére.
82 Jat. 24. § (2) bekezdés. Érdekes helyzetet teremt ugyanakkor, hogy például a normatív és az egyedi Ország-

gyűlési vagy kormányhatározatok megkülönböztetése nincs biztosítva, sorszámozásuk folyamatos, így a két
féle határozat közti különbség legfeljebb tartalmi elemzés alapján dönthető el. (Tovább bonyolítják a helyzetet 
az olyan határozatok, amelyek egyaránt tartalmaznak normatív és egyedi jellegű rendelkezéseket.)
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Közjogi szervezetszabályozó eszköz jogszabállyal nem lehet ellentétes, ebből követ
kezően az „eszközök” a jogforrási hierarchia legalján helyezkednek el. Közjogi szervezet
szabályozó eszközben jogszabály rendelkezése nem ismételhető meg.83 Mivel e jogforrások 
nem minősülnek jogszabálynak, kihirdetés helyett ezek közzétételére kerülhet csak sor.

IV.2.3.1. A normatív határozat

Normatív határozatot a központi állami szervek és az önkormányzati szféra meghatározott 
testületeinek köre bocsáthat ki.

a) Saját szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját normatív 
határozatban szabályozhatja:

 – az Ország gyűlés,84

 – a Kormány85 és más testületi központi államigazgatási szerv,86

 – az Alkotmány bíróság és
 – a Költségvetési Tanács.

b) Saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint 
az általa irányított szervek szervezetét és működését87 normatív határozatban szabályozhatja 
a helyi önkormányzat képviselő-testülete.

c) Saját és az általa irányított szervek szervezetét és működését, tevékenységét, valamint 
cselekvési programját normatív határozatban szabályozhatja a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete.88

IV.2.3.2. A normatív utasítás

Normatív utasítást úgy központi állami szervek vezetői (közjogi tisztségviselők), mint te
rületi államigazgatási, valamint önkormányzati szervek vezetői kibocsáthatnak. A törvény 
a kibocsátók körét – a szabályozási tárgykör alapján – kettébontja:

a) A vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek szervezetét, működését és te
vékenységét normatív utasításban szabályozhatja:

 – a köztársasági elnök,
 – a miniszterelnök,

83 Jat. 24. § (1) bekezdés
84 Például 10/2014. (II. 24.) OGY határozat egyes házszabályi rendelkezésekről.
85 Például 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről.
86 A jelenlegi törvényi szabályozás alapján ilyen szerv lehet például egy kabinet vagy kormánybizottság.
87 Saját szervezetét és működését nem, mivel az rendeleti szabályozást igényel. Irányított szerv lehet például 

egy bizottság vagy a polgármesteri hivatal.
88 A nemzetiségi önkormányzat tehát saját szervezetét és működését is csak ilyen módon szabályozhatja, mivel 

rendeletalkotásra nem jogosult.
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 – a nem testületi szervként működő központi államigazgatási szerv vezetője,
 – az Országos Bírósági Hivatal elnöke,89

 – a legfőbb ügyész,90

 – az alapvető jogok biztosa,
 – a Magyar Nemzeti Bank elnöke,91

 – az Állami Számvevőszék elnöke,92

 – a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője, valamint
 – a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a jegyző.

b) A fentieken túl bizonyos központi állami szervek hivatali szervezeteinek vezetői is jogo
sultak normatív utasítás kiadására, amely a szerv állományába tartozó személyekre nézve 
kötelező. Ilyen utasítás kiadására csak külön törvényben meghatározott tárgykörben ke
rülhet sor. Az érintett szervek a következők:

 – az Ország gyűlés,
 – a köztársasági elnök,
 – az Alkotmány bíróság,
 – az alapvető jogok biztosa,
 – az önálló szabályozó szerv, valamint
 – a minisztérium.

E szervek vonatkozásában általában a hivatalvezető, főtitkár, közigazgatási állam
titkár stb. ad ki közszolgálati, iratkezelési, selejtezési stb. szabályzatokat.

IV.2.3.3. „Más jogi eszközök”

A Jat. lehetővé teszi, hogy külön törvény alapján állami szerv vagy köztestület tevékeny
ségét és működését szabályozó, úgynevezett „más jogi eszköz” kiadására is sor kerüljön.93 

89 Lásd például az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) 
OBH utasítást.

90 Lásd például az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítást.
91 Lásd például a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB 

utasítást.
92 Lásd például az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (XII. 29.) ÁSZ 

utasítást.
93 Ilyen lehet például a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. § 19. pont b) alpontja 

szerint kiadott úgynevezett közszolgálati szabályzat: „ha a közigazgatási szerv hivatali szervezetének veze
tője közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására nem jogosult, az e törvényben meghatározott kérdésekben, 
valamint a hivatali szerv vezetőjének általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe tartozó kérdésekben a hi
vatali szervezet vezetője által egyéb formában kiadott belső, normatív szabályzat”. Hasonló a köztestületként 
működő Magyar Ügyvédi Kamara által alkotott számos, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. 
törvény alapján kiadott, az ügyvédi működésre vonatkozó, a kamara tagjaira alkalmazandó szabályzat is. Így 
például a törvény 158. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott etikai szabályzat [jelenleg: az ügyvédi hivatás 
etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat], az ugyane bekezdés 14. pontjában 
meghatározott, a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló szabályzat 
[jelenleg: 1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat], a 8. pont szerinti, a fegyelmi eljárás részletes szabályait rendező 
3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat („Fegyelmi Eljárási Szabályzat”) stb.
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Az ilyen eszközök nemcsak jogszabállyal, de közjogi szervezetszabályozó eszközzel sem 
lehetnek ellentétesek.

IV.3.	A	jogforrási	hierarchia

Az állam által kibocsátott (formális, külső) jogforrásokat a jogtudomány – és a tételes jogi 
szabályok – kötelező alá-fölé rendeltségi sorrendbe, azaz hierarchikus rendbe szervezik. 
A hierarchiát meghatározó sorrendet általában az alkotmány tartalmazza.94 A fent meg
ismert szabályok alapján a magyar jogforrási hierarchia – „normál” jogrend idején – a kö
vetkező:

 – Alaptörvény,
 – törvény (és törvényerejű rendelet),
 – kormányrendelet és MNB elnöki rendelet,
 – miniszterelnöki és miniszteri rendelet (kormánytag rendelete),
 – önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete,
 – önkormányzati rendelet,
 – közjogi szervezetszabályozó eszközök.

A	jogforrási	hierarchia	alapvető	funkciója a következő: az alacsonyabb jogforrási szinten 
elhelyezkedő jogforrás rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a magasabb jogforrási 
szinten elhelyezkedő jogforrás rendelkezéseivel. (Esetleges ütközés esetén a magasabb 
szintű jogforrási rendelkezés lerontja az alacsonyabb szintűt – lex superior derogat legi 
inferiori, azaz alkalmazási elsőbbsége van). Ez a jogforrások érvényességének egyik je
lentős tartalmi kritériuma.

Elméletileg ennek a funkciónak az is része lehet, hogy a) a magasabb jogforrási szinten 
álló jogforrás hatályon kívül helyezheti az alacsonyabb szinten álló jogforrást, míg for
dítva ez nem lehetséges; valamint, hogy b) a magasabb jogforrási szinten álló jogforrás 
módosíthatja az alacsonyabb szinten álló jogforrást, míg fordítva ez nem lehetséges. 
Ez utóbbi megállapítás vonatkozásában ugyanakkor említést érdemel, hogy az elméleti le
hetőségek a magyar jogalkotási rendszerben nem, vagy csak korlátozottan érvényesülnek. 
A magyar jogrendszerben például – az államszervezet sajátosságai miatt – kizárt, hogy 
egy miniszteri rendelet vagy az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete hatályon 
kívül helyezzen vagy módosítson egy önkormányzati rendeletet. Igaz ugyan, hogy az ön
kormányzati rendelet a jogszabályok közül a legalsó szinten helyezkedik el, ugyanakkor 
az önkormányzatok – alkotmányban biztosított – autonómiájával nem férne össze, hogy 
olyan szerv „avatkozzon be” jogalkotási hatáskörük gyakorlásába, amely nem rendelkezik 

94 Mint láthattuk, Magyarországon magára az Alaptörvényre, valamint a jogszabályokra vonatkozó sorrend sza
bályait az Alaptörvény, a közjogi szervezetszabályozó (valamint „más jogi”) eszközökre vonatkozóan pedig 
a Jat. adja meg.
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az önkormányzatok felett irányítási hatáskörrel.95 A másik elméleti lehetőség körében azt 
például, hogy magasabb szintű jogszabály módosítson alacsonyabb szintű jogszabályt, 
a Jat. nem is teszi lehetővé.96

A fentiek mellett indokolt megemlíteni, hogy – értelemszerűen – azonos szinten álló jog
források esetében az időben később kibocsátott jogforrás a korábbi jogforrást módosíthatja 
vagy hatályon kívül helyezheti. E körben is rá kell mutatni azonban arra, hogy még ez a le
hetőség is csak az azonos típusú jogforrások esetében áll fenn, hiszen a jogalkotó szervek 
mindegyikére igaz, hogy kizárólag az alkotmányban, illetve jogszabályokban biztosított 
feladat- és hatásköri keretek közt áll fenn szabályozási lehetőségük.

Például: egy belügyminiszteri rendelet főszabály szerint nem módosíthat egy honvédelmi 
miniszteri rendeletet, egy pénzügyminiszteri rendelet nem helyezhet hatályon kívül egy 
igazságügyi miniszteri rendeletet stb. (hiába állnak azonos jogforrási szinten a kormány 
tagjainak rendeletei). Ez alól egy kivétel fordulhat elő, ha a kormányzati szerkezet meg
változása miatt a korábbi rendeletet kibocsátó miniszter feladat- és hatásköreinek egy része 
átkerül egy másik miniszterhez,97 és ez esetben – kizárólag ebben a körben – már lehet
séges a más típusú korábbi miniszteri rendelet módosítása vagy hatályon kívül helyezése. 
(Ugyanez a helyzet például a miniszterelnök és a miniszter, az MNB és a Kormány vagy 
az önálló szabályozó szervek rendeleteivel is, azaz főszabály szerint ezek sem minősít
hetők azonos típusú jogforrásoknak, álljanak bár a jogforrási hierarchia azonos szintjein.)

95 E körben számos további érdekes kérdést tehetnénk fel. Így például első látásra valószínűnek tűnhet, hogy 
törvényben önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezhető. Az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése azonban 
azt mondja ki, hogy a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 
Emellett, mint korábban láthattuk, az önkormányzati rendelet nemcsak végrehajtási, hanem autonóm jellegű 
is lehet, amelynél még csak törvényi felhatalmazásra sincs szükség, hiszen az eredeti jogalkotó hatáskör köz
vetlenül az Alaptörvényből ered.

 A Jat. 10. §-a  e körben a következő konkrét szabályokat tartalmazza:
 „(3) Hatályon kívül helyezhető
 a)  törvényben
  aa)  kormányrendelet vagy annak rendelkezése,
  ab)  a Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése – a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest 

kijelölő rendelete kivételével – és
  ac)  az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete vagy annak rendelkezése – a rendelet kiadásában 

való helyettesítésére jogosult helyettesét kijelölő rendelete kivételével –,
 b)  kormányrendeletben – a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő rendelete kivételével – a Kormány 

tagjának rendelete vagy annak rendelkezése, ha
  ba)  a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó ren

delkezést nem alkottak,
  bb)  a kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatal

mazó rendelkezést nem alkottak, vagy
  bc)  a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányrendelet kiadására ad felha

talmazást.”
 Mint látható, a törvény az MNB elnöki és az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésének lehető

ségét nem szabályozza.
96 A Jat. 8. § (1) bekezdése szerint a hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv 

módosíthatja.
97 A Jat. 5. § (4) bekezdése szerint miniszteri rendelet kiadására adott felhatalmazásban a felhatalmazás jogo

sultját feladatkör szerint kell megjelölni.
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A fentiekhez hasonlóan, ha a kormányzati szerkezet megváltozása nyomán egyes 
minisztériumok megszűnnek vagy átalakulnak, a már „nem létező” miniszter által al
kotott korábbi rendeletet az az „új” miniszter módosíthatja vagy helyezheti hatályon 
kívül, aki a rendelet szabályozási tárgykörét érintő feladat- és hatáskört gyakorolja. (Így 
például a már „nem létező” igazságügyi és rendészeti miniszter által kiadott korábbi 
 rendeleteket – attól függően, hogy mi a rendelet tárgyi hatálya – a későbbi igazságügyi 
miniszter vagy a belügyminiszter módosíthatja vagy helyezheti hatályon kívül.)

Korábbi együttes miniszteri rendeletek esetében az érintett tárgykör alapján felha
talmazással rendelkező miniszter jogosult a módosításra vagy hatályon kívül helyezésre, 
tárgykör szerint szükség esetén az érintett további miniszter(ek) egyetértésével.

Az önkormányzati rendeletek esetében indokolt rámutatni, hogy minden 
egyes – közel 3200 – önkormányzat rendelete különböző típusúnak minősül. Nyilvánvaló, 
hogy például az egyik települési önkormányzat illetékességi területére vonatkozóan másik 
önkormányzat sem módosítási, sem hatályon kívül helyezési hatáskört nem kaphat, hiába 
állnak az önkormányzati rendeletek a jogforrási hierarchia azonos szintjén.98 Fontos arra 
is utalni, hogy a helyi önkormányzatok egyes típusai közt sincsen hierarchia, így például 
az is kizárt, hogy egy megyei önkormányzat egy települési önkormányzat rendeletét mó
dosítsa vagy hatályon kívül helyezze.

IV.4.	A	de	facto	jogforrások

De facto jogforrásnak nevezhetjük azokat a jogforrásokat, amelyek az Alaptörvény és a Jat. 
alapján nem jogalkotás útján jönnek létre, ugyanakkor normatív jellegük nem vitatható. 
Ezek jellemzően jogalkalmazó szervek kitüntetett jogi aktusai, amelyek meghatározott 
körben – tartalmi értelemben – akár a jogszabályokkal azonos értékűek lehetnek.

IV.4.1. Az Alkotmány bíróság határozatai

Az Alkotmány bíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.99 Kitüntetett jellegét 
mutatja – egyebek közt – az is, hogy jogosult lényegében valamennyi, e fejezetben ismer
tetett jogforrás (jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, jogegységi határozat) 
megsemmisítésére.100 Kivételt jelent ez alól az Alaptörvény (ideértve annak módosításait is), 
amelynek rendelkezéseit az Alkotmány bíróság tartalmi szempontból nem vizsgálhatja.101 

98 Ez alól csak igen ritka kivételek képzelhetők el, esetleg bizonyos társulások, illetve például két település 
összeolvadása esetén.

99 Alaptörvény 24. cikk (1) bekezdés
100 Természetesen e körben a törvényekre vonatkozó „közpénzügyi tilalmak” figyelembevételével, amelyek 

az Alkotmány bíróság hatáskörét korlátozzák [Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdés].
101 Az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése alapján az AB az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak 

a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében 
vizsgálhatja felül.
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Ugyanakkor az Alkotmány bíróság jogosult az Alaptörvény rendelkezéseit – mindenkire 
kötelező érvénnyel – értelmezni.102

Az Alkotmány bíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) szerint 
az Alkotmány bíróság döntése határozat vagy végzés lehet.103 Az Alkotmány bíróság dön
tése főszabály szerint mindenkire nézve kötelező, az ellen jogorvoslatnak nincs helye.104

Az Alaptörvény a negyedik módosítása óta kimondja, hogy az Alaptörvény hatályba
lépése előtt meghozott alkotmány bírósági határozatok hatályukat vesztették, ugyanakkor 
e rendelkezés nem érintette az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat,105 azaz jog
forrásként továbbra is figyelembe veendők.

Az alkotmány bíróságokat – Hans Kelsen nyomán – szokás úgynevezett negatív jog-
alkotó szerveknek nevezni azért, mert egyik legfontosabb feladatuk, hogy a mindenkori 
alkotmánnyal nem konform normákat a jogrendszerből eltávolítsák.106 Ugyanakkor a ma
gyar Alkotmány bíróság – tartalmilag – pozitív jogalkotást is végez, hiszen egyrészt egyes 
jogi normák bizonyos szövegrészeinek (jogtételeinek, akár egyes szavainak) megsemmisí
tésével a norma értelmét, jelentését teljes mértékben megváltoztathatja, másrészt az Abtv. 
szerint úgynevezett alkotmányos követelmény megállapítására is jogosult.107 Ugyancsak 
a jogalkotó szervek tevékenységéhez hasonlónak minősíthető az Alkotmány bíróságnak 
az a – már említett – hatásköre, amely alapján jogosult az Alaptörvény rendelkezéseit min
denkire kötelező jelleggel értelmezni.

Az Alkotmány bíróságnak – egyebek közt – az Alaptörvény, az Alaptörvény módosítása 
és a jogszabály megsemmisítéséről, a jogszabály hatálybalépésének ideiglenes felfüggesz
téséről, valamint az Alaptörvény értelmezéséről szóló határozatát a Magyar Közlönyben 
közzé kell tenni. Az Alkotmány bíróság elrendelheti más határozatának vagy végzésének 
a Magyar Közlönyben való közzétételét is.108

IV.4.2. Bírói „absztrakt normák”

A bíróságok az Alaptörvény szerint igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el,109 azaz 
tipikusan jogviták eldöntéséért (illetve az állam büntetőigényének érvényre juttatásáért) 
felelős, jogalkalmazó állami szervek. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a bíróságok 

102 Lásd az Abtv. 38. §-át.
103 Abtv. 63. §. Az Alkotmány bíróság határozatot az ügy érdemében, végzést pedig az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben hoz (utóbbiak közül a legfontosabbak az eljárást – érdemi döntés nélkül – lezáró vég
zések, így a visszautasító, az áttételt elrendelő, valamint az eljárást megszüntető végzés).

104 Abtv. 39. § (1)-(2) bekezdés
105 Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések 5. pont. A 13/2013. (VI. 17.) AB határozat ugyanakkor ezt követően 

kimondta, hogy a hatályukat vesztett alkotmány bírósági határozatok továbbra is felhasználhatók – megfelelő 
feltételek fennállta mellett – az Alaptörvény értelmezése során is.

106 Főszabály szerint – nyilvánvalóan – a norma hatályon kívül helyezése az azt megalkotó – tehát jogalkotó – ál
lami szerv hatáskörébe tartozna.

107 A törvény 46. § (3) bekezdése szerint: „Az Alkotmány bíróság hatáskörei gyakorlása során folytatott eljárásában 
határozattal megállapíthatja azokat az Alaptörvény szabályozásából eredő, és az Alaptörvény rendelkezéseit 
érvényre juttató alkotmányos követelményeket, amelyeknek a vizsgált, illetve a bírósági eljárásban alkalma
zandó jogszabály alkalmazásának meg kell felelnie.”

108 Abtv. 44. § (1) bekezdés
109 25. cikk (1) bekezdés
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(különösen a Kúria, azaz a legfőbb bírósági szerv) tevékenységében ne fordulnának elő 
normatív jellegű döntések is.

A Kúria jogosult önkormányzati rendeletek megsemmisítésére, ha azok más jogszabályba 
(nem közvetlenül az Alaptörvénybe) ütköznek.110 E körben tehát lényegében az AB-hez ha
sonló normakontrollt végezhet. A Kúria ilyen típusú döntése mindenkire nézve kötelező,111 
azt a hivatalos lapban is közzé kell tenni.112

A Kúria – az általában vett jogalkalmazó tevékenységén túl – biztosítja a bíróságok 
jogalkalmazásának egységét, és e körben valamennyi bíróságra nézve kötelező jogegységi 
határozatokat hozhat.113 Jogegységi eljárásnak akkor van helye, ha:

 – a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása ér
dekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott jog
egységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése szükséges, vagy

 – a Kúria valamely ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria másik ítél
kező tanácsának elvi bírósági határozatként közzétett határozatától vagy közzétett 
elvi bírósági döntésétől.114

A jogegységi határozatokat a Magyar Közlönyben is közzé kell tenni,115 és azok alkotmány
bírósági normakontroll tárgyát is képezhetik.

A Kúria az ítélkezési gyakorlat egységének biztosítása érdekében jogosult elvi bírósági ha-
tározatok és elvi bírósági döntések közzétételére is.116 A bírói gyakorlat egységességének 
biztosítását szolgálják továbbá – erőteljes orientációs jellegük folytán – az úgynevezett kol-
légiumi vélemények és a bírósági joggyakorlat-elemző csoportok úgynevezett  összefoglaló 

110 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) be
kezdés f) pont, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § 
(4) bekezdés a) pont.

111 Bszi. korábbi 55. § (4) bekezdés, illetve Kp. 146. § (5) bekezdés
112 Bszi. korábbi 55. § (2) bekezdés b) pont, illetve Kp. 146. § (2) bekezdés
113 Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés
114 Bszi. 32. § (1) bekezdés
115 Bszi. 42. § (1) bekezdés
116 Elvi bírósági határozat közzétételének alapját a Kúria, elvi bírósági döntés közzétételének alapját alsóbb fokú 

bíróság elvi jelentőségű egyedi döntése alapozza meg. Lásd ehhez részletesen a Bszi. 31. §-át.
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véleményei is.117 Jóllehet mindezek a bírák jogalkalmazói tevékenységére jelentős hatást 
gyakorolhatnak, formálisan kötelező jellegük nincs, így közvetlen alkotmányossági felül
vizsgálatuk sem lehetséges.

E körben említést érdemel továbbá, hogy az Alaptörvény hetedik módosítása különvá
lasztja a közigazgatási bíráskodást a rendes bírósági rendszertől. A kézirat lezárásakor 
még folyamatban van a közigazgatási bíráskodási rendszer kialakítása.118 Az Alaptörvény 
szerint a Közigazgatási Felsőbíróság is jogosult lesz jogegységi határozatok meghozatalára. 

117 A korábbi bírósági szervezeti törvény (1997. évi LXVI. törvény – a továbbiakban: régi Bszi.) az elvi bírósági 
döntés jogintézményét még nem ismerte, csak a jogegységi határozatot és az elvi bírósági határozatot. A kol
légiumi vélemény a Bszi. felhatalmazása alapján kiadott, de érdemben a gyakorlat által alakított jogintézmény 
volt, és az a jelenlegi Bszi. alapján is ilyenként határozható meg. [A régi Bszi. 33. § (1) bekezdése szerint: 
„A kollégium az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elemzi a bíróságok gyakorlatát, és vé
leményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben.” A jelenleg hatályos Bszi. 27. § (1) bekezdése szerint 
pedig: „A kollégium, valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium az egységes ítélkezési 
gyakorlat biztosítása érdekében figyelemmel kíséri a bíróságok gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitás 
jogalkalmazási kérdésekben, valamint a joggyakorlat-elemző csoport vezetőjének felkérésére közreműködik 
a joggyakorlat-elemző munkában.”] 1997. október 1., a régi Bszi. hatálybalépése előtt – a bíróságokról szóló 
1972. évi IV. törvény alapján – emellett más, elvi jelentőségű bírói absztrakt normák is léteztek, így az irányelv, 
az elvi döntés és a kollégiumi állásfoglalás. Az irányelv egy komplex jogértelmezési problémakör teljes szem
pontrendszerét ölelte fel elvi jelleggel, azaz konkrét ügytől függetlenül szabályozni igyekezve e problémakör 
minden lényeges szegmensét; az elvi	döntés egy konkrét ügyben felmerült jogértelmezési problémára adott 
elvi jellegű, az adott ügyön túlmutató jelentőségű választ; végül a kollégiumi	állásfoglalás a mai kollégiumi 
véleményhez hasonló funkciót töltött be. [Az 1972. évi IV. törvény 47-49. §-a  határozta meg ezek alkalma
zási körét, eszerint: „A Legfelsőbb Bíróság teljes ülése irányelvet, illetőleg elvi döntést ad ki, ha az ítélkezési 
gyakorlat egységének biztosítása érdekében, jogértelmezési kérdésben elvi irányítás szükséges. Az irányelv 
és az elvi döntés a bíróságokra kötelező. Az irányelvet és az elvi döntést a hivatalos lapban közzé kell tenni. 
A Legfelsőbb Bíróság kollégiuma irányelv vagy elvi döntés megállapítását nem igénylő kérdésben, a jogalkal
mazás egységének elősegítése végett kollégiumi állásfoglalást hoz.” Látható tehát, hogy 1997. október 1-jéig  
az irányelvek és elvi döntések formálisan is kötelezőek voltak a bíróságokra, míg a kollégiumi állásfoglalások 
csak erőteljes orientációs szereppel bírtak (miközben a Legfelsőbb Bíróság ténylegesen az előzőekhez ha
sonló súllyal igyekezett azokat is érvényesíteni az alsóbb fokú bíróságokkal szemben).] A régi irányelvek, 
elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások egyébként az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi hatá
rozat meghozataláig ma is alkalmazhatók. [Vesd össze: Bszi. 195. § (2) bekezdés; továbbá hasonló szabályt 
tartalmazott korábban a régi Bszi. 105. §-a  is]. Jelenleg összesen hét irányelv van még hatályban, ezek nagy 
része azonban más irányelvek hatályon kívül helyezéséről vagy módosításáról szól. Valójában egyetlen olyan 
irányelv létezik (még) a magyar jogrendszerben, amely érdemi, tartalmi szabályozást ölel fel, és még nem he
lyezte (akár 1997-ig  egy másik irányelv, akár 1997 után egy jogegységi határozat) azt hatályon kívül: a gyermek 
elhelyezésével kapcsolatos szempontokról szóló 17. számú irányelv; ezt a gyermekelhelyezési perek során 
alkalmazzák a családjogi ügyekben eljáró bírák. Elvi döntésből még 11 van hatályban, azonban jelenleg is 
számos kollégiumi állásfoglalás létezik és alkalmazandó. Mivel az ez utóbbiakban értelmezett jogi kérdések 
újraszabályozása csak lassan végezhető el, illetve ezek csak lassan, fokozatosan „kopnak ki” a jogrendszerből 
(avulnak el), ezért a kollégiumi állásfoglalások még sokáig a magyar jogrendszer (már nem hatályos, de még 
alkalmazandó) részét képezik. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben rengeteg régi kollégiumi állásfoglalást 
helyezett hatályon kívül valamely, az adott tárgykörben újabban alkotott kollégiumi vélemény (esetleg egy 
jogegységi határozat), és állapította meg azok alkalmazhatatlanságát.

118 Lásd a 2018. évi CXXX. és CXXXI. törvényeket. A közigazgatási bírósági rendszer felállításának tervezett 
végső időpontja 2020. január 1-je.
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A tervek szerint az önkormányzati rendeletek feletti normakontroll hatásköre is átkerül 
a Kúriától a Közigazgatási Felsőbírósághoz.119

IV.5.	A	magyar	(belső)	jog,	valamint	a	közösségi	(uniós)	jog	
és	a	nemzetközi	jog	viszonya

A belső jog és a nemzetközi jog viszonya a jogirodalomban mind elméleti, mind pedig 
gyakorlati vonatkozásban visszatérő téma. Általában a központi kérdés az, hogy melyiknek 
van a másikkal szemben elsőbbsége, illetve egy egységet képez-e a két joganyag. Ennek 
megfelelően terjedt el a monista és a dualista elméletek rendszere. A monista felfogás 
azt jelenti, hogy a jogrendszer egységes, így mindkét joganyag szerves részét képezi egy 
egységes jogrendszernek. Ezen belül vetődik fel közelebbről az a dilemma, hogy a belső 
jognak vagy pedig a nemzetközi jognak van-e elsőbbsége, primátusa az alkalmazás során. 
A dualista elmélet alapján viszont a két joganyag mellérendelten áll egymás mellett, nem 
alkotnak egységes jogrendszert. Ebben az esetben akkor válik a belső jog részévé valamely 
nemzetközi jogi norma, amikor az állam külön jogalkotási aktussal (transzformáció) beépíti 
azt a saját jogrendszerébe.120

Fontos tisztázni a különbséget a belső jognak a nemzetközi joghoz, illetve az Európai 
Unió jogához való viszonyát illetően. A szakirodalom hangsúlyozza, hogy a nemzetközi jog 
általános szabályai nem rendelkeznek a nemzetközi jog primátusáról, ami azt jelenti, hogy 
tételesen nincs kodifikálva a nemzetközi jognak a belső joggal szembeni elsőbbsége. Ezzel 
szemben az Európai Unió jogának primátusa van a tagállamok belső jogával szemben.121 
Ez az alapállás tükröződik a hatályos magyar jogrendszerben is.122

Az Alaptörvény külön cikkben szól konkrétan az Európai Unióval kapcsolatos szabá
lyokról, illetve általában a nemzetközi jog és a belső jog viszonyáról.

Az Alaptörvény E) cikke deklarálja, hogy „Magyarország az európai népek szabad
ságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai 
egység megteremtésében”. Külön bekezdésben határozza meg az Alaptörvény azt, hogy 
Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi 
szerződés alapján az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, 
az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. Itt azonban olvashatunk gondolatjelben 
egy megszorítást, miszerint a hatáskörök közös gyakorlása csak az alapító szerződésekből 
fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig terjedhet. 
Emellett az Alaptörvény azt is konkretizálja, hogy a hatáskörgyakorlásnak összhangban 
kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem 

119 A közigazgatási bírósági szervezet felállításáról szóló törvény hatálybalépéséig a normakontroll hatásköre 
a rendes bíróságnál (a Kúriánál) marad. Lásd az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések 27. c) pontját.

120 Lásd bővebben: Sulyok Gábor (2012): A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályo
zása. Jog – Állam – Politika, 4. évf. 1. sz. 17–60.

121 Lásd ehhez: Bruhács János (2014): Nemzetközi jog I. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó – Nordex Kft.
122 Lásd ehhez az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésén alapuló közös hatáskörgyakorlás vizsgálatát a 22/2016. 

(XII. 5.) AB határozatban. Ebben a határozatban az Alkotmány bíróság vizsgálta Magyarország szuvereni
tását, illetve történeti alkotmányán alapuló önazonosságát is a közös hatáskörgyakorlás összefüggésében. 
Az Alaptörvény e szakaszának értelmezését az alapvető jogok biztosa kezdeményezte az Alkotmány-
bíróságnál.
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korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami 
berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. Az Alaptörvény a to
vábbiakban azt is leszögezi, hogy az Európai Unió joga csakis ezen keretek között ál
lapíthat meg általánosan kötelező magatartásszabályt. Kiemelt  jelentősége van annak, 
hogy az Alaptörvény értelmében a fent említett nemzetközi szerződés kötelező hatályának 
elismerésére adott felhatalmazáshoz nagykétharmados döntés kell, tehát az országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges az elfogadásához.123

Az európai uniós jognak való megfelelés érdekében a Jat. külön pontban rendelkezik a jog
szabálytervezeteknek az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyezte
téséről. A Jat. előírja, hogy ha az Európai Unió alapját képező szerződések vagy valamely 
uniós jogi aktus rendelkezései alapján a jogszabály tervezetét az Európai Unió egyes intéz
ményeinek és tagállamainak vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más államnak előzetesen bejelentésre vagy egyéb véleményezésre meg kell küldeni, 
az előzetes bejelentést a Kormány által rendeletben meghatározott eljárásban kell lefolytatni. 
Az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály az előzetes bejelentési eljárás 
befejezését követően alkotható meg a Jat. értelmében.124

Itt kell megemlíteni, hogy az európai uniós jog bírósága a luxembourgi székhellyel 
működő bíróság, amelynek 1952-es  alapítása óta feladata, hogy biztosítsa „a jog tiszteletben 
tartását” a szerződések „értelmezése és alkalmazása során”. Így az Európai Unió igazság
ügyi hatóságaként a tagállami bíróságokkal együttműködve gondoskodik az uniós jog egy
séges értelmezéséről és alkalmazásáról. A luxembourgi bíróság többnyelvű intézmény.125

Az európai uniós tagságtól független nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban az Alaptörvény 
mindenekelőtt azt deklarálja, hogy Magyarország a béke és biztonság megteremtése és meg
őrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik 
a világ valamennyi népével és országával. Az Alaptörvény a nemzetközi jog és a belső jog 
viszonyáról akként rendelkezik, hogy Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. Tehát nem 
állapítja meg egyik primátusát sem, azt azonban rögzíti, hogy Magyarország elfogadja 
a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, továbbá a nemzetközi jog más forrásai 
jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.126

A Jat. a jogalkotás alapvető követelményei között rendelkezik arról, hogy a jogszabá-
lyok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen a nemzetközi jogból 
és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek.127 Az Alaptörvény az Alkotmány-
bíróság feladatává teszi, hogy vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését, 
és ebben a hatáskörében az Alkotmány bíróság megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe 
ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést.128

123 Alaptörvény E) cikk (1)-(4) bekezdés
124 Jat. 20. §.
125 Lásd ehhez az Európai Unió Bírósága honlapját: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/hu/ (A letöltés 

dátuma: 2019. 01. 06.)
126 Alaptörvény Q) cikk (1)-(3) bekezdés
127 Jat. 2. § (4) bekezdés c) pont
128 Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés f) pont, (3) bekezdés c) pont
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A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továb
biakban: Nsztv.) részletesen tartalmazza a Magyarország két- vagy többoldalú nemzetközi 
szerződéseire vonatkozó szabályokat. A törvény hatálya kiterjed a nemzetközi szerződések 
előkészítésére, létrehozására, szövegük végleges megállapítására, a nemzetközi szerződés 
kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásra, a nemzetközi szerződés kötelező ha
tályának elismerésére, módosítására, ideiglenes alkalmazására, valamint megszüntetésére, 
felmondására, az abból való kilépésre, alkalmazása felfüggesztésére, a szerződésekkel kap
csolatos fenntartásokra, kifogásokra és nyilatkozatokra, valamint a nemzetközi szerződés 
által létrehozott szerv döntéseire.

Fontosnak tartjuk kiemelni – a hatalommegosztás alkotmányos elvéből adó
dóan – a köztársasági elnöknek és az Alkotmány bíróságnak a nemzetközi szerződésekkel 
kapcsolatos szerepét. Az Nsztv. értelmében a nemzetközi szerződés kötelező hatályának 
elismerésére a külpolitikáért felelős miniszter – a kihirdető jogszabály elfogadását kö
vetően haladéktalanul – előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, ha a kötelező hatály 
elismerésére az Ország gyűlés adott felhatalmazást, vagy ha a szerződésből következően 
az államfőnek kell elismernie, hogy a szerződés a részes államokra nézve kötelező hatály
lyal bír. Ebben az esetben a köztársasági elnök az előterjesztés kézhezvételétől számított 
öt napon belül, illetve ha a nemzetközi szerződést törvény hirdeti ki, annak aláírásával 
egyidejűleg a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismeréséről okiratot állít ki, 
amelynek kicseréléséről vagy letétbe helyezéséről a külpolitikáért felelős miniszter útján 
haladéktalanul gondoskodik. Abban az esetben viszont, ha az államfő az okirat kiállítását 
megelőzően az Alkotmány bíróságról szóló törvény129 szerint kezdeményezi az Alkotmány
bíróságnál a nemzetközi szerződés egésze vagy annak valamely rendelkezése alaptörvény-
ellenességének vizsgálatát, akkor az okiratot az Alkotmány bíróság – a nemzetközi szerződés 
alaptörvény-ellenességét meg nem állapító – határozatának kézhezvételétől számított öt 
napon belül, illetve ha a nemzetközi szerződést törvény hirdeti ki, annak aláírásával egy
idejűleg állítja ki.

Az Nsztv. úgy rendelkezik, hogy ha a nemzetközi szerződés értelmezésével és alkal-
mazásával kapcsolatban Magyarország és a nemzetközi jog más alanya között vita merül 
fel, elsősorban a felek közötti tárgyalások útján kell rendezni a vitát. Amennyiben észszerű 
időn belül nem rendezhető a vita tárgyalások útján, a nemzetközi szerződés kötelező hatá
lyának elismerésére felhatalmazást adni jogosult szerv dönt arról, hogy szükséges-e a vitát 
a szerződés rendelkezéseinek, illetve a nemzetközi jog szabályainak figyelembevételével 
harmadik fél – különösen az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Bírósága,130 választottbíróság 
vagy békéltető bizottság – elé terjeszteni. A harmadik fél döntését – a nemzetközi szer
ződések kihirdetésére vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával – a Magyar 
Közlönyben ki kell hirdetni.131

129 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
130 Lásd ehhez: 56/1992. (X. 2.) OGY határozat a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságának elismeré

séről.
131 Nsztv. 1., 8. és 13. §
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V.	fejezet 
 

A	jogszabályok	érvényessége,	hatálya	és	alkalmazhatósága

V.1.	Fogalmi	alapok

Az érvényesség fogalma (a jogi normák érvényességének feltételrendszere) társadal-
milag meghatározott. Az érvényesség mindig azt határozza meg, hogy egy norma mint 
jogi norma létezik-e. Ennek alapján a jogi érvényesség fogalmának nincsenek örök, meg
változtathatatlan, jog- és kultúrafüggetlen kritériumai; az érvényesség mindenkori krité
riumrendszere történetileg adott, és társadalmanként, illetve koronként változik. Így egyes 
jogrendszerekben (illetve az azokat körülvevő és megalapozó jogi kultúrákban) egy norma 
jogi érvényességét konstituálhatja az adott norma tényleges érvényesülése (történjen az akár 
önkéntes jogkövetés, akár érvényesítés/kikényszerítés útján) – ebben az esetben a jogi érvé
nyesség úgynevezett szociológiai fogalmáról beszélhetünk. A normát tekinthetik pusztán 
azon az alapon is érvényesnek, hogy az megfelel bizonyos etikai, erkölcsi elveknek vagy 
más alapvető emberi értékeknek (ez a jog tartalmi, vagy materiális, vagy szubsztantív ér
vényességének fogalma). És az is lehetséges, hogy a jogi normák érvényességét (tehát egy 
norma jogként történő elismerését) bizonyos formai, alaki kellékek meglétéhez, a jogalkotási 
eljárásra vonatkozó előírások betartásához kötik (ez az érvényesség formai meghatározása).

A mai modern jogrendszerekben ez utóbbi érvényességfelfogás a jellemző, vagyis 
a norma jogi létéhez tipikusan bizonyos formai előírások betartását követelik meg. 
Alapvetően ez a helyzet a mai magyar jogrendszerben is: a jogi normák érvényességi 
kritériumai (döntően) alaki kritériumok. Fontos megjegyezni, hogy az érvényességi felté
telek (egy norma jogként való létének kritériumai) mindig a jogszabályhoz kapcsolódnak, 
érvényessége azonban nem magának a jogszabálynak, hanem az abban foglalt egyes jogi 
normáknak lehet. (Elméletileg egy jogszabálynak mint egésznek az érvényességéről akkor 
beszélhetünk, ha a jogszabályban foglalt minden jogi norma érvényes.)

Mindezek alapján ma Magyarországon érvényes az a jogszabály, amelyet
1. az arra jogosult szerv alkotott meg,
2. az adott jogi norma alkotására vonatkozó, érvényes és a jogi norma alkotásakor 

hatályos jogi normáknak megfelelően, és
3. amelyet a megfelelő (érvényes és a kihirdetéskor hatályos jogi normák által előírt) 

módon hirdettek ki, valamint
4. amely tartalmilag nem áll ellentmondásban az adott jogrendszerhez tartozó valamely 

más, magasabb szintű jogi normával (lex superior derogat legi inferiori).
Az utolsó feltétel tartalmi kritériumot jelent, amelynek elbírálása jelenleg az Alkot-

mány bíróság, valamint – kizárólag önkormányzati rendeletek más jogszabályba (de nem 
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az Alaptörvénybe!) ütközése esetén – a Kúria hatásköre; ellenben az első három feltétel 
mindegyike formai kritériumnak minősül (ezek betartását mindig az Alkotmány bíróság 
ellenőrzi). A formai szempontok túlsúlyának a jogbiztonság elve szempontjából van je-
lentősége. Azt ugyanis, hogy egy jogszabályt arra jogosult szerv alkotott-e meg (például 
kötelező törvényhozási tárgykörök esetében az Ország gyűlés hozott-e törvényt, nem pedig 
a Kormány vagy valamely miniszter rendeletet), hogy a jogalkotásra vonatkozó normákat 
betartották-e (például sarkalatos törvényi rendelkezés esetében a határozatképes számban 
jelen levő Ország gyűlési képviselők legalább kétharmada megszavazta-e azt, illetve az arra 
rendelt eljárásban született-e meg az adott rendelkezés), vagy azt, hogy megfelelően lett-e 
a jogszabály kihirdetve (például megjelent-e a Magyar Közlönyben), sokkal könnyebb – még 
akár laikus szemmel is – megítélni, mint azt, hogy tartalmilag milyen (helyes-e, jó-e, er
kölcsös-e, a felsőbb jogszabályokkal összhangban álló-e) egy alsóbb szintű rendelkezés. 
Összességében tehát a formai érvényességi kritériumok meghatározása azt a célt szolgálja, 
hogy minél kevesebb legyen a jogbizonytalanság a tekintetben, hogy egy adott rendelkezés 
jognak (jogi normának) minősül-e, és így jogilag kötelező-e, vagy sem.

A hatály egy érvényes jogi norma elvi alkalmazhatóságának és alkalmazandóságának 
terjedelmét, joghatások kiváltására való absztrakt képességének határait határozza meg. 
Az érvényesség és a hatály fogalmának elhatárolása tehát a következő szempont szerint le
hetséges: ha egy norma érvényes, akkor az jognak (a jog társadalmi normarendszeréhez tar
tozónak) minősül (vagyis az érvényesség elhatárolja a jogi normákat más normarendszerek 
normáitól: ha egy norma az érvényesség mindenkori kritériumainak megfelel, akkor az jogi 
norma lesz). Ha pedig egy jogi norma hatályos, akkor az alkalmas arra, hogy a címzetteket 
kötelezze, eltiltsa valamitől, vagy feljogosítsa valamire. Minden hatályos (a címzetteket fel
jogosító, kötelező vagy valamitől eltiltó) jogszabály tehát szükségképpen érvényes (jogilag 
létezik), de nem minden érvényes norma hatályos (azaz nem minden jogilag létező normát 
kell aktuálisan betartani).

A hatály konkrét feltételei kapcsolódhatnak a jogszabályhoz és az egyes jogi nor
mákhoz is, hatálya azonban nem magának a jogszabálynak, hanem csak az egyes jogi 
normáknak lehet. [Elméletileg egy jogszabálynak mint egésznek a hatályosságáról akkor 
beszélhetünk, ha a jogszabályban foglalt valamely (bármely) jogi norma hatályos.] A hatály 
valójában nem más, mint a jogi norma hipotézisének azon része, amelyik az ott – tudniillik 
a hipotézisben – megfogalmazott tényállási (alkalmazási) feltételeket újabb, a hatályról ren
delkező (akár sok különböző jogi norma részét képező) más jogtételekben megfogalmazott 
feltételekkel egészíti ki, vagyis amely megmondja, hogy a normában foglalt előírást hol, 
mettől meddig, milyen személyi körrel szemben, milyen ügyekben és/vagy mely állami 
szerveknek kell alkalmazni.

A	hatály	fajtái	a	következők.
1.	Személyi	hatály: a jogi norma címzetti körét határozza meg, vagyis hogy a norma 

kivel szemben alkalmas joghatás kiváltására. Ez lehet
a) általános személyi hatály (címzetti kör), amely szerint a jogi norma címzettje min

denki (bárki) (ilyenek például a büntetőjogi normák); és
b) különös személyi hatály (címzetti kör), amely szerint a jogi norma címzettje nem 

mindenki, hanem csak valamely speciális személyi körbe tartozó jogalanyok 
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(például  közszolgálati tisztviselők, rendőrök, munkáltatók és munkavállalók, ta
xisok, fogyatékossággal élők stb.).

2.	Területi	hatály: azt határozza meg, hogy a jogi norma elvi alkalmazhatósága, 
illetve alkalmazandósága mely területen elkövetett cselekményekre, illetve bekövetkezett 
eseményekre terjed ki. A területi hatály lehet

a) országos hatály: ez esetben a jogi norma hatálya Magyarország területére terjed ki;
b) partikuláris hatály: ekkor a jogi norma Magyarországnak csak egy meghatározott 

részén alkalmas joghatások kiváltására. Például az úgynevezett Balaton-törvény 
(a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Ba
latoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény) 
csak a Balaton kiemelt üdülőkörzet területére terjed ki; az önkormányzati rendeletek 
hatálya – legfeljebb – az adott önkormányzat területére terjed ki stb.

c) extraterritoriális hatály: ez esetben a jogi norma a Magyarországon kívül elkövetett 
cselekményekre, bekövetkezett jogi tényekre is (elviekben) alkalmazható és alkal
mazandó. Így például a kémkedés büntetőjogi tényállásának megvalósulása esetén 
akkor is a magyar Btk.-t kell alkalmaznia a magyar bíróságoknak, ha a magyar ál
lammal szembeni kémkedést egy nem magyar állampolgár nem Magyarországon 
követi el.

3.	Időbeli	hatály: arra ad választ, hogy a jogi norma mely időintervallumban (mettől 
meddig) alkalmazható, illetve alkalmazandó.

4.	Tárgyi	hatály: azt határozza meg, hogy a jogi norma mely (a norma hipotézisében 
meghatározott) cselekmények vagy események bekövetkezte esetében alkalmazható, illetve 
alkalmazandó.

5.	Szervi	hatály: azt mondja meg, hogy a jogi norma mely szervek által alkalmazható, 
illetve alkalmazandó (érvényesíthető, kényszeríthető ki). A szervi hatály valójában a sze
mélyi hatály egy speciális fajtája, amely a jogi norma érvényesítésére jogosult és kötelezett 
szerveket jelöli ki; a hatály e fajtájának külön nevesítése nem szükséges, és a közigazgatási 
jogot kivéve nem is szokásos.

Míg a hatály – mint láttuk – egy érvényes jogi norma elvi alkalmazhatóságának és alkal
mazandóságának terjedelmét, joghatások kiváltására való absztrakt képességének határait 
jelöli ki, addig az alkalmazhatóság fogalma egy érvényes jogi norma tényleges alkalmaz-
hatóságát és alkalmazandóságát határozza meg.

A hatály (a joghatások kiváltására való elvi képesség) és az alkalmazhatóság fogalma 
tehát a gyakorlatban elválhat egymástól (bár az esetek döntő részében egybeesik).

1. Nem hatályos a jogszabály, de alkalmazható/alkalmazandó például az úgynevezett 
továbbhatás esetében: a már nem hatályos jogszabályt (jogi normát) a még a hatálya alatt 
keletkezett tényekre és jogviszonyokra alkalmazni kell.

2. Hatályos a jogszabály, de nem alkalmazható/alkalmazandó például:
a) ha az alkalmazáshoz szükséges végrehajtási jogszabályt nem alkották meg;
b) ha az alkalmazáshoz szükséges személyi/tárgyi/technikai feltételek hiányoznak;
c) ha a rendkívüli jogrendben alkotott rendeletek a jogszabály (akár törvény) alkalma

zását felfüggesztik, vagy törvényi rendelkezésektől eltérnek;
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d) ha új, legalább azonos jogforrási szintű és azonos típusú jogszabály anélkül ren
delkezett egy hatályos jogszabálytól (jogi normától) eltérően, hogy azt kifejezetten 
hatályon kívül helyezte vagy módosította volna (lex posterior derogat legi priori);

e) ha belső jogforrás (magyar jogszabály: törvény vagy rendelet) európai uniós (kö
zösségi jogi) normába ütközik.

V.2.	Az	időbeli	hatály	sajátosságai

A hatály fajtái között hierarchia, rangsor, fontossági sorrend nem állapítható meg. 
Mindazonáltal rámutathatunk: az időbeli hatály az egyetlen hatályfajta, amelyről minden 
egyes jogszabály esetében külön-külön rendelkezni kell. A magyar jogban az időbeli ha
tály tekintetében nincs egyfajta „általános háttérszabály” vagy minden esetben irányadó 
elv, megállapítás, nincs tehát „általános”, minden esetre egyaránt vonatkozó időbeli hatály 
(a többi hatályfajta esetében igaz, hogy nem kötelező minden egyes jogszabályban külön 
megjelölni azok tartalmát). A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) például a személyi és a területi hatály esetében általános háttérszabályt fogalmaz meg, 
a szervi és tárgyi hatályról pedig külön rendelkezni nem feltétlenül szükséges.1

Ebből következően a jogszabály időbeli hatálya nem állapítható meg abban az esetben, 
ha arra nézve önálló rendelkezés nincsen.2 Ha egy jogszabály hatálybaléptetéséről nincs 
rendelkezés, az soha nem lép hatályba;3 ha egy már hatályba lépett jogszabály hatályvesz
téséről nincs rendelkezés,4 az (elvileg) soha nem veszti hatályát.

V.2.1. Az időbeli hatály kezdete

A	jogszabály	hatálybalépéséről (az időbeli hatály kezdetéről) rendelkezhet:
a) maga a jogszabály vagy
b) ritkábban külön jogszabály.

A b) pont szerinti esetben – a jogforrási hierarchia elveinek megfelelően – követelményként 
állapítható meg, hogy a hatályba léptető jogszabály a hatályba léptetendő jogszabállyal 
legalább azonos, esetleg magasabb jogforrási szintű legyen. Ezt a megoldást nagyobb kó
dexeknél (törvénykönyveknél) szokták választani, amikor a kódex hatálybaléptetését meg 
kell előznie a jogrendszer egy jelentős része áttekintésének és az új kódex rendelkezéseihez 

1 Lásd a Jat. 6. §-át, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: 
Jszr.) 63-65. §-át. Nem véletlen az sem, hogy a „hatályos jogszabály” vagy a „hatályban van” kifejezések jel
lemzően az időbeli hatályra vonatkoznak.

2 Az V.2–3. pontban az egyszerűség kedvéért a „jogszabály” kifejezést alkalmazzuk, ez alatt azonban érthető 
az alkotmány, illetve az egyes jogszabályi (alkotmányi) rendelkezések (jogtételek) időbeli hatálya is.

3 Így például az Alkotmány (az akkori 1949. évi XX. törvény) 2010. május 25-i  módosításának 1. §-a  előirá
nyozta, hogy az Ország gyűlés létszáma legfeljebb 200 főre csökken (ekkor még 386 fő volt). Az 5. § (2) be
kezdése kimondta, hogy az 1. § hatálybalépéséről külön törvény fog rendelkezni. Mivel azonban ilyen külön 
törvényt soha nem hirdettek ki, a fenti 1. § soha nem is léphetett hatályba (az Alaptörvény hatálybalépésével 
pedig okafogyottá is vált).

4 Ideértve a jogszabály megsemmisítését, illetve az automatikus dereguláció esetét is.
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történő „igazításának”, aminek időtartama olykor hónapokat, esetleg éveket is igénybe 
vehet. A hatályba léptető jogszabály kihirdetésére ebből következően jellemzően időben 
később kerül sor. A magyar jogrendszer vonatkozásában a Jat. ilyen megoldást kizárólag 
törvények esetében tesz lehetővé.5

A	hatálybalépés	időpontja többféleképp határozható meg, az lehet:
a) a kihirdetést követő meghatározott időtartam elteltét követő időpont (például a kihir

detést követő tizenötödik nap, a kihirdetést követő harmadik hónap első napja), kivételesen 
a kihirdetés napja,

b) dátumszerűen meghatározott időpont, naptári nap (például 2020. január 1.),
c) valamely – a kihirdetés időpontjához képest időben későbbi – feltétel bekövetkezése.6

V.2.2. Az időbeli hatály vége

A	jogszabály	hatályvesztéséről (az időbeli hatály végéről) rendelkezhet:
a) maga a jogszabály vagy
b) külön (úgynevezett derogáló) jogszabály, esetleg más típusú (megsemmisítő) jog-

forrás.

Ha a jogszabályt a b) pont alapján időben később kihirdetett jogszabály helyezi hatályon 
kívül, erre is irányadó lesz, hogy ez legalább azonos vagy magasabb jogforrási szinten 
helyezkedjék el a hatályon kívül helyezendő jogszabályhoz képest. Emellett további köve
telmény – amint azt a jogforrástani fejezetnél láttuk –, hogy az új jogszabály a korábbihoz 
képest azonos típusú is legyen (például egy belügyminiszteri rendelet nem helyezhet hatá
lyon kívül egy honvédelmi miniszteri rendeletet).

A	hatályvesztés	időpontja	lehet:
a) a kihirdetést vagy a hatálybalépést követő meghatározott időtartam elteltét követő 

időpont,
b) dátumszerűen meghatározott időpont, naptári nap,
c) valamely jövőbeni feltétel bekövetkezése,
d) az Alkotmány bíróság vagy a Kúria által kimondott megsemmisítés,
e) automatikus dereguláció esetén a hatálybalépést követő nap.7

5 Jat. 7. § (4) bekezdés. A népköztársaság időszakában egyébként például a Polgári Törvénykönyvet (1959. évi 
IV. törvény) és a Büntető Törvénykönyvet (1978. évi IV. törvény) még törvényerejű rendeletek léptették ha
tályba.

6 Magyarország uniós csatlakozását megelőzően számos kihirdetett jogszabály hatálybalépését az uniós csat
lakozás napjához kívánták kötni. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, 
törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról 
szóló 2004. évi XXIX. törvény 146. § (1) bekezdése szerint például e törvény – meghatározott kivéte
lekkel – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető 
törvény hatálybalépése napján lépett hatályba.

7 Jat. 12. §, lásd később.
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Az a)-c) pontok kapcsán logikailag – mint fentebb láthattuk – kétféle megoldás képzelhető el:
 – a jogszabály saját hatályvesztését irányozhatja elő. Ekkor lehet irányadó az a) pont 

szerint az az eset, amikor a saját hatálybalépését követő meghatározott időtartam 
elteltét követő időpont a hatályvesztés időpontja; vagy a b) pont szerinti dátumot, 
vagy a c) pont szerinti feltételt maga a saját hatályvesztéséről is rendelkező jog
szabály határozza meg;

 – a hatályon kívül helyező jogszabály hatálybalépésének időpontja lesz a hatályvesztés 
időpontja. Ekkor általában az a) pontban foglalt azon eset valósul meg, amikor 
a hatályon kívül helyező jogszabály kihirdetését követő időtartam elteltével követ
kezik be a hatálybalépés, ezzel egyidejűleg a hatályon kívül helyezett jogszabály 
hatályvesztése; vagy a b) pont szerinti dátum, vagy a c) pont szerinti feltétel bekö
vetkezésével lép hatályba a hatályon kívül helyező jogszabály, és ez lesz a hatályon 
kívül helyezett jogszabály hatályvesztésének időpontja is.

A magyar jogrendszerben kizárólag a fent ismertetett formális dereguláció (hatályvesztés) 
szabályai elismertek, tartalmi értelemben vett hatályvesztés nem képzelhető el. Ha egy 
azonos szintű és azonos típusú, esetleg magasabb szintű és az adott norma hatályon kívül 
helyezésére alkalmas más jogforrás anélkül rendelkezik a korábban hatályba lépett jogi 
normával ellentétesen, hogy azt formálisan (a Jat. szerint előírt módon) hatályon kívül 
helyezte volna, akkor a korábbi jogi norma is hatályban marad. Az ilyen – természetesen 
a jogalkotás során kerülendő – helyzet fennállása esetén az időben későbbi norma rendel
kezései időlegesen alkalmazási elsőbbséggel fognak rendelkezni (lex posterior derogat 
legi priori), kivéve, ha az azonos szintű korábbi szabályok lex specialisnak minősülnek. 
Ez az átmeneti állapot addig tarthat, amíg adott esetben a régi vagy az új norma hatályát 
veszti. Ha azonban az újabb – tehát átmenetileg alkalmazási elsődlegességgel bíró – norma 
veszti hatályát, a korábbi norma ismét alkalmazhatóvá válik, hiszen időbeli hatálya nem 
szűnt meg.8

A kifejezett hatályon kívül helyezés mellett megemlítendő, hogy jogszabályi rendelkezés 
módosítása esetén a módosított (korábbi) jogszabályi rendelkezés a helyébe lépő rendel
kezés által hatályát veszti.9 Ilyenkor a hatályvesztés kimondásáról rendelkezni nem szük
séges: a módosítás hatálybalépésekor a korábbi rendelkezés hatályvesztése automatikusan 
bekövetkezik.

V.2.3. Az időbeli hatály fajtái a kihirdetés és a hatálybalépés egymáshoz való 
viszonya alapján

Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a kihirdetett jogszabály hatálybalépésével (és alkalmaz
hatóságával) a jogviszonyokra milyen időbeli dimenzióban gyakorolhat hatást, alapvetően 
háromféle	megoldással találkozhatunk:

8 Lásd még Jakab András (2016): A jogforrási rendszer. In Trócsányi–Schanda 2016, 133.
9 Lásd a Jat. 10. § (1) bekezdés b) pontját.
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a) Ex	nunc	(kihirdetéskori) hatályról beszélhetünk akkor, ha a jogszabály a kihirde
tése napján hatályba lép. Ekkor a jogszabály lényegében a kihirdetés pillanatától alkalmassá  
válik a jövőbeli jogviszonyok létrehozására, módosítására vagy megszüntetésére (ha alkal
mazható is).

b) Pro	futuro (jövőbeli) hatályról beszélhetünk akkor, ha a jogszabály a kihirdetést 
követő valamely napon lép hatályba. Ekkor tehát az érvényes jogszabály meghatározott 
ideig még nem alkalmas az általa szándékolt hatások kiváltására, ugyanakkor bizonyos 
kötőerőt az állami szervek vonatkozásában már jelent (így például olyan jogszabályok nem 
alkothatók, amelyek kizárnák a már kihirdetett norma érvényesülését). Ez az időtartam 
lehetőséget nyújt a szükséges végrehajtási jogszabályok megalkotására is.

A kihirdetés és a hatálybalépés közti időszakot vacatio legisnek nevezzük („a törvény 
nyugvása”). Az Alkotmány bíróság a jogbiztonság egyik fontos követelményének tekinti, 
hogy a vacatio legis időszaka úgynevezett kellő felkészülési időt biztosítson a jogszabályok 
címzettjei számára (legyen módjuk a jogszabály rendelkezéseit megismerni, azok alkalma
zására felkészülni, a jogkövető magatartás feltételeit biztosítani stb.),10 és ezt a követelményt 
a Jat. is megfogalmazza, amikor kimondja, hogy a jogszabály hatálybalépésének időpontját 
úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására 
való felkészülésre.11

Ebből következően az ex nunc hatálybaléptetést lehetőleg csak kivételesen indokolt 
alkalmazni, főszabályként a jövőbeli hatálybaléptetést kell a jogalkotás során irányadónak 
tekinteni.

c) Retroaktív	(visszaható) hatályról beszélhetünk akkor, ha a jogszabályt a kihirdetése 
előtt keletkezett tényekre, jogviszonyokra is alkalmazni kell.

Közismert, hogy a hátrányos (in malam partem) visszaható hatály általában tiltott, 
ez a jogállamiság és jogbiztonság egyik legalapvetőbb követelménye. A Jat. szerint jogsza
bály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget 
nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat 
valamely magatartást jogellenessé.12

A(z előnyös) visszaható hatály megengedett lehet akkor, ha az csak jogot biztosít, 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, és ezzel más természetes személy vagy más 
jogalany helyzete nem válik terhesebbé. Ezen túlmenően a visszaható hatály kivételesen 

10 Lásd például a 28/1992. (IV. 30.) AB határozat megállapításait.
11 Jat. 2. § (3) bekezdés
12 Jat. 2. § (2) bekezdés. Lásd e körben például a „visszamenőleges különadó” alkalmazhatóságának vonatkozá

sában a 184/2010. (X. 28.) és a 37/2011. (V. 10.) AB határozatok megállapításait.
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akkor is megengedett lehet, ha más személy (jogalany) helyzete terhesebbé válik ugyan, de 
a visszaható hatályú jogalkotással elérhető előnyök lényegesen felülmúlják a hátrányokat.13

A visszaható hatály körében megkülönböztethetjük:
 – a teljes retroaktív hatályt, amikor az adott jogszabályt a kihirdetésekor már teljese

désbe ment tényekre és lezárt jogviszonyokra is alkalmazni kell, valamint
 – a részleges retroaktív hatályt, amikor az adott jogszabályt a kihirdetése előtt ke

letkezett és a kihirdetéskor még folyamatban lévő jogviszonyoknak a kihirdetést 
megelőző időszakára is alkalmazni kell.

A fentiekkel szemben nem minősül visszaható hatálynak az, ha az adott jogszabályt a ki
hirdetése előtt keletkezett és a kihirdetéskor még folyamatban lévő jogviszonyoknak csak 
a kihirdetést követő időszakára kell alkalmazni. Az AB gyakorlata alapján ugyanakkor 
az ilyen szabályozás kapcsán is figyelemmel kell lenni a szerzett jogok védelmére és a bi
zalomvédelem elvére.14

Úgynevezett folyamatos jogviszonyok és már megkezdett, de még folyamatban levő 
eljárások (eljárási cselekmények) esetében új jogszabály alkotásakor mindig rendelkezni 
kell arról, hogy a jogviszonyoknak vagy eljárási cselekményeknek a hatálybalépést követő 
részére még a régi vagy már az új jogszabályt (jogszabályi rendelkezést) kell alkalmazni. 
E szabályokat a jogszabály átmeneti rendelkezései tartalmazzák.

Mint fentebb láttuk, a Jat. főszabálynak a pro futuro hatálybaléptetést tekinti, és a sza
bályozási átmenetre vonatkozóan kimondja, hogy a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszo
nyokra, valamint a hatálybalépését követően megkezdett eljárási cselekményekre kell alkal
mazni.15 Tehát a törvény is egyértelműen kivételesnek tekinti a visszaható hatály lehetőségét.

13 A 8/2014. (III. 20.) AB határozat a „devizahiteles” ügyek kapcsán nem zárta ki, hogy egyes hitelintézetek hely
zete terhesebbé váljon a tömegesen érintett, szerződést kötött magánszemélyekkel kapcsolatos jogviszonyokban. 
E határozat szerint: „Az állam […] jogszabállyal a fennálló szerződések tartalmát általában csak ugyanolyan 
feltételek fennállása esetén módosíthatja, változtathatja meg alkotmányosan, mint amilyen feltételek fennállását 
a bírósági úton való szerződésmódosítás megkövetel. Vagyis a tartós jogviszonyok jogszabállyal történő ala
kítására a clausula rebus sic stantibus tételének alkalmazásával kerülhet sor. Eszerint a jogalkotó – akárcsak 
a bíróság – akkor jogosult a fennálló és tartós szerződési jogviszonyokat módosítani, ha a szerződéskötést kö
vetően beállott valamely körülmény folytán a szerződés változatlan tartalommal történő fenntartása valamelyik 
fél lényeges jogos érdekét sérti, a körülményváltozás nem volt észszerűen előrelátható, továbbá, ha az túlmegy 
a normális változás kockázatán. A jogszabályi beavatkozásnak pedig további feltétele, hogy a lényeges körül
ményváltozás társadalmi méretű legyen, vagyis a szerződések nagy tömegét érintse. A törvényhozó feladata 
meghatározni és egyúttal felelőssége eldönteni, hogy melyek azok a területek, amelyeken a beavatkozás már 
jogalkotási követelmény. Azt pedig, hogy a beavatkozás feltételei alkotmányosan fennállnak-e, köteles bizonyí
tani. Vita esetén viszont az Alkotmány bíróság jogosult a beavatkozás alkotmányosságát eldönteni, ugyanúgy, 
ahogy a konkrét, egyes szerződésekben […] esetenként a bíróság jár el és a feltételek fennállása esetén módosítja 
a szerződések tartalmát.” 8/2014. (III. 20.) AB határozat, Indokolás [90].

14 A szerzett jogok védelme csak a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra vonatkozik. A bizalomvédelem 
elve az olyan jogi várományokat részesíti védelemben, amelyek kapcsán a jogalanyok joggal bízhattak abban, 
hogy jóhiszemű magatartásuk jogszerzéshez vezet. Ezek az elvek a jogbiztonság elve alapján részesülnek vé
delemben, ugyanakkor a jogi várományok alkotmányos védelme az AB gyakorlata szerint kevésbé erős, mint 
a szerzett jogoké.

15 Jat. 15. § (1) bekezdés
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Emellett ugyanakkor a törvény elismeri a korábban már említett továbbhatás lehető
ségét is (azaz amikor a már nem hatályos jogszabály alkalmazandó marad), ugyanis szabá
lyai szerint a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya 
alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a hatálya alatt megkezdett eljárási 
cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.16

V.3.	A	területi	és	személyi	hatály

A Jat. szerint a („központi”) jogszabály területi	hatálya Magyarország területére, az önkor
mányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.17

A törvény alapján a	jogszabály	személyi	hatálya:
 – Magyarország területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi sze

mélyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül 
a magyar állampolgárokra,

 – önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén 
a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendel
kező szervezetekre

terjed ki.18

A Jat. ezen szabályai lényegében általános háttérszabályok, így egy jogszabály területi vagy 
személyi hatályát csak akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az a fenti szabályoktól eltérő 
területre vagy személyi körre terjed ki.19

16 Jat. 15. § (2) bekezdés. Ennek a jogbiztonság szempontjából is jelentősége van: adott cselekményt például 
a bíró az adott cselekmény idején hatályos jogszabályi rendelkezések alapján ítéljen meg (a büntetőjogban: 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, kivéve természetesen, ha időközben az elkövetőre nézve 
kedvezőbb szabály lépne hatályba). Hasonló a helyzet a közigazgatási hatósági jogalkalmazásban is. Az ál
talános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 143. § (1) bekezdése szerint a törvény 
rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni, ebből 
következően a hatósági jogalkalmazó (és az esetleges közigazgatási perben a bíró) a korábbi eljárási törvény 
(Ket.) hatálya alatt megindult elsőfokú (és esetleges jogorvoslati) eljárásokat akkor is a Ket. szabályai alapján 
köteles lefolytatni, ha 2018. január 1-jétől  már az Ákr. van hatályban. Lásd még: Jakab 2016, 133.; Boros 
Anita (2018): A közigazgatási eljárás és eljárásjog fogalma és rendszere. In Boros Anita – Darák Péter szerk.: 
Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. Budapest, NKE. 27–28. Az átmeneti rendelkezésekre vonat
kozó részletes szabályozást lásd később, a Jszr. XII. Fejezetének tárgyalásakor.

17 Jat. 6. § (1) bekezdés. Önkormányzati társulások [lásd a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-át] vagy társult képviselő-testületek (lásd az Mötv. 
56. §-át) esetében az érintett helyi önkormányzatok közigazgatási területére terjedhet ki a területi hatály.

18 Jat. 6. § (2) bekezdés. Az önkormányzati társulás és a társult képviselő-testület esetében a személyi hatály is 
ezek közigazgatási területéhez igazodik.

19 Jat. 6. § (3) bekezdés. Az önkormányzati társulás és a társult képviselő-testület esetében ugyanakkor a területi 
és személyi hatály meghatározása kötelező.
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V.4.	A	hatálybalépésre,	a	hatályon	kívül	helyezésre,	valamint	
az	érvényes,	de	még	nem	hatályos	jogszabályokkal	kapcsolatos	
követelményekre	vonatkozó	törvényi	rendelkezések
A fenti szabályok kapcsán a Jat. néhány rendelkezését már érintettük. A továbbiakban 
áttekintjük azokat a fontosabb szabályokat, amelyek az időbeli hatályhoz kapcsolódnak.

V.4.1. A hatálybaléptetésre vonatkozó szabályok

A jogszabályok hatálybaléptetése vonatkozásában a Jat. leszögezi, hogy a jogszabályban meg 
kell határozni a hatálybalépésének napját, amely főszabály szerint a jogszabály kihirdetését 
követő valamely nap lehet.20 Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály 
hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ám ebben az esetben a hatálybalépés 
időpontját órában kell meghatározni, amely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.21 
Egyebekben a jogszabály(i rendelkezés) a hatálybalépése napjának kezdetén (0 órakor) lép 
hatályba.22

Ha a hatálybalépés naptári napja nem határozható meg, a hatálybalépés valamely 
jövőbeli feltétel bekövetkeztének időpontjához is köthető.23 Ez esetben a feltétel bekövet-
kezéséről a bekövetkezés naptári napjának megjelölésével határozatot kell közzétenni, ki
véve, ha a jogszabály hatálybalépése valamely más jogszabály hatálybalépéséhez kötődik. 
A jogszabálynak rendelkeznie kell arról, hogy a határozat Magyar Közlönyben történő 
közzétételére mely feladatkörrel rendelkező miniszter köteles.24

Gyakran előfordul, hogy a jogszabály egyes jogtételei, illetve formai-szerkezeti egy
ségei nem egyazon időpontban lépnek hatályba. A Jat. szerint a jogszabály egyes rendelke
zéseinek hatálybalépésére különböző – a jogszabály hatálybalépését követő – időpontokat is 
meg lehet állapítani.25 Ebből következik, hogy ilyen esetben a jogszabály hatálybalépésének 
időpontja valójában a legkorábban hatályba lépő szerkezeti egysége hatálybalépésének 
időpontja lesz.26

20 Jat. 7. § (1) bekezdés
21 Jat. 7. § (2) bekezdés. Mivel a Magyar Közlönyt a kormányzati portálon történő elektronikus dokumentumként 

való közzététellel kell kiadni [Jat. 25. § (1) bekezdés], ez a szabály tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hatályba
lépés órája kizárólag a Magyar Közlönynek a honlapra történő feltöltését követő időpont lehet. Ennyiben tehát 
az ilyen jogszabály esetében is adódik – néhány percnyi vagy órányi – vacatio legis. A kihirdetés napján lépett 
hatályba például a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (23 órakor), a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (10 órakor) vagy a Magyar Államkincstárról 
szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (18 órakor). A (könyv zárása szerinti időpont alapján) legutolsó ilyen 
jogszabály az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabá
lyairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 91/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet volt, 
amely 2019. április 23-án  21 órakor lépett hatályba.

22 Jat. 7. § (7) bekezdés
23 Jat. 7. § (3) bekezdés
24 Jat. 11. § Önkormányzati rendelet esetén a határozatot a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésére vo

natkozó rendelkezések szerint teszi közzé.
25 Jat. 7. § (5) bekezdés
26 Ezzel összhangban a Jszr. 81. § (2) bekezdése kizárja, hogy a jogszabály szerkezeti egysége hatálybalépésének 

időpontja megelőzze a jogszabály (egésze) hatálybalépésének időpontját.
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A törvény szerint a végrehajtási jogszabály a felhatalmazást tartalmazó jogszabály 
kihirdetésével egyidejűleg vagy azt követően, a felhatalmazó rendelkezés hatálybalépését 
megelőzően kihirdethető. A végrehajtási jogszabályt, jogszabályi rendelkezést a felhatalma
zást adó jogszabály azon rendelkezésével egyidejűleg kell hatályba léptetni, amelynek a vég
rehajtására irányul.27 Ez összhangban áll a már említett azon követelménnyel, hogy a vacatio 
legis időszaka alatt legyen lehetőség az új jogszabály alkalmazására történő felkészülésre, 
hiszen a felhatalmazást adó jogszabály által rendezett életviszonyokkal kapcsolatos részlet
szabályok jellemzően a végrehajtási jogszabályból válnak megismerhetővé, amelyek vonat
kozásában ugyanakkor szintén indokolt lehet felkészülési idő biztosítása.

V.4.2. Nem hatályos jogszabályokra, jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó 
szabályok

Nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés módosítását vagy hatályon kívül 
helyezését a Jat. kizárja. Ugyanakkor kivételesen lehetővé teszi, hogy a jogalkotó úgy 
rendelkezzen, hogy a már kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés 
eltérő szöveggel lépjen hatályba,28 illetve a már kihirdetett, de még hatályba nem lépett 
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés ne lépjen hatályba.29

V.4.3. A hatályvesztésre vonatkozó szabályok

V.4.3.1. Formális dereguláció

Mint fentebb is említettük, a magyar jogrendszerben kizárólag a formális deregulációt te
kintjük elfogadott megoldásnak.

A Jat. megfogalmazása szerint a	hatályos	jogszabály	vagy	jogszabályi	rendelkezés	ha-
tályát	veszti:

 – ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést tételesen 
megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon 
kívül helyezi,

 – ha a módosítandó jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, annak helyébe lé
pését kimondó jogszabályi rendelkezés módosítja,

 – automatikus dereguláció esetén, vagy

27 Jat. 7. § (6) bekezdés
28 Tartalmi értelemben persze ez a normaszöveg módosítása lenne, ám a módosítás kifejezést a Jat. kizárólag 

a hatályos jogszabályi rendelkezések szövegének megváltoztatására tartja fenn.
29 Jat. 9. §. A Jat. 2019-es módosítása folytán a 9. § egy (3) bekezdéssel egészült ki. Ennek lényege, hogy a fen

tiek szerinti megváltoztató vagy hatályba nem lépést kimondó jogszabályi rendelkezésnek akkor kell hatályba 
lépnie, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály(i rendelkezés) hatályba lépett volna.
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 – ha azt az Alkotmány bíróság vagy a bíróság (azaz önkormányzati rendeletek ese
tében a Kúria) megsemmisíti.30

A hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést főszabály szerint kizárólag az a szerv 
helyezheti hatályon kívül, amely annak megalkotására hatáskörrel rendelkezik. Az ez alóli 
kivételeket a Jat. tételesen felsorolja (de ilyenkor is csak a jogforrási hierarchia magasabb 
szintjén elhelyezkedő jogszabályban lehetséges a hatályon kívül helyezés).31

A hatályvesztés időpontjának meghatározása hasonló a hatálybalépés időpontjának 
meghatározásához: a jogszabályban rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját (esetleg 
jövőbeli feltételét), kivételesen adott nap óráját. Nap meghatározása esetén a jogszabály(i 
rendelkezés) a nap kezdetén (0 órakor) veszti hatályát. Ugyanez irányadó főszabályként 
akkor is, ha jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést normakontroll keretében semmisí
tenek meg.32

V.4.3.2. Automatikus dereguláció

A Jat. automatikus dereguláció keretében rendelkezik arról, hogy a módosító és hatályon 
kívül helyező jogszabályok vagy jogszabályi rendelkezések főszabály szerint külön for
mális hatályon kívül helyező aktus nélkül is, automatikusan „távozzanak” a hatályos jog 
rendszeréből. Ennek magyarázata elsődlegesen az, hogy az ilyen jogszabályi rendelkezések 
hatálybalépésükkel betöltik rendeltetésüket, és a továbbiakban nem szükséges a jogrend
szert ilyen – lényegében már normatív tartalmat nem hordozó – rendelkezésekkel terhelni.

Ennek megfelelően a jogszabályban egy módosító rendelkezés vagy egy hatályon kívül 
helyező rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik; a végrehajtottá vált rendelkezés 
pedig a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.33

Ha egy jogszabály kizárólag a fentiek alapján már végrehajtottá vált rendelkezést 
(vagy más olyan rendelkezést, amelynek önmagában ugyancsak nincs értelmezhető 
 normatartalma)34 tartalmaz, akkor az egész jogszabály az utoljára végrehajtottá vált rendel

30 Jat. 10. § (1) bekezdés. Mint erre korábban utaltunk, a tervek szerint 2020-tól  az önkormányzati rendeletek 
feletti normakontroll hatásköre a Közigazgatási Felsőbírósághoz kerül.

31 Jat. 10. § (2)-(3) bekezdés. Lásd részletesen a IV. fejezetben, a jogforrási hierarchiával összefüggő kifejtésben.
32 Jat. 10. § (6)-(8) bekezdés
33 Jat. 12. § (1)-(2) bekezdés. Ugyanez irányadó akkor is, ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendel

kezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti. 
Ez esetben ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével válik végrehajtottá a rendelkezés.

 Ugyanakkor jogalkotási hibák folytán a jogrendszerbe bekerülnek olyan módosító vagy hatályon kívül he
lyező rendelkezések is, amelyek nem hajthatók végre (például pontatlanul hivatkoznak a módosítani kívánt 
rendelkezésre, már hatályon kívül helyezett rendelkezést kívánnak hatályon kívül helyezni). Annak érdekében, 
hogy ezek se terheljék feleslegesen a jogrendszert, a Jat. előírja ezek automatikus deregulációját is [Jat. 12. § 
(3) bekezdés].

 A fenti szabályokat emellett a Jat. kiterjesztette a hatálybalépést megelőző megváltoztató vagy hatályba nem 
lépést kimondó rendelkezésekre is (Jat. 12/A. §).

34 A törvény szerint ilyennek tekinthető a hatályba léptető, illetve az európai uniós követelményekre vonatkozó 
rendelkezés. A Jat. 2019-es módosítása ezt kibővítette a jogszabály megjelölésével, a preambulummal vagy 
bevezető résszel, a sarkalatossági záradékkal és a normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-
megjelöléssel (Jat. 12/B. §).
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kezése végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.35 Egyebekben, ha egy jogszabály 
nem kizárólag ilyen rendelkezésekből áll, ám minden rendelkezése végrehajtottá vált (pél
dául az általa rendezni kívánt társadalmi viszonyok véglegesen lezárultak, megszűntek), 
akkor formálisan rendelkezni kell a teljes jogszabály hatályon kívül helyezéséről.36

V.4.3.3. A módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezések hatálya

Ha egy jogszabályi rendelkezést egy későbbi jogszabályi rendelkezés módosít, a módosítás 
beépül a módosított jogszabályi rendelkezés szövegébe, annak – esetleges újabb módosí
tásáig – részévé válik. (Ezért is veszti el normatartalmát a módosító rendelkezés, hiszen 
„betöltötte rendeltetését”, végrehajtottá vált.) Ennek megfelelően a törvény kimondja, hogy 
a módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy automa
tikus dereguláció által történő hatályvesztése nem érinti az általa módosított jogszabályi 
rendelkezés hatályát,37 a már módosított jogszabályi rendelkezés újra „nem éledhet fel”.

A fenti elvhez hasonlóan kezelendő a hatályvesztést kimondó jogszabály(i rendelkezés) 
is. Egy jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése vagy automatikus 
dereguláció alapján történt hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül 
helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépését, „feléledését”.38

V.5.	A	jogszabályok	kihirdetése	és	közzététele

Az alapvető jogelvek egyike az, hogy a „jog nem tudása nem mentesít” a jogkövetkezmé
nyek alól. Emiatt rendkívül fontos, hogy megismerhető legyen a norma tartalma, a hatály
balépésének ideje, valamint az, hogy kikre nézve kötelező az adott jogszabály. Szigorú 
szabályok rendezik tehát a jogalkotási folyamat záróakkordját, amit összefoglalóan a jog
szabályok kihirdetésének és közzétételének nevezünk. Az Alaptörvény T) cikk (1) bekez
dése alapozza meg a jogalkotásnak azt az alkotmányos követelményét, hogy „Általánosan 
kötelező magatartási szabályt […] a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg”.

A hatályos magyar jogrendszerben részletesebben a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jog
szabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz  közzététele során 
történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: Közlönyrendelet) 
tartalmazza az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, a nemzetközi szerződések kihirdetéséről 
pedig a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a to
vábbiakban: Nsztv.) ad eligazítást.

A Jat. a fogalmi tisztázásban segít, ami azért fontos, mert a hétköznapi szóhaszná
latban gyakran összemosódik a kihirdetés és a közzététel jogintézménye. A kettő közötti 

35 Jat. 12/B. §
36 Jat. 13. § (2) bekezdés
37 Jat. 14. § (1) bekezdés. Ez a szabály az eltérő szöveggel történő hatálybaléptetésre is vonatkozik akkor, ha az 

eltérő szöveggel hatályba léptetendő jogszabály már hatályba lépett [Jat. 14. § (3) bekezdés].
38 Jat. 14. § (2) bekezdés. Ez a szabály a hatályba nem lépésről szóló jogszabályi rendelkezésre is vonatkozik 

attól az időponttól, amikor az eredeti jogszabály hatályba lépett volna [Jat. 14. § (3) bekezdés].
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 különbségtétel általában abban ragadható meg, hogy a jogszabályokat kell kihirdetni, 
a közjogi szervezetszabályozó eszközöket pedig közzé kell tenni, továbbá a jogszabály he
lyesbítését is közzé kell tenni.

Ettől eltér az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének a megjelölésére vonatkozó 
rendelkezés szóhasználata. A Közlönyrendeletben az Alaptörvény egységes szerke
zetű szövegének a megjelölésére vonatkozó szakaszban a közzététel kifejezés olvas
ható.39 Az Alaptörvény maga azonban egyértelműen az Ország gyűlés által elfogadott 
Alaptörvénynek vagy az Alaptörvény elfogadott módosításának a hivatalos lapban való 
kihirdetését rendeli el. Az Alaptörvény jelölésére nézve is más törvényektől eltérő rendel
kezéseket (Alaptörvény és a Közlönyrendelet) kell figyelembe venni. Az Alaptörvény ki
mondja, hogy az Alaptörvény módosításának a kihirdetés során történő megjelölése a címet, 
a módosítás sorszámát és a kihirdetés napját foglalja magában.40 A Közlönyrendelet ezen 
túlmenően részletesen szabályozza, hogy az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének 
megjelölése annak közzététele során mit kell, hogy magában foglaljon. Eszerint – az alábbi 
sorrendben – a következőket: a) a címet csillag jelöléssel, amely lábjegyzettel utal arra, 
hogy az egységes szerkezet a megjelölt napon hatályos szöveget tartalmazza, valamint sor
töréssel elválasztva b) zárójelben az Alaptörvény kihirdetésének ba) évét arab számmal, bb) 
hónapját betűvel kiírva és bc) napját arab számmal.41 Példák: Magyarország Alaptörvénye 

(2011. április 25.); Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (2016. június 14.).

A Jat. nem tér ki külön az Alaptörvényre. Kimondja, hogy a jogszabályokat a Magyar 
Közlönyben kell kihirdetni, és ez alól csak az önkormányzati rendeletek kihirdetése a ki
vétel. A kihirdetést meg kell, hogy előzze a Jat. szerint meghatározott jogszabályok aláírása. 
Eszerint a Kormány rendeletét – a Kormány döntését követően haladéktalanul – a miniszter
elnök írja alá, akit e tekintetben az általa erre kijelölt miniszterelnök-helyettes helyettesíthet. 
Ezzel szemben a Kormány tagja rendelet kiadásában (aláírásában) nem helyettesíthető. 
A törvényt a köztársasági elnök írja alá. Az aláírt törvénynek és az aláírt rendeleteknek, 
továbbá a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletének és az önálló szabályozó szerv vezetője 
rendeletének a kihirdetéséről – a kézhezvételt követően haladéktalanul – az igazságügyért 
felelős miniszter gondoskodik.

A Jat. a kihirdetés során a jogszabályok megjelölésére nézve is rendelkezik. Eszerint 
a törvény megjelölése magában foglalja a törvény kihirdetésének évét, sorszámát, a tör
vény elnevezését és a törvény címét. A törvényen kívül más jogszabály megjelölése 
magában  foglalja a jogszabály megalkotójának megjelölését, a sorszámát, a kihirdetésének 
napját, a jogszabály elnevezését és címét.42 További fontos részleteket a Közlönyrendelet 
tartalmaz a jelölésre vonatkozóan, amiből megtudhatjuk például, hogy mit kell arab, illetve 
római számmal jelölni, valamint milyen sorrendje van a jelölésnek. Eszerint a törvény meg
jelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben – a) a törvény kihirdetésének évét 
arab számmal, b) az „évi” kifejezést, c) a törvény sorszámát római számmal, d) a „törvény” 

39 Közlönyrendelet 10. §
40 Alaptörvény S) cikk
41 Közlönyrendelet 10. §
42 Jat. 26. § (1), (3)-(5) bekezdés, valamint 27. §
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kifejezést és e) a törvény címét foglalja magában.43 Egy példa: 2011. évi CCVI.  törvény 
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról. A Közlönyrendelet értelmében más megalkotott jogszabály meg
jelölése – az önkormányzati rendelet kivételével – annak kihirdetése során a következőket 
foglalja magában az alábbi sorrendben: a) a jogszabály megalkotójának teljes megjelölését, 
b) a jogszabály sorszámát arab számmal, c) a „/” jelet, d) a jogszabály kihirdetésének 
évét arab számmal, e) zárójelben a jogszabály kihirdetésének hónapját római számmal 
és napját arab számmal, f) a jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítését, g) a „ren
delete” kifejezést és h) a jogszabály címét.44 Egy példa: a Kormány 279/2017. (IX. 22.) 
Korm. rendelete a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági 
követelményeiről és igazolásáról.

Sajátos szabályok vonatkoznak az olyan jogszabály kihirdetésére, amely nemzetközi 
szerződést tartalmaz. Az Nsztv. értelmében az Ország gyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó 
nemzetközi szerződést törvényben kell kihirdetni, egyéb esetben a nemzetközi szerződést 
kormányrendeletben kell kihirdetni.45

A Jat. és a Közlönyrendelet rendelkezik a közjogi szervezetszabályozó eszköz, a nem nor
matív határozatok és utasítások közzétételéről és megjelöléséről, és egyes más jogi aktusok 
nyilvánosságáról is. A Jat. főszabályként kimondja, hogy a minősített adatot nem tartalmazó 
közjogi szervezetszabályozó eszközt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. Ez alól kivétel 
a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének normatív utasítása, a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének normatív 
határozata, valamint a polgármester és a jegyző normatív utasítása.

Főszabályként a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételét meg kell, hogy előzze 
az arra jogosult aláírása, majd az igazságügyért felelős miniszter a kézhezvételt követően 
haladéktalanul gondoskodik a közzétételről. Ez utóbbi szabály alól is kivételt képeznek 
a már említett közjogi szervezetszabályozó eszközök.46 A közjogi szervezetszabályozó 
eszköz, valamint a nem normatív utasítás és határozat közzététel során történő bünte-öö
sének részleteit a Közlönyrendelet,47 egyes más jogi aktusok nyilvánosságának szabályait 
a Jat.48 tartalmazza.

V.6.	Magyar	Közlöny,	Hivatalos	Értesítő,	Nemzeti	Jogszabálytár

Magyarország hivatalos lapja a Magyar Közlöny. Régebben papíralapon, ma már kötelezően 
csak elektronikus formában jelenik meg. A Jat. értelmében a Magyar Közlönyt a kormány
zati portálon történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, amelynek 
szövegét hitelesnek kell tekinteni.

43 Közlönyrendelet 11. § (1) bekezdés
44 Közlönyrendelet 11. § (3) bekezdés
45 Nsztv. 9. §
46 Jat. 26. § (2) és (6) bekezdés
47 Közlönyrendelet 15-19. §
48 Jat. 28/A. §
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A Jat. úgy rendelkezik, hogy a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjét és a helyettesí
tésére jogosult személyt az igazságügyért felelős miniszter normatív utasításban jelöli ki. 
A felelős szerkesztő a kiadás során az elektronikus dokumentumot minősített elektronikus 
aláírásával és időbélyegzővel látja el. Az időbélyegzőt olyan szolgáltató adja ki, amely e szol
gáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. További szabály, hogy a megjelenés dátumát is 
fel kell tüntetni a Magyar Közlöny egyes lapszámain, amely dátum nem lehet korábbi, mint 
az időbélyegzőben szereplő naptári nap.

A jogbiztonságot szolgálja az a rendelkezés, miszerint a Magyar Közlöny közzétett 
számait a kormányzati portálról nem szabad eltávolítani, azok archiválására az elektronikus 
archiválásról szóló jogszabályt kell alkalmazni. Úgyszintén a jogbiztonságot erősíti az a sza
bály, hogy a Magyar Közöny oldalhű másolatát papíron meg kell küldeni a köztársasági 
elnöknek, az Ország gyűlés elnökének, az Alkotmány bíróság elnökének, a Kúria elnökének, 
az Országos Széchényi Könyvtárnak és az Ország gyűlési Könyvtárnak.49

A Magyar Közlöny mellékletét képezi a Hivatalos Értesítő, amely külön sorozatként, 
önálló számozással jelenik meg. A Hivatalos Értesítő tartalmaz normatív utasításokat (mi
nősített adatot tartalmazó normatív utasítás kivételével), közleményeket, hirdetményeket.50

Miután a Jat. tiltja az egységes szerkezetű jogszabálynak a Magyar Közlönyben való 
közzétételét, a – különösen többször – módosított jogszabályok átláthatósága érdekében 
szükség van a jogszabályok egységes szerkezetben történő elérhetőségére is. Ezt a célt szol
gálja a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: Njt.). A Jat. értelmében az Njt. a Kormány 
rendeletében meghatározott tartalommal és honlapon (jelenleg: http://njt.hu), elektronikus 
közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, egységes szer
kezetű szövegeket tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény. Az Njt. nem tartal
mazza az önkormányzati rendeleteket, ám a Jat. a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletéért felelős miniszter kötelességévé teszi, hogy gondoskodjon az önkormányzati 
rendeleteknek az erre a célra fenntartott honlapon történő közzétételéről.51

49 Jat. 25-25/A. §. Lásd még: Közlönyrendelet 2-3. §.
50 Jat. 28/B. §; Közlönyrendelet 4. §, 6. § (2) bekezdés. A Jat. 2019-es  módosítása nyomán a 28/B. § egy (4) 

bekezdéssel egészült ki, amelynek értelmében a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tára 
az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott körben és módon tartalmazza a jogszabályok 
tervezetéhez tartozó indokolásokat. Lásd még ennek kapcsán a Közlönyrendelet 4. §-át, 6. § (3) bekezdését, 
valamint 20-21. §-át. (Mindezek az Alaptörvény hetedik módosításával, a 28. cikk új szabályaival állnak szoros 
összefüggésben.)

51 Jat. 29. § (1)-(2) bekezdés



VI.	fejezet 
 

Jogalkotási	eljárás

VI.1.	Bevezetés

Tágabb értelemben a jogalkotási eljárás alatt mindazokat az eljárási szabályokat, tevé
kenységeket értjük, amelyek a jogszabályok, valamint a közjogi szervezetszabályozó 
eszközök megszületésére vonatkoznak. Ezt az értelmezést támasztja alá a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), amikor az Általános rendelkezé-
sekben megállapítja, hogy a Jat. hatálya mind a jogszabályokra, mind pedig a közjogi 
szervezetszabályozó eszközökre kiterjed.1 A Jat. rendelkezik arról is, hogy a nemzetközi 
szerződést kihirdető jogszabályokra a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról, 
továbbá a különleges jogrendben alkotható jogszabályra a különleges jogrendben be
vezethető intézkedésekről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a Jat. 
szabályait.2 Ezen felül a Jat. rögzíti azt is, hogy a jogszabályok előkészítésére vonatkozó 
részt (Jat. IV. Fejezet) az Alaptörvény és módosítása előkészítésére is alkalmazni kell, 
valamint felsorolja azokat a szakaszokat, amelyeket a közjogi szervezetszabályozó esz
közre nem kell alkalmazni.3

Szűkebb értelemben a jogalkotási eljáráson általában a jogszabályok megalkotá
sára vonatkozó eljárási rendet értjük. Korábban az Alkotmány előírta, hogy a „jog
alkotás rendjét” törvényben, mégpedig kétharmados törvényben kell szabályozni.4 
Az Alaptörvény nem tartalmaz ilyen rendelkezést, viszont hasonlóan az Alkotmányhoz, 
meghatározza a jogforrásokat,5 továbbá rögzíti az Alaptörvény elfogadására és mó
dosítására vonatkozó eljárási szabályokat.6 Az Alaptörvény deklarálja egyfelől, hogy 
az „Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek”,7 másfelől meghatározza azt, 
hogy „Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és a Alaptörvényben 
megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban ki-
hirdetett jogszabály állapíthat meg”.8 Az Alaptörvény következetesen a törvény (beleértve 
az Alaptörvényt is) és a rendeletek vonatkozásában használja az alkot, megalkot (például 

1 Jat. 1. § (1) bekezdés a)-b) pont
2 Jat. 1. § (2) bekezdés a)-b) pont
3 Jat. 1. § (3)-(4) bekezdés
4 Alkotmány 7. § (2) bekezdés
5 Alaptörvény T) cikk
6 Alaptörvény S) cikk
7 Alaptörvény R) cikk (2) bekezdés
8 Alaptörvény T) cikk (1) bekezdés első mondata. A bekezdés második mondata kivételt enged, miszerint sar

kalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott 
jogszabályok kihirdetésének szabályait.
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az Ország gyűlés „törvényeket alkot”, a Kormány „rendeletet alkot”, helyi önkormányzat 
„jogalkotási kötelezettsége” stb.) szó különböző alakjait, és ez a Jat.-ban  is tükröződik. 
Az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezéseiben a szóhasználatban is egyértelműen 
megmutatkozik a különbség: rögzíti, hogy az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti 
a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó esz
közök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt 
nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát. Tehát a jogszabályokat megalkotják, a közjogi 
szervezetszabályozó eszközöket pedig kibocsátják.9 Az Alaptörvény mindezek alapján 
a jogalkotás fogalmának a szűkebb értelmezését erősíti, amire a szakirodalomban is több 
példát találunk. Szilágyi Péter definíciója szerint a „jogalkotás a kifejezetten jogalkotó 
hatáskörrel felruházott állami szerveknek a tudatosan, kimondottan és kizárólagosan 
közvetlenül, általános és absztrakt magatartásszabályok formájában megfogalmazódó 
jogi normák létrehozására irányuló tevékenysége”.10

Szilágyi tovább is szűkíti a definíciót azzal, hogy a jogalkotásnak – az állami 
szervek jogalkotó tevékenységét alapul véve – két fajtáját különbözteti meg: a törvény
hozást és a rendeletalkotást. A szerző szerint a modern törvényhozás a kontinentális 
rendszerekben a „tipikus jogképződési mód”,11 és ez igaz Magyarország esetében is. 
Az Alaptörvény értelemében Magyarországon a nép a hatalmát főszabályként „választott 
képviselői útján” gyakorolja, a „legfőbb népképviseleti szerve” pedig az Ország gyűlés. 
Az Alaptörvény kizárólagosan az Ország gyűlést hatalmazza fel a jogforrási hierarchia 
csúcsán elhelyezkedő törvények és az Alaptörvény megalkotására.12 Amint látni fogjuk, 
ez korántsem jelenti azt, hogy a törvények meghozatalának teljes folyamatában ne ven
nének részt más állami szervek is.

A fent meghatározott jogalkotási eljárás elsősorban a külső jogalkotásra vonatkozik, 
amely a nyilvánosság számára a társadalmi egyeztetésre bocsájtott jogszabály terveze
tében, illetve az Ország gyűlés honlapján közzétett irományok között jelenik meg. Mindezt 
megelőzi egy belső jogalkotási eljárás, amelynek eredménye a külső jogalkotási eljárás 
megkezdése.

Kiemelt jelentőségénél fogva e fejezeten belül – a jogalkotási eljárás szűkebb értel
mezéséből kiindulva – részletesen a törvényhozási (törvényalkotási) eljárás folyamatával 
ismerkedünk meg, ezt megelőzően pedig áttekintjük a jogalkotás belső logikájának rend
szerét, hogy megismerhessük, milyen jogalkotási impulzusok és döntési mechanizmusok 
húzódnak meg egy-egy jogszabály tervezete mögött. Mindehhez az Alaptörvény, a Jat., 
a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továb
biakban Nsztv.), a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: 
Honvtv.), az Ország gyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.), 
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. 
törvény (a továbbiakban: Jet.), a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 
rendelet (a továbbiakban: Jszr.), a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: Ügyrend), az egyes házszabályi rendelkezésektől szóló 10/2014. 

9 Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések, 8. pont
10 Szilágyi Péter (1998): Jogi alaptan. Budapest, Osiris. 233–264.
11 Szilágyi 1998.
12 Alaptörvény B) cikk; 1. cikk (1)-(2) bekezdés a)b) pont
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(II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály), valamint a Magyar Közlöny kiadá
sáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó 
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a to
vábbiakban: Közlönyrendelet) vonatkozó rendelkezéseit vesszük alapul.

A jogtudomány a jogszabályok keletkezésének belső és külső eljárási folyamatát kü-
lönbözteti meg.13 A belső	jogalkotási	eljárás a jogszabályba foglalt döntés felkutatásának 
és meghozatalának módszere, míg a külső	jogalkotási	eljárás a jogszabály formális ke-
letkezését, a döntéshozatal egyes szakaszaira vonatkozó szabályokat foglalja magában, 
mégpedig az adott norma létrejöttének megfelelően.

VI.2.	A	belső	jogalkotási	eljárás	–	jogalkotási	metodika

Ahhoz, hogy egy jogalkotói döntés életre kelhessen, és az adott jogszabály megszület
hessen, a jogalkotás egy többlépcsős belső logikai rendet jár be, amelyet a szakirodalom 
jogalkotási metodikának14 nevez.

A belső jogalkotási eljárást, vagyis a jogalkotási döntés meghozatalát egy szak
értő szervezet (például a minisztériumokban a szakreferensek és jogi referensek, vagy 
az adott ágazat háttérintézményének szakértői, de az is lehet, hogy a szakmának egy-egy 
kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tudású szakembere) segíti és készíti elő, amely 
a jogalkotót olyan helyzetbe hozza, hogy a társadalom számára célszerű és észszerű 
jogszabályokat legyen képes alkotni.15 A szakértő szervezet a helyes jogalkotási aktus 
előkészítése során több alternatívát, szabályozási javaslatot is kidolgozhat, amelyek közül 
a jogalkotó hatáskörrel rendelkező személy kiválaszthatja a legmegfelelőbb megoldást.

A jogalkotót számos impulzus éri, amely alapján arra a döntésre jut, hogy az adott 
problémát jogalkotási úton keresztül szükséges megoldani.16 A legtipikusabb jogalkotási 
ösztönző a kötelező	jogalkotás esete. A jogalkotási kötelezettség fakadhat magából 
az Alaptörvényből, illetve további, jogszabály által előírt jogalkotási kötelezettségekből. 
Ezen túlmenően az Alkotmány bíróság döntése – egy jogszabályi rendelkezés meg
semmisítése vagy egy jogalkotói mulasztás megállapítása – is olyan helyzetbe hozhatja 
a jogalkotót, hogy az alaptörvény-ellenes helyzetet csakis jogalkotással lehet feloldani. 
Kötelező jogalkotást hívhatnak elő továbbá a nemzetközi szerződések hazai jogba való 
implementálásának esetei, valamint az uniós jogalkotási aktusok harmonizálása is. 
További jogalkotási impulzusok lehetnek például a társadalmi-gazdasági változásokkal 
előidézett új kihívások vagy a technológia fejlődésének eredményeképpen megjelenő 
problémák, de a legáltalánosabb ilyen impulzust egy-egy politikai döntés adja, amelyek 
a későbbiekben konkrét jogszabályok formájában fognak majd valódi erőt szerezni.

A jogalkotási impulzus meghatározását követően a jogszabály-előkészítő fel
adata az információgyűjtés, illetve az adott információk feldolgozása, amely alapján 
 meghatározható a konkrét jogalkotási probléma, valamint a problémát orvosolandó meg

13 Drinóczi–Petrétei 2004, 175.
14 Drinóczi–Petrétei 2004, 175.
15 Tamás András (2013): Legistica. A jogalkotástan vázlata. Budapest, NKE. 166.
16 Csink Lóránt – Mayer Annamária (2012): Variációk a szabályozásra. Önszabályozás, társszabályozás és sza-

bályozó hatóságok a médiajogban. Budapest, Médiatudományi Intézet. 9–11.
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oldás. A releváns információk gyűjtését és feldolgozását a jogszabály-előkészítő a legkü
lönbözőbb módokon végezheti: felhasználhatja a rendelkezésére álló adatbankok adatait, 
empirikus vizsgálatokat végezhet, szakérői megbeszéléseket tarthat, valamint az érintett 
érdekszervezeteket is bevonhatja a jogalkotásba. Az információk begyűjtését és feldolgo
zását követően a jogszabály előkészítője rendszerbe tudja helyezni a kapott információkat, 
ami alapján már az adott probléma okait is meg lehet határozni. Az információk elem
zését és az okok feltárását követően juthat el a jogszabály-előkészítő a konkrét megoldási 
lehetőség meghatározásához. A jogszabály előkészítőjének a probléma definiálása után 
a szabályozással elérni kívánt célt is meg kell határoznia annak érdekében, hogy megál
lapítható legyen, vajon az adott probléma valóban jogalkotási szabályozást kíván-e, vagy 
más eszközzel is elérhető a kívánt cél. E kérdés megválaszolásához azonban az összes 
lehetséges megoldási eszközt (akár több szabályozási koncepciót vagy nem jogalkotási 
koncepciót) fel kell tárnia a jogszabály-előkészítőnek, és azokat a jogalkotó elé kell vinnie, 
hogy az elérni kívánt célnak megfelelő megoldás a jogalkotó részéről megszülethessen.17

VI.3.	A	törvényhozási	eljárás	szakaszai

A törvényhozási eljárás menetét többféleképpen osztályozhatjuk. Egyrészt feloszthat-
juk a törvényalkotási eljárást két nagy részre aszerint, hogy a parlamenten kívüli vagy 
pedig a parlamenten belüli folyamatokat vizsgáljuk. A másik – legáltalánosabb – rendsze
rezési szempont alapja a kronológia, amely során az eljárás időbeli folyamatait ismerhetjük 
meg lépésről lépésre. E szakaszolás magában foglalja a parlamenti eljárást megelőző, 
a parlamenti és a parlamenti eljárást követő szakaszt. Szilágyi Péter további tagolási lehe
tőségként a „jogalkotási folyamat során fölmerülő és megoldandó problémák logikus, ra
cionális sorrendjét” vázolja fel, amely során a jogalkotás „politikai, jogpolitikai-normatív 
és a jogdogmatikai fázisait vagy szakaszait” különbözteti meg. Szilágyi szerint az egyes 
fázisokhoz kapcsolódó kérdések „elvileg” az eljárás során bármikor felvetődhetnek, ám 
a „gyakorlatban a politikai fázishoz kapcsolódó problémákat rendszerint az eljárás ko
rábbi szakaszaiban tárgyalják, de adott esetben előfordulhat, hogy a szövegezés során 
kell visszatérni nem eléggé végiggondolt jogpolitikai vagy akár politikai kérdésekre”.18

A fentiek értelmében a törvényhozási eljárást az alábbi három fő lépésben tekintjük át:

1.	A	törvénytervezet	szakasza. Ez a parlamenti eljárást megelőző szakasz, amely álta
lában minisztériumi szinten zajlik le. E szakaszba a törvénykezdeményezés és a törvény
tervezet kidolgozása tartozik bele.

2.	A	törvényjavaslat	szakasza. A parlamenti szakaszt értjük alatta, amelynek során 
a következő lépéseket különíthetjük el: a törvényjavaslat benyújtása, a törvényjavaslat 
tárgyalása, a törvényjavaslat elfogadása (általános vita, részletes vita, tárgyaló bizott
ságok, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat, törvényalkotási bizottság, 

17 Drinóczi–Petrétei 2004, 175–200. 
18 Szilágyi 1998.
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összegző módosító javaslat, egységes javaslattervezet, egységes javaslat, zárószavazást 
előkészítő módosító javaslat, zárószavazás előtti módosító javaslat, zárószavazás).

3.	Az	elfogadott	törvény	szakasza. A parlamenti eljárást követő szakasz kapcsán a pro
mulgáció, a kihirdetés, valamint a kihirdetett törvény esetleges helyesbítése szabályait 
fogalmazzuk meg.

VI.4.	A	törvénytervezet	szakasza

A hétköznapi felfogásban és beszédben a törvényhozás kapcsán gyakran keveredik a „tör
vénytervezet” és a „törvényjavaslat” fogalma. Fontos tisztázni, hogy a törvénytervezet 
a tág értelemben vett törvénykezdeményezés jogához, a törvénykezdeményezés legelső 
fázisához kapcsolódik, és tipikusan a parlamenti eljáráson kívüli, az azt megelőző sza
kaszban készül el.

Az Alaptörvény felsorolja a	törvénykezdeményezés	jogosultjait. Eszerint törvényt 
a köztársasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő 
kezdeményezhet.19 A Jat. külön fejezetet szentel a jogszabályok20 előkészítésének. Ennek 
keretében a Jat. rendelkezik a jogszabály szakmai tartalmának és jogrendszerbe illesz
kedésének biztosításáról, az előzetes hatásvizsgálatról, az indokolási kötelezettségről, 
a jogszabálytervezetek véleményezéséről, valamint külön pontban a jogszabálytervezetek 
egyeztetéséről az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival.21 A Jat. általánosságban 
fogalmazza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a feladata a jogszabály szakmai 
tartalmának a kialakítása, amelynek során figyelembe kell venni, hogy a jogszabály: a) 
megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek; b) illeszkedjen 
a jogrendszer egységébe; c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek; és d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.22 
A törvény tervezetének elkészítése tehát mindig a törvény kezdeményezőjének a feladata.

A Jat. jogszabályok előkészítésére vonatkozó szabályai között van néhány, amelyek 
nem minden törvénykezdeményezőre nézve kötelezőek, hanem csak a kormányzatot 
terhelik. A Kormány törvénykezdeményezési jogát érinti a Jat. rendelkezése, miszerint 
a kormányzati jogszabály-előkészítő tevékenység során a fenti bekezdésben felsorolt 
követelmények érvényesítéséről a Kormány az igazságügyért felelős miniszter útján 
gondoskodik. Ennek megfelelően az adott jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 
a törvény (és a kormányrendelet) tervezetét az igazságügyért felelős miniszterrel egyet
értésben terjeszti a Kormány elé.23

19 Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdésében található a felsorolás, a 9. cikk (3) bekezdés c) pontjában pedig 
a köztársasági elnök jogai között szintén nevesíti az Alaptörvény a köztársasági elnök törvénykezdeményezési 
jogosultságát.

20 Számos szabály általánosságban a jogszabályok megalkotására vonatkozik, így a szövegben előfordul, hogy 
a jogszabály kifejezést használjuk; ezekben az esetekben a rendelkezés értelemszerűen nem csak a törvényekre 
vonatkozik.

21 Jat. IV. fejezet
22 Jat. 16. § (1) bekezdés; 2. § (4) bekezdés a)d) pont
23 Jat. 16. § (2) bekezdés a) pont
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Nézzük meg az előkészítésre vonatkozó szabályokat!
1. A jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat során fel kell, hogy mérje a tör

vény feltételezett hatásaihoz igazodó részletességgel a szabályozás várható tevékeny
nyeit. Ennek keretében vizsgálni kell a tervezett törvény valamennyi jelentősnek ítélt 
hatását. Itt a Jat. a „különösen” kitétellel jelzi, hogy a három pontból álló felsorolás nyitott 
felsorolás: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások; b) környezeti és egészségi 
következmények; c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások. Fel kell mérni továbbá 
a jogszabály megalkotásának szükségességét és a jogalkotás elmaradásának várható kö
vetkezményeit, valamint a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Jat. kiemeli, hogy a Kormány által előterjesztendő 
jogszabály esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormányt tájékoztatni kell.24

2. A Jat. előírja, hogy a jogszabályok tervezetéhez indokolást kell készíteni, amelyben 
az előkészítő bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, ame
lyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, és ismerteti a jogi szabályozás várható 
hatásait. A Jat. külön kiemeli, hogy az indokolásban tájékoztatást kell adni a javasolt 
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint 
a Jat. szerinti egyeztetési kötelezettségről.25

3. A jogszabálytervezetek véleményeztetése szintén fontos részét képezi a jogalkotás 
előkészítő fázisának. A Jat. három vonatkozásban szabályozza ezt a kérdést: a) a jog
szabály előkészítője köteles a tervezeteket véleményeztetni azokkal a szervezetekkel, 
amelyeknek a jogállását vagy a feladatkörét érinti a tervezett szabályozás, és amelyeknek 
törvény kifejezetten biztosítja a véleményezés jogát ilyen esetekben; b) a jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényben (Jet.) meghatározottak 
szerint gondoskodni kell arról, hogy a jogszabálytervezet és az ahhoz kapcsolódó indo
kolás megismerhető és véleményezhető legyen; c) a kormányzati jogszabály-előkészítő 
tevékenység során készített jogszabálytervezetek véleményezésére a Kormány ügyrendje 
további rendelkezéseket állapíthat meg. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a b) pontban 
említett kötelezettség kizárólag a kormányzatot terheli a civil szféra irányában, ugyanis 
a Jet. hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes szemé
lyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által  történő 

24 A Jat. értelmében az előzetes hatásvizsgálatot a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője is köteles 
elkészíteni.

25 A Jat. 2019-es módosítása a jogszabályok előkészítésének szabályait jelentősen bővítette. Több új szakasszal 
kiegészült a Jat. a következők szerint: a jogszabály előkészítőjének feladata a jogalkotás elmaradása várható 
következményeinek mérlegelése, és hogy a jogszabály előkészítője csak akkor tegyen javaslatot a jogszabály 
megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges; a jogszabály szakmai tartalmát, 
a jogszabály terjedelmét és a jogszabályi rendelkezés absztrakciójának mértékét a szabályozott életviszony 
jellegéhez igazodóan, a Jat.-ban  meghatározott keretek között, észszerűen kell kialakítani; a jogszabály elő
készítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelje, és – a jogalkotás alapvető köve
telményeinek figyelembevételével – akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási 
cél eléréséhez feltétlenül szükséges; a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. Az indokolás továbbá kötelező erővel nem rendelkezik, és a jogszabály 
értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel 
ellentétes részét. (Ez utóbbi a gyakorlatban egyébként korábban is így volt, de a Jat. erre vonatkozó rendel
kezéseket explicite nem tartalmazott. Az indokolással kapcsolatos új szabályok összefüggésben állnak az 
Alaptörvény hetedik módosításával, a 28. cikk új szövegének megállapításával.) Lásd mindehhez a Jat. 15/A., 
16/A. és 18. §-át.
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 véleményezésére terjed ki.26 A Jet. alapelve az, hogy a véleményezési folyamatban a véle
ményeknek – különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból 
marginalizált csoportok véleményére – a lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

A társadalmi egyeztetésnek alapvetően két formája van:
1. Az általános	egyeztetés a honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított 

véleményezés, amelyet minden esetben kötelező tartani. A honlapon megadott elekt
ronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre 
bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A vélemények beérkezéséről vissza
igazolást kell küldeni. A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter mérlegeli a beérkezett 
véleményeket, és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indo
kairól tipizált összefoglalót készít, amelyet a honlapon a véleményezők listájával együtt 
közzétesz. A jogszabály előkészítéséért felelős minisztert egyedi válaszadási kötelezettség 
nem terheli. Az így elkészítendő összefoglalót törvény esetén az Ország gyűléshez történő 
benyújtást követően kell közzétenni. A közzétett törvénytervezethez beérkezett vélemé
nyeket a törvényjavaslatot tárgyaló országgyűlési bizottság kérésére a bizottság részére 
hozzáférhetővé kell tenni.

2. Közvetlen	egyeztetésről akkor beszélünk, amikor a jogszabály előkészítéséért 
felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat alakít ki azon szervezetekkel, 
amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek szabá
lyozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg, vagy az adott jog
területen tudományos tevékenységet végeznek. A Jet. példálózó módon sorolja fel, hogy 
ilyen partnerségi megállapodás köthető különösen a civil szervezetekkel, bevett egyhá
zakkal, szakmai, tudományos szervezetekkel, országos nemzetiségi önkormányzatokkal, 
érdekképviseleti szervezetekkel, köztestületekkel, valamint a felsőoktatási intézmények 
képviselőivel. Felvetődik a kérdés, hogy miként vehetnek részt az egyeztetésben a partner
ségi megállapodással nem rendelkező szervezetek is. A Jet. ezt úgy oldja fel, hogy egyfelől 
a stratégiai partner kötelességévé teszi, hogy a közvetlen egyeztetés során az adott jog
területtel foglalkozó, stratégiai partnerséggel nem rendelkező szervezetek véleményét is 
megjelenítse. Másfelől pedig a jogszabály előkészítéséért felelős miniszternek lehetőséget 
ad arra, hogy a stratégiai partnereken kívül mást is bevonjon az érintett tervezet köz
vetlen egyeztetésébe, illetve kérelemre lehetőséget biztosíthat meghatározott jogszabály 
véleményezésében való részvételre. Fontos szabály az is, hogy a közvetlen egyeztetés 
során a stratégiai partner által írásban megtett véleményeket a törvényjavaslatot tárgyaló 
országgyűlési bizottság kérésére a bizottság részére hozzáférhetővé kell tenni.27

A Jat. szabályozza a hazai jogszabálytervezeteknek az Európai Unió intézményeivel 
és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettségét. Ez az úgynevezett előzetes beje
lentési eljárás. A Jat. kimondja, hogy ha a nem a Kormány által előterjesztett törvény
javaslatot előzetes bejelentésre meg kell küldeni, és nem kezdeményezték a vonatkozó 
kormányrendelet szerint a bejelentési eljárás lefolytatását, akkor a jogszabály tárgya 
szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter, illetve az igazságügyért felelős miniszter 

26 A Jet. hatálya nem terjed ki a különleges jogrendben alkotható jogszabályok előkészítésére.
27 Lásd Jet. 1-2., 5-14. §.
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a Kormány rendeletében kijelölt miniszternél kezdeményezi az előzetes bejelentési eljárás 
lefolytatását. Nagyon fontos a Jat.-nak  azon szabálya, amely kimondja, hogy az előzetes 
bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály csak az előzetes bejelentési eljárás be
fejezését követően alkotható meg.28

A Jat. szabályaiból is láthatjuk, hogy az uniós jogszabályok tervezetével kapcsolatos 
egyeztetéseknek kiemelt jelentősége van a jogalkotás előkészítő szakaszában. Ezt erősíti 
az Ogytv. is, amikor külön fejezetben szabályozza az Ország gyűlés és a Kormány európai 
uniós ügyekben történő együttműködését. Ebben az esetben az Ország gyűlés már a jog
szabályok tervezeti, előkészítő szakaszában részt vehet (például a Kormány tájékoztatási 
kötelezettsége az Ország gyűlés felé, az Ország gyűlés tájékoztatást kérhet a Kormány 
álláspontjáról, állásfoglalást fogadhat el, a szubszidiaritás és arányosság elvét vizsgál
hatja, kifogással élhet).29 Hangsúlyozni kell egyfelől, hogy az Ország gyűlés e jogosítvá
nyai minden tervezett uniós jogi aktussal kapcsolatban fennállnak, és az Ország gyűlés 
európai uniós ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának ügydöntő hatásköre is van. 
Másfelől azt is ki kell emelni, hogy ezáltal az Ország gyűlésnek a törvényalkotás terve
zeti, előkészítő szakaszában is van jogosítványa, tehát – kivételesen – a törvényalkotási 
eljárás nem parlamenti szakaszához kapcsolódik. Így a parlamenti jognak sajátos területe 
az uniós tervezetekre vonatkozó egyeztetési eljárás.

A Jat. a jogalkotás alapvető követelményeként fogalmazza meg azt, hogy a jogsza
bálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell 
rendelkeznie (a normavilágosság elve). A törvényhozás előkészítő szakaszában ezért 
kiemelt jelentősége van a tervezet megszerkesztésére és megszövegezésére vonatkozó 
követelményeknek, ugyanis ekkor ölt először írásos formát a jogalkotói szándék. A jog
szabályszerkesztésről szóló IRM rendelet részletes szabályairól külön fejezetek szólnak 
e kötetben. Ebben a fejezetben arra szükséges felhívni a figyelmet, hogy a Jszr. rendel
kezései a különleges jogrendben alkotható jogszabályok tervezetére nem, a nemzetközi 
szerződést kihirdető jogszabály tervezetére csak részben, a nemzetközi szerződés hiteles 
szövege, annak magyar nyelvű fordítása, valamint a szerződéshez Magyarország részéről 
fűzött vagy Magyarország szempontjából nemzetközi jogi jelentőségű fenntartás, kifogás 
és nyilatkozat megszerkesztésére és megszövegezésére pedig egyáltalán nem alkalmaz
hatóak.30 A rendelet külön fejezetet szentel a jogalkotásra vonatkozó európai uniós kö
vetelményekre való utalás szabályainak (jogharmonizációs záradék).31 Ettől eltekintve 
a Jszr. minden jogszabály tervezetére és minden törvénykezdeményező számára egységes 
vezérfonalként szolgál.

A törvényalkotás tervezeti fázisához kapcsolódóan szólni kell még a nemzetközi szerző
désekre vonatkozó eljárás során a nemzetközi szerződés előkészítéséről. Az Nsztv. értel
mező rendelkezése szerint az előkészítés szakasza a következő tevékenységekre terjed ki:

28 Jat. 20. § (1)-(3), (6) bekezdés
29 Ogytv. 62-72. §
30 Jszr. 1. § (1), (3)-(4) bekezdés
31 Jszr. XIII. Fejezet
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 – a szerződés tárgya szerint hatáskörrel rendelkező szervnek a szerződéssel kapcso
latos magyar álláspont kialakítására,

 – a szerződés koncepciójának, tervezetének kidolgozására irányuló tevékenységére, 
valamint

 – a magyar fél szerződéskötési szándékának a másik (többi) szerződő féllel való köz
lésére, így különösen a szerződés koncepciójának vagy tervezetének átadására, 
javaslattételre tárgyalások folytatására, illetőleg a másik (többi) fél hasonló kezde
ményezésének elfogadására.

Az Nsztv. a hazai és a nemzetközi jog összhangjának megteremtése érdekében rendelkezik 
a nemzetközi szerződések előkészítésének speciális szabályairól. A törvény egyfelől tisz
tázza a hatásköri kérdéseket. Az Nsztv. értelmében a szerződés tárgya szerint hatáskörrel 
rendelkező miniszter az előkészítésről együttesen dönt a külpolitikáért felelős miniszterrel, 
és a döntésben figyelembe kell, hogy vegyék az Ország gyűlés és a Kormány által megha
tározott külpolitikai elveket. A miniszter bevonhat az előkészítésbe érdekképviseleteket, 
szakmai szervezeteket és egyesületeket, valamint más intézményeket is. Másfelől a törvény 
előírja, hogy a szerződés előkészítésétől kezdődően folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szer
ződés az Alaptörvénnyel, a jogszabályokkal, az európai uniós jogi és az egyéb nemzetközi 
jogi kötelezettségekkel összhangban áll-e. Az Nsztv. szerint az összhang megteremtését 
a szerződés tartalmának megfelelő alakításával, a jogszabályok módosításával vagy hatályon 
kívül helyezésével, illetve az európai uniós jogi és az egyéb nemzetközi jogi kötelezettségek 
lehetőség szerinti módosításával vagy megszüntetésével biztosítani kell. Ám nemcsak a jog
harmonizációt írja elő a törvény, hanem a – Jat.-ból  már ismert – előzetes hatásvizsgálat 
szabályait is figyelembe kell venni a nemzetközi szerződés előkészítése során.32

Az alábbiakban a Kormány által kezdeményezett jogszabálytervezetek tervezésének 
rendjét tekintjük át.

A Kormány törvénykezdeményezési joga a legáltalánosabb a gyakorlatban. A tör
vénytervezet egy kodifikációs szakmai munka eredménye, az egyeztetéseket és vélemé
nyezéseket követően készül el a törvénytervezet szövege és az ahhoz kapcsolódó indo
kolás. A törvénytervezetek kodifikálását, valamint egyeztetését a szakminisztériumok 
apparátusai, általában a törvény-előkészítő/kodifikációs főosztályok végzik el. Nagyobb 
jelentőségű törvények előkészítését kodifikációs bizottság felállítása előzheti meg. Mielőtt 
a törvénytervezet a kormányülés elé kerülne, a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten 
azt szakmai vitára bocsátják, és csak ezt követően születik döntés a kormányülésen 
a törvénytervezetnek az Ország gyűlés számára törvényjavaslatként történő benyújtásáról.

A kormányzati jogalkotás, jogszabály-előkészítés jogszabályban meghatározott fo
lyamata a tervezéssel kezdődik. A minisztériumok kötelezettsége évente munkatervet 
készíteni, amelyben természetesen fel kell tüntetni a saját jogú jogalkotásra, valamint 
a Kormány számára szóló, jogszabálytervezetet tartalmazó előterjesztések előkészítésére 
vonatkozó célkitűzéseket is. A Kormány	törvényalkotási	programja és a Kormány 
féléves időtartamra szóló, havi ütemezésű munkaterve egymással összehangolt terve
zetét a miniszterelnök készíti el. A Kormány törvényalkotási programját és a munkatervét 

32 Nsztv. 2. § b) pont, valamint 4. § (1), (3)-(4) bekezdés
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a Kormány döntése előtt a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet áttekinti. A jogalkotási 
terv összeállítását a kormányzati politikai szempontokon kívül különösen az európai uniós 
és nemzetközi kötelezettségekből, valamint az Ország gyűlés és az Alkotmány bíróság 
döntéseiből eredő jogalkotási feladatok befolyásolják.33 Ezen túl a Kormány minden 
Ország gyűlési ülésszak végén külön is tájékoztatja az Ország gyűlést a következő ülés
szakra vonatkozó törvényalkotási programjáról.34

Az előterjesztések Kormány elé terjesztését több egyeztetési, illetve véleményezési rész
folyamat előzi meg:

 – a minisztériumi egyeztetés (szakmai és belső egyeztetés), amely során elkészítik 
az előterjesztést,

 – az előzetes egyeztetés, valamint
 – a közigazgatási (tárcaközi) egyeztetés és
 – a társadalmi egyeztetés,
 – miniszteri rendeletek esetén az alkotmányossági egyetértő nyilatkozat bekérése 

az igazságügyi minisztertől,
 – a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (e helyett egyes esetekben a Fejlesztés

politikai Koordinációs Bizottság ülése),
 – a kabinetülés,
 – majd a sort a Kormány döntése zárja a jogszabálytervezet parlament elé történő 

benyújtásáról.

A kormányzati jogalkotás részletszabályait a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. 
(VII. 7.) Korm. határozat, röviden az Ügyrend tartalmazza. A nagyobb jelentőségű kor-
mányzati döntések (például átfogó törvényjavaslatok, fontosabb kormányrendeletek, 
programok) előkészítése és a döntéshozatal kétszakaszos eljárásban történik. Az elvi 
természetű, főbb tartalmi kérdésekben való döntést követő második szakasz a részleteiben 
kidolgozott szabályozási és egyéb döntések előkészítésére és meghozatalára irányul.

Az előterjesztés elkészítése a kormányzati belső jogalkotás minisztériumi	szakában 
készül el. A Kormányhoz benyújtott előterjesztés célja a Kormány döntésének kezdemé
nyezése. Az előterjesztést a tárgyköri jogalkotásért felelős minisztérium szakfőosztályai 
készítik elő egy előzetes szakmai	egyeztetés során, amelyen belül a megjelenő jogalkotási 
igénynek megfelelően kialakul az előterjesztés-tervezet első verziója. A jogszabály
tervezetek szövegének kidolgozása, illetőleg a szakmai igény megfogalmazása a téma 
szakmai és jogi felelősei, érdemi ügyintézői közös munkájának az eredménye, amelyet 
a jogszabálytervezetet előkészítő főosztály vezetője hagy jóvá.

Ezt követően kerül sor a jogszabálytervezet belső,	minisztériumi	egyeztetésére. 
A klasszikus szaktárcáknál főszabály szerint belső egyeztetés keretein belül a jogszabály
tervezetet a tervezetet előkészítő főosztály megküldi a minisztérium jogalkotásért felelős 
főosztályának, valamint a szakmailag érintett főosztályoknak. A belső egyeztetés során 
beérkezett véleményeknek megfelelően a tervezetet előkészítő főosztály felülvizsgálja 

33 Gáva Krisztián (2017): A jogalkotási eljárás és jogszabályszerkesztési ismeretek. Közigazgatási szakvizsga. 
Általános közigazgatási ismeretek, II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek. Harmadik, hatályo
sított kiadás. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 33–34.

34 Uo.
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és véglegesíti a jogszabálytervezetet. A véglegesített szöveget a tervezetet előkészítő fő
osztály vezetője, valamint a témáért felelős helyettes államtitkár hagyja jóvá. Amennyiben 
a jogszabálytervezet szakmai, illetve politikai súlya indokolja, a tervezetet a minisz
tériumi vezetői értekezlet is megtárgyalja, amely az adott minisztérium közigazgatási 
államtitkárából, az államtitkárokból és helyetteseikből áll. A szakminisztériumok ese
tében a jogszabálytervezet jóváhagyását követően a szakfőosztály a jogszabálytervezetet 
megküldi a jogalkotásért felelős főosztály részére, amely a jogszabálytervezetet jogi 
szempontból felülvizsgálja.

Az igazságügyért felelős tárca belső jogalkotási rendje eltér a fent leírtaktól, ugyanis 
a minisztérium jogalkotási feladatai egyszerre szakmai és jogi jellegűek, így az egyes 
tervezeteknek nincs speciális jogi felülvizsgálati szintje; amennyiben azt a témáért fe
lelős főosztály előkészítette, szakmailag körözteti az érintett szervezeti egységek között.

A belső egyeztetést követően az előterjesztést továbbküldik a Miniszter elnökség 
közigazgatási államtitkárának előzetes egyeztetés céljából, és ezzel a minisztériumi sza
kasz lezárul.

Az Ügyrend a következő követelményeket támasztja az előterjesztéssel kapcsolatban.
Az előterjesztésben
a) vezetői összefoglalóban kell bemutatni – az előterjesztés jelentőségéhez és jel

legéhez igazodva – az előterjesztés szerinti ügy és a döntési javaslat lényegét;
b) a szakmai részletkérdések mellőzésével röviden be kell mutatni a megalapozott 

döntéshez szükséges információkat, így különösen a javasolt intézkedésnek 
a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez való illeszkedését, indokait, lé
nyegét, főbb tartalmi jellemzőit, költségkihatását, valamint várható gazdasági, 
költségvetési, társadalmi, igazgatási, államháztartási, nemzetközi és egyéb hatá
sait – szükség szerint példákkal és számításokkal alátámasztva –, illetve követ
kezményeit (hatásvizsgálati lap), jogszabály esetében – ezen túlmenően – az alkal
mazhatóság feltételeit, a természetes személyek és a vállalkozások adminisztratív 
terheinek csökkentését, ezek növekedése esetén az azt elkerülhetetlenül szük
ségessé tevő szempontokat, valamint hatósági eljárás esetén az elektronizálás 
ütemezését;

c) javaslatot kell tenni az előterjesztés szerinti döntés kommunikációjára;
d) szükség szerint tájékoztatást kell adni arról, hogy a javasolt szabályozás össze-

egyeztethető-e az Európai Unió jogával;
e) az európai uniós jogi aktusok átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogszabály

tervezet esetén részletesen – táblázat segítségével – be kell mutatni, hogy az uniós 
jogi aktus egyes rendelkezéseinek a tervezet mely rendelkezései felelnek meg 
(megfelelési táblázat);

f) ha az előterjesztés szerinti jogszabálytervezetet az európai uniós jog szerint elő
zetesen meg kell küldeni véleményezésre az Európai Bizottságnak, az Európai 
Központi Banknak, illetve az Európai Unió tagállamainak, a megküldési kötele-
zettség teljesítéséről nyilatkozni kell;

g) be kell mutatni a tárgyra vonatkozó főbb megállapítások és javaslatok össze
foglalását;

h) meg kell fogalmazni a határozott döntési javaslatot;
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i) – indokolt esetben – szükséges bemutatni a végrehajtási jogszabály tervezetét is;
j) ismertetni kell azon vitás kérdéseket, amelyekben nem alakult ki egyetértés, 

és azokat – az eltérő vélemények ismertetésével – döntéshozatalra alkalmas 
módon be kell mutatni;

k) amennyiben a megalapozott állásfoglalás ezt szükségessé teszi, két vagy több 
azonos részletességgel kidolgozott változatot kell ismertetni.

Az előterjesztést előzetes	egyeztetés	céljából legalább öt munkanapos véleményezési 
határidő biztosításával meg kell küldeni a Miniszter elnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára részére, aki megvizsgálja, hogy

a) az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete összhangban áll-e a Kormány 
általános politikájával (politikai megfelelőség),

b) az előterjesztő jogilag alkalmas megoldást választott-e a szabályozási cél meg
valósításához, valamint az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete 
megfelel-e az alkotmányossági és az európai uniós jogi követelményeknek (jogi 
megfelelőség), és

c) ha az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete költségvetési hatással ren
delkezik, az megalapozott-e (költségvetési megfelelőség).

A Miniszter elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
a) a jogi megfelelőség vonatkozásában az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási 

államtitkára, míg
b) a költségvetési megfelelőség vonatkozásában a Pénzügyminisztérium közigaz

gatási államtitkára,
c) a társadalmi egyeztetési kötelezettségre figyelemmel a Miniszter elnöki Kabinet

iroda közigazgatási államtitkára
állásfoglalását kéri.

Az előzetes jóváhagyás után kerül sor a közigazgatási	(tárcaközi)	egyeztetésre. A köz
igazgatási egyeztetés során a jogszabálytervezetet megküldik az érintett minisztériumok, 
közigazgatási szervek, társadalmi szervezetek részére, valamint az alapvető jogok biz
tosa számára. A bíróságok és az ügyészségek feladatkörét érintő tervezetet az Országos 
Bírósági Hivatal elnökével és a legfőbb ügyésszel, az Alkotmány bíróságot, az Állami 
Számvevőszéket, a Magyar Nemzeti Bankot, az autonóm államigazgatási szerveket, 
illetve az önálló szabályozó szerveket érintő tervezetet az adott szerv elnökével is 
egyeztetni kell. Ha az előterjesztés a helyi vagy nemzetiségi önkormányzatok feladat
körét érinti, a tervezetet véleménynyilvánításra a meghatározó országos önkormányzati 
érdekképviseleti szerveknek meg kell küldeni. A fővárosi vagy a megyei önkormányzat 
hatáskörét érintő kormányzati döntések előkészítésébe a főpolgármestert vagy a megyei 
közgyűlés elnökét is be kell vonni. A Kormány tagjainak és a kormányhivatalok veze
tőinek tevékenységéről szóló országgyűlési beszámoló esetén az előterjesztő a Kormány 
érintett tagjaitól (kormányhivatalok vezetőitől) köteles véleményt kérni. A közigazgatási 
egyeztetés során keletkezett véleményt 10 munkanapon belül kell az előterjesztővel kö
zölni (ez az időtartam az előterjesztés jelentősége miatt vagy átfogó jogszabályalkotásra 
irányuló előterjesztés esetén 10 munkanapnál hosszabb is lehet, amelyet az Ügyrend 
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30 munkanapban maximalizál , azonban 5 munkanapnál rövidebb véleményezési határidő 
soron kívüli esetben sem írható elő).

A közigazgatási egyeztetés során a Jat. 16. § (2) bekezdésének megfelelően az Igaz-
ság ügyi Minisztérium megvizsgálja, hogy a tervezet megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek, a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek és a jogalkotás szakmai követelményeinek, illetve illeszkedik-e 
a jogrendszer egységébe.35

Ha a miniszteri rendelet tervezetével az igazságügyért felelős miniszter alkotmányos
sági vagy európai uniós jogi szempontból nem ért egyet, a vitás kérdésben a jogszabály 
előkészítéséért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter közös előterjesztése 
alapján a Kormány dönt.

A jogszabálytervezetet a közigazgatási egyeztetéssel párhuzamosan társadalmi	
egyeztetés	céljából a Kormány honlapján is közzé kell tenni.

Az előterjesztéshez érkezett észrevételeket az előterjesztő köteles egyeztetni. 
Az egyetértés és az egyet nem értés tényét, valamint azt, hogy a véleményező az észre
vételt fenntartotta, az előterjesztésen a szerv megnevezésével és a nyilatkozattétel dá
tumának megjelölésével fel kell tüntetni. Ha az érintett határidőben nem nyilvánított 
véleményt, az előterjesztésben ennek tényére kell utalni.

A közigazgatási egyeztetés lezárultát követően más utat járnak be a miniszteri ren
deletek, valamint a magasabb szintű jogforrások tervezetei.

1. Miniszteri rendelet megalkotása
A közigazgatási egyeztetést követően a miniszteri rendelettervezetet a minisztérium 

megküldi az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára részére a miniszteri 
aláírás előtti engedélyezésre (alkotmányossági	egyetértő). A miniszteri rendelet ki
hirdetése esetén a kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelős miniszter nyilat
kozatát arról, hogy a kihirdetni kért rendelettel a jogalkotásról szóló törvényben foglalt 
jogkörében alkotmányossági és európai uniós jogi szempontból egyetért.36 A miniszteri 
rendeletet a miniszter aláírását követően hirdetik ki a Magyar Közlönyben.

2. A miniszteri rendeletnél magasabb szintű jogforrások meghozatala
Minden törvényjavaslatot, kormányrendeletet, kormányhatározatot, jelentést tar

talmazó kormány-előterjesztést a közigazgatási egyeztetést követően a	Közigazgatási	
Államtitkári	Értekezlet tárgyalja meg előzetesen.

A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet döntés-előkészítő feladata keretében
a) állást foglal az előterjesztések és jelentések döntésre való alkalmasságáról, a ka

binet vagy a Kormány ülésének napirendjére vételéről a kabinet, illetve a Kormány 
részére javaslatokat tesz;

35 Jat. 2. § (4) bekezdés. A törvény 2019-es módosítása a Jat. 2. §-át egy további, (5) bekezdéssel egészítette ki. 
Eszerint a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul 
olyan rendelkezést, amely a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges, b) normatív tartalommal 
nem rendelkezik, c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal 
az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható. 

36 Közlönyrendelet 7. § (5) bekezdése.
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b) állást foglal a további egyeztetések, valamint az előterjesztés átdolgozásának, ki
egészítésének szükségességéről, további egyeztetések lefolytatása céljából eseti 
munkacsoport felállításáról rendelkezhet;

c) amennyiben az ülésén az előterjesztéssel (jelentéssel) kapcsolatban – előkészítési 
vagy egyeztetési hiányosságokból adódóan – jelentősebb új elem merülne fel, 
az előterjesztést (jelentést) leveheti a napirendjéről, és újabb egyeztetést írhat elő;

d) javasolhatja továbbá, hogy az általa megtárgyalt előterjesztésben foglalt kormány
rendeletet vagy kormányhatározatot két ülés között adják ki, a politikai döntéshozó 
szervek által történő megtárgyalás nélkül;

e) az általa tárgyalt előterjesztéssel (jelentéssel) kapcsolatban kikérheti a Kormány 
tanácsadó szervének a véleményét;

f) az előterjesztőt felhívhatja arra, hogy a kabinet, illetve a Kormány ülésére az Ér
tekezlet állásfoglalásának megfelelő – lehetőség szerint egyeztetett –, kiegészítő 
vagy alternatív előterjesztést nyújtson be;

g) ha az előterjesztés átdolgozása szükséges, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet 
új, e határozat követelményeinek megfelelő előterjesztés benyújtását írhatja elő.

A Fejlesztéspolitikai	Koordinációs	Bizottság (a továbbiakban: FKB) a Kormány fejlesz
téspolitikai javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő és koordináló szerve. Feladata 
az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának összehangolása, 
a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések előkészítése és az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi 
koordinációs tevékenységének elősegítése. Az FKB hatáskörébe tartozó előterjesztés 
és jelentés a Stratégiai és Családügyi Kabinet napirendjére csak akkor vehető fel, ha azt 
az FKB előzetesen megtárgyalta, vagy azt az előterjesztő az FKB-val előzetesen egyez
tette.

A Kormány ülése előtti kiemelt fontosságú társadalompolitikai, gazdaságpolitikai vagy 
nemzetbiztonsági ügyekben való állásfoglalásra jöttek létre a kabinetek, így a Stratégiai	
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és	Családügyi	Kabinet,37 a	Gazdasági	Kabinet,38 a	Nemzetbiztonsági	Kabinet,39 va
lamint a	Nemzetpolitikai	Kabinet.40 A kabinet kettős szerepkörrel: döntéselőkészítő	
és	döntéshozó	hatáskörrel is rendelkezik kiemelt fontosságú társadalompolitikai, gaz
daságpolitikai vagy nemzetbiztonsági ügyekben.

37 A Stratégiai és Családügyi Kabinet feladatai különösen az anyakönyvi ügyekért, az áldozatsegítésért, az általános 
politikai koordinációért, a családpolitikáért, az e-közigazgatásért, az egészségügyért, az európai uniós források 
felhasználásáért, az európai uniós ügyek koordinációjáért, az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért, 
a gyermekek és az ifjúság védelméért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a helyi önkormányzatok törvényességi fel
ügyeletéért, a helyi önkormányzatokért, az igazságügyért, az ingatlan-nyilvántartásért, a kárpótlásért, a kormányzati 
kommunikációért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a közbeszerzésekért, a közigazgatás-
fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a köziratok kezelésének szakmai 
irányításáért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a kulturális örökség védelméért, a kultúráért, a külpoliti
káért, az oktatásért, a sportpolitikáért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztéséért, a társadalmi felzárkózásért, a társadalmi párbeszédért, a társadalompolitika összehangolásáért, 
a természetvédelemért, a területrendezésért, a térképészetért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a víz
gazdálkodásért, a víziközmű-szolgáltatásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízvédelemért 
való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

38 A Gazdasági Kabinet feladatai a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen az adó
politikáért, az agrár-vidékfejlesztésért, az agrárpolitikáért, az audiovizuális politikáért, az államháztartásért, 
az állami infrastruktúra-beruházásokért, az állami vagyon felügyeletéért, az állami vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a bányászati ügyekért, a belgazdaságért, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéseiért, 
az egészségbiztosításért, az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, az e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért, az elektronikus hírközlésért, az energiapolitikáért, az élelmiszeriparért, az élelmi
szerlánc-felügyeletért, az építésgazdaságért, az erdőgazdálkodásért, a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, 
szabályozásáért és ellenőrzéséért, a foglalkoztatáspolitikáért, a fogyasztóvédelemért, a földügyért, a gazdaságfej
lesztésért, a gazdaságpolitikáért, a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, a halgazdálkodásért, a hul
ladékgazdálkodási közszolgáltatásért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, 
az informatikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a kormányzati tudománypolitikáért, a környezetvédelemért, 
a közfoglalkoztatásért, a közlekedésért, a külgazdasági ügyekért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, a nem 
európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a nemzeti közműszolgáltatá
sokért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, a nyugdíjjárulék- és nyugdíj
biztosításijárulék-fizetés szabályozásáért, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a postaügyért, a sportlétesítmény-fejlesztésért 
és gazdálkodásért, a szakképzésért és felnőttképzésért, a számviteli szabályozásért, a szerencsejáték-szervezés 
állami felügyeletéért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a település-
üzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, a területfejlesztésért, 
a tudománypolitika koordinációjáért, a turizmusért, az űrkutatásért, a vadgazdálkodásért, valamint a vendéglátásért 
való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

39 A Nemzetbiztonsági Kabinet feladatai a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen a bűn
cselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, 
a honvédelemért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a kábítószer-meg
előzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, a közbiztonságért, a közlekedés-rendészetért, a közterület-fel
ügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, 
a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a polgári 
hírszerzési tevékenység irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, valamint a terrorizmus elleni 
küzdelemért való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

 A Nemzetbiztonsági Munkacsoport a Nemzetbiztonsági Kabinet döntés-előkészítő testülete.
40 A Nemzetpolitikai Kabinet feladatai különösen az állampolgársági ügyekért, az egyházakkal való kapcsolattartás 

koordinációjáért, a nemzetiségpolitikáért, valamint a nemzetpolitikáért való felelősségi körökbe tartozó előterjesz
tésekre és jelentésekre terjednek ki.
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A kabinet	tagjai	a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a miniszterelnök által 
kijelölt személyek:
a) A Stratégiai	és	Családügyi	Kabinet	elnöke a Miniszter elnökséget vezető mi

niszter; tagja a miniszterelnök kabinetfőnöke, az emberi erőforrások minisztere, 
az igazságügyi miniszter és a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő 
(jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek. Az európai uniós források 
felhasználását érintő napirendi pont megtárgyalása során az ülésen tagként részt vesz 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter. Az ülésen állandó meghívottként 
részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára, valamint a Miniszter elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

b) A Gazdasági	Kabinet elnöke a pénzügyminiszter; tagja a miniszterelnök kabinet
főnöke, a Miniszter elnökséget vezető miniszter, az innovációért és technológiáért 
felelős miniszter, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a tár
gyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén a benyújtó) miniszter 
vagy miniszterek. Az ülésen állandó meghívottként részt vesz a Miniszter elnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

c) A Nemzetbiztonsági	Kabinet elnöke a belügyminiszter; tagja a miniszterelnök ka
binetfőnöke, a honvédelmi miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter. Az ülésen 
állandó meghívottként részt vesz a Miniszter elnöki Kormányiroda közigazgatási állam
titkára, valamint a Miniszter elnöki Kormányiroda nemzeti információs államtitkára.41

d) A Nemzetpolitikai	Kabinet	elnöke a miniszterelnök általános helyettese; tagja 
a miniszterelnök kabinetfőnöke, a Miniszter elnökséget vezető miniszter, az emberi 
erőforrások minisztere, a külgazdasági és külügyminiszter, a tárgyalt napirendi pont 
tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén benyújtó) miniszter vagy miniszterek. 
Az ülésen állandó meghívottként részt vesz a Miniszter elnöki Kormányiroda köz
igazgatási államtitkára.

A kabinet szükség szerint ülésezik, az ülést a kabinet elnöke hívja össze. A kabinet elnöke 
és tagja a kabinet ülésén személyesen köteles részt venni. Rendkívüli ülés összehívását 
bármely tag kezdeményezheti. Előterjesztés vagy jelentés a kabinet ülésének napirendjére 
akkor vehető fel, ha a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, illetve annak állandó vagy 
eseti munkabizottsága megtárgyalta és napirendre tűzését javasolta.

A kabinet ülésén jelen lévők az előterjesztésről, illetve az egyéb döntést igénylő kér
désről tanácskozást folytatnak, amelyet követően a kabinet elnöke összefoglalja a tanács
kozás során elhangzottakat, és kimondja a kabinet döntését. Ha a kabinet valamely tagja 
a kabinet elnöke által az előbbiek szerint kimondott döntéssel nem ért egyet, arról szavazás 
megtartását kezdeményezheti, aminek megtartása kötelező. Szavazategyenlőség esetén 
a kabinet elnökének szavazata dönt. A kabinet javasolhatja, hogy az általa megtárgyalt elő
terjesztésről vagy jelentésről a Kormány döntsön, de az is előfordulhat, hogy valamelyik 
kabinet az általa megtárgyalt előterjesztés további közigazgatási egyeztetését rendeli el.

41 A Nemzetbiztonsági Kabinet munkáját kormányhatározatban meghatározott Terrorellenes Koordinációs 
Bizottság segíti, amely koordinálja a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggő kormányzati feladatokat.
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Az Ügyrend 77. pontja egy speciális kormányzati jogalkotási eljárást vezet be, amely szerint 
a	miniszterelnök	a	Kormány	ülései	között

1.	kormányhatározatot	adhat	ki a következő kivételesen	indokolt	esetekben:
a) feladatok kijelölése,
b) nemzetközi tárgyalások lebonyolítása és megállapodások aláírása, jóváhagyása, 

látogatások szervezése,
c) egyes kinevezések és felmentések ügyében,
d) kitüntetések adományozása céljából; valamint
2.	a	Kormány	felhatalmazása	alapján	kormányrendeletet	és	kormányhatározatot	

adhat	ki.

A kabinet feladatkörében
a) javaslatot tesz a 77. pont szerinti kormányrendelet vagy kormányhatározat kiadá

sára, valamint
b) a Kormány nevében irányelvet vagy elvi állásfoglalást fogad el.

A	kabinet	a	következő	döntéseket	hozhatja:
a) elfogadja az előterjesztést, amelyet a 77. pont szerint miniszterelnöki aláírásra ter

jeszt fel, vagy az Ország gyűlés számára nyújt be, illetve tudomásul veszi a jelentést,
b) a kabinet javasolhatja, hogy az általa megtárgyalt előterjesztésről vagy jelentésről 

a Kormány döntsön, ha az ügy politikai jelentősége indokolja,
c) nem fogadja el az előterjesztést, nem veszi tudomásul a jelentést,
d) a kabinet az általa megtárgyalt előterjesztés további közigazgatási egyeztetését 

rendelheti el.

A kabinet döntései szövegének véglegesítéséről az ülés összefoglalója alapján a Miniszter-
elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára gondoskodik, és azt a kabinetet vezető 
miniszter (a Nemzetpolitikai Kabinet esetében a miniszterelnök) írja alá. Ha a miniszter
elnök a kabinet döntésével nem ért egyet, az előterjesztésnek a kabinet általi (vagy ismételt), 
illetve a Kormány általi megtárgyalását rendelheti el.

A Kormány	ülésén a törvényjavaslatot, kormányrendeletet, kormányhatározatot tartalmazó 
előterjesztés vagy jelentés a kormányülés napirendjére – a Fejlesztéspolitikai Koordinációs 
Bizottság és a Nemzetbiztonsági Munkacsoport által tárgyalt előterjesztések és jelentések 
kivételével – akkor vehető fel, ha azt a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet megtárgyalta. 
A Jat. 16. § (2) bekezdése előírja, hogy a törvény és a kormányrendelet tervezete az igaz
ságügyért felelős miniszterrel egyetértésben terjeszthető a Kormány elé. A Kormány ülése 
a benyújtott előterjesztések, jelentések megtárgyalásából, döntések meghozatalából, szóbeli 
eszmecseréből, eligazításból, bejelentésekből, valamint a Kormány tagja által adott tájé
koztatásból áll. A Kormány ülésén jelen lévők az előterjesztésről, illetve az egyéb döntést 
igénylő kérdésről tanácskozást folytatnak, amelyet követően a miniszterelnök összefoglalja 
a tanácskozás során elhangzottakat, és kimondja a Kormány döntését.
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Minisztériumi egyeztetés
A szakmai és belső minisztériumi egyeztetést követően, a vezetői 

jóváhagyás után a tervezetet megküldik a Miniszterelnökség 
közigazgatási államtitkára részére (előzetes egyeztetés).

Előzetes egyeztetés
Az előterjesztést a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára 
5 munkanapos határidővel megvizsgálja politikai, jogi, valamint 

költségvetési szempontból.

Társadalmi egyeztetés
Közvetlen és általános  

(honlapon közzétett tervezet).

Közigazgatási egyeztetés
 − A jogszabálytervezetet megküldik az érintett mi-

nisztériumok, közigazgatási szervek (tárgykörtől 
függően további címzetti kör) számára.

 − IM alkotmányossági felülvizsgálata [Jat. 2. § (4)].

Közigazgatási Államtitkári Értekezlet
A törvényjavaslatot, kormányrendeletet, 
kormányhatározatot, jelentést tartalmazó 

kormány-előterjesztést a közigazgatási egyeztetést 
követően a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet 

tárgyalja meg előzetesen. (Az európai uniós forrásból 
megvalósuló fejlesztéspolitikai kérdésekben 

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság  
ülésén születik döntés.)

Miniszteri rendelet
A közigazgatási egyeztetést 

követően, az IM alkotmányossági 
egyetértő nyilatkozata után, 

a miniszter aláírását követően 
hirdetik ki a Magyar Közlönyben.

A Kormány rendeleteit, hatá-
rozatait, elvi állásfoglalásait 
és irányelveit az üléstől számí-
tott nyolc munkanapon belül kell 
kihirdetni (közzétenni), illetve 
az érdekeltek részére megkül-
deni.

Törvénytervezet
A kabinet, illetve a Kormány ülésén 
születik döntés a törvénytervezetnek 

az Országgyűlés számára 
törvényjavaslatként történő 

benyújtásáról.

Országgyűlés

A kabinet ülése
A Kormány döntéseit készíti elő, illetve meghatározott esetekben dönt a Kormány hatáskörébe 

tartozó ügyekben. Újabb közigazgatási egyeztetést rendelhet el. (Fajtái: Stratégiai és Családügyi 
Kabinet, Gazdasági Kabinet, Nemzetbiztonsági Kabinet, Nemzetpolitikai Kabinet.)

A Kormány ülése
Az előterjesztés vagy jelentés a kormányülés napirendjére akkor vehető fel, ha azt a Közigazgatási 

Államtitkári Értekezlet megtárgyalta.

1. ábra
A kormányzati jogalkotás folyamata

Forrás: a szerző szerkesztése
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A	Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát ki, határozatot hoz, irányelvet vagy elvi 
állásfoglalást fogad el. A Kormány rendeleteit, határozatait, elvi állásfoglalásait és irány
elveit az üléstől számított nyolc munkanapon belül kell kihirdetni (közzétenni), illetve 
az érdekeltek részére megküldeni, kivéve, ha a miniszterelnök más határidőt állapít meg. 
A Kormány határozatait a Magyar Közlöny Határozatok Tárában kell közzétenni.

A kabinet, illetve a Kormány ülésén születik döntés a törvénytervezetnek az Ország-
gyűlés számára törvényjavaslatként történő benyújtásáról. A Kormánynak az Ország gyűlés 
elé terjesztendő önálló indítványait a miniszterelnök küldi meg az Ország gyűlés elnöke 
részére. A benyújtásra megfelelően előkészített javaslatot papíralapon és elektronikusan 
a Miniszter elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére kell eljuttatni. A be
nyújtott önálló indítványnak az Ország gyűléshez történő, a tárgyaláshoz szükséges példány
számban való eljuttatásáról az előadó miniszter gondoskodik.

VI.5.	A	törvényjavaslat	szakasza

VI.5.1. A törvényjavaslat benyújtása

A törvényalkotás második, a szűkebb értelemben vett törvényhozási szakasza a parla
mentben zajlik. A fentieknek megfelelően előkészített törvénytervezetből javaslat lesz 
azáltal, hogy a törvénykezdeményező azt a Házszabályban meghatározott módon az Ország-
gyűléshez benyújtja. A törvényjavaslat fogalmát a hatályos joganyagban nem találjuk 
meg, viszont a korábbi házszabály a következőképpen határozta meg: „A törvényjavaslat 
az Ország gyűlés hatáskörébe tartozó jogszabály megalkotása iránti javaslat, amely tartal
mazza a törvény javasolt szövegét és címét.”42 Ez a definíció tartalmában a mai hatályos 
szabályozással is összhangban van. A szakirodalomban találunk olyan véleményt, misze
rint a „törvény kezdeményezésén szigorú értelemben csak azt a kidolgozott, kész törvény
javaslatot lehet érteni, amely megfelel a törvények elkészítésére, szerkesztésére vonatkozó 
előírásoknak”.43 Ez a megközelítés annyiban helytálló, hogy az Alaptörvény szerinti tör
vénykezdeményező a szó szoros értelmében véve a benyújtással kezdeményezi a törvény 
megalkotását. Ekkor a javaslat mind tartalmi, mind formai szempontból tükrözi a kezde
ményezőnek a normaalkotásra irányuló elképzelését.

Míg a törvénytervezet nem minden esetben publikus, addig a törvényjavaslat útja a be
nyújtástól kezdve minden lépésben transzparens, sőt az elfogadás és kihirdetés után is a nyil
vánosság számára megismerhető kell, hogy maradjon. Az Alaptörvény főszabályként mondja 
ki, hogy az Ország gyűlés ülései nyilvánosak.44 Az Ogytv. külön fejezetben rendelkezik 
az Ország gyűlés működésének nyilvánosságáról (és a kivételt jelentő zárt ülésekről), és ezen 
belül is külön pontban szól a törvényalkotás nyilvánosságáról. Eszerint az  Ország gyűlés  

42 A Magyar Köztársaság Ország gyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továb
biakban: korábbi házszabály) 85. § (1) bekezdés

43 Lásd Dezső Márta – Fürész Klára – Kukorelli István – Papp Imre – Sári János – Somody Bernadette – 
Szegvári Péter – Takács Imre (2007): Alkotmánytan I. Budapest, Osiris Kiadó. 353.

44 Alaptörvény 5. cikk (1) bekezdés. A nyilvánosság alól kivétel, ha a Kormány vagy bármely országgyűlési 
képviselő kérelmére az Ország gyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával zárt ülés tar
tásáról dönt.
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honlapján a benyújtást követően haladéktalanul közzé kell tenni a törvényjavaslatokat, 
a módosító javaslatokat, a törvényjavaslathoz készült bizottsági jelentéseket, az egységes 
javaslatokat, valamint az egyéb olyan dokumentumokat és adatokat, amelyek a házszabályi 
rendelkezések szerint az Ország gyűlés iromány-nyilvántartásában szerepelnek. A törvény 
kimondja, hogy az Ország gyűlés nyilvános üléseinek jegyzőkönyveit és a nyilvános ülésen 
tárgyalt irományokat, valamint az ezzel összefüggő szavazási listákat, továbbá az Ország-
gyűlési bizottságok nyilvános üléseinek jegyzőkönyveit az Ország gyűlés honlapján közzé 
kell tenni, és azok az Ország gyűlés honlapjáról később sem távolíthatóak el.45

Magával a törvényjavaslattal és benyújtásával kapcsolatos formai követelményeket 
a Házszabályból ismerhetjük meg. A parlamenti jog magyar terminológiájában az iro-
mány kifejezés honosodott meg azokra a dokumentumokra, amelyeket a jogalkotás során 
az Ország gyűlés tárgyal. A Házszabály értelmében tehát a törvényjavaslat is iromány, még
pedig önálló indítvány. A Házszabály úgy rendelkezik, hogy csak az önálló indítványok 
kerülhetnek az Ország gyűlés napirendjére. A törvényjavaslat értelemszerűen kiemelkedik 
az önálló indítványok közül, és ez tükröződik abban is, hogy a Házszabály az önálló indít
ványok között az első helyen sorolja fel. Az önálló indítványokhoz módosításra irányuló, 
a tárgyalás módjára vonatkozó, illetve a tárgyalást, döntéshozatalt érdemben befolyásoló 
írásban tett javaslatokat lehet benyújtani, amelyek nem önálló indítványok. A módosító 
javaslat módosításra irányuló szándékot kifejező, döntést igénylő javaslat, amely a törvény
alkotás folyamatában igen lényeges szerepet játszik.

Minden irománynak tárgyalásra, határozathozatalra, illetve a házszabályi rendelke
zésekben előírt feladat teljesítésére, kötelezettség végrehajtására alkalmasnak kell lennie. 
A házelnök elrendelhet az irományra nézve formanyomtatványt is.46 Lényeges formai elem, 
hogy az irományokat a házelnökhöz címezve kell benyújtani – eltérő határozati házsza
bályi rendelkezés hiányában – az alábbi két mód egyikén: a) papíralapon, az Ország gyűlés 
ülésnapjának végéig, egyébként az általános munkarend szerinti munkaidő végéig, vagy 
b) a házelnök által meghatározott elektronikus formában bármikor. A benyújtás módjától 
függ, hogy mikortól kell benyújtottnak tekinteni az indítványt: a papíralapon benyújtott 
irományok iktatásukkal, az elektronikus úton benyújtott irományok beérkezésükkel minő
sülnek benyújtottnak.47 A házelnök 2016. október 17-én  határozta meg a ParLex elnevezésű 
programot a Házszabály szerinti elektronikus formaként. Eszerint a ParLex alkalmazásával 
a) a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok és a részletes vitáról szóló bizott
sági jelentések, valamint az összegző módosító javaslat és összegző jelentés benyújtására 
a határozat keltétől, b) törvényjavaslat, módosító javaslat, egységes javaslat, valamint az al
kalmazás segítségével előállítható egyéb iromány benyújtására az Ország gyűlés 2017. évi 

45 Ogytv. 60. § (1)-(2) bekezdés
46 A házelnök visszautasítja azt az irományt, amelyet nem a Házszabály szerint nyújtottak be, vagy amelyik 

az Ország gyűlés tekintélyét sérti. A visszautasított indítványokkal kapcsolatban van jogorvoslati lehetőség: 
a benyújtó, ha kérését legalább öt képviselő támogatja, kérheti a visszautasítástól számított öt munkanapon 
belül a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását, illetve 
az Ország gyűlés döntését. Az állásfoglalás, illetve a döntés meghozataláig a vitatott iromány nem tárgyalható. 
Lásd Házszabály 29. § (3)-(6) bekezdés

47 Házszabály 27-30. §
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tavaszi ülésszakától kezdődően kerülhet sor.48 Az egyes indítványok elektronikus úton 
történő benyújtásának részleteit a Házbizottság 2017. április 3-i  állásfoglalása tartalmazza.49

A Házszabály szerint a törvényjavaslatnak tartalmaznia kell a javasolt címet, szöveget 
és indokolást. A benyújtást követően kerül sor a törvényjavaslat tárgysorozatba	vételére. 
A Házszabály eltérően rendelkezik erről attól függően, hogy ki a törvénykezdeményező. 
Eszerint ha a köztársasági elnök, a Kormány vagy az országgyűlési bizottság nyújtotta be 
a törvényjavaslatot, akkor a benyújtással, a képviselő által benyújtott törvényjavaslat pedig 
akkor kerül az Ország gyűlés tárgysorozatába, ha a házelnök által kijelölt állandó bizottság 
(tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság) támogatja.50

A törvényjavaslat benyújtásához kapcsolódik még az a lépés, hogy a házelnök a be
nyújtást követően a részletes vita lefolytatására egy állandó bizottságot jelöl ki (kijelölt	
bizottság). Ha másik állandó bizottság a törvényjavaslatnak a feladatkörébe tartozó ren
delkezései vonatkozásában részletes vitát kíván lefolytatni, ezt írásban bejelentheti annak 
az ülésnek a megnyitásáig, amely ülés tervezett napirendjén a törvényjavaslat általános 
vitájának a megkezdése szerepel (vitához	kapcsolódó	bizottság). A Házszabály a kijelölt 
bizottságot és a vitához kapcsolódó bizottságot együttesen úgynevezett tárgyaló bizott-
ságnak nevezi.51

VI.5.2. A törvényjavaslat tárgyalása

A törvényjavaslat tárgyalása az Ország gyűlés plenáris ülésén és a bizottsági üléseken zajlik. 
A vita módja szerint általános vitáról vagy részletes vitáról, illetve – zárószavazás előtti 
módosító javaslat benyújtása esetén – záróvitáról beszélhetünk. A törvényjavaslat tárgya
lásának menetét a Házszabályból ismerhetjük meg, amelyet az alábbiakban tekintünk át.

A törvényjavaslat tárgyalása az általános	vitával nyílik meg, amely a plenáris ülésen 
történik.52 Az általános vita legkorábban a törvényjavaslat benyújtását követő hatodik nap 
elteltével kezdhető meg. A Házszabály megfogalmazása szerint az általános vita – és jel
legét illetően ez különbözteti meg a részletes vitától – a törvényjavaslat egésze vagy egyes 
részei szükségességének és szabályozási elveinek megvitatásából áll. A Házszabály ren
delkezik a felszólalások rendjéről. Az általános felszólalási rend szerint a vitában elsőként 
a törvényjavaslat előterjesztője kap szót harminc perces időtartamban. A Házszabály ezt 

48 OE – 40/860-4/2016. Kövér László házelnök határozata az irománybenyújtás elektronikus formájának 
meghatározásáról. www.parlament.hu/documents/10181/773675/Meghat%C3%A1roz%C3%A1s+az+ 
irom%C3%A1nybeny%C3%BAjt%C3%A1s+elektronikus+form%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l/e2aa25b8-
bbe3-4d16-b32a-2ab74ba7932a (A letöltés dátuma: 2019. 01. 08.)

49 A Házbizottság 1/2017. (IV. 3.) HB állásfoglalása egyes indítványok elektronikus úton történő benyújtásáról. 
www.parlament.hu/documents/10181/111782/1_2017_HB_AF.pdf/e326ba4f-69aa-4acd-84b7-3ad7d1ecb06f (A 
letöltés dátuma: 2019. 01. 08.)

50 Házszabály 58. §
51 Házszabály 31-32. §
52 Előadódhat olyan helyzet, hogy ugyanabban a tárgyban vagy ugyanazt a törvényt érintően több törvényjavas

latot is benyújtottak. A Házszabály úgy rendelkezik, hogy az Alaptörvényben meghatározott sorrendben előbb 
álló benyújtó javaslata a hátrébb állót (köztársasági elnök, Kormány, országgyűlési bizottság, országgyűlési 
képviselő), az egyenlő sorban álló benyújtók javaslatai közül a korábbi javaslat a későbbit megelőzi. Lásd: 
Házszabály 33. § a)-b) pont.



164 Jogalkotástan

nyitóbeszédnek nevezi, klasszikus megfogalmazással kifejezve ez az expozé. Ha a törvény
javaslat előterjesztője nem a Kormány, akkor a nyitóbeszédet követően a Kormány kép
viselője kap szót szintén harminc perces időkeretben. Ezután a képviselőcsoportok tagjai, 
illetve a független képviselők szólalhatnak fel. Első körben a vezérszónoki felszólalásokra 
kerül sor, ami a kormánypárti és az ellenzéki frakciók váltakozó rendjében (ezen belül a kép
viselőcsoportok létszáma szerinti csökkenő sorrendben) zajlik. A hozzászólások további 
sorrendjét az ülést vezető elnök határozza meg, ügyelve a kormánypárti és az ellenzéki kép
viselőcsoportokhoz tartozó képviselők váltakozó sorrendjére. A vita során a köztársasági 
elnök és a miniszterelnök bármikor, időtartamra vonatkozó megkötés nélkül felszólalhat.

Az Ország gyűlés a Házbizottság javaslatára – vita nélkül – bármely törvényja
vaslat általános vitájának időkeretben történő tárgyalásáról határozhat. Ennek szabályait 
a Házszabály állapítja meg.53

Nem időkeretes tárgyalás esetén az általános vita lezárásáról a Házszabály úgy rendel
kezik, hogy ha az indítványhoz valamennyi képviselőcsoportnak, az elsőként szólásra jelent
kezett független képviselőnek, valamint – a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi 
pont esetében – a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi képviselőnek 
vagy szószólónak lehetősége volt álláspontja kifejtésére, az indítvány előterjesztője vagy 
legalább öt képviselő írásban javasolhatja a vita lezárását. Ebben a kérdésben az Ország-
gyűlés vita nélkül határoz. A Házszabály azonban lehetővé teszi, hogy a vita lezárását 
követően legfeljebb 5–5 perces időtartamban még felszólalhasson képviselőcsoportonként 
egy képviselő, az elsőként szólásra jelentkező nemzetiségi képviselő, az elsőként szólásra 
jelentkező független képviselő, majd – ha nemzetiségi képviselő nem szólalt fel – az első
ként szólásra jelentkező szószóló. Ezen felszólalásokat követően a Házszabály értelmében 
az előterjesztő tizenöt perces időtartamban zárszót mondhat.54

Fontos mozzanata a törvényalkotás folyamatának a módosító	javaslat	benyújtása. 
Erre az általános vita lezárása előtt van lehetőség. A törvényjavaslathoz módosító javas
latot nyújthat be a képviselő, a tárgyaló bizottság és a törvényalkotási bizottság. Az elő
terjesztő – főszabályként55 – a saját indítványához nem nyújthat be módosító javaslatot. 
Fontos kiemelni, hogy a módosító javaslat nem irányulhat a törvényjavaslat egészének 
az elhagyására, az ilyen indítvány nem tárgyalható és nem bocsátható szavazásra. Minden 
módosító javaslatot indokolni kell. A Házszabály tiltja az úgynevezett túlterjeszkedő mó
dosító javaslatot, tehát a módosítás nem terjedhet ki a törvényjavaslat által nem érintett 
törvény rendelkezéseire. Úgyszintén tilalom alá esik – ha a törvényjavaslat az Alaptörvény 
vagy törvény módosítására irányul – az Alaptörvény, illetve törvénymódosítással nem érin
tett részeire való kiterjedés. Ez alól a Házszabály csak abban az esetben enged kivételt, ha 
valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése, vagy pedig a jog
alkotás elvei, illetve a jogharmonizációs és koherenciakövetelmények érvényesítése miatt 
a túlterjeszkedés nyilvánvalóan szükséges.56

A képviselő által a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatra a Házszabály több 
külön rendelkezést tartalmaz. A képviselő a módosító indítványt azon ülés napirendjének 
elfogadását követő harmadik munkanap 16 óráig nyújthatja be, amely ülés napirendjén 

53 Házszabály 37. § (1)-(8) bekezdés
54 Házszabály 39. § (1)-(4) bekezdés
55 A kivételeket lásd: Házszabály 40. § (1) bekezdés.
56 Lásd a Házszabály 44. § (1) bekezdés a)d) pontját.
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a törvényjavaslat általános vitájának lezárása szerepel. Ezenkívül a képviselőnek a mó
dosító javaslatában meg kell jelölnie azt a tárgyaló bizottságot, amelyiknél a módosító 
javaslatának megvitatását kéri. A módosító javaslat megvitatása csak egy – állandó – bi
zottságnál kérhető.57

A törvényjavaslat általános vitájának lezárását követő héten nyílik meg a részletes	vita, 
amelyet a tárgyaló bizottság folytat le. A részletes vitában a kijelölt bizottság tárgyalja egy-
felől a törvényjavaslat egészét, másfelől pedig tárgyalja a már benyújtott módosító javasla-
tokat, valamint további módosítási szándékot is megfogalmazhat. A törvényjavaslat egészét 
illetően a következőket vizsgálja meg a kijelölt bizottság: a) megfelel-e az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, 
c) megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, 
és d) megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. A tárgyaló bizottság ezen felül 
a módosító javaslatokat egyenként vizsgálja meg, és dönt arról, hogy mely módosító ja-
vaslatokat támogatja, fenntarthatja a nem támogatott módosító javaslatot az általa szüksé-
gesnek tartott változtatásokkal, illetve további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat 
meg. Ezeket a módosításokat a tárgyaló bizottság egy indítványba foglalva nyújtja be. Ezt 
az indítványt a Házszabály részletes	vitát	lezáró	bizottsági	módosító	javaslatnak nevezi.

Ha a tárgyaló bizottság valamennyi módosítási javaslatról állást foglalt, ezt követően 
kerülhet sor a részletes vita lezárására. A részletes vita lezárását követően a tárgyaló bi
zottság jelentést készít (részletes vitáról szóló bizottsági jelentés), és azt benyújtja a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal egyidejűleg (ha elfogadtak ilyet). Itt fel kell arra 
hívni a figyelmet, hogy az egész részletesvita-szakasz akkor zárul le, ha a tárgyaló bizott
ságok közül valamennyi állandó bizottság benyújtotta a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentését.

Fontos garanciális szabály, hogy a részletes vita során a módosító javaslatot benyújtó 
képviselő ismertetheti az álláspontját. Ez a szabály azonban nem akadályozza meg a tárgyaló 
bizottságot abban, hogy a módosító javaslatot a benyújtója távollétében is megvitassa.58

A részletes vita szakasza után az előterjesztő írásban tájékoztatást ad a bizottsági mó
dosító javaslatokkal kapcsolatos állásfoglalásáról.

Ezt követi a törvényalkotási	bizottság eljárása. Az Ogytv. kiemelt státust biztosít 
a törvényalkotási bizottságnak (a továbbiakban: TAB), miszerint a TAB az „Ország gyűlés 
jogalkotási tevékenysége során eljáró, annak javaslattevő, véleményező, törvényben és ha
tározati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő bizottsága”.59

A TAB értékeli a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat, és azokról ál-
lást foglal, és további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg. Abban az esetben 
azonban, ha nincsen részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat, a TAB a törvényja
vaslatot nem tárgyalhatja, és ahhoz nem nyújthat be módosító javaslatot. Ez alól kivételt je
lent az az eset, ha az előterjesztő vagy a Kormány kezdeményezi a TAB eljárását. Lényeges 
szabály, hogy a törvényjavaslat előterjesztője (vagy helyettese) távollétében a TAB nem 
tárgyalja a törvényjavaslatot, és a TAB ülésén az előterjesztő és a Kormány képviselője 
tanácskozási joggal vesz részt.

57 Házszabály 40-42. §
58 Házszabály 43-45. §
59 Ogytv. 21/A. § (1)-(3) bekezdés. Kiemelt jelentőségét mutatja, hogy elnökének személyéről az Ország gyűlés 

külön határoz.
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A TAB az általa támogatott és az általa megfogalmazott módosításokat összegző	mó-
dosító	javaslatba foglalja, és összegző jelentést nyújt be. Ekkor az előterjesztő feladata, 
hogy elkészítse a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett 
és ellenjegyzésével ellátott szövegét (egységes	javaslattervezet), és azt haladéktalanul 
megküldje a TAB elnökének. A TAB elnöke, ha úgy ítéli meg, hogy az egységes javaslat
tervezet megfelelően tartalmazza az egybeszerkesztett szöveget, akkor azt, ha pedig azt 
nem találja megfelelőnek, akkor a TAB által elkészített egybeszerkesztett szöveget nyújtja 
be a házelnöknek. Ezt az irományt a Házszabály egységes	javaslatnak nevezi.

A következő lépésben az Ország gyűlés plenáris ülésen vitát folytat a részletes vitáról 
szóló bizottsági jelentésekről és az összegző jelentésről, továbbá az összegző módosító 
javaslatról. Ha az Ország gyűlés módosító javaslatot tart fenn, a TAB második	összegző	
módosító	javaslatot nyújt be, ami az összegző módosító javaslat és a fenntartott módosító 
javaslat egybeszerkesztett szövege. Ezzel egyidejűleg a TAB a fenntartott módosító javaslat 
tárgyalásának befejezéséről második összegző jelentést nyújt be. Ezt a második egységes ja
vaslat (a törvényjavaslat és a második összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövege) 
benyújtása követi, amelyet az első egységes javaslat benyújtására vonatkozó házszabályi 
rendelkezések szerint kell benyújtani.

Az Ország gyűlés a második összegző módosító javaslatról plenáris ülésen dönt. 
Ennek elfogadása esetén az Ország gyűlés az egységes javaslat egészéről zárószavazást 
tart. A zárószavazás megkezdése előtt az előterjesztő, továbbá – ha nem a Kormány 
az előterjesztő – a Kormány javasolhatja a zárószavazás elhalasztását, amennyiben záró
szavazást előkészítő módosító javaslatot kíván benyújtani. Ha az Ország gyűlés döntött 
a zárószavazás elhalasztásáról, az előterjesztő és a Kormány zárószavazást	előkészítő	
módosító	javaslatot nyújthat be. Ebben a szakaszban azonban már nagyon kötöttek a mó
dosítás feltételei. A Házszabály szerint akkor van helye zárószavazást előkészítő módosító 
javaslatnak, ha a zárószavazásra bocsátott indítvány nem felel meg az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek, nem illeszkedik a jogrendszer egységébe, nem felel 
meg a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és nem 
felel meg a jogalkotás szakmai követelményeinek.60

VI.5.3. A törvényjavaslat elfogadása

A zárószavazást előkészítő módosító javaslat megtárgyalásának útja hasonló a módosító 
javaslatok tárgyalásához. Ebben az esetben is a TAB tárgyalja meg a javaslatot, arról állást 
foglal, valamint további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg. A TAB elkészíti 
a zárószavazás	előtti	módosító	javaslatot, valamint zárószavazás előtti jelentést nyújt be, 
amelyet az Ország gyűlés plenáris ülésen megvitat, és zárószavazást tart. Ezt követően 
már nem törvényjavaslatról beszélhetünk, hanem törvényről. Az előterjesztő az elfogadott 
törvény szövegét – kézjegyével ellátva – a törvény elfogadásának napjától számított három 
napon belül megküldi a házelnöknek.61

60 Házszabály 46-52. §. Lásd még a Házszabály 44. § (1) bekezdés a)d) pontját.
61 Házszabály 53-57. §
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VI.5.4. A törvényjavaslat tárgyalásának különös szabályai, valamint a különleges 
eljárások

Mielőtt rátérnénk az elfogadott törvényjavaslat parlamenten kívüli útjára, tekintsük át rö
viden a törvényjavaslat tárgyalásának néhány különös szabályát!

Abban az esetben, ha képviselő nyújtja be a törvényjavaslatot, akkor kerül tárgysoro
zatba a törvényjavaslat, ha azt a házelnök által kijelölt állandó bizottság támogatja.

Lehetőséget ad a Házszabály arra, hogy átfogó szabályozást eredményező, nagy társa
dalmi jelentőségű törvényt az Ország gyűlés saját döntése alapján két fordulóban tárgyaljon 
meg. Ez esetben először az Ország gyűlés a tervezett törvény elveit, majd a törvényjavaslat 
kidolgozott szövegét vitatja meg. A tervezett törvény elveit Ország gyűlési határozatban 
állapítja meg az Ország gyűlés.

Az előterjesztő írásban kezdeményezheti a tárgysorozatban levő törvényjavaslatának 
sürgős tárgyalását. A sürgősségi javaslathoz legalább huszonöt képviselő támogató aláírása 
szükséges. Sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelen levő képviselők kétharmadának szava
zata szükséges. A Házszabály félévente legfeljebb hat alkalommal teszi lehetővé sürgős 
tárgyalás elrendelését.

Az előterjesztő írásban azt is kezdeményezheti, hogy a tárgysorozatban levő törvény
javaslatát az Ország gyűlés kivételes eljárásban tárgyalja. Ehhez a kivételességi javaslathoz 
a képviselők legalább egyötödének támogató aláírása szükséges, és a kivételes eljárás el
rendelésére félévente legfeljebb négy alkalommal kerülhet sor.

Kivételesen, a Házbizottság javaslatára az Ország gyűlés a jelen levő képviselők leg
alább négyötödének szavazatával, vita nélkül úgy határozhat, hogy valamely ügy tárgyalása, 
illetve döntéshozatala során a határozati házszabályi rendelkezésektől eltér.

További különös szabályok vonatkoznak az indítványok visszavonására, a módosító 
javaslat hiányában történő tárgyalásra és határozathozatalra, a tárgyaló bizottság mulasz
tása esetén történő tárgyalásra, a megismételt részletes vitára, valamint a túlterjeszkedő 
módosító javaslat benyújtása esetén történő eljárásra.

Kiemelt jelentősége van az Európai Unió intézményeivel és tagállamival történő 
egyeztetési eljárásnak.62

A Házszabály értelmében a költségvetési törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala 
során, az Ország gyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződésekre vonat
kozó eljárás során, az egyházként történő elismerésre irányuló eljárás során különleges 
szabályokat kell alkalmazni.63

A Házszabály úgy rendelkezik, hogy a nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat esetén a külügyekkel foglalkozó bizottság, az Alaptörvény E) cikk (2) be
kezdése szerinti nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat esetén az európai 
uniós ügyekkel foglalkozó bizottság jár el kijelölt bizottságként. A jogbiztonság érdekében 
garanciális szabály, hogy a törvényjavaslatnak a nemzetközi szerződés véglegesen meg
állapított hiteles szövegét és annak magyar nyelvű fordítását tartalmazó részéhez, továbbá 
a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás és nyilatkozat szövegéhez csak fordítási hiba, 

62 Házszabály 58-74. §
63 Házszabály 90-106. §
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valamint helyesírási hiba javítását célzó kiigazító javaslat nyújtható be. A kiigazítást a tör
vényjavaslat előterjesztője nyújthatja be a zárószavazás megkezdéséig.64

VI.6.	Az	elfogadott	törvény	szakasza

A törvény parlament általi elfogadását követően nyílik meg a törvényalkotás harmadik fá
zisa, amely ismét a parlamenten kívül zajlik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Ország-
gyűlésnek ne lenne szerepe ebben a szakaszban is. Az erre a szakaszra vonatkozó jog
anyagot az Alaptörvény 6. cikke, a Jat. VII. Fejezete, valamint a Házszabály rendelkezései 
tartalmazzák.

VI.6.1. Előzetes normakontroll a kihirdetés előtt

Alapesetben az elfogadott törvényt az Ország gyűlés elnöke öt napon belül aláírja és meg-
küldi a köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök a megküldött törvényt öt napon 
belül aláírja, és elrendeli annak kihirdetését.65 Ettől eltérni előzetes	normakontroll 
esetében lehetséges, ami azt jelenti, hogy a törvény elfogadása és a törvény kihirdetése 
között az Alkotmány bíróság megvizsgálhatja a törvény Alaptörvénnyel való összhangját 
az Ország gyűlés vagy a köztársasági elnök kezdeményezésére.

Abban az esetben, ha az elfogadott törvénnyel kapcsolatban alkotmányossági aggályok 
merülnek fel, az Ország gyűlés – a törvény kezdeményezője, a Kormány, illetve az Ország-
gyűlés elnöke zárószavazás előtt megtett indítványára – az elfogadott törvényt normakont
roll céljából megküldheti az Alkotmány bíróságnak. Az Ország gyűlés erről az indítványról 
a zárószavazást követően határoz. A Házszabály értelmében a normakontroll-javaslatban 
foglalt szövegszerű indítványnak az Alkotmány bíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 
(a továbbiakban: Abtv.) előírásainak megfelelő határozott kérelmet kell tartalmaznia, to
vábbá meg kell felelnie az Abtv.-ben  előírt követelményeknek. A házelnök a normakontroll-
javaslatot kiadja a TAB-nak, és a módosító javaslatok benyújtására határidőt állapít meg. 

A normakontroll-javaslat bármely részéhez a törvényjavaslat előterjesztője vagy bármely 
képviselő módosító javaslatot nyújthat be. A TAB olyan eljárást folytat le, mint a törvény
javaslat tárgyalásakor: véleményez, megvitat, állást foglal a módosító javaslatokról, további 
módosítási szándékot fogalmazhat meg. A tárgyalás befejezésekor normakontroll-kezdemé
nyezést előkészítő jelentést, valamint normakontroll-kezdeményezést előkészítő módosító 
javaslatot készít el, amelyről az Ország gyűlés a zárószavazást követő öt napon belül ha
tároz. Az indítvány elfogadása esetén a házelnök haladéktalanul megküldi az Alkotmány-
bíróságnak az elfogadott törvényt.66 Az Alkotmány bíróság az indítványról soron kívül, de 
legkésőbb harminc napon belül határoz. Ha az Alkotmány bíróság alaptörvény-ellenességet 
állapít meg, az Ország gyűlés a törvényt az alaptörvény-ellenesség megszüntetése érdekében  

64 Házszabály 101-102. §
65 Alaptörvény 6. cikk (3) bekezdés
66 Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdés; Házszabály 75-77. §
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 újratárgyalja.67 Ha nem állapít meg az Alkotmány bíróság  alaptörvény-ellenességet, 
az Ország gyűlés elnöke aláírja a törvényt és megküldi a köztársasági elnöknek.68

Ha a köztársasági elnöknek alkotmányossági aggályai vannak az elfogadott törvénnyel 
kapcsolatban, akkor két lehetősége van. Ha az Ország gyűlés nem élt normakontroll-javas
lattal, akkor a köztársasági elnök a törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizs
gálatára az Alkotmány bíróságnak megküldheti.69 Az Alkotmány bíróság ebben az esetben 
is soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül határoz, és ha alaptörvény-ellenességet 
állapít meg, az Ország gyűlés a törvényt újratárgyalja.70

Ha a köztársasági elnök nem élt az Alkotmány bírósághoz fordulás jogával, de a törvény
nyel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, a törvényt az aláírás előtt – észre
vételeinek közlésével – egy alkalommal megfontolásra visszaküldheti az Ország gyűlésnek. 
Ezzel a jogával akkor is élhet, ha az Ország gyűlés indítványára az Alkotmány bíróság 
nem állapított meg alaptörvény-ellenességet. A megfontolásra visszaküldött törvényt 
az Ország gyűlés újratárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz. Ha az Alkotmány bíróság 
a köztársasági elnök kezdeményezésére lefolytatott vizsgálat során nem állapít meg alap
törvény-ellenességet, a köztársasági elnök a törvényt haladéktalanul aláírja, és elrendeli 
annak kihirdetését.71

A megfontolásra visszaküldött, valamint az Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított 
rendelkezés miatt visszaküldött törvény tárgyalásának rendjét a Házszabály állapítja meg. 
Mindkét esetben a TAB lefolytatja az eljárást, és a plenáris ülésen a vita a TAB jelentéséről 
és módosítási javaslatáról folyik. A módosító javaslat vitájára és szavazására, valamint 
a zárószavazásra egy napirendi pont keretében kerül sor.72

Az Alaptörvény lehetővé teszi azt, hogy az újratárgyalt és elfogadott törvény 
Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát az Ország gyűlés, illetve a köztársasági 
elnök ismételten kérje az Alkotmány bíróságtól. Erről az indítványról az Alkotmány bíróság 
soron kívül, de legkésőbb tíz napon belül határoz.73

VI.6.2. A törvény kihirdetése

A fentiekben már utaltunk az Alaptörvény 6. cikk (3) bekezdésére, miszerint az Ország-
gyűlés által elfogadott törvényt annak kézhezvételétől számított öt napon belül a köztár
sasági elnök – amennyiben nem küldi vissza megfontolásra az Ország gyűlésnek, illetve 
nem küldi meg előzetes normakontrollra az Alkotmány bíróságnak – aláírja, és elrendeli 
annak kihirdetését.

A Jat. értelmében a jogszabályokat (az önkormányzati rendelet kivételével) a Magyar 
 Köz  löny ben kell kihirdetni. A köztársasági elnök által aláírt törvénynek a Magyar 

67 Alaptörvény 6. cikk (6) bekezdés 
68 Alaptörvény 6. cikk (3) bekezdés
69 Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdés
70 Lásd: Alaptörvény 6. cikk (6) bekezdés
71 Alaptörvény 6. cikk (5)-(7) bekezdés
72 Házszabály 78-79. §
73 Alaptörvény 6. cikk (8)-(9) bekezdés
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Közlönyben való kihirdetéséről – a kézhezvételt követően haladéktalanul – az igazságügyért 
felelős miniszter gondoskodik.

Az V. fejezetben már utaltunk rá,74 de itt is szükséges megemlíteni azt a fontos szabályt, 
hogy a jogszabálynak a módosított, illetve a hatályukat vesztett rendelkezéseivel egységes 
szerkezetbe foglalt szövege (egységes szerkezetű szöveg) a Magyar Közlönyben nem tehető 
közzé.75 Az egységes szerkezetű szövegeket a Nemzeti Jogszabálytár tartalmazza.76

VI.6.3. A kihirdetett törvény esetleges helyesbítése

A Jat. rendelkezik a kihirdetett jogszabályok esetleges helyesbítéséről is. Abban az esetben, 
ha a jogszabály Magyar Közlönyben megjelent szövege eltér a jogszabály aláírt szövegétől, 
a jogszabály aláírója – törvény esetén a köztársasági elnök vagy az Ország gyűlés el
nöke – a jogszabály hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetését követő hatodik 
munkanapig kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az eltérés megállapítása az igazság
ügyért felelős miniszter feladata. Helyesbítésre a jogszabály hatálybalépését megelőzően, 
de legkésőbb a kihirdetést követő tizedik munkanapon kerülhet sor.

A helyesbítést a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A közzétételről az igazságügyért 
felelős miniszter a kezdeményezést követően haladéktalanul gondoskodik.77

VI.5.4. Nemzetközi szerződés kihirdetése

Külön szabályok vonatkoznak az olyan törvény kihirdetésére, amely nemzetközi szerződést 
tartalmaz. Az Nsztv. értelmében az Ország gyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó nemzet
közi szerződést törvényben kell kihirdetni. A nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály 
a következőket tartalmazza: a) a szerződés kötelező hatályának elismerésére adott felhatal
mazást; b) a szerződés hiteles szövegét; c) a szerződés Magyarország tekintetében történő 
hatálybalépésének, módosításának és megszűnésének időpontját, amennyiben ez a kihirdető 
jogszabály elfogadásának időpontjában ismert; d) a szerződéshez Magyarország részéről 
fűzött fenntartásokat és nyilatkozatokat; e) szükség szerint a szerződés ideiglenes alkalma
zásának jóváhagyását; f) a szerződés végrehajtásáért felelős szerv megjelölését; valamint 
g) szükség esetén a szerződés és a belső jog összhangjának megteremtéséhez szükséges 
jogszabályváltozásokat és egyéb intézkedéseket.78

74 Lásd e kötet V.6. pontját.
75 Jat. 25. § (2) bekezdés
76 Jat. 29. §. Lásd: www.njt.hu.
77 Jat. 28. §
78 Nsztv. 9-10. §



VII.	fejezet 
 

A	jogszabályszerkesztésre	vonatkozó	általános	rendelkezések

VII.1.	Bevezetés

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: korábbi Jat.) felhatalmazása 
alapján alkották meg a jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII. 29.) IM rendeletet 
(a továbbiakban: IM rendelet), amely a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) szabályozási előzményének tekinthető. Hasonlóan 
a Jszr.-hez az IM rendelet is elsősorban a kodifikáció technikai részleteit rögzítette (így 
különösen a jogszabálytervezet megjelölésére és megszövegezése vonatkozó szabályokat), 
ezt azonban a jogalkotó 2008. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. Ezáltal előállt 
egy olyan helyzet, amelynek nyomán (habár a jogalkotó a jogalkotás tágabban vett jogi 
szakmai tartalmi elemeit a korábbi Jat. keretében rögzítette) a jogalkotás jogtechnikai, jog
szabályszerkesztési kritériumai nem voltak normatív keretbe foglalva, ami a kodifikációs 
folyamat hiátusát idézte elő. Ezt az állapotot a jogalkotó azonban hamarosan megszüntette 
a jogalkotás jogi keretrendszere koherenciájának biztosítása érdekében.

2010. március 1. napján lépett hatályba a Jszr., amely a jogállamiságból fakadó jog
biztonság, ezen belül a normavilágosság alapjogi elvárásának fényében a jogszabályok 
jogtechnikai előkészítése átlátható rendjének rögzítésével kívánja biztosítani a jogszabály-
előkészítés gyakorlatának egységesítését, ami segítséget nyújt a jogszabályok címzettjeinek 
a jogszabályok helyes értelmezéséhez, a jogalkotói akarat feltárásához, a hatályos jog meg-
ismerhetőségéhez. Fontos azonban kiemelni, hogy a Jszr. a jogalkotásra jogosult szervek 
számára is iránymutatásokat hordoz magában a jogszabálytervezetek előkészítésének 
tárgyában.1 Ez utóbbi megállapítás kapcsán indokolt – a teljesség érdekében – rámutatni 
arra, hogy a Jszr. alkalmazása szempontjából a tárgyi joganyag címzettje nem a jogalkotási 
hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy, hanem közvetlenül a jogszabály előkészítésében 
effektíven részt vevő jogszabályszerkesztő.2 A Jszr. az abban rögzített szabályozás címzettjei 
tekintetében tehát kettős jogi természetű miniszteri rendelet, amelynek megfelelően előírásai 
mind a normát megalkotó (jogalkotó), mind pedig a normát alkalmazó (jogalkalmazó) szá
mára koherens szabályrendszert biztosítanak a jogszabályszerkesztésre vonatkozó normák 
lefektetése révén, ami a jogalkotás, illetve a jogalkalmazás jogállami követelményeknek 
való megfelelésének egyik alapvető garanciájaként szolgál.

1 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. bevezető részéhez fű
zött magyarázat].

2 Uo. [a Jszr. 1. § (1) bekezdéséhez fűzött magyarázat].
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A	Jszr.	a	tárgyi	hatályát	a	jogszabály	tervezetének	megszerkesztésére	és	annak	meg-
szövegezésére	vonatkozó	követelményekre	terjeszti	ki,	a	különleges	jogrendben	alkot-
ható	jogszabály	kivételével.3

A tárgyi hatályt rögzítő rendelkezésből két alapvető körülményre szükséges rámutatni. 
Egyrészt indifferens az, hogy az Alaptörvényben nevesített mely jogszabályról4 van szó, így 
a jogforrási hierarchia csúcsán elhelyezkedő törvények szintjétől kezdve egészen az annak 
legalsó szintjén lévő önkormányzati rendeletekig bezárólag alkalmazni kell annak rendel-
kezéseit. Másrészt az alapul fekvő normaanyag nem a jogalkotás teljes spektrumára, hanem 
annak szűkebb területére, nevezetesen a jogszabály előkészítésére, azon belül is a formai 
követelményekre koncentrál. Ez utóbbi jellemzőből az következik, hogy a Jszr. előírásai 
a jogszabálytervezet (tehát nem a jogalkotási eljárás pozitív eredményeképpen elfogadott 
jogszabály) tekintetében alkalmazandóak.

A teljesség érdekében hangsúlyozni kell, hogy a Jszr. előírásainak megsértéséből fősza-
bály szerint nem következik olyan mértékű jogellenesség, amely a jogszabály részleges vagy 
teljes érvénytelenségéhez vezetne. Példaként hozható fel az, hogy ha egy adott miniszteri 
rendeletben nem a Jszr. rendelkezéseinek megfelelően történik hivatkozás az Alaptörvényre 
vagy annak rendelkezésére, illetve jogszabályra vagy annak rendelkezésére, úgy abból még 
nem következik az adott jogszabály közjogi érvénytelensége. Ennek ellenére nem jelenthető 
ki generális jelleggel az, hogy a Jszr. előírásai lex imperfectaként – azaz jogkövetkezmény 
nélkül megszeghető rendelkezéseket tartalmazó jogszabályként – funkcionálnának, ugyanis 
a Jszr. bizonyos előírásainak be nem tartása a jogszabály olyan szintű jogellenességét 
idézi elő – objektív alapon –, amely annak közjogi érvénytelenségét jelenti. Erre példaként 
szolgál, hogy az önkormányzati rendelet bevezető részének hiánya az adott jogszabály 
közjogi érvénytelenségét vonja maga után. Ezek alapján arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a Jszr.-ben  foglalt rendelkezések jogkövetkezményi (szankciós) szempontból vegyes 
képet mutatnak.

A Jszr. tárgyi hatálya alól egy kivételt nevesít a jogalkotó: a különleges jogrendben 
alkotható jogszabályt. Ez egy több elemből álló kivételi kör, ugyanis az Alaptörvény külön 
szerkezeti egységben5 rögzíti a különleges jogrend eseteit: rendkívüli állapot, szükségál
lapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet. 
A különleges jogrend előzőekben megjelölt esetei alaptörvényileg lefektetett – külön-külön 
kidolgozott – eljárásainak közös közjogi metszéspontja a gyors reagálási, döntéshozatali 
képesség az alkotmányos rend helyreállítása érdekében. Ezen jogszabályok tekintetében 
tehát nem teszi kötelezővé a jogalkotó a Jszr. alkalmazását.

A	Jszr.	–	egyetlen	–	melléklete	a	jogszabály	tervezete	megszövegezésénél	alkalmazandó	
szövegezési	mintákat	tartalmazza.	A	mellékletben	rögzített	szövegezési	mintáktól	
kizárólag	abban	az	esetben	megengedett	az	eltérés,	amennyiben	a	szabályozás	célja	
másképp	nem	érhető	el.6

3 Jszr. 1. § (1) bekezdés
4 Az Alaptörvény T) cikke sorolja fel a jogszabályokat.
5 Alaptörvény 48-54. cikk
6 Jszr. 1. § (2) bekezdés
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A szövegezési minták kötelező alkalmazása a jogszabályszerkesztés egységességét, így 
a jogbiztonsági szempontok érvényre juttatását segíti elő. A jogbiztonsági szempontokon 
túl további előnye a szövegezési minták kötelező alkalmazásának az, hogy ezzel a jog
szabályszerkesztő számára segítséget nyújt a Jszr., ugyanis az alapul fekvő normaszöveg 
sok helyen összetett szabályozási tartalmat hordoz magában. Tekintettel azonban arra, 
hogy a szabályozási cél elérése érdekében előfordulhat olyan eset, amely során nem adott 
a lehetőség a mellékletben rögzített szövegezési minták alkalmazására, így ekkor a Jszr. 
törzsnormaszövegét (szakaszait) kell alapul venni.

A	nemzetközi	szerződést	kihirdető	jogszabály	tervezetének	megszerkesztésére	és	meg-
szövegezésére	a	Jszr.-t	kell	alkalmazni	a	nemzetközi	szerződésekkel	kapcsolatos	
eljárásról	szóló	törvényben	(Nsztv.),	valamint	a	Jszr.-ben		meghatározott	következő	
eltérésekkel.	A	Jszr.	nem	alkalmazható	a	nemzetközi	szerződés	hiteles	szövege,	annak	
magyar	nyelvű	fordítása,	valamint	a	szerződéshez	Magyarország	részéről	fűzött	vagy	
Magyarország	szempontjából	nemzetközi	jogi	jelentőségű	fenntartás,	kifogás	és	nyi-
latkozat	megszerkesztésére	és	megszövegezésére.7

Speciális alkalmazási szabályt ír elő a Jszr. a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály 
tervezetének a megszerkesztésére és megszövegezésére. Ha az adott esetben érvényesítendő 
különös szempontok ezt megkövetelik, úgy a Jszr. rendelkezéseit az Nsztv.-re  tekintettel, 
az abban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Aláhúzandó továbbá, hogy teljes alkalmazási 
tilalmat is nevesít a Jszr. a fent nevezett – taxatív módon meghatározott – esetekben, neve
zetesen egyrészt a nemzetközi szerződés hiteles szövege, annak magyar nyelvű fordítása, 
másrészt a szerződéshez Magyarország részéről fűzött vagy Magyarország szempontjából 
nemzetközi jogi jelentőségű fenntartás, kifogás és nyilatkozat megszerkesztése és meg
szövegezése kapcsán.

VII.2.	A	jogszabály	tervezetének	a	megszövegezésére	vonatkozó	
általános	követelmények

A	jogszabály	tervezetét	a	magyar	nyelv	szabályainak	megfelelően	kell	megfogalmazni,	
aminek	tekintetében	a	világos,	közérthető	és	ellentmondásmentes	megszövegezés	
hármas	kritériumrendszerét	várja	el	a	jogalkotó.8

Ez a követelmény az általános magyar nyelvtani és stiláris szempontok jogalkotó szervek 
általi maradéktalan érvényre juttatását rögzíti tekintettel arra, hogy a normatív tartalom 
eredményes átadása is csak a magyar nyelv alapvető szabályainak megfelelő alkalmazá
sával valósulhat meg.

Ami az e tekintetben irányadó alapjogi követelményeket illeti: az Alkotmány bíróság 
már az egyik korai, 1992-ben  meghozott határozatában9 megállapította: „A jogállam 

7 Jszr. 1. § (3)-(4) bekezdés
8 Jszr. 2. §
9 9/1992. (I. 30.) AB határozat
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nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsősorban a jog
alkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei 
és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámítha
tóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára.” Ugyancsak egy 1992-ben  
jegyzett határozatában10 mutatott rá az Alkotmány bíróság, hogy „a jogbiztonság meg
követeli a jogszabályok olyan világos és egyértelmű fogalmazását, hogy mindenki, akit 
érint, tisztában lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, 
s számolni tudjon a jogkövetkezményekkel. Ideértendő az is, hogy ki lehessen számítani 
a jogszabály szerint eljáró más jogalanyok és állami szervek magatartását.” Megállapítható 
tehát, hogy a jogalkotó – hasonlóan a Jat.-hoz11 – a jogszabályok értelmezhetőségének 
követelményét is deklarálja a Jszr.-ben.

A	jogszabály	normatív	tartalmú	rendelkezéseit	a	jogszabály	szakaszai	–	mint	a	jog-
szabály	legalapvetőbb	logikai	egységei	–,	valamint	mellékletei	tartalmazzák.12

A jogbiztonság követelményének való megfelelést biztosító jogszabályszerkesztési előírás 
szerint a normatív tartalmat nem lehet a jogszabály törzsnormaszövegén (szakaszain) 
vagy annak mellékletén túlra – de ahhoz kapcsoltan – elhelyezni. Következésképpen 
nem lehet a jogszabály szövegébe – annak magyarázatára szolgáló – megjegyzést, láb
jegyzetet tenni.

Helytelen példa:

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a „Gazdálkodj! Segítünk” szociális földprogram bevezetéséről szóló 10/2013. 
(V. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

„4. § (1) Az önkormányzat a támogatott számára biztosítja
a) a program megvalósításához kishaszonállatok és az azok felneveléséhez szükséges 
takarmány legalább 50%-ának  térítésmentesen történő kihelyezését,
b) szaktanácsadás (agrármérnök) ingyenes igénybevételét,

10 11/1992. (III. 5.) AB határozat
11 Jat. 2. § (1) bekezdés. Ezzel szoros tartalmi összefüggésben kell rámutatni a Jat. 2. §-ának 2019-es módosítása 

nyomán bekerült új (5) bekezdésére, mely szerint a jogszabály megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jog
szabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely

a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,
b) normatív tartalommal nem rendelkezik,
c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény 

alapján nem lehet ellentétes, vagy
d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.

12 Jszr. 3. § (1) bekezdés
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c) kölcsönszerződés keretében – a térítésmentesen juttatott takarmánymennyiség felett 
az állatok felneveléséhez szükséges takarmánymennyiség megvásárlásához – rigacban 
folyósított (R)* kamatmentes kölcsönt. (1R=1Ft-nak  felel meg.)”

* Rigac (R): Alsómocsolád község közigazgatási területén – a hivatalos fizetőeszközt 
(forint) kímélő és helyettesítő, a helyi gazdaság élénkítését, a helyi szolgáltatások 
és termékek cseréjét segítő – helyi fizetőeszköz.

Helyesen:

A lábjegyzetben foglaltakat értelmező rendelkezés keretében indokolt szabályozni.

Fontos szempont, hogy a normatív tartalomban rögzített példálózás jogszabályszerkesztési 
szempontból nem célszerű, ugyanis az nem a szabályozási tartalom megértését szolgálja, 
hanem éppen ellenkezőleg: a normatív tartalom egyértelműségét rontja.

Helytelen példa:

„2. § A közterület rendeltetésétől eltérő célra (például: árusítás, építési-szerelési 
munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környe
zetét a használó köteles tisztán tartani.”

Helyesen:

Értelmező rendelkezés keretében indokolt szabályozni a „közterület rendeltetésétől 
eltérő célra történő használata” szabályozási elemet.

Nem indokolt a normaszövegben előforduló szavak zárójeles toldalékolása sem, mert 
ezzel feleslegesen bonyolódik a jogszabály szövege. Megjegyzendő továbbá, hogy ez a jog
szabályszerkesztési megoldás egyébként ellentétes azzal a Jszr.-beli előírással is, misze
rint – az egyéb nyelvtani elvárások mellett – a jogszabály tartalmát egyes szám harmadik 
személyű megfogalmazással kell kifejezni.

Helytelen példa:

„5. § A kérelmező személy(ek) nyilatkozata(i) irányadó(ak) az engedély kiadása szem
pontjából.”

Helyesen:

A zárójel elhagyása indokolt, ugyanis annak használata nélkül is alkalmazni kell 
a normaszöveget minden érintett jogalany tekintetében.

A normatív tartalom világosságát rontja az is, ha a jogszabály tervezete szövegének 
tartalmát pontosító, magyarázó szöveg zárójelben való elhelyezésére kerül sor az adott 
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 kifejezést, szóösszetételt követően. Hangsúlyozandó, hogy ez alól kivételt képez például 
a rövid megjelölés bevezetése.

Helytelen példa:

„80. § (1) A környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek 
legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai 
számjel), valamint
b) a szolgáltatással érintett terület lehatárolását.”

Helyes példa:
„80. § (1) A környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek 
legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedélyes nevét, címét, KÜJ- és KTJ-azonosítóját, statisztikai számjelét, vala
mint
b) a szolgáltatással érintett terület lehatárolását.”

A	normatív	tartalmat	jelen	idejű	kijelentő	mondattal,	egyes	szám	harmadik	személyű	
megfogalmazás	alkalmazásával	kell	kifejezni.13

A normatív tartalom eleve parancsot fejez ki, amelynek érdekében nem indokolt a jog-
szabály szövegében a felszólító mód alkalmazása. A feltételes igemód használata pedig 
logikailag kizárt a jogszabályszerkesztés során. Következésképpen a kijelentő módban való 
megfogalmazás a megfelelő a jogalkotó céljának elérésére. Tekintettel továbbá arra, hogy 
a jogszabályszövegben foglaltak minden pillanatban jogosítják vagy kötelezik a norma cím
zettjét, így a jelen idő a legmegfelelőbb módja a folyamatosság kifejezésének. Kiemelendő 
azonban, hogy a múlt idő alkalmazása sok esetben nem kerülhető el, ugyanis előfordul az, 
hogy azt kell kifejezni a normatív tartalom keretébe ágyazott módon, hogy egy múltbeli 
esemény vagy állapot fennállásához kapcsolódik a jogkövetkezmény.

Helyes példa:

„25. § A 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerinti közszolgáltatón kívül 2013. december 
31-ig  közszolgáltatónak kell tekinteni azt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
ellátó gazdálkodó szervezetet is, amely 2012. december 31-én  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást látott el, és azóta e tevékenységét folyamatosan végzi.”

A szenvedő szerkezet alkalmazását szintén célszerű kerülni.

13 Jszr. 3. § (2) bekezdés
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Helytelen példa:

„34. § Ha az engedélyben nem került megjelölésre az időpont, akkor annak utólagos 
bejegyzése szükséges.”

Helyes példa:
„34. § Ha az engedély nem tartalmazza az időpontot, akkor annak utólagos bejegyzése 
szükséges.”

Gondolatjel alkalmazására akkor adott a jogi lehetőség, ha normatív tartalommal bíró 
közbevetett szövegrészt kíván a jogalkotó beilleszteni a jogszabály szövegébe. Nem meg
engedett tehát, ha a gondolatjelek közé normatív tartalom nélküli szöveg beillesztésére kerül 
sor, lényegében az adott szövegrész magyarázataképpen.

Helytelen példa:
„8. § A rendeletben foglalt – az Alaptörvényből eredő jogállamiság követelményének 
megfelelő – előírások alkalmazása kötelező az engedélyezési eljárás teljes szakaszában.”

Helyes példa:
„28. § A gyártó és a forgalmazó a gyártói felelősség körébe tartozó termékcsoportba 
tartozó termékből, továbbá annak csomagolásából származó hulladék – a betét- vagy 
letéti díjas terméket, csomagolását, valamint az abból visszamaradt hulladékot ide 
nem értve – átvételéért ellenértéket nem kérhet.”

A teljesség érdekében aláhúzandó, hogy a gondolatjel helyett alkalmazott kötőjel vagy 
a kötőjel helyett alkalmazott gondolatjel helytelen jogszabályszerkesztési megoldás.

Helytelen példa (gondolatjel alkalmazására):

„2. § A 3 – 9. § szerinti esetek nem büntetendők.”

Helyes példa (kötőjel alkalmazására):

„2. § A 3-9. § szerinti esetek nem büntetendők.”

Helytelen példa (kötőjel alkalmazására):

„Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint 
a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüg
geszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.”

Helyes példa (gondolatjel alkalmazására):

„Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint 
a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüg
geszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.”
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Ha	egy	jogszabályon	és	a	végrehajtására	kiadott	jogszabályokon	belül	ugyanazt	a	fo-
galmat	vagy	rendelkezést	többféleképpen	is	ki	lehet	fejezni,	a	fogalom	vagy	rendel-
kezés	valamennyi	előfordulása	esetében	ugyanazt	a	megfogalmazást	kell	alkalmazni.	
Különböző	megfogalmazás	csak	akkor	alkalmazható,	ha	a	jogszabályban	és	a	végre-
hajtására	kiadott	jogszabályokban	azonos	szabályozási	tárgyra	vonatkozó	különböző	
megfogalmazások	eltérő	tartalmat	fejeznek	ki.14

A fenti Jszr.-beli előírás szintén a normavilágosság biztosításának garanciáját jelenti, 
ugyanis a nem konzekvens fogalomhasználat a jogszabályokban foglaltak érvényesülését 
gátolja meg.

Helytelen példa:

„29. § A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (a továbbiakban: 
MKK) a kormánytisztviselők és az állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, 
közigazgatási szakmai köztestülete.”

„33. § Az MKK tagja az a magyar állampolgár, aki államigazgatási szervnél kormány
tisztviselői, nemzeti tisztviselői kinevezést kapott.”

Helyesen:

„29. § A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar (a továbbiakban: 
MKK) a kormánytisztviselők és az állami tisztviselők önkormányzattal rendelkező, 
közigazgatási szakmai köztestülete.”

„33. § Az MKK tagja az a magyar állampolgár, aki államigazgatási szervnél kormány
tisztviselői, állami tisztviselői kinevezést kapott.”

Ha	a	jogszabály	tervezetének	a	szövegében	ismétlődően	valamely	kifejezés,	szókap-
csolat,	szövegrész	fordul	elő,	az	ismétlődő	elem	helyett	rövid	megjelölést	lehet	alkal-
mazni.	A	rövid	megjelölést	a	rövidíteni	kívánt	elem	első	előfordulásakor	kell	meg-
határozni	az	„a	továbbiakban:”	kifejezéssel,	amelyet	zárójelbe	kell	tenni.	Ha	a	rövid	
megjelölés	a	felsorolás	elemeire	együttesen	vonatkozik,	a	további	együttes	használatra	
az	„a	továbbiakban	együtt:”	kifejezést	kell	használni,	amelyet	szintén	zárójelbe	kell	
tenni.15

14 Jszr. 4. §
15 Jszr. 5. § (1)-(3) bekezdés



179A jogszabályszerkesztésre vonatkozó általános rendelkezések

Helyes példák:

„32. § A közszolgáltató, a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás, a hul
ladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó 
szerv, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének 
gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti, és részére átadhatók az e 
§-ban  és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok.”

„52. § A behajtás kezdeményezéséhez szükséges mértéket elérő díjhátralék kelet
kezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja 
(a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét 
a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.”

A normával szemben támasztott egyik elvárás az, hogy annak tartalma egyszerűen meg-
ragadható, szövege pedig rövid legyen. Következésképpen a normaszöveg egyértelmű 
megjelölésén túl további fontos szempont az, hogy minél normagazdaságosabban legyen 
megszerkesztve a jogszabálytervezet szövege, miáltal az elérni kívánt jogalkotói cél köny
nyebben megvalósulhat. Ezen oknál fogva indokolt a rövid megjelölés használata, amelynek 
meghatározásakor annak egyszerűségére és könnyű alkalmazhatóságára kell törekedni. 
Hangsúlyozandó, hogy amennyiben a szövegben bevezetnek egy rövid megjelölést, úgy 
a jogalkotó a jogszabályszöveg teljes terjedelmében kötve van annak alkalmazásához.

Rövid	megjelölésként	alkalmazható	névszó,	a	magyar	nyelv	szabályai	szerinti	rövidítés	
vagy	olyan	több	szóból	álló	kifejezés,	amelynek	utolsó	szava	névszó.16

Mindezek alapján ige, valamint ragozott alakú névszó használata nem megengedett a jog
szabályszerkesztés során.

A Jszr. tilalmakat is felállít a rövid megjelölés alkalmazására vonatkozóan:

Nem	alkalmazható	rövid	megjelölésként	olyan	kifejezés,	amelyet	a	jogszabály	szövege	
a	továbbiakban	más	jelentéstartalommal	is	alkalmaz.17

Helytelen példa:

„67. § A ketrecben tartózkodó vadállatokat zabbal, kukoricával, kölessel etetni (a to
vábbiakban együtt: etetni) kizárólag 18.00 óra után szabad.”

„68. § Az újszülött zebrákat kétóránként kell etetni.”

16 Jszr. 5. § (4) bekezdés
17 Jszr. 5. § (5) bekezdés
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Helyes példa:

„67. § A ketrecben tartózkodó vadállatokat zabbal, kukoricával, kölessel etetni (a to
vábbiakban együtt: etetés) kizárólag 18.00 óra után szabad.”

A	jogszabálynak	a	rövid	megjelölés	bevezetését	követő	részében	a	rövid	megjelölésre	
vonatkozó	formai	elvárásokat	kell	alkalmazni.18

Jellemző kodifikációs gyakorlat a jogszabály megjelölésének rövidítése, amire vonatkozóan 
utaló szabályokat állapít meg a Jszr. szabályozása. Ennek megfelelően az e tárgykörben 
elvárt – előzőekben már ismertetett – formai követelményeket rögzítő jogszabályhelyeket 
kell alkalmazni.

Nem	vezethető	be	rövid	megjelölés:

a) értelmező	rendelkezésben	értelmezett	fogalomra,19

El kell határolni a rövid megjelölést az értelmező rendelkezéstől. Míg a rövid meg
jelölést a jogszabály szövegének egyszerűsítésére használják, addig az értelmező rendel
kezést a jogszabályban foglalt egyes fogalmak részletesebb kifejtésére, magyarázatára 
alkalmazzák. Fontos kiemelni, hogy a két jogintézmény együttes használata tilos. Ennek 
megfelelően nem vezethető be rövid megjelölés az értelmező rendelkezésben értelmezett 
fogalomra.

Helytelen példa:

„2. § E törvény alkalmazásában
1. iskolabusszal végzett személyszállítás (a továbbiakban: iskolai szállítás): kizárólag 
óvodások és kísérőik, valamint a közoktatásban tanulók és kísérőik szállítását szolgáló, 
nem közszolgáltatás keretében nyújtott sajátszámlás személyszállítás vagy személy
szállítási szolgáltatás.”

Helyes példa:

„2. § E törvény alkalmazásában
1. iskolabusszal végzett személyszállítás: kizárólag óvodások és kísérőik, valamint 
a közoktatásban tanulók és kísérőik szállítását szolgáló, nem közszolgáltatás keretében 
nyújtott sajátszámlás személyszállítás vagy személyszállítási szolgáltatás.”

A rövidítési tilalom kiterjed az értelmezett fogalom elemeire is.

18 Jszr. 5. § (6) bekezdés
19 Jszr. 6. § a) pont
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Helytelen példa:

„2. § E törvény alkalmazásában
1. iskolabusszal végzett személyszállítás: kizárólag óvodások és kísérőik (a továb-
biakban együtt: érintettek), valamint a közoktatásban tanulók és kísérőik szállítását 
szolgáló, nem közszolgáltatás keretében nyújtott sajátszámlás személyszállítás vagy 
személyszállítási szolgáltatás.”

Helyesen:

„2. § E törvény alkalmazásában
1. iskolabusszal végzett személyszállítás: kizárólag óvodások és kísérőik, valamint 
a közoktatásban tanulók és kísérőik szállítását szolgáló, nem közszolgáltatás keretében 
nyújtott sajátszámlás személyszállítás vagy személyszállítási szolgáltatás.”

b)	a	jogszabály	tervezetének	és	a	jogszabály	tervezete	szerkezeti	egységének	a	címében,	
a	jogszabály	tervezetének	a	preambulumában,	a	bevezető	részében20	vagy

A rövid megjelölés jogszabályszerkesztési szempontú hatásterülete a normatív rendel-
kezéssel bíró szövegrész. Ezért annak alkalmazására a jogszabály normatív tartalommal 
nem rendelkező logikai egységei keretében nincs lehetőség.

Helytelen példa (jogszabály címe):

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
10/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

a kedvezményes telekértékesítési programról 
(a továbbiakban: Ktpr.)

Helytelen példa (preambulum):

2012. évi CLXXXV. törvény 
a hulladékról

„Az Ország gyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés 
mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-fel
használás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékkép
ződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és ve
szélyességének csökkentése, továbbá a használt termékek újrahasználata, a fogyasztási 
láncban (a továbbiakban: biológiai lánc) szereplő anyagok termelési-fogyasztási 
körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő 
hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő 
ártalmatlanítása érdekében a következő törvényt alkotja:”

20 Jszr. 6. § b) pont
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Helytelen példa (bevezető rész):
 

„Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott fel
adatkörében eljárva Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.8. pontja alapján az Esélyteremtési Bizottság, 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 
2. melléklet 4.4.3. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 
5.4.8. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének a kikéré
sével a következőket rendeli el:”

c) a	már	bevezetett	rövid	megjelölésnek	a	felsorolás	elemeire	együttesen	vonatkozó	
további	rövid	megjelölésére.21

A Jszr. generális tiltást tartalmaz a többszörös rövidítés tekintetében.

Helytelen példa:

„34. § Az alma és a birsalma (a továbbiakban együtt: almatermék) piaci árusítása 
az önkormányzat illetékességi területén bejelentéshez kötött.”

„56. § Az almatermék és a tejtermék (a továbbiakban együtt: élelmiszer) piaci árusítása 
kereskedelmi engedélyhez kötött.”

Helyesen:

„34. § Az alma és a birsalma (a továbbiakban együtt: almatermék) piaci árusítása 
az önkormányzat illetékességi területén bejelentéshez kötött.”

„56. § Az almatermék és a tejtermék piaci árusítása kereskedelmi engedélyhez kötött.”

Felsorolás	alkalmazása	esetén	egyértelművé	kell	tenni,	hogy	a	felsorolás	elemei	közül

a) valamennyinek	teljesülnie	kell,22

21 Jszr. 6. § c) pont
22 Jszr. 7. § (1) bekezdés a) pont
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Helyes példa:

„3. § A kitüntető díj odaítélése az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén lehet
séges:”

b) egyik	sem	teljesülhet,23

Helyes példa:

„3. § A kitüntető díj odaítélésére nem kerülhet sor, ha az alábbi feltételek bármelyike 
fennáll:”

c) pontosan	egynek	kell	teljesülnie24 vagy

Helyes példa:

„3. § A kitüntető díj odaítélése esetén elnyert pénzösszeget egy összegben készpénzben 
vagy a kitüntetett által előzetesen megadott pénzforgalmi számlaszámra való átuta-
lással kell teljesíteni.”

d) legalább	egynek	kell	teljesülnie25

a	joghatás	kiváltásához.

Helyes példa:

„3. § A kitüntető díj odaítélésére akkor kerülhet sor, ha az alábbi feltételek legalább 
egyike fennáll:”

Kiemelendő, hogy a felsorolás elemei közötti összefüggés jogalkotói meghatározása a nor
mavilágosság előmozdítása, valamint annak biztosítása érdekében indokolt.

A	felsorolás	elemei	közötti	logikai	kapcsolatot

a) a	mondatnak	a	felsorolást	megelőző	vagy	követő	szövegrészében,26

Helyes példa:

„34. § A kereskedelmi egységnek a következő feltételek egyikét kell teljesíteni:
a) a történelmi belvárosban vagy
b) legalább öt éve megszakítás nélkül
működik.”

23 Jszr. 7. § (1) bekezdés b) pont
24 Jszr. 7. § (1) bekezdés c) pont
25 Jszr. 7. § (1) bekezdés d) pont
26 Jszr. 7. § (2) bekezdés a) pont
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b) a	felsorolás	utolsó	előtti	eleméhez	fűzött	kötőszóval,27

Helyes példa:

„7. § A felsorolás elemei közötti logikai kapcsolatot
a) a mondatnak a felsorolást megelőző vagy követő szövegrészében,
b) a felsorolás utolsó előtti eleméhez fűzött kötőszóval,
c) – ha a b) pont nem alkalmazható – a felsorolás több eleméhez fűzött kötőszóval vagy
d) a felsorolástól különálló mondatban
kell megállapítani.”

c) ha	a	b)	pont	szerinti	eset	nem	alkalmazható,	akkor	a	felsorolás	több	eleméhez	fűzött	
kötőszóval28 vagy

Helyes példa:

„7. § A felsorolás elemei közötti logikai kapcsolatot
a) vagy a mondatnak a felsorolást megelőző vagy követő szövegrészében,
b) vagy a felsorolás utolsó előtti eleméhez fűzött kötőszóval,
c) vagy – ha a b) pont nem alkalmazható – a felsorolás több eleméhez fűzött kötőszóval
d) vagy a felsorolástól különálló mondatban
kell megállapítani.”

d) a	felsorolástól	különálló	mondatban29

kell	megállapítani.

Helyes példa:

„34. § A kereskedelmi egységnek legalább egy feltételt kell teljesíteni. A feltételek 
a következők:
a) a történelmi belvárosban vagy
b) legalább öt éve megszakítás nélkül
működik.”

Külön nevesíteni kell azt az esetet, amikor a felsorolás utolsó előtti eleme után jelöli meg 
a jogalkotó az „és” vagy a „vagy” kötőszót: ilyenkor az „és” kötőszó alkalmazása esetén 
az összes elemnek teljesülnie kell, a „vagy” kötőszó ilyen formában való használatakor 
pedig a felsorolás legalább egy darab elemének kell bekövetkeznie.

27 Jszr. 7. § (2) bekezdés b) pont
28 Jszr. 7. § (2) bekezdés c) pont
29 Jszr. 7. § (2) bekezdés d) pont
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Az	„illetve”	kötőszó	jogszabály	tervezetében	csak	más	egyértelmű	nyelvi	megfogal-
mazás	alkalmazhatatlansága	esetén	alkalmazható.	Az	„illetőleg”	kötőszó	a	jogszabály	
tervezetében	nem	alkalmazható.30

Az „illetve” kötőszó többjelentésű, ugyanis azt mind a vagylagosság (aludt, illetve pihent), 
mind pedig az együttesség (a zene, illetve a tánc az élete) kifejezésére használják. Továbbá 
ha a felsorolás elemei között mind az „és”, mind pedig a „vagy” kötőszó alkalmazása szük
séges (ittasan, illetve bódult állapotban), akkor is megfelelő az „illetve”kötőszó használata.31 
Mindezek alapján az illetve „ultima ratio” használata egyértelmű, aminek megfelelően 
az csakis kizárólag akkor hívható segítségül a jogszabályszerkesztés folyamatában, ha 
a szabályozási tartalom másként nem fejezhető ki. Ezzel ellentétben a Jszr. értelmében 
az „illetőleg” kötőszó semmilyen körülmények között nem alkalmazható, helyette az „il
letve” kötőszó használható.

Az	„és”	és	a	„vagy”	kötőszó	írásjellel	összekapcsolva	vagy	közvetlenül	egymást	köve-
tően	a	jogszabály	tervezetében	nem	alkalmazható.32

Helytelen példa:

„3. § Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, 
adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony 
létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és/vagy a köte
lezettségek teljesítése szempontjából lényeges.”

Helyes példák:

„3. § Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, 
adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony lé
tesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek 
teljesítése szempontjából lényeges.”

„3. § Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, 
adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony 
létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása vagy a kötele
zettségek teljesítése szempontjából lényeges.”

A	mennyiségek	számjeggyel	történő	meghatározása	során	kizárólag	arab	számok	al-
kalmazhatóak.	A	jogszabály	tervezetében	az	azonos	mértékegységeket	azonos	módon	
kell	megjelölni.33

30 Jszr. 7. § (3)-(4) bekezdés
31 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 7. § (3) bekezdéséhez 

fűzött magyarázat].
32 Jszr. 7. § (5) bekezdés
33 Jszr. 8. § (1) bekezdés
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Helyes példa (mennyiségek megjelölése arab számmal):

„90. § A kérelmet 3 munkanapon belül elő kell terjeszteni.”

Helyes példa (azonos mértékegységek azonos módon történő megjelölése):

„15. § A 100 métertől 500 méterig terjedő parti sávban megengedett a csónakkal tör
ténő horgászat.”

Az évszámot arab számmal írjuk, majd utána pontot kell tenni. Jogszabály szövegében a hónap 
nevét nem lehet rövidíteni, és – a Jszr.-ben  meghatározott kivételtől eltekintve – római 
számmal nem jelölhető. Pontot akkor kell az évszám után tenni, ha az utána következő 
hónap nevével nincs birtokviszonyban.34

Helyes példa (birtokviszonyos nyelvtani szerkezet):

„5. § A kérelmet legkésőbb 2020 márciusában be kell nyújtani.”

Helyes példa (birtokviszony nélküli nyelvtani szerkezet):

„6. § A kérelem benyújtására 2020. januárban adott a lehetőség.”

Az évet és a napot jelölő dátumhoz a toldalékot pont nélkül, kötőjellel kell kapcsolni.35

Helyes példa:

„7. § A kérelmet 2020. március 5-ig  be kell nyújtani.”

Az elseje, elsején, elsejéig szóalakokat a jogszabály szövegében számjeggyel is lehet jelölni. 
Ebben az esetben elengedhetetlen a magyar nyelv helyesírása szerinti megfelelő írásmód 
betartása.36

Helyes példa:

„100. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén  lép hatályba.”

Összeegyeztethetetlen a Jszr. jogszabályszerkesztési elvárásaival az a gyakorlat, hogy 
az öt- vagy ennél többjegyű számoknak a hátulról számított hármas számcsoportok szerinti 
tagolásában a szóközök pontokkal való helyettesítésére kerül sor.37

34 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 8. § (1) bekezdéséhez 
fűzött magyarázat].

35 Uo.
36 Uo.
37 Uo.
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Helytelen példa:

„34. § A kérelem kiadásáért 10.000. forint eljárási díjat kell fizetni.”

Helyes példa:

„34. § A kérelem kiadásáért 10 000 forint eljárási díjat kell fizetni.”

A	mérésügyről	szóló	törvény	felhatalmazása	alapján	kormányrendeletben	szabályozott	
mértékegységek	a	kormányrendelettől	eltérő	jelentéstartalommal	nem	alkalmazha-
tóak.38

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény felhatalmazása alapján kiadott a mérésügyről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. melléklete sorolja 
fel a törvényes mértékegységeket, amelyeknek az alapul fekvő szabályozási tartalom sze
rinti használata kötelező. Ezek a következők: hosszúság – méter, tömeg – kilogramm, 
idő – másodperc, villamos áram erőssége – amper, termodinamikai hőmérséklet – kelvin, 
anyagmennyiség – mól, fényerősség – kandela.

A	hivatalos	pénznem	és	az	euró	kivételével	pénzösszeg	megjelölése	esetén	a	pénznem	
rövid	megjelölése	csak	a	rövid	megjelölés	bevezetését	követően	használható.39

Kivételt képez tehát Magyarország hivatalos pénznemeként – az Alaptörvény K) cikkében 
nevesített – forint, továbbá az euró, amelyek rövid megjelölésére azok normaszövegben való 
előzetes bevezetése nélkül is adott a jogi lehetőség. Minden más pénznem esetében annak 
első megjelölését követően lehet csak a rövid megjelölést használni.

Helytelen példa (a forinton és az eurón kívüli pénznem jogszabályban történő első 
megjelenése):

„4. § A vízum kiadásáért 150 USD fizetendő.”

Helyes példa:

„4. § A vízum kiadásáért 150 USA dollár (a továbbiakban: USD) fizetendő.”

38 Jszr. 8. § (2) bekezdés
39 Jszr. 8. § (3) bekezdés
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VII.3.	A	jogszabály	(tervezetének)	megjelölése

VII.3.1. Általános szabályok

2011 előtt a jogszabályok kihirdetés során történő megjelölésének szabályait a Jszr. tartal
mazta, ma már – mint erre korábban utaltunk – ezt a Jat. és a Közlönyrendelet szabályozza. 
A Jszr. mindössze egy utalást tartalmaz e körben, amikor kimondja, hogy a jogszabály 
tervezetének a megjelölésére a jogszabályok kihirdetés során történő megjelölésének sza
bályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jogszabály tervezetének a megjelölése 
nem tartalmazza a jogszabály sorszámát és a kihirdetése idejét.40

A jogszabályok kihirdetés során történő megjelölésének alapvető szabályait korábban 
már összefoglaltuk, most vizsgáljuk meg ezeket részletesen is!

Előre kell bocsátani, hogy a Közlönyrendelet leszögezi: a jogszabályok sorszámát 
a jogszabály megalkotója és a jogszabály típusa szerint évenként egytől kezdődően, a ki
hirdetés ideje szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell meghatározni, függetlenül 
a kihirdetés módjától.41

A Jat. szerint a törvény megjelölése annak kihirdetése során magában foglalja 
a törvény kihirdetésének évét, sorszámát, a törvény elnevezést és a törvény címét.42 
A Közlönyrendelet ezt a következőképp konkretizálja: törvény	megjelölése	annak	kihir-
detése	során	–	az	alábbi	sorrendben	–	a) a	törvény	kihirdetésének	évét	arab	számmal,	
b) az	„évi”	kifejezést,	c) a	törvény	sorszámát	római	számmal,	d) a	„törvény”	kifejezést	
és	e) a	törvény	címét	foglalja	magában.43

Törvény esetében tehát a jogalkotó szervre – mivel törvényt kizárólag az Ország gyűlés 
alkothat – nem kell utalni. Ezenfelül a törvény kihirdetési dátumából kizárólag az év tün
tethető fel. (Lényeges, hogy a törvény évszáma mindig a kihirdetés évéhez igazodik – ha 
tehát például egy törvényt az egyik év decemberében fogadtak el, de kihirdetésére már csak 
a következő év januárjában került sor, akkor ez utóbbi évszámot kell feltüntetni. Ugyanez 
irányadó egyébként a rendeletek esetében is.)

Példa:

2016. évi II. törvény az állami tisztviselőkről

Lényegesen összetettebbnek mondható a rendeletek megjelölése. A Jat. alapján a ren
delet megjelölése annak kihirdetése során magában foglalja a jogszabály megalkotójának 
megjelölését, a sorszámát, a kihirdetésének napját, a jogszabály elnevezését és címét. 
A Közlönyrendelet különválasztja a központi és a helyi rendeletek megjelölésének szabá
lyait.

40 Jszr. 9. §
41 Közlönyrendelet 12. §. A „függetlenül a kihirdetés módjától” fordulat arra utalhat, hogy az önkormányzati 

rendeletek kihirdetésére általában a helyben szokásos módon kerül sor.
42 Jat. 27. § (1) bekezdés
43 Közlönyrendelet 11. § (1) bekezdés
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A	központi	rendeletek	esetében	az	előírások	a	következők:	a	megalkotott	jogszabály	
megjelölése	annak	kihirdetése	során	–	a	következő	sorrendben	–	a) a	jogszabály	meg-
alkotójának	teljes	megjelölését,44 b) a	jogszabály	sorszámát	arab	számmal,	c) a	„/”	
jelet,	d) a	jogszabály	kihirdetésének	évét	arab	számmal,	e) zárójelben	a	jogszabály	
kihirdetésének	hónapját	római	számmal	és	napját	arab	számmal,	f) a	jogszabály	meg-
alkotója	megjelölésének	a	rövidítését,45 g) a	„rendelete”	kifejezést	és	h) a	jogszabály	
címét	foglalja	magában.46

Példák:

A Kormány
223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete
a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelete
megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A miniszterelnök
1/2018. (V. 22.) ME rendelete
a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről

A belügyminiszter
1/2017. (II. 28.) BM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

44 A teljes megjelöléseket a Közlönyrendelet 13. § (1) bekezdése sorolja fel a következőképpen:
 – „A Kormány”
 – „A Magyar Nemzeti Bank elnökének”
 – „A miniszterelnök”
 – miniszter esetén nagybetűs névelőt követően a miniszter feladat- és hatásköréről rendelkező kormány

rendeletben meghatározott, tárca nélküli miniszter esetében a feladatkörre is utaló megnevezése (például 
„Az igazságügyi miniszter”, „A belügyminiszter”)

 – „A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének”
 – „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének”

 Mint látható, a teljes megjelölések esetében az elnöki tisztséget betöltő jogalkotónál a birtokviszonyra is utalni 
kell.

45 A rövidítéseket a Közlönyrendelet 13. § (2) bekezdése sorolja fel a következőképpen:
 – „Korm.”
 – „MNB”
 – „ME”
 – miniszter esetén az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott 

rövid megjelölés [a kézirat lezárásakor a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 
22.) Korm. rendelet 153. §-a  szerint, például BM, IM, ITM stb.]

 – „MEKH”
 – „NMHH”

46 Közlönyrendelet 11. § (3) bekezdés
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének
9/2017. (VII. 28.) MEKH rendelete
egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének
10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelete
egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Az	önkormányzati	rendeletek	esetében	a	Közlönyrendelet	a	következő	szabályokat	
tartalmazza:	a	rendelet	megjelölése	annak	kihirdetése	során	–	az	alábbi	sor-
rendben	–	a) a	rendelet	megalkotójának	teljes	megjelölését,47 b) a	rendelet	sorszámát	
arab	számmal,	c) a	„/”	jelet,	d) a	rendelet	kihirdetésének	évét	arab	számmal,	e) záró-
jelben	a	rendelet	kihirdetésének	hónapját	római	számmal	és	napját	arab	számmal, 
f) az	„önkormányzati	rendelete”	kifejezést48	és	g) a	rendelet	címét	foglalja	magában.49

Példák:

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
21/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Visszatérve tehát a Jszr. szabályaira: a jogszabályok tervezeteit is a fenti szabályok szerint 
kell megjelölni, értelemszerűen az előre meg nem állapítható sorszámok és kihirdetési év
számok (dátumok) nélkül.50

Példák:

…. évi …. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról

A Kormány
…/…. (…. ….) Korm. rendelete
a fejlesztési adókedvezményekről

47 A Közlönyrendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja szerint a teljes megjelölés: a helyi önkormányzat képviselő-
testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „képviselő-testületének” szöveg vagy – köz
gyűlés esetén – a „közgyűlésének” szöveg.

48 Mint látható, önkormányzati rendelet esetében a jogalkotó szerv megjelölésének rövidítése helyett egységesen 
ezt a két szót kell alkalmazni.

49 Közlönyrendelet 11. § (2) bekezdés
50 A Jszr. 1. mellékletének 2. pontja ad szövegezési mintákat ebben a tárgykörben is.
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VII.3.2. A jogszabály tervezetének a címe

A Jszr. 1. alcíme a jogszabálytervezetek megjelölésének egyik igen fontos részével, a ter
vezet címével összefüggő alapvető követelményeket tartalmazza. A megjelölés egyéb részei 
mellett a cím egyik legfontosabb feladata is az, hogy a jogszabályt más jogszabályoktól 
egyértelműen elhatárolja. Indokolt rámutatni arra a törvényi követelményre is, amely szerint 
a jogszabály megjelölése – így címe – semmilyen körülmények közt nem módosítható.51

A	jogszabály	tervezetének	a	címében	a	jogszabály	tárgyát	vagy	tartalmának	lényegét	
kell	röviden	megjelölni	úgy,	hogy	az	a	jogszabályt	más	jogszabálytól	egyértelműen	
elhatárolja.52

A Jszr. alapján tehát a címmel kapcsolatban hármas követelményrendszer fogalmazható meg:
 – a cím utaljon a jogszabály tárgyára vagy tartalmának lényegére,
 – legyen rövid, tömör,
 – legyen alkalmas az elhatárolásra.

A címnek lehetőség szerint mindhárom követelményt teljesítenie kell. A rövid, de semmit
mondó cím éppen úgy nem szerencsés, mint ha a cím a jogszabály teljes „tartalomjegyzékét” 
láthatóvá teszi (például az összes szerkezeti egység címét felsorolja). Hosszú felsorolások 
helyett helyes az „egyes” kifejezés használata.

Példák:

2015. évi CCXIV. törvény
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

2016. évi XXXIV. törvény
egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról

Példák olyan címekre, amelyek egyszerűsítése elképzelhető lenne:

4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet
a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, 
normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások 
kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását 
mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról

90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet
a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapít
ványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 
létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról

51 Jat. 8. § (2) bekezdés
52 Jszr. 10. § (1) bekezdés
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335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás 
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről 
és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

A	jogszabálytervezet	címét	úgy	kell	megfogalmazni,	hogy:
a) a	módosító	és	a	hatályon	kívül	helyező	jogszabályok,	valamint	a	különböző	helyi	

önkormányzatok	által	megalkotott	rendeletek	kivételével	ne	legyen	hatályban	több	
azonos	című	jogszabály,

b) az	ne	tartalmazzon	–	a	módosítás,	az	eltérő	szöveggel	történő	hatálybaléptetés,	
a	hatályba	nem	lépés	és	a	hatályon	kívül	helyezés	kivételével	–	a	szabályozás	aktusára	
utaló	kifejezést,	és

c) a	cím	utolsó	szavához	a	„-ról”,	„-ről”	rag	kapcsolódjon.53

Az a) pont kapcsán, mint fentebb említettük, a jogszabályok egymástól egyértelműen tör
ténő elhatárolása alapvető követelmény. Ebből következően – főszabályként – minden egyes 
jogszabálynak eltérő címet kell adni.

Kivétel természetesen az, ha egy jogszabály alapvető tárgya egy vagy több másik jog
szabály módosítása vagy hatályon kívül helyezése (úgynevezett módosító vagy hatályon 
kívül helyező jogszabály), hiszen ilyen esetben a címben a módosítandó vagy hatályon kívül 
helyezendő (egy vagy két)54 jogszabály címére mereven hivatkozni kell.

Ugyancsak kivételt képeznek az önkormányzati rendeletek is, hiszen ezek nem köz
ponti jogszabályok – azonos tárgykörben (például költségvetés vagy szervezeti és működési 
szabályok meghatározása kapcsán) egyszerre akár több mint 3000 rendelet is hatályban 
lehet. Ezek esetében különösen fontos a jogalkotó szerv egyértelmű megjelölése, illetve 
a helyes sorszámozás.

A b) pont kapcsán indokolt rámutatni, hogy a jogszabály mindenképp szabályoz, 
meghatároz, rendez életviszonyokat – erre tehát külön utalni felesleges, kivéve a felsorolt 
eseteket. Kivételt képeznek továbbá a nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok is, 
ahol a kihirdetés aktusára kötelező utalni.

Példák hosszú és a szabályozás aktusára is feleslegesen utaló címekre:

34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet
a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi 
védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól

53 Jszr. 10. § (2) bekezdés
54 A Jszr. 135. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 139. § (1) bekezdés a) pontja szerint háromnál kevesebb jog

szabályra kell mereven hivatkozni a címben. Három vagy több módosítandó vagy hatályon kívül helyezendő 
jogszabálynál az „egyes” kifejezés használható általános hivatkozással (például „a vízgazdálkodásra vonat
kozó egyes kormányrendeletek módosításáról”).
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309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, 
szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szem
pontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, 
valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapí-
tásáról

A c) pont a cím utolsó szavához egy kötelező toldalék kapcsolását rendeli. Nem használhatók 
tehát ma már olyan – a korábbi évtizedekben előfordult – kifejezések a címben, amelyek 
e követelménynek nem felelnek meg.

Példa olyan törvényi címre, amelynek alkalmazása ma már nem lenne helyes:

1948. évi XXXVIII. törvény
a Magyar Tudományos Tanács létesítése tárgyában

A	nemzetközi	szerződést	kihirdető	jogszabály	tervezetének	a	címe	tartalmazza	a	nem-
zetközi	szerződés	teljes	megjelölését	és	a	„kihirdetéséről”	kifejezést.55

Mint erre egy korábbi fejezetben utaltunk, a nemzetközi szerződések megkötésének és ki
hirdetésének részletes szabályait az Nsztv. tartalmazza. A Jszr. e körben pusztán a kihirdető 
jogszabály tervezetének a címére vonatkozóan ad megkötéseket.

Példák:

2017. évi CXVII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített 
adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én  Kijevben 
készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről

Példák ma már nem alkalmazható címekre:

1947. évi VI. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának becikkelyezéséről

1949. évi XIII. törvény
a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi au
gusztus hó 18. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

55 Jszr. 10. § (3) bekezdés
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VII.4.	Hivatkozások	a	jogszabályban

Tankönyvünk I. fejezetében tárgyaltuk az úgynevezett részleges diszpozíciók sajátos ese
teit, így többek közt az utaló és a keretdiszpozíció szabályait. Az ilyen, más jogtételekre, 
normákra, rendelkezésekre vonatkozó jogtételeket a Jszr. hivatkozásnak nevezi.

A hivatkozás – különösen a merev hivatkozás – mindig hordoz magában bizonyos 
fokú „kockázatot”: a hivatkozott jogszabály(i rendelkezés) módosítása vagy hatályon kívül 
helyezése azt eredményezheti, hogy a hivatkozás a korábbi normatartalom megváltozása 
miatt értelmezhetetlenné válik, adott esetben a norma hatálytalanná válása miatt kiüre
sedik. Ebből következően a Jszr. egyértelműen kimondja, hogy a jogszabály tervezetében 
az Alaptörvényre, az Alaptörvény rendelkezésére, jogszabályra vagy jogszabály rendelke
zésére akkor lehet hivatkozni, ha a hivatkozás a megfelelő fogalomhasználattal nem kü-
szöbölhető ki, vagy ha a hivatkozás alkalmazása a jogszabály értelmezését, alkalmazását 
megkönnyíti.56

A Jat. hatálybalépése előtt – különösen önkormányzati rendeletek esetén – többször 
előfordult, hogy alacsonyabb szintű jogszabályok szó szerint megismételték magasabb szintű 
jogszabályok rendelkezéseit. Az idézett (eredeti) rendelkezések módosítása vagy hatályon 
kívül helyezése után azonban az alacsonyabb szintű jogszabályok idéző rendelkezéseinek 
„átvezetése” elmaradt. Ez bizonyos esetekben a jogbiztonság sérelmére vezetett.57 A Jat. 
ma már egyértelműen leszögezi, hogy jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény 
vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem 
lehet ellentétes.58 Ebből következően a jogforrási hierarchia magasabb szintjén elhelyezkedő 
norma szövegének idézése kizárt.

Nem kizárt ugyanakkor az, hogy az Alaptörvény vagy a hierarchia magasabb szintjén 
lévő jogszabály szövegére hivatkozás alkalmazásával utaljon az alacsonyabb szintű jog
szabály tervezete, ha a jogalkalmazás megkönnyítése vagy a jogszabály megfogalmazása 
ezt megköveteli.59

A Jszr. a hivatkozás háromféle módját különbözteti meg: rugalmas, merev, valamint 
általános hivatkozást tesz lehetővé. A Jszr. a rugalmas hivatkozást tekinti elsődlegesen 
alkalmazhatónak.60

VII.4.1. A rugalmas hivatkozás

A	Jszr.	eltérő	rendelkezése	hiányában	jogszabály	tervezetében	jogszabályra	vagy	jog-
szabály	rendelkezésére	más	jogszabály	címének,	más	jogszabály	szabályozási	tárgykö-
rének	vagy	a	felhívni	kívánt	rendelkezések	szabályozási	tárgykörének	a	megjelölésével	

56 Jszr. 16. § (1) bekezdés. Említést érdemel ugyanakkor, hogy egyes esetekben – például a rendeletek bevezető 
részénél – a Jszr. kötelezően előír bizonyos merev hivatkozásokat.

57 Lásd például a 61/1994. (XII. 24.) vagy a 15/2000. (V. 24.) AB határozatot.
58 Jat. 3. §. Ehhez hasonlóan a Jat. 24. § (1) bekezdése azt is kizárja, hogy közjogi szervezetszabályozó eszközben 

jogszabályi rendelkezés megismétlésére kerüljön sor.
59 Jszr. 16. § (2) bekezdés. Ilyen például a rendeletek bevezető része.
60 A Jszr. 17. § (1) bekezdésének első fordulata („E rendelet eltérő rendelkezése hiányában…”) erre utal.
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kell	hivatkozni,	kivéve,	ha	ilyen	módon	a	hivatkozott	jogszabály	vagy	rendelkezés	nem	
azonosítható	egyértelműen.61

A rugalmas hivatkozás tehát háromféle módon valósítható meg:

1. egyrészt úgy, hogy a hivatkozott jogszabályra annak címével hivatkozunk;

Példa:

„a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény”

„a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény”

2. másrészt úgy, hogy a hivatkozott jogszabály szabályozási tárgykörére hivatkozunk 
(ekkor a jogszabály teljes címét nem adjuk meg, csak a hivatkozni kívánt konkrét tárgykört 
jelöljük meg);

Példa:

„a honvédelemről szóló törvény”

„az egyesülési jogról szóló törvény”

3. harmadrészt úgy, hogy a felhívni kívánt rendelkezések szabályozási tárgykörét jelöljük 
meg.

Példa:

„a közigazgatási perre vonatkozó rendelkezések alkalmazásával”

„az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásával”

A Jszr. a rugalmas hivatkozás előnyben részesítése alól egy kivételt alkalmaz: 
az Alaptörvényre jogszabály tervezete rugalmas hivatkozással nem hivatkozhat.62

VII.4.2. A merev hivatkozás

A	jogszabály	tervezete	jogszabályra	vagy	annak	rendelkezésére	akkor	hivatkozhat
a) más	jogszabály,
b) más	jogszabály	és	szerkezeti	egysége,

61 Jszr. 17. § (1) bekezdés
62 Jszr. 17. § (2) bekezdés. Illetve, mint a későbbiekben még látni fogjuk, uniós jogi aktusok esetében is a merev 

hivatkozást tekinti elsődlegesnek.
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c) a	hivatkozást	tartalmazó	jogszabály	vagy
d) a	hivatkozást	tartalmazó	jogszabály	szerkezeti	egysége
tételes	megjelölésével,	ha	rugalmas	hivatkozás	nem	alkalmazható.63

A merev hivatkozás tehát egy jogszabályt vagy annak szerkezeti egységét tételesen, pon-
tosan jelöli meg. Előnye, hogy a hivatkozott jogszabályt vagy annak valamely szerkezeti 
egységét egyértelműen azonosíthatóvá teszi, hátránya viszont, hogy a hivatkozott jogtételek 
módosulása, hatályon kívül helyezése esetén pontatlanná válhat vagy akár ki is üresedhet.

Mint látható, a Jszr. a merev hivatkozás lehetőségét lényegében kettébontja:
 – egyrészről lehetővé teszi, hogy a hivatkozó jogszabályhoz képest más jogszabályra 

vagy annak szerkezeti egységére64 hivatkozzunk;

Példák:

„Nem lép hatályba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény.”

„A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) 
pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján […] a következőket rendeli el:”

 – másrészt azt is megengedi, hogy a hivatkozást tartalmazó jogszabály saját magára 
vagy saját szerkezeti egységére hivatkozzon.

Példák:

„E rendelet alkalmazásában…”

„A 10. § (2) bekezdése 2019. február 1-jén  lép hatályba.” [Ez utóbbi esetben a hivat
kozó és egyben hivatkozott jogszabály megjelölése nem szerepelhet, lásd még a to
vábbiakban a Jszr. 18. § (3) bekezdését.]

Jogszabály	tervezetében	az	Alaptörvény	rendelkezésére	az	Alaptörvény	merev	hivatko-
zásával	és	a	felhívni	kívánt	rendelkezések	szabályozási	tárgykörének	a	megjelölésével	
kell	hivatkozni,	kivéve,	ha	ilyen	módon	a	hivatkozott	rendelkezés	nem	azonosítható	
egyértelműen.65

Példák:

„az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint”

„az Alaptörvényben foglalt művelődéshez való jog megvalósítása céljából”

63 Jszr. 18. § (1) bekezdés
64 A jogszabály hivatkozható formai szerkezeti egységeit a Jszr. 36. § (2) bekezdése sorolja fel.
65 Jszr. 17. § (2) bekezdés



197A jogszabályszerkesztésre vonatkozó általános rendelkezések

Az Alaptörvényre vonatkozó merev hivatkozás sajátos esete, amikor:
 – az Alaptörvény módosítása tervezetének preambulumában az Ország gyűlés alkot

mányozó hatáskörét,66

 – az Alaptörvényben megjelölt törvényhozási tárgykörben megalkotni kívánt törvény 
preambulumában az Alaptörvény törvényhozási tárgykört megjelölő rendelkezését,67

 – rendelet bevezető részében az autonóm jogalkotói hatáskör eredetét és a feladatkört68

kell megjelölni. Ezekben az esetekben az Alaptörvény szerkezeti egységére kell me
reven hivatkozni.

A	jogszabály	tervezete	nem	hivatkozhat	merev	hivatkozással	olyan	jogszabályra,	amely	
az	Alaptörvény	alapján	nem	lehet	ellentétes	a	hivatkozást	tartalmazó	jogszabállyal.69

A Jszr. kizárja, hogy a jogszabály tervezete merev hivatkozást alkalmazzon olyan jogsza
bályra vonatkozóan, amely nála a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szinten helyezkedik 
el. Így például egy törvény nem hivatkozhat mereven egy kormányrendeletre. Nem kizárt 
ugyanakkor alacsonyabb szintű jogszabályra vonatkozó rugalmas vagy általános hivatkozás 
(különösen felhatalmazó rendelkezések esetében).

A	jogszabály	tervezetének	a	saját	szerkezeti	egységére	vonatkozó	merev	hivatkozása	
kizárólag	a	hivatkozott	szerkezeti	egységnek	a	jogszabály	megjelölését	nem	tartalmazó	
megjelölését	tartalmazhatja.70

Ha adott jogszabályon belüli szerkezeti egységre hivatkozunk, felesleges az egész (hivatkozó 
és egyben hivatkozott) jogszabály megjelölése. Ilyenkor tehát nincs helye az „e törvény”, 
„e rendelet” formulák alkalmazásának; különösen helytelen a hivatkozó jogszabály szá
mának, címének vagy megjelölése bármely részének feltüntetése.

Helyes példák:

„a MÁSODIK RÉSZ”

„a 12. § (4) bekezdése”

A	jogszabály	tervezete	vagy	valamely	szerkezeti	egysége	saját	magára	a	jogszabály	
vagy	a	szerkezeti	egység	típusának	a	megjelölésével	hivatkozhat.71

66 Jszr. 51. § (7) bekezdés
67 Jszr. 51. § (4) bekezdés
68 Jszr. 53. §, 55. § (2) és (5) bekezdés. Feladatkör megjelölésénél a kormányrendelet tervezetében kötelező, ön

kormányzati rendelet tervezetében lehetséges az Alaptörvényre hivatkozni.
69 Jszr. 18. § (2) bekezdés
70 Jszr. 18. § (3) bekezdés
71 Jszr. 18. § (4) bekezdés
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Példák:

„e törvény alkalmazásában”
„az ebben a RÉSZBEN foglalt feltételekkel”
„e Fejezet rendelkezéseitől eltérően”

Merev	hivatkozásban	a	hivatkozott	szerkezeti	egységek	megjelöléséhez	–	a	hivatkozott	
legalacsonyabb	szintű	szerkezeti	egység	megjelölése	kivételével	–	nem	kapcsolódhat	
birtokos	rag	és	birtokos	személyjel.72

A Jszr. jelen szabálya lényegében egy nyelvtani szempontból vett egyszerűsítést céloz, 
amikor a hivatkozásban a lehető legegyszerűbb formulát rendeli alkalmazni. Az egymást 
követően több szerkezeti egységet tartalmazó merev hivatkozás esetén tehát mindig csak 
az „utolsó” egység látható el toldalékkal.

Helytelen példák:

„a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 15. §-ának  az (5) bekezdése”
„az 5. § (2) bekezdése c) pontjának ca) alpontja”

Helyes példák:

„a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 15. § (5) bekezdése”
„az 5. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja”

Mondatra,	fordulatra,	tagmondatra,	más	–	szerkezeti	egységnek	nem	minősülő	–	nyelv-
tani	egységre	a	jogszabály	tervezetében	nem	lehet	hivatkozni.73

A Jszr. tiltja, hogy a hivatkozás olyan nyelvtani elemre hivatkozzon, amely nem minősül formai 
szerkezeti egységnek. Ebből következően a hivatkozható legalacsonyabb szerkezeti egység az al
pont (vagy a melléklet szerkezeti egysége). Ha adott esetben például egy mondat módosítása 
vagy hatályon kívül helyezése lenne szükséges, ehelyett a mondatot tartalmazó legalacsonyabb 
szerkezeti egység szövegét szövegcserés vagy újraszabályozó módosítás útján kell megalkotni.

Kettőnél	több,	egymás	után	következő	szerkezeti	egységre	való	merev	hivatkozás	esetén	
ezek	első	és	utolsó	tagját	kötőjellel	kell	összekapcsolni.74

Ez a szabály is a nyelvtani szempontból vett egyszerűsítést szolgálja.

72 Jszr. 19. § (1) bekezdés
73 Jszr. 19. § (2) bekezdés
74 Jszr. 19. § (3) bekezdés
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Helytelen példák:

„az V., a VI. és a VII. Fejezet rendelkezéseitől eltérően”
„az 1., a 2. és a 3. §-ban”
„a (7), (8), (9) és (10) bekezdésben foglalt rendelkezések”
„a c), d) és e) pont szerint”

Helyes példák:

„az V-VII. Fejezet rendelkezéseitől eltérően”
„az 1-3. §-ban”
„a (7)-(10) bekezdésben foglalt rendelkezések”
„a c)-e) pont szerint”

E kötelező megoldási mód kockázata ugyanakkor, ha a hivatkozott szerkezeti egységek 
közé kiegészítő módosítás útján új szerkezeti egység kerül be, hiszen ez esetben a hivatkozó 
norma diszpozíciójába ez is beleértendő lesz.

Példa:

 – a hivatkozott jogszabály 10. §-a  hat bekezdésből áll, ezek közül az első négyre kí
vánunk hivatkozni; a hivatkozás helyesen: „a 10. § (1)-(4) bekezdése”;

 – ezt követően a hivatkozott jogszabály 10. §-át egy (3a) bekezdéssel egészítik ki;
 – innentől a hivatkozás erre az új bekezdésre is vonatkozni fog;
 – ha ezt el kívánjuk kerülni, módosítani kell a hivatkozó rendelkezést is a következő

képp: „a 10. § (1)-(3) és (4) bekezdése”.

A	hivatkozást	tartalmazó	szerkezeti	egységen	belüli	szerkezeti	egységre	vonatkozó	
merev	hivatkozás	nem	hivatkozhat	a	hivatkozást	tartalmazó	szerkezeti	egységre.75

Hasonlóan ahhoz, hogy a jogszabályon belüli hivatkozásnál felesleges a jogszabály megje
lölésének feltüntetése, a szerkezeti egységen belüli hivatkozásnál sincs szükség a szerkezeti 
egység megjelölésének megadására.

Helytelen példa:

„12. § (1) A 12. § (3) bekezdésében…”

Helyes példa:

„12. § (1) A (3) bekezdésben…”

75 Jszr. 20. § (1) bekezdés
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Ha	a	merev	hivatkozás	szakasznál	alacsonyabb	szintű	szerkezeti	egységre	vonatkozik	–	a	hi-
vatkozást	tartalmazó	szerkezeti	egységen	belüli	szerkezeti	egységre	vonatkozó	hivatkozás	
kivételével	–,	a	hivatkozott	szerkezeti	egységen	túl	–	a	szakasznál	magasabb	szintű	szerke-
zeti	egységek	kivételével	–	meg	kell	jelölni	minden	magasabb	szintű	szerkezeti	egységet	is.76

Figyelemmel arra, hogy a szakasznál alacsonyabb szintű szerkezeti egységek (bekezdés, 
pont és alpont) esetében minden szakaszban (bekezdésben, pontban) újrakezdődik a szá
mozás (megjelölés), az ezekre történő hivatkozás esetében a magasabb szintű – szakaszig 
terjedő – szerkezeti egység megjelölése is indokolt.

Helytelen példa:

„a II. Fejezet (12) bekezdése” (Kimaradt a szakasz megjelölése, a Fejezet megjelölése 
pedig felesleges.)
„a (2) bekezdés ca) alpontja” (Kimaradt a pont megjelölése.)
„az 1. alcím b) pont bb) alpontja” (Kimaradt a szakasz és a bekezdés megjelölése, 
az alcím megjelölése pedig felesleges.)

Helyes példa:

„az 5. § (12) bekezdése”
„a (2) bekezdés c) pont ca) alpontja”
„az 5. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja”

Természetesen az előbbi kivétel itt is irányadó, azaz nem szükséges a magasabb szintű 
szerkezeti egység megjelölése a szerkezeti egységen belüli, alacsonyabb szintű szerkezeti 
egység megjelölésekor.

Helytelen példa:

„12. § (1) […]
a) […]
aa) […]
ab) […]
ac) az a) pont ab) alpontja szerint…”

Helyes példa:

„12. § (1) […]
a) […]
aa) […]
ab) […]
ac) az ab) alpont szerint…”

76 Jszr. 20. § (2) bekezdés
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Merev hivatkozás során az Alaptörvény és a jogszabályok egyes típusainak megjelölésére, 
valamint a hivatkozások szövegezési mintáira a Jszr. 21. §-a  és 1. mellékletének 4. pontja 
az irányadó. A jogszabályok esetén az a szabály, hogy elsőként mindig a jogszabály címét, 
majd a „szóló” szót, és ezt követően a jogszabály már ismert megjelölését kell megadni 
(a jogszabály megalkotója megjelölésének azonban csak a rövidítését, önkormányzatok 
esetében pedig kizárólag az „önkormányzati rendelet” szavakat).

Példák:

„az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja”

„a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény”

„a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) 
Korm. rendelet”

„a megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 21/2017. (VIII. 23.) 
MNB rendelet”

„a lakásgazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 16/2017. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet” (Itt felesleges a konkrét helyi önkormányzati testület 
megjelölése, hiszen az a hivatkozó jogszabályban mindenképp szerepelni fog.)

VII.4.3. Az általános hivatkozás

Az általános hivatkozás lényegében nem más, mint általában a jogszabályokra vagy egy 
adott jogszabálytípusra történő hivatkozás.

A	Jszr.	szerint	jogszabály	tervezetében	a	teljes	megjelölésével	vagy	az	általa	szabályo-
zott	tárgykör	megjelölésével	fel	nem	hívható

a) jövőben	megalkotandó	jogszabályra,
b) jogszabályok	széles	vagy	előre	meg	nem	határozható	körére,
c) a	hivatkozást	tartalmazó	jogszabály	felhatalmazása	alapján	megalkotandó	

vagy	megalkotható	jogszabályra
általános	hivatkozással	kell	hivatkozni.77

Általános hivatkozásban az egyes jogszabálytípusokra a következőképp kell hivatkozni:
a) törvényre a „törvény” megjelöléssel,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére az „a Magyar Nemzeti Bank elnö

kének rendelete” megjelöléssel,
c) kormányrendeletre a „kormányrendelet” megjelöléssel,
d) miniszteri rendeletre a miniszter megjelölését követően a „rendelete” megjelöléssel,

77 Jszr. 22. § (1) bekezdés
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e) előre meg nem határozható miniszterek rendeleteire a „miniszteri rendelet” meg
jelöléssel,

f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendeletére 
az „a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének rendelete” 
megjelöléssel,

g) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére az „a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete” megjelöléssel,

h) önkormányzati rendeletre a megalkotó önkormányzat egyértelmű megjelölését kö
vetően a „rendelete” megjelöléssel,

i) előre meg nem határozható önkormányzatok rendeleteire az „önkormányzati ren
delet” megjelöléssel,

j) valamennyi jogszabályra a „jogszabály” megjelöléssel.78

Általános hivatkozásra tehát akkor lehet szükség, ha sem a rugalmas, sem a merev hivat
kozás nem alkalmazható, ám a hivatkozás nem küszöbölhető ki.

Példák:

„Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél 
és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.”
„Felhatalmazást kapnak a Kormány tagjai, hogy a támogatások kifizetésének részletes 
szabályait rendeletben állapítsák meg.”

A	jogszabály	tervezete	nem	hivatkozhat	a	„külön”	jelző	alkalmazásával	más	jogsza-
bályra	sem	általánosan,	sem	a	jogszabály	típusának	meghatározásával.79

Sajnos a Jszr. tilalma ellenére nem ritka, hogy a jogszabály „külön jogszabály”, „külön 
törvény” stb. megfogalmazásokkal él. Ez lényegében annyit jelent, hogy a jogalkotó tisz
tában van vele: az adott jogszabály szabályozási tárgykörét érintően más jogszabályok is 
hatályban vannak, és azok eltérő szabályokat is tartalmazhatnak, ám ezek összegyűjtésével 
„nem fárad”, azt a jogalkalmazóra vagy a jogszabály címzettjeire bízza. Egy ilyesfajta „fel
adat” végrehajtása egy nem jogvégzett hatósági ügyintézőnek vagy különösen adott esetben 
a jogban kellően nem is jártas „átlagembernek” gyakran megoldhatatlan problémát jelent. 
Ehhez képest egy merev, de legalább egy rugalmas hivatkozás is több segítséget nyújt.

Helyes tehát, hogy a Jszr. tiltja ezt a gyakorlatot – és helytelen, hogy a gyakorlat to
vábbra is figyelmen kívül hagyja ezt a tilalmat.80

78 Jszr. 22. § (2) bekezdés
79 Jszr. 22. § (3) bekezdés
80 Lásd ehhez még: Horváth Attila (2012): Kisbetűk, alcímek, rövidítések: a jogszabály-szerkesztés aprómun

kája. Kodifikáció, 1. évf. 1. sz. 50.; 43–57.
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A tömegesen előforduló példákból néhány:

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
„30. § (3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan fel
használása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány által 
külön jogszabályban meghatározottak szerint, míg a (2) bekezdés esetében az állam
háztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési 
kötelezettség.”
„7. melléklet 14. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a külön jogszabályban meg
határozott alsó határ.”

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
„335. § (5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének teljesítésére 
kötelezett tájékoztatja a felhasználókat a tartalom eltávolításának vagy a tartalomhoz 
hozzáférés megakadályozásának a jogalapjáról. A tájékoztatás tartalmát külön jog-
szabály határozza meg.”

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
„30. § A KSH a halottvizsgálattal kapcsolatos eljárásra vonatkozó külön jogszabályok 
szerint jogosult a halottvizsgálattal kapcsolatos adatokat egyedi azonosításra alkalmas 
módon átvenni és kezelni.”
(Itt a „külön” jelző felesleges is, hiszen valójában rugalmas hivatkozást alkalmaz.)

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének 
és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól
„15. § (1) A tevékenységi engedélyben kötelezni kell az engedélyest a haditechnikai 
terméket külön jogszabály szerint jelölő, valamint a gyártót egyértelműen azonosító 
jelzés és adatnyilvántartás alkalmazására.”

2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
„52. § (3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan 
tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű 
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.”
(Itt a „külön” jelző ugyancsak felesleges, hiszen valójában rugalmas hivatkozást alkalmaz.)

A	jogszabály	tervezete	nem	tartalmazhat	olyan	rendelkezést,	amely	kizárólag	álta-
lános	hivatkozást	tartalmaz.81

Nyilvánvaló, hogy egy kizárólag általános hivatkozást tartalmazó rendelkezés va
lójában nem ad támpontot arra nézve, hogy hol kereshetjük, és miképp valósítható meg 
a norma által előírt követendő magatartás. Ebből következően a „külön jogszabályban 
meghatározott egyéb, külön jogszabály szerint ellátandó feladatok”, „a törvényben erre 

81 Jszr. 22. § (4) bekezdés
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felhatalmazott szerv által külön rendelet szerint alkalmazható további jogkövetkezmények” 
és ehhez hasonló megfogalmazások alkalmazása helytelen és kerülendő.

VII.4.4. A különböző hivatkozási formák együttes alkalmazása

A szabályozási cél megvalósítása érdekében előfordulhat, hogy a három hivatkozási forma 
közül kettőt egyidejűleg kell alkalmazni. Logikailag ez háromféle módon lehetséges:

 – merev és rugalmas hivatkozás,
 – általános és merev hivatkozás,
 – általános és rugalmas hivatkozás

együttes alkalmazása útján.

Merev	és	rugalmas	hivatkozás	egy	hivatkozásban	úgy	alkalmazható	együtt,	hogy	
a	hivatkozás	a	jogszabályt	merev	hivatkozással,	a	hivatkozni	kívánt	rendelkezést	vagy	
jogintézményt	rugalmas	hivatkozással	tartalmazza.82

Példák:

„a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott öröklési 
szabályok alapján”

„a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény felmondásra vonatkozó rendel
kezéseinek alkalmazásával”

Ha	a	jogszabály	tervezete	rugalmasan	hivatkozik	valamely	rendelkezésre,	arra	a	jog-
szabály	tervezetében	nem	lehet	mereven	hivatkozni.83

A Jszr. megköveteli, hogy ha egy rendelkezésre már rugalmas hivatkozás történt, az egész 
jogszabály tervezete következetesen alkalmazza ezt a megoldást.

Nem	értelmezhető,	így	a	Jszr.	szerint	kizárt	általános	és	merev	hivatkozás	együttes	
alkalmazása.84

Általános	és	rugalmas	hivatkozás	egy	hivatkozásban	úgy	alkalmazható	együtt,	hogy	
a	hivatkozás	a	jogszabályt	általános	hivatkozással,	az	általánosan	hivatkozott	jogsza-
bály	rendelkezését	rugalmas	hivatkozással	tartalmazza.85

Ebben az esetben valójában a hivatkozott jogszabályok száma, pontos köre nem ismert, 
azonban a szabályozási tárgykör „összekapcsolja” őket, így az erre vonatkozó hivatkozás 
értelmezhető.

82 Jszr. 23. § (1) bekezdés
83 Jszr. 23. § (2) bekezdés
84 Jszr. 23. § (3) bekezdés
85 Jszr. 23. § (4) bekezdés
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Példák:

„Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kor-
mányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet 
a hatóság kérelemre hitelesít.”

„A hatóság a hatásköre gyakorlása során a jogszabályban meghatározott határidőn 
belül jár el.”

VII.4.5. Hivatkozás jogintézményre

Egy	jogszabályban	valamely	jogintézményre	hivatkozni	a	jogintézmény	egyértelmű	
megjelölésével	kell.86

A Jszr. megengedi, hogy jogszabályok vagy szerkezeti egységek mellett konkrét jogintéz
ményekre (például öröklés, elévülés, tulajdon, birtok) is történjen hivatkozás.

A	jogintézményt	meghatározó	jogszabályra	vagy	annak	szerkezeti	egységére	vonatkozó	
hivatkozás	csak	akkor	foglalható	a	jogintézményre	való	hivatkozásba,	ha	a	jogintéz-
mény	más	jogintézményektől	e	hivatkozás	nélkül	nem	határolható	el.87

Míg a jogintézmények egy része csak egy-egy jogszabályban jelenik meg (mert jellemzően 
csak egy-egy jogágra jellemző), addig számos olyan jogi fogalom is létezik, amelyek több 
jogszabályban is megtalálhatók, és értelmezési tartományukat a szabályozási környezet, 
a jogági jellegzetességek is nagyban meghatározzák. Ilyen esetben az előzőekben is foglalt 
egyértelmű megjelölés követelményét teljesíthetjük azáltal, hogy a jogintézményt megha
tározó jogszabályt vagy szerkezeti egységet is megjelöljük a hivatkozásban.

Példák:

„az elővezetés szabálysértési törvényben foglalt szabályai alapján” (Mivel az előveze
tésről – egyebek mellett – a Rendőrségről szóló törvény is rendelkezik.)

„a végrehajtás foganatosítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni” (Mivel a végrehajtás szabályozása minden eljárási 
törvényben más- és másféle.)

Ha	a	jogszabály	tervezetének	egy	szerkezeti	egységében	foglalt	szabály	része	egy	
más	jogszabályban	vagy	más	szerkezeti	egységben	szabályozott	jogintézmény,	akkor	

86 Jszr. 24. § (1) bekezdés
87 Jszr. 24. § (2) bekezdés
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a	jogintézményt		szabályozó	jogszabály	vagy	szerkezeti	egység	e	tekintetben	nem	hi-
vatkozhat	a	jogintézményre	hivatkozó	jogszabályra	vagy	szerkezeti	egységre.88

Ez a szabály tulajdonképpen az egymásra történő kölcsönös, felesleges hivatkozást kívánja 
megelőzni.

Helytelen példa:

(az országos tisztviselőkről szóló törvény:)
„A fegyelmi eljárások lefolytatására a versenyszféra dolgozóinak jogállásáról szóló 
törvény szabályait kell alkalmazni.”

(a versenyszféra dolgozóinak jogállásáról szóló törvény:)
„A fegyelmi eljárások lefolytatásának szabályai minden dolgozó ügyében alkalma
zandók, ideértve az országos tisztviselőket is.”

(A második törvényi hivatkozás elhagyható.)

A	jogszabály	tervezetében	egy	másik	jogszabályra,	egy	másik	szerkezeti	egységre	vagy	
egy	jogintézményre	úgy	is	lehet	hivatkozni,	hogy	a	hivatkozást	tartalmazó	szabály	
az	adott	jogszabályban,	szerkezeti	egységben	foglalt	vagy	a	hivatkozott	jogintézményre	
vonatkozó	rendelkezések	alkalmazásáról	rendelkezik.89

A felesleges ismétlések elkerülésére szolgál ez a szabály, amikor kimondja, hogy másik 
jogszabály, szerkezeti egység vagy jogintézményre vonatkozó szabályozás szövegének idé
zése helyett annak (adott esetben akár nem teljes körű) alkalmazásáról lehet rendelkezni.

Példa:

„Ha e törvény vagy adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megálla
pító törvény másként nem rendelkezik, az adóügyekben a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

„Ha az eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos 
minősítésének jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell.”

E szabály alkalmazása során azonban a Jszr. bizonyos megszorításokat is tartalmaz. Ha 
ugyanis az ilyen módon hivatkozni kívánt rendelkezések az adott jogintézményre vagy 
szabályozott életviszonyra nem alkalmazhatóak teljes körűen, nem lehet a rendelkezések 
értelemszerű vagy megfelelő alkalmazásáról vagy arról rendelkezni, hogy a rendelkezések 
irányadóak, hanem az eltéréseket a hivatkozó jogszabály tervezetében egyértelműen meg 

88 Jszr. 24. § (3) bekezdés
89 Jszr. 24. § (4) bekezdés
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kell jelölni.90 (Kivéve, ha a hivatkozni kívánt rendelkezések közül egyesek nyilvánvalóan 
nem alkalmazhatóak az adott jogintézmény vagy szabályozni kívánt életviszony tekinte
tében, mert ilyenkor erről nem kell külön rendelkezni.)91

Ez a szabály a jogalkalmazó vagy a jogszabály címzettje tehermentesítését szolgálja, 
azaz csökkenteni kívánja az eltérő értelmezésekből adódó bizonytalanságot, és ehhez 
kapcsolódóan azt is, hogy a jogszabály értelmezése során – adott esetben – egy-egy jog
alkalmazó szervnél is teljesen eltérő értelmezési gyakorlat alakuljon ki. Ennek ellenére 
a hatályos jog rendkívül széles körben alkalmazza a tiltott formulákat.

Néhány helytelen példa:

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
„10. § Az adóügyben eljáró adópolitikáért felelős miniszterre, illetve az adó- és vám
hatóságot irányító miniszterre e törvénynek az adóhatóságra vonatkozó rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell.”

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről
„47. § (5) A kizárás e törvényben nem szabályozott eseteire a büntetőeljárásról szóló 
törvény kizárásra vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.”
„64. § (7) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szakértőkre az igazságügyi 
szakértői tevékenységről szóló törvény rendelkezései irányadók.”

Helyes példa:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
„55. § (2) […] Az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes 
szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni.” (Az eltérést konkrétan meghatározza.)

VII.4.6. Hivatkozás államigazgatási szervre

A	törvény	 tervezetében	 feladat-	 és	hatáskör	címzettjeként	az	államigazgatási	
szervet	–	a	Kormány,	a	Miniszter	elnökség,	a	minisztérium,	az	önálló	szabályozó	szervek,	
az	autonóm	államigazgatási	szervek,	a	rendvédelmi	szervek	és	a	kormányhivatal	ki-
vételével	–	köznévvel	kell	megjelölni,	és	szükség	szerint	törvényi	felhatalmazást	kell	
biztosítani	a	Kormány	részére,	hogy	a	köznévi	formában	megjelölt	szervet	rendeletben	
jelölje	ki.92

Az államigazgatási szervek vonatkozásában a kiindulópont a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 

90 Jszr. 24. § (5) bekezdés
91 Jszr. 24. § (6) bekezdés
92 Jszr. 25. § (1) bekezdés
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XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), amelynek 1. § (2) bekezdése tételesen felsorolja 
a Magyarországon létrehozható központi államigazgatási szervek típusait.93 Államigazgatási 
szervként tehát csak ezen szervek, illetve az ezek alárendeltségében (irányítása alatt) álló, 
úgynevezett dekoncentrált (területi, helyi) államigazgatási szervek94 működhetnek.95

A Jszr. idézett szabálya kizárólag a törvények tervezeteire vonatkozik. A szabály tehát 
kimondja, hogy bizonyos államigazgatási szerveket köznévvel és nem tulajdonnévvel kell 
megjelölni.96

A rendelkezés alapvető indoka a Kormány szervezetalakítási szabadságának biztosítása: 
az egyes közigazgatási szervek tulajdonnévvel történő konkrét törvényi említése az elneve
zések, illetve a feladat- és hatáskörök változtatása esetén mindig törvénymódosítást igényelne. 
2006 után ez a – korábban egyébként általánosnak mondható – gyakorlat megszűnt.97 Jelenleg 
az államigazgatási szervek jelentős részének a törvények kizárólag a feladat- és hatáskörét 
adják meg, a konkrét szervek kijelölését pedig a Kormány rendeletben valósítja meg.

Példa:

1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
„64. § (2) A légiközlekedési baleset, a súlyos repülőesemény, a repülőesemény szakmai 
vizsgálatát külön törvény rendelkezései alapján a közlekedésbiztonsági szerv végzi.”
„73. § (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
[…]
c) a közlekedésbiztonsági szervet vagy szerveket…”

93 Idetartoznak a következők: a központi kormányzati igazgatási szerv, az önálló szabályozó szerv, az autonóm 
államigazgatási szerv, valamint a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. A felsorolást to
vább konkretizálja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), amelynek 
2. § (2) bekezdése felsorolja a központi kormányzati igazgatási szerveket. E körbe tartozik a Kormány, 
a Miniszterelnöki Kormányiroda, a minisztérium, a kormányzati főhivatal és a központi hivatal.

94 Általános hatáskörrel a fővárosi, megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok, különös hatáskörrel 
pedig néhány további szervtípus (például a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal regionális igazgatóságai, 
a megyei rendőr-főkapitányságok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok stb.) rendelkeznek.

95 Értelemszerűen nem tartoznak e körbe a helyi önkormányzatok és azok szervei, mivel azok a közigazgatás 
másik nagy alrendszeréhez tartoznak.

96 Sajnos a Jszr. idézett bekezdésének a Ksztv. változásaihoz és a Kit.-hez történő „igazítására” egyelőre nem ke
rült sor. A Miniszter elnökség külön említése felesleges, mivel már az is minisztériumként működik; a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Miniszter elnöki Kormányiroda „átvezetése” pedig vélhetőleg egyszerűen 
elmaradt. A korábbi (központi) kormányhivatalok új elnevezése kormányzati főhivatal, a kormányhivatal 
elnevezés kizárólag a területi államigazgatásban maradt meg. (Egyebekben a kiolvasható eredeti szándék 
bizonyára az volt, hogy mivel az alkotmányi/törvényi szinten meghatározott szervek elnevezésével kapcso
latban a Kormánynak nincs hatásköre, az az Ország gyűlést illeti. Időközben azonban már például központi 
hivatal is létrehozható törvényben – lásd a Kit. 37. §-át.)

97 Jelentős problémát jelentett a jogbiztonság szempontjából is, hogy a konkrét szervek elnevezésének változásai 
esetén gyakran csak úgynevezett sommás módosításokat hajtottak végre, azaz nem módosították az összes 
törvényt (jogszabályt), amely az elnevezést tartalmazta, hanem ezt egyetlen utaló jellegű szabállyal „oldották 
meg”. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 186. § (1) bekezdése például eredetileg így ren
delkezett: „Ahol jogszabály Hírközlési Felügyeletet, Hírközlési Főfelügyeletet, Hírközlési Főfelügyelet területi 
szerveit, Hírközlési Területi Hivatalt említ, ott a Nemzeti Hírközlési Hatóságot kell érteni.” Ezáltal azonban 
a – formailag nem módosított – korábban kiadott jogszabályok továbbra is a régi elnevezéseket tartalmazták, 
így végső soron nem a valóságos helyzetet tükrözték.
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A felhatalmazás alapján a Kormány megalkotta az állami közlekedésbiztonsági szerv 
kijelöléséről szóló 391/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletet, amelynek 1. §-a  szerint:
„A Kormány az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események 
szakmai vizsgálatára és tematikus vizsgálatára állami közlekedésbiztonsági szervként 
a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki, aki országos illetékességgel jár el.”

A Jszr., mint látható, bizonyos kivételeket is meghatároz a köznévi megjelölések kötelezettsége 
alól. Ezek indoka az adott szervek sajátos jogállása lehet:

1. A Kormány a közigazgatás csúcsszerve, az Alaptörvény is konkrétan nevesíti.
2. A Miniszter elnökség sajátos jogállású, bizonyos körben koordinációs feladatokat is 

ellátó minisztérium,98 a „kormányzati központ” része.99

3. A minisztérium ugyancsak olyan szervtípus, amelyet az Alaptörvény konkrétan 
megnevez, és kimondja, hogy a minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik.100 Ennek 
ellenére a minisztériumok tulajdonnévi elnevezése valójában kivételes, főszabályként a mi
nisztereket feladat- és hatáskörük alapján, a minisztériumokat pedig a feladatkör szerint 
megjelölt miniszter által vezetett minisztériumként kell megjelölni (lásd alább).

4. Az önálló szabályozó szervek és az autonóm államigazgatási szervek nem állnak 
a Kormány irányítása alatt, autonómiájuk miatt feladat- és hatásköreiket csak az Ország gyűlés 
szabályozhatja, így törvényi nevesítésük indokolt.101

5. A rendvédelmi szervek közül egyeseket az Alaptörvény,102 másokat törvény nevez 
meg, feladat- és hatásköreiket alapvetően törvények szabályozzák.103

6. A korábbi (központi) kormányhivatalokat – jelenlegi kormányzati főhivatalokat – 
az Ország gyűlés hozza létre, megnevezésük is törvényekben szerepel.104

98 Valójában, mint fentebb említettük, a Miniszter elnökség külön történő említése vélhetőleg felesleges. A Jszr. 
korábbi szövegében azért szerepelt, mert 2010 és 2014 között különleges jogállású központi államigazgatási 
szerv volt, a Ksztv. önálló szervtípusként említette (vezetője államtitkár volt). 2014 óta azonban minisztériumi 
jogállású szerv lett, vezetője miniszter. Emellett 2015 óta már egy másik, általános politikai koordinációs fel
adatokat ellátó minisztérium is működik (a Miniszter elnöki Kabinetiroda), 2018 óta pedig a Miniszter elnöki 
Kormányiroda mint sajátos jogállású központi államigazgatási szerv is „csatlakozott” e körhöz.

99 Lásd a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Statútumrendelet) II. Fejezetét. A Kormányzati Központ részei: a Miniszter elnöki Kormányiroda (a miniszter
elnök kormányzati igazgatási munkaszervezete), a Miniszter elnöki Kabinetiroda (a miniszterelnök politikai 
munkaszervezete), valamint a Miniszter elnökség.

100 Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdés
101 Lásd felsorolásukat a Ksztv. 1. § (3) és (4) bekezdésében.
102 Az Alaptörvény 46. cikke szól a rendőrségről és a nemzetbiztonsági szolgálatokról. 
103 Lásd a következő szervezeti törvényeket:

 – 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről,
 – 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről,
 – 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí

tásáról,
 – 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról.

104 Lásd felsorolásukat a Kit. 2. § (3) bekezdésében. Mint fentebb is említettük, sajnos a Jszr. szóhasználata nem 
követi a Ksztv. változásait és a Kit. új szabályait. A kormányhivatal elnevezés ma már kizárólag a fővárosi 
és megyei illetékességű, általános hatáskörű területi államigazgatási szervekre alkalmazandó.



210 Jogalkotástan

A	törvény	tervezetében	a	minisztert	a	feladatköre	szerint	kell	megjelölni.	Más	jogszabály	
tervezetében	a	minisztert	a	feladatköre	szerint	kell	megjelölni,	kivéve,	ha	a	szabályozás	
célja	így	nem	biztosítható.105

A fent említett szabályhoz képest tulajdonképpen a Jszr. jelen előírása tekinthető elsődle
gesnek: minisztériumok megjelölése helyett a minisztereket kell feladatkörük szerint em
líteni.106 Ez az előírás már nem kizárólag törvényekre, hanem főszabályként valamennyi 
jogszabályra kiterjed.

Az 1990 utáni időszakban – egyébként egészen 2014-ig  – jellemző volt az a megoldás, 
hogy a minisztériumok felsorolásáról szóló törvények (vagy azok módosításai) jellemzően 
négyévenként különböző sommás módosítási megoldásokkal rendelkeztek a jogutódlásról.107 

105 Jszr. 25. § (2) bekezdés
106 A Kormány tagjainak feladat- és hatásköreit a Statútumrendelet részletesen szabályozza.
107 Olyan megfogalmazásokkal, mint: „ahol jogszabály az X minisztériumot említi, ott adott hatáskörök te

kintetében az Y, más hatáskörök tekintetében pedig a Z minisztériumot kell érteni.” Ezek a módosítások 
a jogbiztonság ellen hatottak, a jogszabályok tartalmának értelmezhetőségét rontották (lényegében a korábbi 
jogszabály szövegébe foglalt szerv helyett más szervek látták el a feladat- és hatásköröket, azaz a korábbi 
jogszabály hatályos szövege itt sem fedte a valós elnevezéseket). A Magyar Köztársaság minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény 2. §-a  például így rendelkezett:

 „2. § Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály
a) Egészségügyi Minisztériumot, egészségügyi minisztert, valamint – a munkaügyi feladatokat ki

véve – Szociális és Családügyi Minisztériumot, szociális és családügyi minisztert említ, ott Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Minisztériumot, egészségügyi, szociális és családügyi minisztert,

b) Környezetvédelmi Minisztériumot, környezetvédelmi minisztert, valamint – a vízügyi feladatkör te
kintetében – Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi minisztert említ, ott 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, környezetvédelmi és vízügyi minisztert,

c) a munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai feladatkör tekintetében Gazdasági Minisztériumot, gazdasági 
minisztert, illetőleg Szociális és Családügyi Minisztériumot, szociális és családügyi minisztert, továbbá 
a felnőttképzés tekintetében Oktatási Minisztériumot, oktatási minisztert említ, ott Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztériumot, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert,

d) a közlekedési feladatkör tekintetében Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, közlekedési és vízügyi 
minisztert említ, ott Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert,

e) If júsági és Sportminisztériumot, if júsági és sportminisztert említ, ott Gyermek-, If júsági 
és Sportminisztériumot, gyermek-, ifjúsági és sportminisztert,

f) az építésügy ágazati irányításával kapcsolatosan Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, 
földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert említ, ott Belügyminisztériumot, belügyminisztert,

g) a lakásgazdálkodás, lakáspolitika tekintetében Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert említ, ott 
Belügyminisztériumot, belügyminisztert,

h) Gazdasági Minisztériumot, gazdasági minisztert említ, ott – az ezen § c), g) és i) pontjában foglalt fel
adatköröket kivéve – Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, gazdasági és közlekedési minisztert,

i) a területfejlesztésért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztériumot, minisztert 
említ, ott a Miniszter elnöki Hivatalt vezető minisztert,

j) kincstári vagyonért felelős minisztert, valamint privatizációért felelős minisztert említi, ott a pénzügy
minisztert,

k) a hírközlési és az informatikai feladatokkal kapcsolatban a Miniszter elnöki Hivatalt vezető minisz
tert és az Informatikai Kormánybiztosságot említi, ott – a kormányzati informatikai feladatokat ki
véve – az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, informatikai és hírközlési minisztert,

l) polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisztert, a Határon Túli Magyarok Hivatalának, vala
mint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak felügyeletét ellátó minisztert, továbbá az egyházügyi fel
adatok kormányzati irányításáért felelős minisztert említ, ott a Miniszter elnöki Hivatalt vezető minisztert

 kell érteni.”
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2014 óta a minisztériumok felsorolásáról szóló törvények – helyesen – már egyszerűen csak 
utalnak a Statútumrendeletre.108

A	miniszter	feladatkörét	vagy	a	miniszter	feladat-	és	hatásköréről	szóló	kormányrende-
letben	(a	Statútumrendeletben)	meghatározott	feladatkörök	szerint,	vagy	–	ha	ez	nem	
lehetséges	–	bármely	más	törvényen	vagy	kormányrendeleten	alapuló	feladatköre	szerint	
kell	megjelölni.109

A Statútumrendelet [jelenleg: a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet] a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét a legapróbb részletekig 
rendezi, tehát általában elegendő az abban foglalt feladatkör megjelölése. Kivételes esetben 
előfordulhat, hogy a feladatkört más törvény vagy kormányrendelet jelöli meg.

Példák a Statútumrendelet szerinti feladatkörök megjelölésére:
Törvényi szabály:
„A perben felperesként az önkormányzat képviselő-testülete, alperesként a Kormány 
vesz részt. A Kormányt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter képviseli.”
A hatályos Statútumrendelet szerint jelenleg a feladatkört a belügyminiszter gyakorolja.

Törvényi szabály:
„A köztársasági elnök – az állampolgársági ügyekért felelős miniszter előterjeszté
sére – felmentést adhat a honosítás további feltételei alól.”
A hatályos Statútumrendelet szerint jelenleg a feladatkört a Miniszter elnökséget vezető 
miniszter gyakorolja.

Törvényi szabály:
„A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjét és a helyettesítésére jogosult személyt az igaz-
ságügyért felelős miniszter normatív utasításban jelöli ki.”
A hatályos Statútumrendelet szerint jelenleg a feladatkört az igazságügyi miniszter 
gyakorolja.

Jogszabály	tervezetében	a	minisztériumot	a	feladatköre	szerint	megjelölt	miniszter	által	
vezetett	minisztériumként	kell	megjelölni,	kivéve	a	költségvetésről	(zárszámadásról),	
a	minisztériumok	felsorolásáról	vagy	e	felsorolt	törvények	módosításáról	szóló	törvény	
tervezetét,	valamint törvény	kivételével	az	olyan	jogszabály	tervezetét,	amelyben	a	sza-
bályozás	célja	így	nem	biztosítható.110

Amint erre fentebb is utaltunk, a Jszr. nem zárja ki a minisztérium konkrét tulajdonnévi 
nevesítését [25. § (1) bekezdés], azonban ezt mégis kivételesnek kell tekinteni, a főszabály 
ugyanis a Jszr. jelen rendelkezésében olvasható, és ez valamennyi jogszabálytípusra irányadó. 

108 Lásd a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2. § (1) bekezdését vagy 
a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2018. évi V. törvény 3. §-át.

109 Jszr. 25. § (3) bekezdés
110 Jszr. 25. § (4) bekezdés
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A  kivételek közül értelemszerű, hogy a költségvetési (zárszámadási) és a minisztériumok fel
sorolásáról szóló törvények tervezeteiben a konkrét nevesítés nem nélkülözhető. Rendeletek 
esetében azonban a tulajdonnévvel történő megnevezés csak akkor lehetséges, ha a szabá
lyozás célja másként nem biztosítható. Említést érdemel továbbá, hogy konkrét feladat- és ha
táskörök gyakorlójaként minisztériumra hivatkozni általában helytelen, a feladat- és hatás
köröket ugyanis a szerv vezetője, a miniszter gyakorolja.111

Példák:

„…az adóhatóság a támogatás összegét honlapján közzéteszi, továbbá a dokumentu
mokat a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium rendelkezésére bocsátja…”

„…a katonai rendészet feladata a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisz-
térium állami vezetőinek személyi kísérése…”

„…a vezető megválasztására irányuló pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója írja 
ki, és köteles a pályázati felhívást a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisz-
térium honlapján közzétenni…”

VII.4.7. Hivatkozás nemzetközi szerződésre, az Európai Unió jogi aktusára vagy 
egyéb uniós jogforrásra

A nemzetközi és uniós jogi normákra történő hivatkozás szabályait a Jszr. 12. alcíme, 
valamint 1. mellékletének 5. pontja igen részletesen rendezi. Figyelemmel arra, hogy a hi
vatkozott jogforrások alapját nem a magyar jogalkotó által elfogadott normák képezik,112 
a vonatkozó rendelkezések közül most csak a legfontosabbakat foglaljuk össze.

VII.4.7.1. Bevezetés

VII.4.7.1.1. A nemzetközi szerződés

A nemzetközi szerződéseket jellemzően államok (kivételesen esetleg még a nemzetközi jog 
más, sajátos alanyai113) hozzák létre akaratmegegyezésük útján. Ezek vagy kétoldalú (bi-
laterális), vagy többoldalú (multilaterális) szerződések. A nemzetközi szerződésnek számos 
fajtája lehet (például szerződés, egyezmény, megállapodás, konkordátum, alapokmány, 

111 Egyebekben is a Ksztv. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy ha jogszabály a központi államigazgatási szervnek 
címez hatáskört, azt a szerv vezetője gyakorolja.

112 Lásd még tankönyvünk IV. fejezetének utolsó pontját.
113 Ilyen például az Apostoli Szentszék vagy a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottsága.
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jegyzőkönyv stb.), a konkrét elnevezéstől függetlenül a Jszr. által alkalmazott egységes 
kifejezés a nemzetközi szerződés.114

Indokolt utalni rá, hogy az Alaptörvény Q) cikke alapján Magyarország nemzetközi 
jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog 
összhangját. Míg Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, 
addig a nemzetközi jog más forrásai (így a nemzetközi szerződések) jogszabályban történő 
kihirdetésükkel (úgynevezett transzformáció útján) válnak a magyar jogrendszer részévé.

VII.4.7.1.2. Az uniós jog

Az Európai Unió (ideértve jogelődjeit, a közösségeket is) sajátos nemzetközi jogi jogalany, 
amelyben a tagállamok – az Unió intézményei, szervei útján – önálló, sui generis jogrend
szert is létrehoztak, sajátos jogforrásokkal. Az Unió fő kötelező (másodlagos) jogforrásai 
a rendelet, az irányelv és a határozat, míg nem kötelező jogforrásai az ajánlások és a vé-
lemények. Fontos megemlíteni, hogy az Unió (illetve jogelődjei) létrejöttét is nemzetközi 
(úgynevezett alapító) szerződések biztosították, az Unió ma is köthet nemzetközi (például 
kereskedelmi) szerződéseket, emellett az Unió bővítését is nemzetközi (úgynevezett csat
lakozási) szerződések útján lehet biztosítani.

Az Unió (és jogelődjei) vonatkozásában a három legelső alapító szerződés a következő volt:
 – az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásáról szóló szerződés (ESZAK-szer

ződés, Párizs, hatályba lépett 1952-ben),
 – az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló szerződés (EGK-szerződés, 

Róma, hatályba lépett 1958-ban),
 – az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés (EURATOM-

szerződés, Róma, hatályba lépett 1958-ban).

A későbbi évtizedekben a három alapító szerződés módosításaira is több ízben sor került, 
ugyancsak nemzetközi szerződések keretében:

 – Egyesítési (Fúziós) Szerződés (Brüsszel, hatályba lépett 1967-ben),
 – Egységes Európai Okmány (Luxembourg, hatályba lépett 1987-ben),
 – az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés (Maastricht, hatályba lépett 1993-ban),115

 – Amszterdami Szerződés (hatályba lépett 1999-ben),
 – Nizzai Szerződés (hatályba lépett 2003-ban),
 – Lisszaboni Szerződés116 (hatályba lépett 2009-ben).

Mint látható, az alapító szerződések közül a legutolsó a Lisszaboni Szerződés volt, amely 
ugyanakkor radikálisan átalakította az Európai Unió addigi szerkezetét és jogállását.

114 A nemzetközi szerződések jellegéről, felosztásáról lásd például Kovács Péter (2016): Nemzetközi közjog. 
3., átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, Osiris Kiadó. 102–105. 

115 A Maastrichti Szerződés az Európai Gazdasági Közösség elnevezését Európai Közösségre módosította.
116 Magyarországon történő kihirdetésére külön törvényben került sor: 2007. évi CLXVIII. törvény az Európai 

Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szer
ződés kihirdetéséről.
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A négy „nagy” alapító szerződés (ESZAK-, EGK-, EURATOM-, EU-szerződés) 
közül az ESZAK-szerződés már nincs hatályban, a másik három szerződés még igen, de 
ezek közül egynek a címét a Lisszaboni Szerződés módosította. A három hatályos alapító 
szerződés:

 – az Európai Unióról szóló szerződés (Maastrichti Szerződés),
 – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a korábbi EGK-, illetve EK-szer

ződés, Róma), valamint
 – az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés (EURATOM-szer

ződés, Róma).

A tagállamok 2000-ben  fogadták el az Európai Unió Alapjogi Chartáját, amely elfogadásakor 
egy sajátos politikai nyilatkozat volt, a Lisszaboni Szerződés azonban kimondta, hogy (2009-
től) jogi kötőereje azonos az alapító szerződésekéivel.

A tagállamok 2004-ben  elfogadták az Európai Unió új Alkotmányszerződését, amely 
az alapító szerződések helyébe lépett volna, azonban a ratifikációs folyamatok elakadása miatt 
ez a szerződés nem léphetett hatályba, így jogforrásként nem vehető számításba.

Az eredeti közösségek, majd az Unió tagállamainak létszáma az elmúlt évtizedek alatt 
folyamatosan bővült. A hat alapító államhoz képest az Uniónak ma már 28 tagállama van.117 
A Magyar Köztársaság csatlakozására 2004. május 1-jével került sor, e napon lépett hatályba 
az a csatlakozási szerződés, amely – egyebek közt – hazánk uniós tagságát is lehetővé tette.118

Az uniós jogban az alapító nemzetközi szerződéseket (illetve a módosító és csatlako
zási szerződéseket) az uniós jog elsődleges forrásainak, míg az Unió intézményei és szervei 
által kibocsátott jogforrásokat (rendelet, irányelv, határozat stb.) másodlagos jogforrásoknak 
nevezzük.

Az Alaptörvény E) cikke szerint Magyarország az Európai Unióban tagállamként való 
részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok 
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő 

117 A kézirat lezárásakor ugyanakkor folyamatban van az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történő 
kilépése.

 Az integráció, az alapító szerződések és a csatlakozások történetéhez lásd például Horváth Zoltán (2011): 
Kézikönyv az Európai Unióról. 8., átdolgozott, bővített kiadás. Budapest, HVG-ORAC. 21–77.; Szabó Marcel 
(2015): Az európai integráció története. In Osztovits András szerk.: EU-jog. 2., aktualizált és bővített kiadás. 
Budapest, HVG-ORAC. 27–58.

118 Az Európai Unió alapító szerződéseinek (ezek módosításainak), valamint a csatlakozási szerződésnek a ki
hirdetésére a 2004. évi XXX. törvénnyel került sor. Teljes megjelölése:

 2004. évi XXX. törvény
 a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol 

Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland 
Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai)

 és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, 
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák 
Köztársaság között,

 a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván 
Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 
Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak

 az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről.



215A jogszabályszerkesztésre vonatkozó általános rendelkezések

egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyako
rolhatja. E hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető 
jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, 
népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendel
kezési jogát. A fenti keretek között az Európai Unió joga megállapíthat általánosan kötelező 
magatartási szabályt.

Az uniós jog jelentős részben közvetlenül hatályos és alkalmazandó, valamint elsődleges 
a tagállami joghoz képest. Az uniós jogszabály az Európai Unió hivatalos lapjában történt 
kihirdetésével kötelezővé válik, így azt külön tagállami aktussal kihirdetni/közzétenni (transz-
formálni) nem kell. Az irányelvek esetében ugyanakkor az abban foglalt célok eléréséhez 
szükséges lehet a tagállami jog bizonyos mértékű megváltoztatása, esetleg új jogszabályok 
megalkotása (az irányelv úgynevezett átültetése, implementációja érdekében).

VII.4.7.2. A Jszr. szabályai

A Jszr. kimondja, hogy ha	jogszabály	tervezete	nemzetközi	szerződésre,	az	Európai	
Unió	 intézményei	 által	 az	 Európai	Unió	működéséről	 szóló	 szerződés	 vagy	
az	Euró	pai	Atomenergia-közösség	létrehozásáról	szóló	szerződés	alapján	elfogadott	
jogi	aktusra,	vagy	a	fentiek	szerkezeti	egységére	hivatkozik,	az	általános	hivatkozási	
szabályokat	a	12.	alcímben	foglalt	eltérésekkel	kell	alkalmazni.119

Ebből következően a hivatkozás eddig ismertetett szabályai – például a három fő típus alkal
mazhatósága – ebben a körben is irányadók. Kivételt jelent például, hogy uniós jogi aktusra 
főszabályként merev hivatkozást kell alkalmazni.120

Az alapító szerződésekre vonatkozó merev hivatkozások esetében a Jszr. a megjelölésre 
és rövid megjelölésre vonatkozóan a következő formulákat rendeli alkalmazni:

 – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz),
 – az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés (EAKSz),
 – az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz).121

A Magyar Köztársaság csatlakozását is megvalósító csatlakozási szerződés és az ahhoz csatolt 
okmány a következőképp hivatkozható mereven:

 – 2003. évi uniós csatlakozási szerződés,
 – 2003. évi uniós csatlakozási okmány.122

119 Jszr. 26. §
120 Jszr. 30. § (2) bekezdés
121 Jszr. 27. § (1)-(3) bekezdés
122 Jszr. 27. § (4)-(5) bekezdés
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A Jszr. tartalmazza továbbá a 2003 után kötött csatlakozási szerződések és okmányok, vala
mint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás123 merev hivatkozásának rendjét is. 
Ha a jogszabály tervezete az EUSz és az EUMSz, valamint az ezeket módosító vagy kiegészítő 
nemzetközi szerződések hatályos szövegét együttesen kívánja megjelölni, ezt „az Európai 
Unió alapját képező szerződések” formula alkalmazásával teheti.124

A fenti – európai uniós vonatkozásokkal rendelkező – nemzetközi szerződéseken kívüli, más 
nemzetközi szerződések merev hivatkozással történő megjelölésének rendje a következő sor
rend szerinti elemekkel lehetséges:

 – a nemzetközi szerződést kihirdető, a jogszabály típusának eszközhatározói raggal 
ellátott alakjával megjelölt jogszabály megjelölése,

 – a „kihirdetett” kifejezés,
 – a nemzetközi szerződés címe,
 – a „szóló” kifejezés és
 – a nemzetközi szerződés típusának megjelölése.125

(A kihirdető jogszabály tervezetének címében az első két elem nem szerepel.)126

Példák:

„…az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a gyermek jogairól szóló egyezményben…”

„…ha a kézbesítésre a 2005. évi XXXVI. törvénnyel kihirdetett, a polgári és kereske
delmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbe
sítéséről szóló egyezményt kell alkalmazni…”

A Jszr. alapján jogszabály	tervezetében	–	a	jogalkotásra	vonatkozó	európai	uniós	kö-
vetelményekre	utaló	rendelkezések	kivételével	–	uniós	jogi	aktusra	csak	akkor	lehet	
hivatkozni,	ha

 – az uniós jogi aktus által szabályozott körben a jogszabály rendelkezéseitől való el
térésre kell utalni, vagy

 – a jogszabály rendelkezése alkalmazásának feltételét valamely uniós jogi aktus vagy 
annak valamely rendelkezése határozza meg vagy tartalmazza.127

123 Kihirdetve:
 2006. évi CXXVI. törvény
 a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván 

Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 
Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak

 az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás,
 valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről.
124 Jszr. 28. §
125 Jszr. 29. § (1) bekezdés
126 Jszr. 29. § (2) bekezdés
127 Jszr. 30. § (1) bekezdés
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Mint arra fentebb is utaltunk, uniós jogi aktusok (ezekben szabályozott rendelkezések) ese
tében főszabályként a merev hivatkozás alkalmazható. Rugalmas vagy általános hivatkozásnak 
csak akkor van helye, ha a szabályozás célja másként nem érhető el.128

Ha mégis sor kerül általános hivatkozásra, annak formája a következő lehet:
 – az EUMSz alapján közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus (általában rendelet) 

esetében: „az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi ak
tusa”;

 – előre meg nem határozható típusú, az EUMSz alapján kötelező erővel rendelkező 
uniós jogi aktus esetében: „az Európai Unió kötelező jogi aktusa”.129

Példák:

„E törvény rendelkezéseit olyan kérdésekben kell alkalmazni, amelyek nem tartoznak 
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nem
zetközi szerződés hatálya alá.”

„A bíróság az ügygondnoki díj, a kirendelt szakértő díja és a külföldi kézbesítésnek 
az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi egyezmény szerinti költsége fe
dezetére előreláthatóan szükséges összeg letétbe helyezését köteles elrendelni.”

Az uniós jogi aktusok merev hivatkozás során történő megjelölésére a Jszr. kétféle lehetőséget 
nyújt: az úgynevezett teljes és az úgynevezett rövid megjelölést. A főszabály a rövid meg
jelölés, teljes megjelöléssel csak akkor lehet uniós jogi aktusra hivatkozni, ha az:

 – a záró rendelkezések között a jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelmé
nyekre utaló rendelkezésekben szerepel, vagy

 – más esetekben mindig a tervezet szövegében történő első hivatkozáskor.130

VII.4.8. Hivatkozás a jogszabály rendelkezéseitől való eltérésre

A hivatkozások egy jelentős része olyan, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabály adott ren
delkezésétől vagy rendelkezéseitől eltérő szabályok megalkotására kerüljön sor. Az eltérések 
magában a „megengedő” jogszabályban, de akár más jogszabály(ok)ban is megjelenhetnek.

A Jszr. szerint	adott	jogszabályon	belül,	ha	bekezdésnél	magasabb	szintű	szerkezeti	egység	
kizárólag	egy	bekezdésnél	magasabb	szintű	másik	szerkezeti	egységhez	képest	állapít	
meg	kivételes	szabályokat,	nem	az	általános	szabályok	között,	hanem	a	kivételes	szabá-
lyokat	megállapító	szerkezeti	egységben	kell	a	kivételre	hivatkozni.131

128 Jszr. 30. § (2) bekezdés
129 Jszr. 30. § (3) bekezdés
130 Jszr. 31. §. Az uniós jogi aktusok teljes és rövid megjelölésének részletszabályait a 32. § tartalmazza.
131 Jszr. 33. §
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Ez a szabály tulajdonképpen az egyszerűsítést szolgálja: ha egy szakasz (alcím, fejezet, rész, 
könyv) kizárólag egyetlen másik hasonló szerkezeti egységhez képest állapít meg kivétel
szabályokat, erre szükségtelen az általános szabályok közt külön hivatkozni.

Ha	a	jogszabály	tervezete	olyan	szabályt	tartalmaz,	amely	szerint	a	jogszabály	vagy	
annak	valamely	rendelkezése	csak	akkor	alkalmazandó,	ha	törvénnyel	kihirdetett	
nemzetközi	szerződés,	más	jogszabály	vagy	valamely	általános	hatályú,	közvetlenül	
alkalmazandó	uniós	jogi	aktus	azzal	ellentétes	rendelkezést	nem	tartalmaz,	akkor	az	el-
térést	megengedő	rendelkezésben	meg	kell	határozni,	hogy	milyen	típusú	jogszabályok	
és	a	jogszabály	mely	rendelkezésétől	vagy	rendelkezéseitől	térhetnek	el.	Ha	az	eltérés	
feltételekhez	kötött	vagy	korlátozott,	e	feltételeket	és	korlátokat	az	eltérést	engedő	ren-
delkezésben	kell	meghatározni.132

Példák:

„Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának 
napján kezdődik.”

„Ha törvény egyes perbeli cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél helyett az ál
tala vagy törvényes képviselője által meghatalmazott képviselője is eljárhat.”

„Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, 
feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül 
nem hárítják el.”

Ha	a	jogszabály	egy	szakasznál	magasabb	szintű	szerkezeti	egységétől	vagy	a	jogszabály	
minden	rendelkezésétől	el	lehet	térni,	a	jogszabály	tervezetében	a	szerkezeti	egység	első	
vagy	utolsó	szakaszában	vagy	a	jogszabály	általános	rendelkezései	között	kell	az	eltérés	
lehetőségét	megteremteni.133

Példák:

„MÁSODIK RÉSZ
A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása

17. § E RÉSZ rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha kormányrendelet másként nem 
rendelkezik.
18. § […]
19. § […]”

132 Jszr. 34. § (1) bekezdés
133 Jszr. 34. § (2) bekezdés
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„ELSŐ KÖNYV
A BÍRSÁGOK ALKALMAZÁSA
1. § […]
2. § […]
[…]
16. § E KÖNYV szabályaitól törvény – a kiszabható bírság felső határát kivéve – el
térhet.
MÁSODIK KÖNYV
AZ ELJÁRÓ SZERVEK KIJELÖLÉSE

17. § […]”

Több	bekezdésből	álló	szakasz	rendelkezéseitől	való	eltérést	engedő	rendelkezést	az	adott	
szakasz	első	vagy	utolsó	bekezdésében	vagy	önálló	szakaszban	kell	elhelyezni.134

Példák:

„1. § (1) E § rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha törvény vagy kormányrendelet 
másként nem rendelkezik.
(2) […]
(3) […]
(4) […]
(5) […]
(6) […]
2. § […]”
 
„1. § (1) […]
(2) […]
(3) […]
(4) […]
(5) […]
(6) E § rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha törvény vagy kormányrendelet más
ként nem rendelkezik.
2. § […]”

„1. § (1) […]
(2) […]
(3) […]
(4) […]
(5) […]
(6) […]
2. § Az 1. § rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha törvény vagy kormányrendelet 
másként nem rendelkezik.”

134 Jszr. 34. § (3) bekezdés
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Ha	az	egyetlen	mondatot	tartalmazó	bekezdésben	vagy	egyetlen	mondatot	tartalmazó	
szakaszban	foglalt	minden	rendelkezéstől	el	lehet	térni,	a	mondaton	belül	is	lehet	rendel-
kezni	az	eltérés	lehetőségéről.135

Példa:

„110. § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél azok 
felmerültek.”

A	jogszabály	tervezete	tartalmazhat	olyan	szabályt,	amely	a	jogszabály	saját	rendelkezé-
seinek	ad	lehetőséget	az	eltérésre.136

Ebben az esetben, mivel a jogszabály saját magának ad eltérési „engedélyt”, szükséges, 
hogy saját magára merev hivatkozást alkalmazzon.

Példa:

„Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a különleges tárgyaló testület határozatait egy
szerű szótöbbséggel hozza meg.”

Ilyen esetben különösen fontos a merev hivatkozás precíz megfogalmazása – ha az „e” szócska 
kimaradna, az általános hivatkozást jelentene, és más törvények számára biztosítana eltérési 
lehetőséget.

Ha	a	jogszabály	tervezete	olyan	szabályt	tartalmaz,	amely	a	jogszabály	egyes	szerkezeti	
egységeiben	foglalt	rendelkezésektől	való	eltérés	lehetőségéről	rendelkezik,	a	jogszabály	
tervezetében	meghatározhatóak	az	eltérés	feltételei	vagy	korlátjai.137

Példa:

„(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő 
viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a lé
tesítő okiratban – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – eltérhetnek e törvénynek a jogi 
személyekre vonatkozó szabályaitól.
(3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha
a) az eltérést e törvény tiltja; vagy
b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének 
jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet 
érvényesülését akadályozza.”

135 Jszr. 34. § (4) bekezdés
136 Jszr. 35. § (1) bekezdés
137 Jszr. 35. § (2) bekezdés
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Ha	a	jogszabály	tervezete	a	rendelkezéseitől	valamely	közhatalmat	gyakorló	személy	vagy	
szerv	számára	eltérést	engedélyez,	a	jogszabály	tervezetében	kell	meghatározni	az	eltérés	
tárgyában	való	döntés	során	mérlegelendő	szempontrendszert.138

A „közhatalmat” gyakorló személy vagy szerv definícióját a Jszr. nem tartalmazza. 
Ilyennek tekinthetők az állami szuverenitást (főhatalmat) megtestesítő állami szervek (a három 
klasszikus hatalmi ág szervei, a köztársasági elnök, az ügyészség, az Alkotmány bíróság stb.), 
illetve az ezekben dolgozó jogalkalmazók is (hatósági ügyintéző, bíró, rendőr, jegyző stb.). 
A közhatalmat gyakorló szerv vagy személy az állam nevében kötelező (normatív vagy egyedi) 
döntéseket hozhat, amelyek kikényszeríthetők.139

Ha a jogszabály tervezete eltérést enged valamely rendelkezésétől, az általában tágabb 
mérlegelési (végső soron akár diszkrecionális, azaz szabad belátáson alapuló), adott esetben 
méltányossági jogkört engedhet meg.140 Ha az eltérésnek semmilyen feltétele nincs, az szabad 
belátást tesz lehetővé, ami azonban jogállami keretek közt csak kivételes lehet (például rend
kívüli jogrendben, a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében stb.).

Példák az eltérés – viszonylag tág – feltételeinek meghatározására:

„(1) Az elkövető – beleegyezése esetében képviselője is – méltányossági kérelmet 
nyújthat be a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság által kiszabott büntetés, illetve 
alkalmazott intézkedés elengedése, illetve mérséklése iránt.
(2) A méltányossági kérelem elbírálása – a bíróság által kiszabott büntetés kivéte
lével – a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozik.
(3) A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter akkor gyakorolhat méltányosságot, 
ha az ügyet érdemben elbíráló döntés jogerőre emelkedését követően olyan, az ügy elbírá-
lása során nem ismert körülmény merül fel, amely miatt a jogkövetkezmény végrehajtása 
az elkövető számára a méltányosság gyakorlása nélkül az e törvényben írtakkal össze nem 
egyeztethető hátrányt okozna.”

138 Jszr. 35. § (3) bekezdés
139 A normatív és egyedi aktusok elhatárolásáról lásd bővebben Csink Lóránt – Mayer Annamária (2012): 

Variációk a szabályozásra. Önszabályozás, társszabályozás és szabályozó hatóságok a médiajogban. 
Budapest, Médiatudományi Intézet. 13–19. 

140 Megemlíthető, hogy az elmúlt évtizedben egyre inkább terjed az olyan típusú közhatalmi döntések köre, 
amelyek meghozatala lényegében „automatikus”, mert mérlegelést nem igényel. E körbe tartoznak például 
az objektív felelősség alapján kiszabható „fix” bírságok. Ezek esetében kiküszöbölték a jogalkalmazói munka 
egyik legfontosabb elemét: a mérlegelési jogkör gyakorlását. Az efféle eljárások gyorsasága és eredményessége 
nem vitatható, sőt akár emberi közreműködést sem feltétlenül igényelnek (elképzelhető, hogy a jogsértést egy 
kamera rögzíti, s ennek alapján egy, a kamerával összekötött számítógép azonnal nyomtatja is a bírságoló 
határozatot). Ugyanakkor nem árt rámutatni: az ilyen típusú jogalkalmazói döntés kizárja az egyéniesítés/
egyediesítés (individualizáció) lehetőségét is, azaz nem lehet tekintettel a jogsértő magatartás elkövetésének 
konkrét körülményeire, a jogsértő magatartás súlyára (ezt a jogalkotó bizonyára már mérlegelte, amikor 
a bírságtételt megállapította) és különösen a jogsértést elkövető személyi körülményeire. A témához lásd pél
dául: Patyi András – Varga Zs. András (2012): Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). 
Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 161.; Boros Anita (2010): Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. 
II. kötet. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 20–21.; Balla Zoltán (2016): A Ket. tárgyi hatálya 
értelmezésének egyes kérdései. In Csefkó Ferenc szerk.: Közjog és jogállam. Pécs, PTE. 43–51.
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„A tenyésztési hatóság e törvény rendelkezései alól – amennyiben az a törvényben 
foglalt célokkal nem ellentétes – eltérést engedélyezhet tudományos és oktatási 
intézetekben végzett tudományos munkákra, továbbá az állattenyésztést fejlesztő 
kutatásokra és biotechnológiai fejlesztésekre.”



VIII.	fejezet 
 

A	jogszabály	formai	tagolása

A jogszabályokkal kapcsolatos egyik legfontosabb követelmény azok áttekinthetősége. 
Ennek érdekében a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a to
vábbiakban: Jszr.) a jogszabályok formai szerkezeti, illetve logikai egységekre történő ta
golását írja elő. A kodifikáció során az egyik jelentős kihívásnak tekinthető az egységekre 
történő helyes felosztás: a túlzottan tagolt jogszabály éppen úgy problematikus lehet, mint 
a tagolatlan és nehezen áttekinthető normaszöveg.

A Jszr. a következő főbb logikai egységeket különíti el: a jogszabály megjelölése, 
preambulum vagy bevezető rész, általános rendelkezések, részletes rendelkezések, záró 
rendelkezések.1

Jelen fejezetben a továbbiakban a formai szerkezeti egységekre vonatkozó Jszr.-beli 
szabályokat vizsgáljuk meg.2

A Jszr. kimondja, hogy a jogszabály tervezetét az áttekinthetőség érdekében szerkezeti 
egységekre kell tagolni.3 Az	alkalmazható	szerkezeti	egységek (a mellékleten és a mel
léklet szerkezeti egységein kívül) a jogszabály tervezetének összetettségétől függően, 
a szerkezeti egységek csökkenő szintjének sorrendjében:

 – a könyv,
 – a rész,
 – a fejezet,
 – az alcím,
 – a szakasz,
 – a bekezdés,
 – a pont és
 – az alpont.4

1 Jszr. 50. § (2) bekezdés. Lásd részletesen tankönyvünk IX. fejezetét.
2 A kodifikációs gyakorlatot vizsgálva az állapítható meg, hogy a Jszr. MÁSODIK RÉSZE az egyik legkevésbé 

figyelembe vett szerkezeti egység. Különösen gyakori a fejezetek Jszr.-től  eltérő megjelölése, de egyes kódexek 
jelentősen eltérnek például a szakaszok megjelölésében, vagy éppen a Jszr. által nem is ismert szerkezeti egy
ségeket tartalmaznak.

3 Jszr. 36. § (1) bekezdés
4 Jszr. 36. § (2) bekezdés. A Jszr. a szerkezeti egységeket fordított sorrendben sorolja fel, ugyanakkor az V. 

Fejezetben a magasabb szintű szerkezeti egységektől az alacsonyabb szintűek felé haladva (a könyvtől az al
pontig) tárgyalja.
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A	jogszabály	alapegysége	a	szakasz. Szakasz(ok) nélkül egyetlen jogszabály tervezete 
sem alkotható meg, minden jogszabálynak tartalmaznia kell legalább egy szakaszt.5 A jog
szabály tervezetének tagolása során szakasznál magasabb szintű szerkezeti egység akkor 
alakítható ki, ha az alacsonyabb szintű szerkezeti egységek alkalmazásával a jogszabály 
áttekinthetősége nem biztosítható.6

A jogszabály tervezetének szerkezeti egységeit folyamatos sorszámozással (arab 
vagy római számokkal, például 1., 2., 3.; I., II., III.; betűkkel, például ELSŐ, MÁSODIK, 
HARMADIK) vagy a latin ábécé betűivel (kisbetűkkel vagy nagybetűkkel, például a., b., 
c.; A., B., C.) kell megjelölni. Jogszabály tervezete jelöletlen szerkezeti egységet nem tar
talmazhat,7 ebből következően valamennyi szerkezeti egységet szükséges sorszámmal vagy 
betűvel, a szakasznál magasabb szintű szerkezeti egységeket pedig címmel is megjelölni.8 
Ez az áttekinthetőség mellett a pontos hivatkozhatóság érdekében is kiemelt jelentőséggel 
bír. A szerkezeti egység címében a szerkezeti egységet más szerkezeti egységtől egyértel
műen elhatároló tárgyát vagy tartalmának lényegét röviden kell megjelölni.9

A bekezdésnél magasabb szintű szerkezeti egységek sorszámozását a jogszabály ter
vezetében nem lehet újrakezdeni.10 Ebből következően a bekezdések sorszámozását minden 
szakaszban, a pontok betűvel vagy számmal történő megjelölését minden bekezdésben, 
az alpontok betűvel történő megjelölését minden pontban újra kell kezdeni.

Ezzel ellentétben viszont a szakaszok, az alcímek, a fejezetek, a részek és a könyvek 
számozása az egész jogszabályban folyamatos. Ez megkönnyíti a hivatkozást is, hiszen 
az egyértelmű azonosításhoz elegendő a szakaszok és az ez alatti szerkezeti egységek felso
rolása (ha a magasabb szintű szerkezeti egységekben a szakaszok számozása újrakezdődne, 
a hivatkozások során ezekre is mindig hivatkozni lenne szükséges).11

A következőkben az egyes szerkezeti egységek jellemzőit tekintjük át. Az ezekkel 
összefüggő részletszabályokat a Jszr. V. Fejezete, a megjelölésükre vonatkozó szövegezési 
mintákat pedig az 1. melléklet 3. pontja tárgyalja.

5 Ez tulajdonképpen egy elméletileg megállapítható követelmény. Valójában a hatályba léptető rendelkezés(ek) 
miatt gyakorlatilag minden jogszabály legalább két szakaszt tartalmaz.

6 Jszr. 36. § (3) bekezdés
7 Jszr. 37. § (1) bekezdés
8 Egyetlen esetben a részek megjelölése kivételes lehet, lásd a Jszr. 39. § (5) bekezdését.
 A Jszr. szabályai ellenére például a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Mötv.) alcímeiből kimaradtak a sorszámok (ráadásul egyes esetekben az alcímek is „kétszin
tűek” lettek – lásd például az Mötv. 22. §-a  előtti „dupla” alcímet). Hasonlóképpen a Büntető Törvénykönyv 
(2012. évi C. törvény) és a büntetőeljárási törvény (2017. évi XC. törvény) alcímei sem rendelkeznek sor
számmal.

9 Jszr. 37. § (3) bekezdés. Ez a követelmény hasonló a teljes jogszabály címével szemben támasztott követel
ményhez.

10 Jszr. 37. § (2) bekezdés
11 Ez a helyzet a hatályos Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) esetében, ahol a szakaszok számozása 

minden egyes könyvben újrakezdődik. Ennek folytán a precíz hivatkozáshoz minden esetben szükséges utalni 
arra a könyvre is, amelyben az adott szakasz szerepel (igaz, a szakaszok megjelölése is ehhez igazodik).
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VIII.1.	A	könyv

A könyv a legmagasabb szintű szerkezeti egység, általában csak nagyobb terjedelmű tör
vénykönyvekben (kódexekben) fordul elő. Megjelölésének elemei (sorrendben), nagybetűvel:

 – pozitív egész számokból képzett sorszám betűvel kiírva,
 – a szerkezeti egység típusának megnevezése,
 – a könyv címe.

Példa:

ELSŐ KÖNYV
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

VIII.2.	A	rész

A Jszr. szerint részeket akkor kell a jogszabály tervezetében szerkezeti egységként kiala
kítani, ha a jogszabály áttekinthetősége érdekében szükség van legalább két olyan önálló 
szerkezeti egység kialakítására, amelyek legalább két-két fejezetet magukban foglalnak.12

Azaz: ha részek kialakítására sor kerül, a jogszabályt legalább két részre kell tagolni, 
és mindegyik részben legalább két-két fejezet (eggyel alacsonyabb szintű szerkezeti egység) 
kialakítására van szükség. Fontos utalni rá, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden egyes 
részben legalább két-két fejezetnek kell lennie – előfordulhat, hogy kettőnél több rész esetén 
adott részben csak egy fejezet van, vagy egy fejezet sincsen (csak alacsonyabb szintű szer
kezeti egység, például alcím vagy legalább szakasz).

A rész megjelölésének – fő szabály szerinti – elemei (sorrendben):
 – pozitív egész számokból képzett sorszám nagybetűvel kiírva,
 – a szerkezeti egység típusának megnevezése nagybetűvel,
 – a rész címe nagy kezdőbetűvel.13

Példa:

MÁSODIK RÉSZ
Részletes rendelkezések

Ha a jogszabály tervezetében a rész a legmagasabb szintű szerkezeti egység (tehát könyvek 
kialakítására nem került sor), az utolsó rész címe kötelezően: Záró rendelkezések.14

Nagyobb terjedelmű jogszabályok (törvénykönyvek, kódexek) esetén elképzelhető, 
hogy azokat úgynevezett általános és különös részre kell tagolni. Ennek a Jszr. szerint akkor 
van helye, ha a jogviszonyok tágabb körét átfogóan szabályozó nagy terjedelmű jogszabály 
egymástól egyértelműen elkülöníthetően tartalmaz olyan szabályokat, amelyek valamennyi 

12 Jszr. 39. § (1) bekezdés
13 Jszr. 39. § (2) bekezdés
14 Jszr. 39. § (3) bekezdés
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szabályozott jogviszonyra, és olyanokat, amelyek csak a jogviszonyok meghatározható 
körére alkalmazhatóak.15 (Hagyományosan ilyen a Büntető Törvénykönyv, amelynek álta
lános részében határozzák meg például a bűncselekmény fogalmát vagy a büntetések fajtáit, 
különös részében pedig az egyes bűncselekményi törvényi tényállások megfogalmazását.)

Ha a jogszabály tervezete kizárólag általános, különös és záró részre tagolódik, a részek 
megjelölése a következő:

 – ÁLTALÁNOS RÉSZ,
 – KÜLÖNÖS RÉSZ,
 – ZÁRÓ RÉSZ.16

Ebben a kivételes esetben tehát a részeknek sorszámuk nem lesz, kizárólag – egyféleképpen 
alkalmazható – címük.

VIII.3.	A	fejezet

A Jszr. szerint fejezeteket akkor kell egy jogszabály tervezetében szerkezeti egységként ki
alakítani, ha szükség van legalább két olyan önálló szerkezeti egység kialakítására, amelyek 
legalább két-két alcímet magukban foglalnak.17

Azaz: ha fejezetek kialakítására sor kerül, a jogszabályt legalább két fejezetre kell 
tagolni, és mindegyik fejezetben legalább két-két alcím (eggyel alacsonyabb szintű szer
kezeti egység) kialakítására van szükség. Fontos itt is utalni rá, hogy ez nem jelenti azt, 
hogy minden egyes fejezetben legalább két-két alcímnek kell lennie – előfordulhat, hogy 
kettőnél több fejezet esetén adott fejezetben csak egy alcím van, vagy egy alcím sincs (csak 
alacsonyabb szintű szerkezeti egység, azaz szakasz).

A fejezet megjelölésének elemei (sorrendben):
 – pozitív egész számokból képzett sorszám római számmal,
 – a szerkezeti egység típusának megnevezése nagy kezdőbetűvel,
 – a fejezet címe nagy kezdőbetűvel.18

Példa:

IV. Fejezet
Részletes rendelkezések

15 Jszr. 39. § (4) bekezdés
16 Jszr. 39. § (5) bekezdés
17 Jszr. 40. § (1) bekezdés
18 Jszr. 40. § (2) bekezdés. A gyakorlatban a fejezetek megjelölése általában nem követi a Jszr. előírásait, 

a „FEJEZET” szót jellemzően csupa nagybetűvel írják. Sajnos még a Jszr.-ben  is előfordul következetlenség, 
mivel például a XII/A. FEJEZET (melyet 2011-ben  „illesztettek be” a rendeletbe) megjelölése nem követi 
a Jszr. előírásait.
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Ha a jogszabály tervezetében a fejezet a legmagasabb szintű szerkezeti egység (tehát 
könyvek és részek kialakítására nem került sor), az utolsó fejezet címe kötelezően:

Záró rendelkezések.19

VIII.4.	Az	alcím

A Jszr. szerint a jogszabálytervezet áttekinthetősége érdekében az ugyanazon jogintézményt 
szabályozó szakaszokat egybefoglaló önálló szerkezeti egységként alcímek alakíthatóak 
ki.20 Az alcím a szakasz feletti legalacsonyabb szerkezeti egység, így a jogszabályokban 
a leggyakrabban alkalmazott – szakasznál magasabb – elem.

Az alcímnél nincs olyan kötelező követelmény, mint a fejezeteknél és a részeknél (azaz 
hogy legalább két-két szakaszt tartalmazzon legalább két alcím), ám a Jszr. szerint egyetlen 
szakaszt magában foglaló alcím csak akkor alakítható ki, ha a fenti szabály szerinti tagolás 
miatt a jogszabály szerkezetének egységessége érdekében az szükséges.21 Az egyetlen sza
kaszt magában foglaló alcím tehát lehetőség szerint kerülendő. Olyan alcím pedig – értelem
szerűen – nem alakítható ki, amelyben egyetlen szakasz sincsen.

Itt indokolt felhívni arra is a figyelmet, hogy a Jszr. „cím” elnevezésű szerkezeti egy
séget nem ismer.22

Az alcím megjelölésének elemei (sorrendben):
 – pozitív egész számokból képzett sorszám arab számmal jelölve,
 – az alcím címe nagy kezdőbetűvel.23

Alcím esetében tehát a szerkezeti egység típusának megnevezése elhagyandó (nem 
kell kiírni, hogy „alcím”).

Példák:

1. Általános rendelkezések

2. Különös rendelkezések

3. Záró rendelkezések

Ha a jogszabály tervezetében az alcím a legmagasabb szintű szerkezeti egység (tehát 
könyvek, részek és fejezetek kialakítására nem került sor), az utolsó alcím címe kötelezően:

Záró rendelkezések.24

19 Jszr. 40. § (3) bekezdés
20 Jszr. 41. § (1) bekezdés
21 Jszr. 41. § (2) bekezdés
22 Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy a szerkezeti egységeknek van címük, és a „cím címe” kifejezés fur

csán hatna. Ettől függetlenül a Polgári Törvénykönyv a részek alatti szerkezeti egységként alkalmaz – római 
sorszámokkal ellátott – címeket (és a címeknek van címük).

23 Jszr. 41. § (3) bekezdés
24 Jszr. 41. § (4) bekezdés
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VIII.5.	A	szakasz

Mint azt már a fentiekben is említettük, a szakasz a legalapvetőbb és nélkülözhetetlen szer
kezeti egység minden jogszabály tervezetében. A szakaszok számozása a jogszabályban 
még folyamatos, az alacsonyabb szintű szerkezeti egységeké azonban már újrakezdődik.

A szakaszt pozitív egész számokból képzett arab sorszámmal és az úgynevezett pa-
ragrafusjellel (§) jelöljük meg.25

Példák:

5. §
12. §
27. §

A Jszr. kimondja, hogy az Ország gyűlési képviselők eltérő többségének támogató szavazatát 
igénylő törvényi rendelkezéseket egymástól elkülönítve, külön szakaszba vagy szakaszokba 
kell foglalni.26 Ebből következően más-más szakaszokba kell kerülnie adott törvényen belül 
a „feles” és a „kétharmados” többséget igénylő rendelkezéseknek. Ez a szabály – az átte
kinthetőség mellett – az Ország gyűlési szavazások lebonyolítását is megkönnyítheti.

Ha a jogszabálytervezet szövegében a szakasz jeléhez toldalékot kell fűzni, akkor 
a paragrafus szónak megfelelő toldalékot kell alkalmazni.27 Ez a szabály követi a régi gya
korlatot, bár a szerkezeti egységet a Jszr. következetesen szakasznak és nem paragrafusnak 
nevezi.

Helyes példa:
„az 5. §-sal”

A Jszr. előírása alapján a § jelhez nem kapcsolható a többes szám jele.28 A nyelvtani egysze
rűsítés érdekében akkor is egyes számot kell alkalmazni, ha például egy merev hivatkozás 
során több szakaszra is utalni kívánunk.29

Helyes példák:
„a 16-22. §-ban  foglalt előírások”
„A 30-32. § 2020. január 1-jén  lép hatályba.”

25 Jszr. 42. § (1) bekezdés. A szakasz megjelölésének ezt meghaladóan a Jszr. szerint nincsen további eleme. 
Ennek ellenére az utóbbi évek új kódexeiben elterjedt az a gyakorlat, hogy a szakaszoknak is címet ad a jog
alkotó. Ez a helyzet például a Polgári Törvénykönyv, a polgári és közigazgatási perrendtartásról vagy az ál
talános közigazgatási rendtartásról szóló törvény esetében.

26 Jszr. 42. § (2) bekezdés
27 Jszr. 43. § (1) bekezdés
28 Jszr. 43. § (2) bekezdés
29 E szabálynak hasonló jelentősége van, mint a Jszr. 19. § (1) bekezdésébe foglalt előírásnak. Emellett indokolt 

utalni a Jszr. 3. § (2) bekezdésére is, amely az egyes számú megfogalmazásokat preferálja.
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VIII.6.	A	bekezdés

A bekezdés a szakasz alatti legmagasabb szerkezeti egység. Egy szakasz bekezdéseibe 
az egymással szorosan összefüggő szabályokat kell foglalni.30 A bekezdések megfelelő 
használata a jogszabály szövegének áttekinthetőségét nagyban segíti. Ugyanakkor viszont 
ellenkező hatást érhet el egy szakaszban túl sok bekezdés vagy egy bekezdésben túl sok 
mondat „összezsúfolása”.31

Mint erre korábban is utaltunk, a bekezdések számozása minden szakaszban újrakez
dődik. A bekezdéseket egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett, zárójelek 
közé foglalt arab számozással kell megjelölni.32

Példák:

1. § (1) […]
(2) […]
(3) […]
(4) […]
[…]

Bekezdések alkalmazása esetén egy szakaszon belül valamennyi mondatnak teljes terjedel
mében valamely bekezdésbe kell tartoznia.33 Egy-egy mondat (jogtétel) tehát nem „nyúlhat 
át” a bekezdésen (és magasabb szintű szerkezeti egységen sem).

Helytelen példa:

„7. § Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint megkeresett szerv a helyi 
önkormányzat megkeresésére:
(1) harminc napon belül érdemben köteles válaszolni;
(2) amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett 
szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatás
körrel rendelkező szervhez és erről a megkereső helyi önkormányzatot egyidejűleg 
tájékoztatni.”

Helyes példa:
„7. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint megkeresett szerv 
a helyi önkormányzat megkeresésére harminc napon belül érdemben köteles válaszolni.
(2) Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett 
szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatás
körrel rendelkező szervhez és erről a megkereső helyi önkormányzatot egyidejűleg 
tájékoztatni.”

30 Jszr. 44. § (3) bekezdés
31 A Jszr. eredeti szövegváltozata tiltotta egy szakaszban túl sok (hatnál több) bekezdés, egy bekezdésben pedig 

túl sok (háromnál több) mondat alkalmazását. Ezek a tilalmak azonban 2010-ben  hatályukat vesztették.
32 Jszr. 44. § (4) bekezdés
33 Jszr. 44. § (5) bekezdés
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Ha bekezdésre kívánunk merev hivatkozást alkalmazni, a bekezdés megjelölését követően 
mindig alkalmazni kell a „bekezdés” kifejezést is, amely nem rövidíthető.34 Emellett, mint 
a szakasz esetében, úgy a bekezdést tartalmazó hivatkozásban sem kapcsolható a „be
kezdés” szóhoz a többes szám jele.35

Helyes példák:

„az 5. § (2) bekezdése”
„a 7. § (4) bekezdésben foglalt…”
„a 8. § (1)-(6) bekezdése”
„a 10. § (2)-(7) bekezdésében foglalt…”

VIII.7.	A	pont	és	az	alpont

A pont és az alpont a jogszabály tervezetének két legalacsonyabb szintű szerkezeti egysége. 
Pont és alpont bekezdésen belül vagy közvetlenül szakaszon belül alakítható ki. Alpont csak 
ponton belül alakítható ki.

A szakaszt és a bekezdést akkor kell pontokra tagolni, ha a szakaszba vagy bekezdésbe 
foglalt mondat felsorolást tartalmaz, a felsorolás bármely két eleme között azonos logikai 
kapcsolat36 áll fenn, és ez a jogszabály áttekinthetőségét elősegíti.37

Alpontok alkalmazására a Jszr. két esetben ad lehetőséget:

a) akkor, ha a szakaszba vagy bekezdésbe foglalt mondat olyan felsorolást tartalmaz, 
amelyben a felsorolás elemei közötti logikai kapcsolatra utaló különböző kötőszavak együt
tesen fordulnak elő,

Példa:

„Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy 
az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírá
soknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget, és
a) az előírásoknak való megfelelés utólag biztosítható, akkor
aa) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, és
ab) ha az aa) pont szerinti felszólításnak a kötelezett határidőben nem tett eleget, 
a Vhr.-ben  meghatározott mértékű bírságot szab ki, vagy
b) az előírásoknak való megfelelés utólag nem biztosítható, akkor a Vhr.-ben  meg
határozott mértékű bírságot szab ki.”

34 Jszr. 45. § (1) bekezdés
35 Jszr. 45. § (2) bekezdés
36 A logikai kapcsolat esetében a konjunkció, az alternáció és a diszjunkció is számításba jöhet, függően a jog

alkotói szándéktól, illetve a nyelvi megfogalmazástól. Részletesen lásd tankönyvünk III. fejezetét.
37 Jszr. 46. § (1) bekezdés
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b) vagy akkor, ha a szakaszba vagy bekezdésbe foglalt mondat olyan felsorolást tartalmaz, 
amelyben a fenti szabály alapján pontokat kell kialakítani, és legalább egy pont egymással 
azonos logikai kapcsolatban álló elemekből álló felsorolást tartalmaz.38

Példa:

„Személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés rendelhető el
a) a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében, ha
aa) megszökött, szökést kísérelt meg, vagy a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó 
hatóság elől elrejtőzött, illetve
ab) megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így kü
lönösen megszökne, elrejtőzne,
b) a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása érdekében, 
ha
ba) a terhelt a bizonyítás meghiúsítása érdekében a büntetőeljárásban részt vevő vagy 
más személyt megfélemlített, jogellenesen befolyásolt, vagy tárgyi bizonyítási eszközt, 
elektronikus adatot, vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisített, meghami
sított vagy elrejtett, illetve
bb) megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a bizonyítást veszélyeztetné, így különösen 
a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlítene, jogellenesen befo
lyásolna, tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus adatot vagy vagyonelkobzás alá eső 
dolgot megsemmisítene, meghamisítana vagy elrejtene,
c) a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, ha
ca) a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljárás tárgyát képező bűncselekményt 
folytatta, vagy a gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb, szabadságvesz
téssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, illetve
cb) megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt 
véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy szabadság
vesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.”

Ezekben az esetekben a Jszr. kötelezővé teszi azt, hogy a pontok között azonos logikai kap
csolatnak kell fennállnia, továbbá hogy az egy pont alá tartozó alpontok között is azonos 
kapcsolatnak kell fennállnia.39

Pontok alkalmazása esetén a Jszr. előírja, hogy a pont szövegét meg kell előznie egy 
úgynevezett nyitó szövegrésznek (lásd a fenti példákat), amelytől a pontok szövegét sor
töréssel kell elválasztani csakúgy, mint az egyes pontokat egymástól.40 Nyitó szövegrész 
nélkül tehát (al)pont nem alkalmazható.41

Ha nyelvtanilag szükséges (hiányos mondat elkerülése érdekében), a bekezdés szö
vege keretbe is foglalhatja a pontokat, és a pontokat úgynevezett záró szövegrész követheti. 
A záró szövegrészt ugyancsak sortöréssel kell elválasztani.42

38 Jszr. 46. § (2) bekezdés
39 Jszr. 46. § (3) bekezdés
40 Jszr. 47. § (1) bekezdés
41 Jszr. 47. § (2) bekezdés
42 Jszr. 47. § (3) bekezdés
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Példa:

„A hálózati engedélyes közcélú hálózat idegen ingatlanon történő építése céljából
a) vezetékjogot,
b) használati jogot
kérhet.”

Nyelvtani szempontból a Jszr. fontos követelményként rögzíti: a nyitó és az esetleges záró 
szövegrésznek a pontok (alpontok) mindegyikével önállóan és együttesen is egyetlen ér
telmes mondatot kell képeznie.43 Ez a szabály akkor is irányadó, ha a felsorolások elemei 
módosítás következtében megváltoznak. Nincs helye tehát annak sem, hogy egy-egy 
pontban vagy alpontban új mondat kezdődjék.

A pontok megjelölése kétféle lehet:
a) megjelölhetők a latin ábécé44 kisbetűivel és bezáró zárójellel,

Példa:

(2) […]
a) […]
b) […]
c) […]

b) vagy pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal.45

Példa:

(2) […]
1. […]
2. […]
3. […]

A jogalkotó főszabály szerint szabadon választhat a kétféle megjelölés közül. Kivétel 
azonban, ha egy felsorolás több mint 15 elemből áll, mert ekkor már kötelező a sorszámokkal 
történő megjelölés.46 Ez utóbbi megoldás egyebekben is előnyösebb, mivel a betűkkel jelölt 
pontok esetében nincs helye kiegészítő módosítás alkalmazásának.47

43 Jszr. 46. § (4) bekezdés. Ez alól csak egy kivétel van: a nyitó szövegrész esetében az utolsó előtti (al)pont utáni 
kötőszó (tehát az „és” vagy a „vagy” kifejezés) figyelmen kívül hagyható.

44 Indokolt jelezni, hogy a Jszr. nem a magyar ábécé betűire utal, ebből következően például ékezetes vagy 
kettős betűk (á, é, ő, ny, sz, ty stb.) alkalmazásának nincs helye. Régebben alkotott jogszabályokban azonban 
előfordul, hogy kettős betűk pontként történő alkalmazására sor kerül. Így például a társasági adóról és az osz
talékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdése cs, dz, dzs, gy, ny, sz, ty és zs betűkkel jelölt 
pontot is tartalmaz vagy tartalmazott.

45 Jszr. 48. § (1) bekezdés
46 Jszr. 48. § (2) bekezdés. Természetesen 15 vagy kevesebb elem esetén is helye van a sorszámokkal történő 

megjelölésnek.
47 Jszr. 109. § (1) bekezdés
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Az alpontok megjelölése ugyancsak kétféle lehet, és az igazodik a pontok megjelö
léséhez:

a) ha a pontot kisbetűvel jelöltük meg, az alpont két betűből fog állni: az első az alpontot 
tartalmazó pont betűje lesz, a második pedig az „a” betűtől kezdve a latin ábécé megfelelő 
betűje, valamint ezt követően a bezáró zárójel,48

Példa:

az a) ponton belüli alpontok:
a) […]
aa) […]
ab) […]
ac) […]
[…]

a b) ponton belüli alpontok:
b) […]
ba) […]
bb) […]
bc) […]
[…]

b) ha a pontot arab számmal jelöltük meg, az alpontokat kisbetűvel és bezáró zárójellel 
kell megjelölni.49

Példa:

az 1. ponton belüli alpontok:
1. […]
a) […]
b) […]
c) […]
[…]

a 2. ponton belüli alpontok ugyancsak:
2. […]
a) […]
b) […]
c) […]
[…]

48 Jszr. 48. § (3) bekezdés
49 Jszr. 48. § (4) bekezdés



234 Jogalkotástan

Mint láthatjuk, a kisbetű és a bezáró zárójel egyaránt jelölhet pontot és alpontot is. Ennek 
folytán – bizonytalanság esetén – mindig indokolt megvizsgálni, hogy az adott szerkezeti 
egység milyen magasabb szerkezeti egység részét képezi. Ha a magasabb szerkezeti egység 
szakasz vagy bekezdés, akkor minden esetben pontról; ha viszont a magasabb szerkezeti 
egység (arab sorszámmal jelölt) pont, akkor mindig alpontról van szó.

A jogszabály eltúlzott tagoltsága, áttekinthetőségének veszélyeztetése ellen a Jszr. 
kimondja, hogy egy ponton belül legfeljebb 15 alpont állapítható meg, az alponton belül 
pedig további alpontok már nem állapíthatók meg.50

A pontokra és az alpontokra történő merev hivatkozás szabályai hasonlóak azokhoz, 
amelyeket a bekezdéseknél áttekintettünk: szükséges a „pont” vagy az „alpont” kifejezés, 
és ez esetben sem megengedett a többes szám jelének alkalmazása.51

Helyes példák:

„az 5. § (2) bekezdés b) pontja”
„a 7. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt…”
„a 9. § (8) bekezdés a)-d) pontja”
„a 16. § (9) bekezdés d) pont da)de) alpontjában foglalt…”

50 Jszr. 48. § (5)-(6) bekezdés. A tilalomtól függetlenül például a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. §-ában van olyan alpont, amelyen belül további alpontok is megjelennek (például a 13. pont al
pontjainál).

51 Jszr. 49. §



IX.	fejezet 
 

A	jogszabály	logikai	tagolása

IX.1.	A	jogszabály	logikai	egységei,	valamint	azok	sorrendje

A	jogszabály	tervezetének	az	elején	fel	kell	tüntetni	a	jogszabály	megjelölését.	A	jog-
szabály	tervezete	a	Jszr.-ben		meghatározott	esetekben,	az	alábbi	sorrendben	a	követ-
kező	logikai	egységeket	tartalmazhatja:

a)	preambulum	vagy	bevezető	rész,
b)	általános	rendelkezések,
c)	részletes	rendelkezések,
d)	záró	rendelkezések,	ezen	belül

da)	törvény	vagy	eredeti	jogalkotói	hatáskörben	kiadott	kormányrendelet	ter-
vezete	esetében	felhatalmazó	rendelkezések,

db)	hatályba	léptető	rendelkezések,
dc)	átmeneti	rendelkezések,
de)	törvény	tervezete	esetében	a	törvény	vagy	törvényi	rendelkezés	sarkalatos-

ságára	utaló	rendelkezések,
df)	a	jogalkotásra	vonatkozó	európai	uniós	követelményekre	utaló	rendelke-

zések,
dg)	módosító	rendelkezések,
dh)	hatályon	kívül	helyező	rendelkezések,
di)	a	hatályba	nem	lépésről	szóló	rendelkezések.1

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 
tárgyi rendelkezésének megfogalmazásából megállapítható, hogy a nevezett logikai egy-
ségek a jogszabálytervezet lehetséges szabályozási elemeit jelenítik meg. Megjegyzendő, 
hogy vannak olyan logikai egységek, amelyeknek alkalmazására mindenképpen sort kell 
keríteni: többek között a rendelettervezetnek bevezető részt minden esetben tartalmaznia 
kell, vagy például a jogszabály tervezete – a jogforrási hierarchiában való elhelyezkedésétől 
függetlenül – hatályba léptető rendelkezést is magába kell, hogy foglaljon, ugyanis a jog
biztonság szempontjából alapvető fontosságú, hogy az adott rendelkezéseket a jogszabály 
címzettjeinek mely időponttól kezdve kell alkalmazniuk. Utalni kell azonban arra, hogy 
például felhatalmazó rendelkezést nem kell minden jogszabálynak tartalmaznia, ugyanis 
egyrészt a magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján megalkotott norma a szub
delegáció tilalma alapján nem adhat további jogszabály megalkotására felhatalmazást, 

1 Jszr. 50. §
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másrészt, ha az adott jogszabály az annak alapjául szolgáló életviszonyokat teljes körűen 
szabályozza, úgy nem merül fel annak az igénye, hogy az egyes részletszabályokat alacso
nyabb szintű norma rendezze. Mindezek alapján aláhúzandó, hogy a jogszabálytervezet 
lehetséges logikai egységeit két csoportra oszthatjuk: megkülönböztethetjük a kötelező, 
valamint a fakultatív logikai egységeket. Hangsúlyozandó azonban, hogy ha a fenti logikai 
egységek bármelyikének alkalmazására sor kerül, akkor a Jszr. meghatározza azok alkal
mazásának kötelező sorrendjét; vagyis a logikai egységek sorrendiségét tekintve a Jszr. 
kógens módon szabályoz.

A jogszabálytervezet logikai egységei azok normativitásának szempontjából alap-
vetően két csoportra oszthatók: normatív tartalommal nem rendelkező és normatív tarta-
lommal rendelkező logikai egységekre. Kivételt képez ez alól az „általános rendelkezések” 
logikai egység, amely magában foglalhat nem normatív és normatív tartalmú szabályozási 
elemet is (vegyes tartalmú logikai egység). Ennek szemléltetésére az alábbi táblázat szolgál.

1. táblázat
A jogszabálytervezet bevezető része

A	jogszabálytervezet	logikai	egységei
Normatív tartalommal nem rendel-

kező logikai egységek
Normatív tartalommal rendelkező

logikai egységek

Preambulum
Bevezető rész

Részletes rendelkezések
Záró rendelkezések, amelyeken belül helyezkednek el:

Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormány
rendelet tervezete esetében felhatalmazó rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések
Átmeneti rendelkezések

Törvény tervezete esetében a törvény vagy törvényi rendel
kezés sarkalatosságára utaló rendelkezések

A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló 
rendelkezések

Módosító rendelkezések
Hatályon kívül helyező rendelkezések

A hatályba nem lépésről szóló rendelkezések
Vegyes tartalmú logikai egység

Általános rendelkezések
Normatív tartalommal nem rendel-

kező (al)logikai egységek
Normatív tartalommal rendelkező

(al)logikai egységek

A jogszabály egészére vonatkozó értel
mező rendelkezés

A személyi és a területi hatály [az alkalmazási szabály(ok), 
azaz az úgynevezett „tárgyi hatály” kivételével]

A jogszabály alkalmazására, valamint a szabályozásra vonat
kozó alapelv

A jogszabály egészére vagy több szerkezeti egységére vonatkozó rendelkezés, amely nem foglalható 
más – szakasznál magasabb szintű – szerkezeti egységbe

Forrás: a szerző szerkesztése

Jelen fejezetben a táblázatban foglalt logikai egységek elemzésére kerül sor, aminek tekin
tetében az irányadó sorrendet a Jszr.-ben  rögzített tematikai tagolás határozza meg.
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IX.2.	A	preambulum

A	preambulum	az	Alaptörvény	módosításának	tervezetében	és	a	társadalmi,	politikai	
szempontból	újszerű,	jelentős	törvény	tervezetében	alkalmazható.	Az	Alaptörvényben	
nevesített	törvényhozási	tárgykörben	megalkotandó	törvény	preambulumot	tartalmaz.	
A	preambulumban	ismertethető	a	szabályozás	előzménye,	indoka	és	célja,	valamint	
rögzíthető	olyan	elvi,	elméleti	tétel,	amelyet	a	törvénytervezet	szakaszaiban	a	normatív	
tartalom	hiánya	miatt	nem	lehet	rendezni.2

A preambulum a jogalkotó nyilatkozata, amelyben ünnepélyes formában megfogalmazza 
az adott törvény alapvető szabályozási célját.

A jogalkotó a preambulum alkalmazási lehetőségére nézve két esetkört nevesít: 
az Alaptörvény módosításának tervezetét és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, 
jelentős törvény tervezetét. Míg az Alaptörvény módosítása és az Alaptörvényben nevesített 
tárgykörben megalkotandó törvény esetében a preambulum alkalmazása generális jelleggel 
kötelező, addig más törvények kiemelkedő jelentőségének tekintetében a jogalkotó mérle-
gelhet, ami ebben az utóbbi esetben eshetőlegessé teszi a preambulum megszövegezését, 
alkalmazását. Vagyis a hatályos jogrendünk részét képezik olyan törvények, amelyek nem 
tartalmaznak preambulumot.

Helyes példa (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény):

„Az Ország gyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormány-
záshoz való jogát.
A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak 
az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kö-
telezettségek teljesítését.
Az Ország gyűlés tisztelettel adózva hazánk haladó önkormányzati hagyományai 
előtt, az Alaptörvényben meghatározott önkormányzati jogok kiteljesítése, a helyi 
önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtése, a nemzeti együttműködés erősí-
tése, a települések önfenntartási képességének elősegítése, valamint a helyi közösség 
öngondoskodásra való képességének erősítése érdekében – figyelembe véve a Helyi 
Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt alapelveket – az Alaptörvény végrehaj-
tására, az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, az 51. § (2) és (3) bekezdése tekintetében 
az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:”

Az	Alaptörvényben	megjelölt	törvényhozási	tárgykörben	megalkotandó	törvény	
tervezetének	preambulumában	utalni	kell	arra,	hogy	a	törvényt	az	Ország	gyűlés	
az	Alaptörvény	végrehajtására	alkotja,	valamint	az	Alaptörvény	törvényhozási	tárgy-
kört	megjelölő	rendelkezésére	merev	hivatkozással	hivatkozni	kell.3

2 Jszr. 51. § (1)-(3) bekezdés
3 Jszr. 51. § (4) bekezdés
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Az Alaptörvényben nevesített törvényhozási tárgykörben megalkotni szándékozott tör
vénytervezet vonatkozásában utalni kell arra, hogy a tárgyi jogalkotás az Alaptörvény 
végrehajtását szolgálja, amivel párhuzamosan mereven kell hivatkozni az Alaptörvény 
irányadó rendelkezésére.

Helyes példa (a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jog
rendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény):

„Az Ország gyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi 
szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme érde
kében, az állampolgárok honvédelmi tudatának erősítése céljából,
a szomszédos és más országokkal való jogegyenlőség és egymás érdekeinek kölcsönös 
tiszteletben tartása alapján,
más államok ellen irányuló erőszak alkalmazásától vagy az ezzel való fenyegetéstől 
tartózkodva,
az államok közötti viták békés megoldására törekedve, a háborút, mint a viták meg
oldásának eszközét elutasítva,
a független demokratikus jogállam működése követelményeinek, továbbá
az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában, a szövetségi és más nemzet
közi szerződésekben foglaltaknak megfelelően,
az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk 
(3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján a követ-
kező törvényt alkotja:”

A	preambulumot	a	törvénytervezet	első	szakasza	előtt,	a	szerkezeti	egységeken	kívüli	
szövegként	kell	megjeleníteni.4

Alapvető szabály, hogy a preambulumot a norma törzsszövegét megelőző szövegrészként 
kell megszövegezni. A jogalkotói cél rögzítése logikailag is feltételezi annak a törvény sza
kaszai előtti kodifikációját.

A	preambulumban	nem	rögzíthető	a	törvény	részletes	tartalma	vagy	annak	meg-
állapítása,	hogy	a	törvény	valamely	uniós	jogi	aktusnak	való	megfelelést	szolgálja.5

A preambulum tartalma tekintetében két korlátot állapít meg a Jszr.: egyrészt a törvény rész
letes tartalmát, másrészt a törvény valamely uniós jogi aktusnak való megfelelésére utaló 
rendelkezést nem foglalhat magában. Megjegyzendő, hogy az alapul fekvő tilalmak a Jszr. 
más rendelkezéseiből is következnek. A Jszr. VIII. Fejezete fekteti le a jogszabály – így 
többek között a törvény – részletes rendelkezéseire vonatkozó előírásokat, továbbá a Jszr. 
XIII. Fejezete rögzíti a jogalkotás – így többek között a törvényalkotás – tekintetében elvárt 
európai uniós követelményekre vonatkozó utalásra alkalmazandó szabályozási elemeket. 
(E fejezetek elemzésére a későbbiekben kerül sor.)

4 Jszr. 51. § (5) bekezdés
5 Jszr. 51. § (6) bekezdés
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Az	Alaptörvény	módosítása	tervezetének	preambulumában	utalni	kell	arra,	hogy	
az	akaratkijelentés	során	az	Ország	gyűlés	az	Alaptörvény	1.	cikk	(2)	bekezdés	
a) pontja	szerinti	hatáskörében	eljárva	mint	alkotmányozó	hatalom	jár	el.6

A Jszr. vonatkozó rendelkezésének nyomán az Alaptörvény módosítása tervezetének ese-
tében a következő szövegezési formulát kötelező alkalmazni:

Helyes példa:

„Az Ország gyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők sze-
rint módosítja:”

IX.3.	A	bevezető	rész	tartalma,	a	jogalkotás	érvényességi	kellékeinek	
feltüntetése

A	rendelet	tervezete	bevezető	részt	tartalmaz,	amely	a	jogszabály	megalkotásához	
szükséges	–	a	bevezető	rész	tekintetében	meghatározott	–	érvényességi	kellékek	fel-
sorolását	és	a	jogalkotás	aktusára	utaló	kifejezést	foglalja	magában.7

A bevezető rész a megalkotandó rendelet közjogi érvényességének egyik biztosítékául 
szolgál, ugyanis ennek keretében kell megjelölni azt, hogy mely jogalkotási hatáskörrel 
felruházott szerv vagy személy pontosan milyen jogszabályi előírások alapján alkotta 
meg az adott rendeletet. Ezzel szoros tartalmi összefüggésben indokolt utalni arra, hogy 
a jogszabály a jogalkotó kifejezett akaratnyilatkozata, ezért a bevezető részben utalni kell 
a jogalkotás aktusára is (például „a következőket rendeli el” szófordulattal).8

Az alapul fekvő előírás nyomán az alábbi szabályozási elemekből építhető fel kodifikációs 
szempontból a bevezető rész:

 – az eredeti jogalkotói hatáskört megalapozó alaptörvényi rendelkezésre vagy a nem 
eredeti jogalkotói hatáskör esetén az adott rendelet megalkotására vonatkozó felha
talmazó rendelkezést tartalmazó jogszabály felhatalmazó rendelkezésére irányuló 
merev hivatkozás,

 – a feladatkört meghatározó jogszabály feladatköri rendelkezésére irányuló merev 
hivatkozás,

 – a véleményezési jogkör gyakorlása esetén az arra vonatkozó jogszabály véleménye
zési jogkört alapító rendelkezésére irányuló merev hivatkozás,

 – az egyetértési jogkör gyakorlása esetén az arra vonatkozó jogszabály egyetértési 
jogkört alapító rendelkezésére irányuló merev hivatkozás.

6 Jszr. 51. § (7) bekezdés
7 Jszr. 52. § (1)-(2) bekezdés
8 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 52. § (1)-(2) bekezdé

séhez fűzött magyarázat].
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Kiemelendő azonban, hogy egyrészt az eredeti jogalkotói hatáskört megalapozó alap
törvényi rendelkezés, másrészt a nem eredeti jogalkotói hatáskör esetén az adott rendelet 
megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezést tartalmazó jogszabály felhatalmazó 
rendelkezésére vonatkozó merev hivatkozás minden jogszabály esetében kötelező szabályo
zási elem. A véleményezési és egyetértési jogkörre vonatkozó merev hivatkozásokat – ér
telemszerűen – csak akkor kell megszövegezni, ha azt a jogalkotó döntésének megfelelően 
a felhatalmazó rendelkezés kifejezetten előírja.

Mindezek alapján a bevezető rész jogszabályszerkesztési tipológiáját az alábbi szem-
léltető táblázat foglalja össze.

2. táblázat
A jogszabálytervezet bevezető része

A	bevezető	rész	jogszabályszerkesztési	tipológiája
Minden esetben kötelező szabályozási elemek

Eredeti jogalkotói hatáskört megalapozó alaptörvényi rendelkezés
vagy

Nem eredeti jogalkotói hatáskör esetén az adott rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendel
kezést tartalmazó jogszabály felhatalmazó rendelkezésére vonatkozó merev hivatkozás

Feladatkört meghatározó jogszabály feladatköri rendelkezésére irányuló merev hivatkozás
A jogalkotói döntés alapján, kifejezett előírás szerint alkalmazandó szabályozási elemek

Véleményezési jogkör gyakorlása esetén az arra vonatkozó jogszabály véleményezési jogkört alapító ren
delkezésére irányuló merev hivatkozás

Egyetértési jogkör gyakorlása esetén az arra vonatkozó jogszabály egyetértési jogkört alapító rendelke
zésére irányuló merev hivatkozás

Forrás: a szerző szerkesztése

A bevezető részt bemutató alfejezetben az e táblázatban foglalt szabályozási elemek elem
zésére kerül sor, aminek tekintetében az irányadó sorrendet a Jszr.-ben  rögzített tematikai 
tagolás határozza meg.

A	bevezető	részben	meg	kell	jelölni,	ha	a	rendeletet	más,	jogszabályban	kifejezetten,	
az	adott	rendelet	megalkotása	vonatkozásában	véleményezési	hatáskörrel	felruházott	
szervvel	vagy	személlyel	egyetértésben,	valamint	ha	más	szerv	vagy	személy	vélemé-
nyének	kikérésével	alkotják	meg.9

Sok esetben előfordul, hogy a rendelet tekintetében magasabb szintű jogszabály előírja azt, 
hogy annak megalkotására más személy vagy szerv véleményezési vagy egyetértési jogának 
gyakorlását követően kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy ezt a tárgyi kötelezettséget jog
szabály rögzíti, ennek be nem tartása szintén az alapul fekvő rendelet közjogi érvényességét 
kérdőjelezi meg. Következésképpen a jogalkotás garanciális szempontjainak szem előtt 
tartása érdekében alapvető fontosságú, hogy – ha erre a kapcsolódó jogszabályi előírás 
alapján sort kell keríteni – a véleményezési vagy egyetértési jogkör gyakorlására utaljon 
a jogalkotó a bevezető részben.

9 Jszr. 52. § (3) bekezdés
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Önkormányzati	rendelet	bevezető	részében	meg	kell	jelölni,	ha	az	önkormányzati	
rendeletet	a	társulásban	résztvevő	helyi	önkormányzat	képviselő-testületének	hozzá-
járulásával	vagy	a	társult	képviselő-testület	döntésének	megfelelően	alkotják	meg.10

Speciális esetet jelent az, amikor önkormányzati társulás vagy társult képviselő-testület 
alkot önkormányzati rendeletet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a  szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei meg-
állapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint 
a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célsze
rűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. Sok ilyen társulási 
forma működik Magyarországon, tipikus esetei például a hulladékgazdálkodási vagy 
szociális tárgyú (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés stb.) önkormányzati társulások. 
Az Mötv. 88. § (1) bekezdése szerint erre a helyi önkormányzatok képviselő-testületei 
(közgyűlései) írásbeli megállapodásának (úgynevezett társulási megállapodás) útján 
kerülhet sor, amelyet a polgármester ír alá. Következésképpen előfordulhat olyan eset, 
hogy a törvényi felhatalmazó norma a társulási megállapodásban meghatározott feladat
kört érinti. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § 
(5) bekezdése szerint a társulásban részes azon helyi önkormányzat képviselő-testülete 
jogosult megalkotni a tárgyi önkormányzati rendeletet, amelyet a társulási megállapo
dásban előzetesen kijelöltek. Ennek hiányában a társulás székhelye szerint illetékes helyi 
önkormányzat képviselő-testülete jogosult az adott önkormányzati rendeletet megalkotni. 
Mindkét esetben azonban utalni kell a bevezető részben arra, hogy a társulásban részes 
valamennyi helyi önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult az adott önkormányzati 
rendelet megalkotásához.

Helyes példa:

„Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával 
a következőket rendeli el:”

A helyi önkormányzatok szorosabb együttműködési kerete a társult képviselő-testület. 
Az Mötv. 56. § (1)-(3) bekezdései szerint a települési képviselő-testület más települési kép
viselő-testülettel társult képviselő-testületet alakíthat. Társult képviselő-testület alakítása 
esetén a képviselő-testületek részben vagy egészben egyesítik a költségvetésüket, közös 
önkormányzati hivatalt tartanak fenn, és intézményeiket közösen működtetik. Azokban 
az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az egyes települések képviselő-
testülete önállóan dönt. Ha a törvényi felhatalmazó norma szerint annak jogosultja a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, akkor a Jat. 5. § (6) bekezdése szerint – ha az adott ügy 

10 Jszr. 52. § (4) bekezdés
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szabályozásáról az egyes települések képviselő-testülete nem önállóan dönt – a társulás 
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult az önkormányzati ren-
delet megalkotására a társult képviselő-testület döntésének megfelelően. Ezekben az ese-
tekben utalni kell a bevezető részben arra, hogy a társult képviselő-testület döntésének 
megfelelően történik az adott önkormányzati rendelet megalkotása.

Helyes példa:

„Bugac Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bugac Nagyközségi Önkormányzat 
és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete döntésének 
megfelelően a következőket rendeli el:”

Eredeti	jogalkotói	hatáskörben	megalkotni	tervezett	kormányrendelet,	valamint	mi-
niszterelnöki	rendelet	esetében	meg	kell	jelölni	a	Kormány,	valamint	a	miniszterelnök	
jogalkotói	hatáskörét	megállapító	alaptörvényi	rendelkezést.11

Jogszabály megalkotására kétféle módon kerülhet sor: egyrészt eredeti, másrészt szárma
zékos módon.12 Míg az eredeti jogalkotói hatáskör közvetlenül az Alaptörvényből ered, 
addig a származékos jogalkotói hatáskör minden esetben valamilyen magasabb szintű 
jogszabályon (törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrende
letben rögzített felhatalmazó rendelkezésen) alapul. A törvény – amelynek megalkotására 
kizárólag az Ország gyűlés rendelkezik hatáskörrel – minden esetben eredeti jogalkotói 
hatáskört feltételez. A származékos jogalkotói hatáskör csak a kormányrendelet, valamint 
az annál alacsonyabb szintű jogszabályok esetében értelmezhető.

A Jszr. tárgyi rendelkezése alapján az eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni 
tervezett kormányrendelet és miniszterelnöki rendelet tekintetében pontosan meg kell je
lölni azt, hogy annak megalkotására az Alaptörvény mely rendelkezése alapján kerül sor. 
A kormányrendelet esetében az Alaptörvény 15. cikk megfelelő bekezdése, a miniszterelnöki 
rendelet tekintetében az Alaptörvény 16. cikk (2) bekezdése az irányadó.

Helyes példa [eredeti jogalkotói hatáskör – Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdés]

„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat
körében eljárva a következőket rendeli el:”

11 Jszr. 53. § (1) bekezdés
12 Lásd ehhez az V. fejezetet.
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Helyes példa [eredeti jogalkotói hatáskör – Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdés]:

„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat
körében eljárva a következőket rendeli el:”

Helyes példa (eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott miniszterelnöki rendelet):

„Magyarország Alaptörvénye 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jog-
alkotó hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:”

Eredeti	jogalkotói	hatáskörben	megalkotni	tervezett	helyi	önkormányzati	rendelet	
esetében	az	önkormányzat	eredeti	jogalkotói	hatáskörét	megállapító	rendelkezésként	
az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	bekezdését	kell	megjelölni.13

A hatályos jogrendünk részét képező jogforrások közül a törvény, a kormányrendelet, 
a miniszterelnöki rendelet mellett az önkormányzati rendelet esetében van lehetőség eredeti 
jogalkotói hatáskörben azt megalkotni, ami a helyi önkormányzati autonómia jogalkotási 
vetületeként is értelmezhető.

Megjegyzendő azonban, hogy a helyi önkormányzat is jellemzően származékos úton 
alkothat önkormányzati rendeletet, ettől eltekintve azonban – ha jóval kevesebb tárgy-
körben is – törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére eredeti 
jogalkotói hatáskörben adhat ki a képviselő-testület (közgyűlés) önkormányzati rendeletet. 
Ilyen tárgykör például a helyi önkormányzat költségvetése, a helyi önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzata. Fontos kritérium továbbá az, hogy a helyi önkormányzat kép-
viselő-testületének (közgyűlésének) eredeti jogalkotói hatáskörét konstituáló alaptörvényi 
rendelkezés a 32. cikk (2) bekezdés.

Helyes példa:

„A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

A	nem	eredeti	jogalkotói	hatáskörben	megalkotni	tervezett	rendelet	bevezető	részében	
egyértelműen	meg	kell	jelölni	a	jogszabály	egyes	rendelkezéseinek	a	megalkotásához	
szükséges	valamennyi	olyan	felhatalmazó	rendelkezést	megállapító	jogszabályi	ren-
delkezést,	amely	alapján	a	rendeletet	kiadják.14

Gyakran előfordul olyan eset, amikor az adott rendelet megalkotása több felhatalmazó ren
delkezésen nyugszik. Ezekben az esetekben közjogi érvényességi kellék az, hogy a jogalkotó  

13 Jszr. 53. § (2) bekezdés
14 Jszr. 54. § (1) bekezdés
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pontosan jelölje meg a megalkotandó rendelet egyes rendelkezései esetében irányadó fel-
hatalmazó rendelkezéseket.

Helyes példa:

„A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), 
d), e) és f) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pont
jában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
az 5. § (2) bekezdése tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és h) pontjában,
az 5. § (3) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, vala
mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kö
vetkezőket rendeli el:”

Ha	a	felhatalmazás	alapján	kiadott	jogszabály	kiadására	vonatkozó	eredeti	felhatal-
mazás	hatályát	vesztette,	de	van	felhatalmazás	azonos	tárgykörű	szabályozásra,	akkor	
a	módosító	jogszabályban	csak	a	hatályos	felhatalmazást	kell	megjelölni.15

Alapvető jogszabályszerkesztési elvárás, hogy minden esetben az (alap)jogszabály meg-
alkotásának vagy annak módosításának időpontjában hatályos felhatalmazó normának 
megfelelően kell eljárni. Ebből következik, hogy ha az adott jogszabály megalkotásának 
idején hatályos felhatalmazó rendelkezés időközben hatályát vesztette, de van tartalmilag 
megfelelő más felhatalmazó norma, akkor arra kell hivatkozni az alapul fekvő jogszabály 
módosításának tárgyában elfogadandó jogszabálytervezet rendelkező részében. Helytelen 
tehát az (alap)jogszabály bevezető részében rögzített szöveg szó szerinti átmásolása16 a mó
dosító jogszabály bevezető részébe, ugyanis ha az annak alapjául szolgáló, felhatalmazást 
tartalmazó jogszabály (vagy annak releváns rendelkezése) már nem hatályos, úgy a módosító 
jogszabály közjogi érvényessége kérdőjeleződik meg.

A teljesség érdekében utalni kell arra, hogy a bevezető rész alapjául szolgáló felhatal-
mazó norma (vagy annak releváns rendelkezésének) hatályvesztése még nem eredményezi 

15 Jszr. 54. § (2) bekezdés
16 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 54. § (2) bekezdéséhez 

fűzött magyarázat].
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az annak alapján megalkotott jogszabály hatályon kívül helyezésének szükségességét. 
A jogalkotónak tehát minden esetben a jogszabály megalkotásának pillanatában fennálló 
hatályállapotot kell alapul vennie.

A	felhatalmazást	adó	jogszabály	megjelölése	nem	hivatkozhat	a	felhatalmazást	adó	
jogszabályt	módosító	jogszabályokra	és	a	módosítás	tényére.17

A Jszr. tiltja – főként a korábbi jogalkotási gyakorlatban jellemző – azon kodifikációs meg-
oldást, miszerint a bevezető részben rögzített felhatalmazó norma megjelölésében utalás 
történik arra, hogy azt már többször módosították, vagy amely esetleg konkrétan meg-
jelölési a módosító jogszabályt vagy jogszabályokat. A bevezető rész – a normavilágosság 
biztosítása céljából – röviden és tömören kell, hogy magába foglalja azon tartalmi elemeket, 
amelyek alapján az adott jogszabályt az arra felhatalmazott szerv vagy személy elfogadja.

Helytelen példa:

„A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló – többször mó-
dosított – 1991. évi IL. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a Kormány a következőket rendeli el:”

Helyesen:

„A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. tör
vény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket 
rendeli el:”

A	bevezető	részben	a	rendeletalkotásra	felhatalmazást	adó	rendelkezés	vagy	az	eredeti	
jogalkotói	hatáskört	megállapító	rendelkezés	után	meg	kell	jelölni	azt	a	feladatkört	
megállapító	jogszabályi	rendelkezést,	amely	alapján	a	jogszabályt	kiadják.18

Hasonlóan a felhatalmazó rendelkezéshez, a feladatköri rendelkezés is a megalkotandó 
jogszabály közjogi érvényességi kelléke, amelyet minden esetben kötelező megjelölni a fel-
hatalmazást követően.

A	kormányrendelet	tervezetében	feladatköri	rendelkezésként	az	Alaptörvény	15.	cikk	
megfelelő	bekezdése	szolgál.19

17 Jszr. 54. § (3) bekezdés
18 Jszr. 55. § (1) bekezdés
19 Jszr. 55. § (2) bekezdés
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Helyes példa:

„A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. 
és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

A	Magyar	Nemzeti	Bank	elnöke	rendeletének	tervezetében	feladatköri	rendelkezésként	
a	feladatkört	általánosan	megjelölő	törvény	rendelkezése	szolgál.20

Az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdése nyomán a Magyar Nemzeti Bank elnöke törvényben 
kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben meghatározott feladatkörében rende-
letet adhat ki. A kialakult gyakorlat szerint a feladatköröket delegáló törvény a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény.

Helyes példa:

„A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés 
d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a kö
vetkezőket rendelem el:”

Miniszteri	rendelet	tervezetében	feladatköri	rendelkezésként	a	rendeletet	kiadó	mi-
niszter	feladatköréről	szóló	kormányrendeleti	rendelkezés	szolgál.21

A miniszteri rendelet tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendeletnek, az úgynevezett Statútumrendeletnek [jelenleg: a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet] az adott miniszter tekinte-
tében megállapított feladatköri rendelkezésére kell hivatkozni. A kialakult gyakorlat szerint 
a tárgyi kormányrendeletet Ország gyűlési választási ciklusonként újra kiadják.

Helyes példa (BM rendelet):

„A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatás-
köréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:”

Helyes példa (FM rendelet):

„Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

20 Jszr. 55. § (3) bekezdés
21 Jszr. 55. § (4) bekezdés
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152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a következőket rendelem el:”

Önálló	szabályozó	szerv	vezetője	rendeletének	a	tervezetében	feladatköri	rendelkezés-
ként	a	feladatkört	általánosan	megjelölő	törvényi	rendelkezés	szolgál.22

Az Alaptörvény 23. cikk (4) bekezdése nyomán az önálló szabályozó szerv vezetője tör-
vényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben meghatározott feladat-
körében rendeletet ad ki. Jelenleg két ilyen jogalkotási hatáskörrel rendelkező szerv lé
tezik: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), pontosabban ezek elnökei.

Helyes példa (MEKH-elnöki rendelet):

„A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. pontjában kapott fel
hatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 
2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában, illetve a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a követke
zőket rendelem el:”

Helyes példa (NMHH-elnöki rendelet):

„Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 34. pont
jában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommuni-
kációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:”

Önkormányzati	rendelet	tervezetében	feladatköri	rendelkezésként	az	Alaptörvény	
32.	cikk	(1)	bekezdés	megfelelő	pontja,	a	helyi	önkormányzatokról	szóló	törvénynek	
a	feladatkört	megállapító	rendelkezése	vagy	más	törvénynek	a	feladatkört	megállapító	
rendelkezése	szolgál.23

Az önkormányzati rendelet tekintetében három feladatköri rendelkezési típus különböztet-
hető meg: az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontja, a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény feladatkört meghatározó rendelkezése, illetve más ágazati törvény feladatkört 
meghatározó rendelkezése. Hangsúlyozandó, hogy elsősorban a tárgykörileg érintett ágazati 
törvény feladatköri rendelkezésére, másodsorban a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
feladatköri rendelkezésére kell hivatkozni,24 és csak harmadsorban kell hivatkozni – ha 
törvényi szinten nincs feladatköri rendelkezés – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
megfelelő pontjára.

22 Jszr. 55. § (4a) bekezdés
23 Jszr. 55. § (5) bekezdés
24 Ez a jelenlegi önkormányzati rendeleti kodifikációs gyakorlatban jellemzően a Magyarország helyi önkor

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzati 
feladatok valamelyike.
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Helyes példa [Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontja]:

„A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) be
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ren
deli el:”

Helyes példa (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben foglalt feladatköri rendelkezés):

„Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pont
jában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:”

Helyes példa (más – ágazati – törvény feladatköri rendelkezése):

„A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének 
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címe-
rének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:”

Látható, hogy a bevezető részben megjelölendő eredeti jogalkotói hatáskört kijelölő alap
törvényi rendelkezések vagy a nem eredeti jogalkotói hatáskör esetében a magasabb szintű 
jogszabályokban foglalt felhatalmazó rendelkezések a kapcsolódó feladatköri rendelke
zésekkel együttesen összetett kodifikációs rendszert alkotnak. Ennek áttekinthetőségét 
biztosítja az alábbi táblázat.

3. táblázat
Jogalkotói hatáskörök és feladatkörök a különböző jogszabályokban

Eredeti	jogalkotás Származékos	jogalkotás

Kormányrendelet	

Jogalkotói	
hatáskör

Alaptörvény	15.	cikk	meg-
felelő	bekezdés

a felhatalmazást adó törvény 
felhatalmazó rendelkezése 

Feladatkör	 Alaptörvény	15.	cikk	megfelelő	– feladatkört megálla
pító –	bekezdése

Miniszter	elnöki	
rendelet

Jogalkotói	
hatáskör

Alaptörvény	16.	cikk	
(2)	bekezdés

a felhatalmazást adó törvény 
vagy eredeti	jogalkotói	hatás-
körben	kiadott	kormány-

rendelet felhatalmazó rendel
kezése

Feladatkör Alaptörvény	18.	cikk	(1)	bekezdés vagy törvény feladatkört 
megállapító rendelkezése
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Eredeti	jogalkotás Származékos	jogalkotás

Miniszteri	ren-
delet

Jogalkotói	
hatáskör

Nincs lehetőség eredeti jog
alkotói hatáskörben eljárni.

felhatalmazást adó törvény	
vagy	eredeti	jogalkotói	hatás-
körben	kiadott	kormány-

rendelet felhatalmazó rendel
kezése

Feladatkör
a rendeletet kiadó miniszter 

feladatköréről szóló kormány-
rendelet feladatkört megálla

pító rendelkezése 25

Magyar	Nemzeti	
Bank	elnökének	

rendelete

Jogalkotói	
hatáskör

Nincs lehetőség eredeti jog
alkotói hatáskörben eljárni.

a felhatalmazást adó törvény 
felhatalmazó rendelkezése

Feladatkör
a feladatkört általánosan meg

jelölő	törvény feladatkört 
megállapító rendelkezése

Önálló	szabályozó	
szerv	vezetőjének	

rendelete	

Jogalkotói	
hatáskör

Nincs lehetőség eredeti jog
alkotói hatáskörben eljárni.

felhatalmazást adó törvény fel
hatalmazó rendelkezése 

Feladatkör	
a feladatkört általánosan meg

jelölő törvény feladatkört 
megállapító rendelkezése 

Önkormányzati 
rendelet	

Jogalkotói	
hatáskör

Alaptörvény	32.	cikk	
(2)	bekezdés	

felhatalmazást adó törvény fel
hatalmazó rendelkezése 

Feladatkör	
Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	megfelelő	pontja	vagy	
a	helyi	önkormányzatokról	szóló	törvény	vagy	más	(ága-

zati)	törvény	feladatkört megállapító rendelkezése
Forrás: a szerző szerkesztése

A	feladatkörre	abban	az	esetben	is	hivatkozni	kell,	ha	az	a	miniszter	számára	egyet-
értési	vagy	véleményezési	jogot	biztosít.26

A felhatalmazó rendelkezés határozhatja meg azt, hogy az adott rendelet melyik miniszter 
egyetértésével vagy véleményezésével adható ki. Mindkét esetkörben az érintett miniszter 
a Statútumrendelet szerinti feladatkörében jár el, amire utalni kell a rendelet bevezető ré
szében.

Helyes példa:

„A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:”

25 A 2018-tól  kezdődő Ország gyűlési ciklusban: a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet (Statútumrendelet).

26 Jszr. 55. § (6) bekezdés
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Ha	a	felhatalmazó	rendelkezés	szerint	a	rendelet	más	személlyel	vagy	szervvel	egyet-
értésben	adható	ki,	a	rendelet	tervezetének	a	bevezető	részében	az	egyetértés	tényére	
utalni	kell.27

Hasonlóan a felhatalmazó, valamint a feladatköri rendelkezéshez, amennyiben előírás, 
hogy az adott jogszabályt valamely szerv vagy személy egyetértésével lehet kiadni, úgy 
ez is közjogi érvényességi kellék, így az erre való utalás a bevezető rész kötelező eleme.

Helyes példa (egyetlen egyetértőre):

„A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pont
jában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatás-
köréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott 
feladat körében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket 
rendelem el:”

Helyes példa (több egyetértőre):

„A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) be
kezdés 19. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) be
kezdés 18. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) be
kezdés 11. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) be
kezdés 6. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) be
kezdés 16. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető államtitkár feladat- és ha
tásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § 
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben
a következőket rendelem el:”

27 Jszr. 57. § (1) bekezdés
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Az	egyetértés	tényét	közvetlenül	a	megalkotás	aktusára	utaló	kifejezés	előtt	az	egyet-
értő	megjelölésével	kell	feltüntetni.28

Helyes példa:

„A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:”

Ha	az	egyetértés	a	rendeletnek	csak	meghatározott	rendelkezéseire	vonatkozik,	a	ren-
delettervezet	bevezető	részében	ezekre	a	rendelkezésekre	hivatkozni	kell.29

Hasonlóan a felhatalmazó rendelkezéshez, ha az egyetértési jog a megalkotandó rende-
letnek csak egyes meghatározott rendelkezéseire vonatkozik, úgy arra egyértelműen utalni 
kell a bevezető részben.

Helyes példa:

„Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) és (28) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben el
járva – az 5. és 9. alcím, a 22. §, a 24. §, a 25. §, a 26. §, valamint az 1. melléklet tekin-
tetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:”

Ha	a	rendelet	egészét	valamely	egyetértővel	egyetértésben,	egyes	rendelkezéseit	pedig	
valamely	más	egyetértővel	egyetértésben	kell	kiadni,	akkor	ezt	a	megkülönböztetést	
a	rendelettervezet	bevezető	részének	tartalmaznia	kell.30

Előfordul olyan eset, amikor a rendelet egészét, valamint annak egyes rendelkezéseit eltérő 
egyetértőkkel egyetértésben lehet megalkotni. Ekkor a bevezető részben differenciáltan kell 
az egyetértésre vonatkozó szövegrészeket megszerkeszteni.

Helyes példa:

„A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdésének 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter 

28 Jszr. 57. § (2) bekezdés
29 Jszr. 57. § (3) bekezdés
30 Jszr. 57. § (4) bekezdés
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feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről 
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, valamint a szociális és munka-
ügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben,
az 5. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. 
törvény 31. § (6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi 
és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren
delet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter 
feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában 
foglalt feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:”

Ha	a	felhatalmazó	rendelkezésben	megjelölt,	a	rendelet	megalkotására	és	az	egyetértési	
jog	gyakorlására	vonatkozó	miniszteri	feladatköröket	azonos	miniszter	gyakorolja,	
a	rendelet	tervezetének	a	bevezető	részében	az	egyetértésre	nem	kell	utalni,	de	a	mi-
niszternek	az	egyetértési	jogát	megalapozó	feladatkörét	is	fel	kell	tüntetni.31

Helyes példa:

„16. § Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a pártfogó fel
ügyelet szabályait az áldozatsegítésért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
állapítsa meg.”

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
[Statútumrendelet]
„79. § Az igazságügyi miniszter a Kormány
1. igazságügyért,
2. választójogi és népszavazási szabályozásért,
3. áldozatsegítésért,
4. kárpótlásért
felelős tagja.”

A pártfogó felügyeletről szóló 2006. évi CXV. törvény 160. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 79. § 1. és 3. pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a követke
zőket rendelem el:”

31 Jszr. 57. § (5) bekezdés
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Ha	a	rendelet	előkészítése	során	valamely	szerv	jogszabályban	biztosított,	érvényességi	
kelléknek	minősülő	véleményezési	jogkörrel	rendelkezik,	a	bevezető	részben	a	véle-
ményezés	tényét	fel	kell	tüntetni.32

A véleményezési jogkör gyakorlásának kérdése tekintetében jelentős alkotmány bírósági 
gyakorlat alakult ki. Az Alkotmány bíróság korai gyakorlata szerint33 önmagában az a tény, 
hogy a jogszabály-előkészítés során az érintett szervektől nem kértek véleményt, még nem 
eredményezi a norma alkotmányellenességét, legfeljebb a jogalkotó politikai felelősségét 
vetheti fel.

Az Alkotmány bíróság 2000-ben  újra visszatért e kérdésre,34 amelynek kapcsán meg
állapította, hogy a jogszabály által kifejezetten és konkrétan megnevezett, egyetértési, il
letve véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek – a demokratikus eljárásban betöltött 
szerepük miatt az egyeztetési kötelezettség vonatkozásában – közhatalmiak, így a jogalkotó 
számára megkerülhetetlennek minősülnek. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta az Alkotmány-
bíróság, hogy „[a] jogállamiság részét képező döntéshozatali eljárási szabályok megsértése 
a döntés közjogi érvénytelenségét eredményezheti. Amennyiben pedig külön törvény ír 
elő konkrét és intézményesített véleménykérési kötelezettséget, akkor annak elmulasztása 
olyan, a jogalkotási eljárásban elkövetett súlyos szabálytalanságnak minősülhet, amely adott 
esetben a jogállamiság alkotmányos követelményét közvetlenül veszélyezteti, és a törvény
sértő módon alkotott jogszabály közjogi érvénytelenségét eredményezheti. Azt a kérdést, 
hogy a külön törvényekben meghatározott jogalkotási eljárási szabály megszegése súlyos
ságánál fogva adott esetben eléri-e az alkotmánysértés szintjét, az Alkotmány bíróságnak 
eseti mérlegeléssel kell eldöntenie.”

A véleményezési jog érvényességi kellékként való megjelenését erősíti ugyanakkor, 
ha jogszabály a felhatalmazó rendelkezésben rögzíti a véleményezési jogot, vagy ha a jog-
szabály a szabályozási tárgykör konkrét megjelölése mellett konkrét szervnek vagy sze-
mélynek biztosítja azt.35

Helyes példa (egyetlen véleményező véleményére vonatkozó hivatkozás felépítése, ha 
a véleményező miniszter):

„…az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével…”

Helyes példa (egyetlen véleményező véleményére vonatkozó hivatkozás felépítése, ha 
a véleményező nem miniszter, és a véleményezési jogkört nem a felhatalmazó rendel
kezés biztosítja):

32 Jszr. 58. § (1) bekezdés
33 30/1991. (VI. 5.) AB határozat, 14/1992. (III. 3.) AB határozat, 7/1993. (II. 15.) AB határozat
34 30/2000. (X. 11.) AB határozat, 7/2004. (III. 24.) AB határozat
35 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 58. § (1) bekezdéséhez 

fűzött magyarázat].
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„…a 2015. évi CCC. törvény 20. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jog-
körében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének 
kikérésével…”

Helyes példa (egyetlen véleményező véleményére vonatkozó hivatkozás felépítése, ha 
a véleményező nem a miniszter, és a véleményezési jogkört a felhatalmazó rendel
kezés biztosítja):

„…a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikéré-
sével…”

A	véleményezők	feltüntetésére,	több	véleményező	esetén	a	felsorolásukra	az	egyet-
értőkre	vonatkozó	szabályokat	kell	alkalmazni.36

Helyes példa (több véleményezőre):

„A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
77. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszter elnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint a 84. § 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véle-
ményének kikérésével – a következőket rendelem el:”

Helyes példa (ha a véleményezés a rendeletnek csak meghatározott rendelkezéseire 
vonatkozik):

„Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés 
c), d) és i) pontjában, valamint 260. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a 10. és 11. alcím, valamint a 24. § 
tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fej-
lesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:”

Helyes példa (a rendelet egészét valamely véleményezővel, egyes rendelkezéseit pedig 
valamely más véleményezővel kell kiadni):

„A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tör
vény 5. melléklet 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

36 Jszr. 58. § (2) bekezdés
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az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető államtitkár feladat- és ha
tásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) 
és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere 
véleményének kikérésével –,
a 3. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget vezető államtitkár feladat- és ha
tásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszter elnökséget ve-
zető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter vélemé-
nyének kikérésével – a következőket rendelem el:”

Ha	a	felhatalmazó	rendelkezésben	megjelölt,	a	rendeletalkotásban	való	véleményezési	
jogra	és	a	rendelet	megalkotására	vagy	az	egyetértési	jog	gyakorlására	vonatkozó	
miniszteri	feladatköröket	azonos	miniszter	gyakorolja,	a	rendelet	tervezetének	a	be-
vezető	részében	a	véleményezésre	nem	kell	utalni,	és	a	miniszter	véleményezési	jogát	
megalapozó	feladatkört	sem	kell	feltüntetni.37

Ha a rendelet tekintetében véleményezési jogkörrel rendelkező miniszterhez van delegálva 
a rendelet megalkotására vonatkozó vagy az egyetértési miniszteri jogkör, úgy a bevezető 
részben sem a véleményezésre, sem pedig a véleményezésre vonatkozó miniszteri jogkört 
megalapozó feladatkörre nem lehet utalni.

Ha	az	önkormányzati	rendelet	megalkotásához	a	jogalkotásról	szóló	törvény	alapján	
a	társulásban	résztvevő	helyi	önkormányzat	képviselő-testületének	hozzájárulása	
szükséges,	a	bevezető	részben	a	hozzájárulás	tényére	utalni	kell.	Ha	az	önkormányzati	
rendelet	megalkotására	a	jogalkotásról	szóló	törvény	alapján	a	társult	képviselő-tes-
tület	döntése	alapján	kerül	sor,	a	bevezető	részben	ennek	tényére	utalni	kell.38

A Jszr. ezen előírásainak tekintetében utalni indokolt az 52. § (4) bekezdésében rögzített 
jogalkotási elvárások tárgyában kifejtettekre.

IX.4.	A	preambulumra	és	a	bevezető	részre	vonatkozó	formai	
követelmények

A	preambulumot	és	a	bevezető	részt	a	jogszabálytervezet	megjelölése	után	közvetlenül,	
a	szerkezeti	egységeket	megelőzően	kell	elhelyezni.	A	preambulumnak	és	a	bevezető	

37 Jszr. 58. § (3) bekezdés
38 Jszr. 58/A. §
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résznek	nem	adható	cím.	A	preambulum	kijelentő	mondatból	vagy	mondatokból	áll,	
és	sortöréssel	tagolható.	A	bevezető	rész	egyetlen,	sortöréssel	tagolható	mondatból	áll.39

Sem a preambulum, sem a bevezető rész tekintetében nem támaszt sok formai elvárást 
a Jszr., azonban azok következetes alkalmazásával a jogalkotó hozzájárul a jogszabály át
tekinthetőségéhez, így a normavilágosság biztosításához.

Közös szabály, hogy a preambulumot és a bevezető részt a jogszabálytervezetben 
annak megjelölése és a szerkezeti egységei közé kell elhelyezni, továbbá egyiknek sem ad
ható cím. A preambulum kijelentő mondatból vagy mondatokból áll, amelyet (amelyeket) 
sortöréssel lehet tagolni. A bevezető rész vonatkozásában rögzített sajátos szabály, hogy 
az – ellentétben a preambulummal – kizárólag egyetlen mondatból áll, amelyet azonban 
ugyanúgy sortöréssel lehet tagolni, mint a preambulumot.

IX.5.	A	jogszabály	általános	rendelkezései

IX.5.1. Az általános rendelkezések helye és tartalmi követelményei

A	jogszabály	tervezetében	kizárólag	az	általános	rendelkezések	között	szabályozható
a)	a	jogszabály	hatálya	az	időbeli	hatály	kivételével,
b)	a	jogszabály	alkalmazására,	valamint	a	szabályozásra	vonatkozó	alapelv,
c)	a	jogszabály	egészére	vonatkozó	értelmező	rendelkezés,	valamint
d)	az	a	jogszabály	egészére	vagy	több	szerkezeti	egységére	vonatkozó	rendelkezés,	

amely	nem	foglalható	más	–	szakasznál	magasabb	szintű	–	szerkezeti	egységbe.40

Az általános rendelkezések a teljes jogszabály egészére vonatkozó olyan előírások, 
amelyekre tekintettel kell értelmezni az adott jogi szabályozás további rendelkezéseit. 
Lényegében egyfajta jogalkotási, jogszabályszerkesztési keretként szolgálnak a további 
szabályozástartalmi egységek számára. Ezek esetében is elvárás – a normagazdaságosság 
érvényre juttatása érdekében – az, hogy röviden és tömören fogalmazza meg azokat a jog
alkotó.

Az	általános	rendelkezéseket	a	preambulum	vagy	a	bevezető	rész,	ezek	hiányában	
a	jogszabály	megjelölése	után	közvetlenül	kell	elhelyezni.	Nagyobb	terjedelmű	jog-
szabály	tervezetében	az	általános	rendelkezéseket	önálló,	„Általános	rendelkezések”	
című	alcímben	vagy	fejezetben	kell	szabályozni.	Általános	rendelkezések	kivételesen	
a	jogszabály	alcímnél	magasabb	szintű	szerkezeti	egységei	elején,	az	adott	szerkezeti	
egységre	vonatkozóan	is	megállapíthatóak.41

Főszabály szerint az általános rendelkezések a jogszabály teljes terjedelmére vonatkoznak, 
amelybe tartozó szakaszokat – ha nagyobb terjedelmű a jogszabálytervezet – külön alcímben 

39 Jszr. 59. §
40 Jszr. 60. § (1) bekezdés
41 Jszr. 60. § (2)-(3) bekezdés
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vagy fejezetben kell szabályozni. A külön szerkezeti egységbe foglalás szükségességét 
mindig az adott esetben, a jogalkotói cél elérésének fényében kell mérlegelni.

Megengedő szabályt tartalmaz a Jszr. akkor, amikor azt rögzíti, hogy általános rendel
kezések kivételesen alcímnél magasabb szintű szerkezeti egység elején is állhatnak, amely 
előírások így csak e szerkezeti egységre vonatkozóan rögzítenek jogalkotói elvárásokat. 
Ez utóbbi jogszabályszerkesztési megoldás a nagyobb terjedelmű jogszabályok egymástól 
eltérő tartalmú – különösképpen a megkülönböztetendő fogalomrendszert, eltérő értelmező 
rendelkezéseket magában foglaló – szerkezeti egységeinek vonatkozásában indokolt.42

IX.5.2. A jogszabály érvényessége és hatálya43

Jogszabály	tervezete	valamely	jogszabály	érvényességéről	nem	rendelkezhet.44

Tekintettel arra, hogy az érvényesség formai kritériumai a jogszabály megalkotásának el-
járási körülményeihez kapcsolódnak, arról a jogszabály tervezetében nem lehet rendelkezni.

A	jogszabálytervezet	a	módosító	és	a	hatályon	kívül	helyező	rendelkezések	kivételével	
nem	tartalmazhat	olyan	rendelkezést,	amely	túlterjeszkedik	az	általános	rendelkezések	
között	meghatározott	hatályán.45

A Jszr. ezen előírása előrevetíti az általános rendelkezések keretében rögzítendő személyi 
és területi hatályt, amelyek kijelölik a szabályozási tartalom kereteit.

Nem	kell	a	jogszabály	tervezetében	a	jogszabály	személyi	hatályáról	külön	rendelkezni,	
ha	az	a	jogszabály	tervezetének	egyéb	rendelkezései	alapján	egyértelmű.	Nem	lehet	
a	jogszabály	személyi	hatályáról	szóló	rendelkezések	között	a	jogszabály	végrehajtá-
sáért	felelős,	a	jogszabály	alapján	feladat-	és	hatáskörrel	rendelkező	állami	szervek	
köréről	rendelkezni,	kivéve,	ha	a	feladat-	és	hatáskörük	telepítése	a	jogszabály	más	
rendelkezéseiben	nem	szabályozható	egyértelműen.46

Kiemelendőek a személyi hatály tekintetében a Jat. 6. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak, 
amelyek szerint a jogszabály személyi hatálya Magyarország területén a természetes sze
mélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint 
Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokra, továbbá önkormányzati rendelet 
esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi 
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint – ha annak 

42 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 60. § (3) bekezdéséhez 
fűzött magyarázat].

43 Az érvényesség és a hatály elemeihez, fajtáihoz és jellemzőihez részletesebben lásd az V. fejezetben foglaltakat. 
Jelen fejezet csak a jogszabályszerkesztési szempontból fontos követelményekkel foglalkozik; a dogmatikai 
tudnivalók az V. fejezetben találhatók.

44 Jszr. 61. §
45 Jszr. 62. §
46 Jszr. 63. §
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feltételei fennállnak47 – a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok és – ha annak fel
tételei fennállnak48 – a társult képviselő-testületben részt vevő települési önkormányzatok 
közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A személyi hatályhoz kapcsolódik a szervi hatály fogalma. A szervi hatály azt mutatja 
meg, hogy mely közigazgatási szerv számára állapít meg előírásokat az adott jogszabály. 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez nem képez külön jogalkotási kategóriát, ugyanis 
a személyi hatályba beleértendő a szervi hatály is. Ha mégis feltétlenül szükséges fel
adatot delegáló szabályt rögzíteni, azaz a szabályozás célja másként nem érhető el, úgy azt 
a jogszabály részletes rendelkezési körében elhelyezett hatásköri rendelkezések között kell 
megtenni.49

Nem	kell	a	jogszabály	tervezetében	a	jogszabály	területi	hatályáról	külön	rendelkezni,	
ha	az	a	jogszabály	tervezetének	egyéb	rendelkezései	alapján	egyértelmű.50

Kiemelendőek a területi hatály tekintetében a Jat. 6. § (1) bekezdésében foglaltak, amelyek 
szerint a jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet 
területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az önkormányzati 
rendelet területi hatálya – ha annak feltételei fennállnak51 – a társulásban részt vevő helyi 
önkormányzatok és – ha annak feltételei fennállnak52 – a társult képviselő-testületben részt 
vevő települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

A jogszabály területi hatályáról csak akkor lehet rendelkezni, ha az eltér Magyarország 
területétől vagy önkormányzati rendelet esetében annak közigazgatási területétől, feltéve, 
hogy ez egyébként a jogszabály további rendelkezéseiből nem következik.

Területi szempontból – Magyarország területétől (helyi önkormányzat közigazgatási 
területétől) – két irányban lehet eltérni: a partikuláris hatály esetében Magyarország egy 
meghatározott területére nézve (vagy a helyi önkormányzat közigazgatási területének egy 
szűkebb szegmense tekintetében) szabályoz a jogalkotó, az extraterritoriális hatály esetében 
pedig Magyarország területén túli területre is szabályoz a jogalkotó.53

Az	általános	rendelkezések	között	–	ha	az	a	jogszabály	tervezetének	egyéb	rendelke-
zései	alapján	nem	egyértelmű	–	megjelölhető	azon	jogi	tények,	jogviszonyok	köre,	ame-
lyekre	a	jogszabály	rendelkezéseit	alkalmazni	kell.	Ez	a	rendelkezés	nem	tartalmazhat	
önmagában	–	a	jogszabály	más	szakaszában	foglalt	rendelkezésével	való	együttes	
értelmezése	nélkül	–	joghatás	kiváltására	alkalmas	normatív	tartalmú	rendelkezést.54

47 Lásd Jat. 5. § (5) bekezdés
48 Lásd Jat. 5. § (6) bekezdés
49 Uo.
50 Jszr. 64. §
51 Lásd Jat. 5. § (5) bekezdés
52 Lásd Jat. 5. § (6) bekezdés
53 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 64. §-ához fűzött ma

gyarázat].
54 Jszr. 65. §
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A jogszabály általános rendelkezései között jelölhetőek meg azon tények, jogviszonyok, 
amelyekre nézve alkalmazni kell az adott jogszabályt, ha egyébként ez nem egyértelmű 
a jogszabály további rendelkezéseinek együttes értelmezéséből. Fontos szempont, hogy 
az alapul fekvő jogszabályi előírások nem tartalmazhatnak önmagukban joghatás kiváltá
sára alkalmas normatív rendelkezéseket, ezen oknál fogva helytelen tárgyi hatályként hi-
vatkozni ezen jogszabályhelyekre, ugyanis ezzel elbizonytalanítja a jogalkotó a jogszabályi 
rendelkezések értelmezését, normativitását.55

Helytelen példa:

„1. § (1) E törvény tárgyi hatálya:
a) a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra;
b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve 
szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség 
nélküli szervezetre
terjed ki.”

Helyes példa:

„1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:
a) a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra;
b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve 
szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség 
nélküli szervezetre.”

A tárgyi hatály keretében nem lehetséges valamilyen fizikai értelemben vett tárgyra hivat-
kozni. Önmagában egy adott tárgy (egy konkrét dolog, illetve dologfajta) nem képezheti 
a jogszabály tárgyi hatályát, ugyanis a tárgy nem lehet valamilyen jog vagy kötelezettség 
alanya. Ezért az adott tárgy azon előállítójára, használójára vagy terjesztőjére stb. kell, hogy 
a szabályokat megállapítsa a jogalkotó, akinek a tekintetében a jogszabályi előírás – annak 
normativitásánál fogva – érvényesíthető.

Helytelen példa:

„E rendelet hatálya a motoros láncfűrészre terjed ki.”

Helyes példa:

„5. § E rendelet hatálya a motoros láncfűrész forgalmazására engedéllyel rendelkező 
kereskedőre terjed ki.”

55 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 65. §-ához fűzött ma
gyarázat].
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IX.5.3. A jogszabály alkalmazására, valamint a szabályozásra vonatkozó alapelvek, 
a szabályozás célja

Az	azonos	vagy	hasonló	jogviszonyokat	átfogóan	szabályozó	jogszabályok	terveze-
tében	az	általános	rendelkezések	között	a	jogszabály	alkalmazására,	értelmezésére,	
valamint	a	szabályozásra	vonatkozó	alapelvek	határozhatóak	meg.56

Az alapelvek a társadalmilag kiemelkedő fontosságú, jelentősebb terjedelmű jogszabály-
tervezethez kapcsolódhatnak. Olyan általános, elvi tételeket fogalmaznak meg, amelyek 
az adott jogszabálytervezet más rendelkezéseit kiegészítve, azokkal együtt fejtik ki a ha-
tásukat.

Normatív	tartalommal	nem	rendelkező	kijelentést	vagy	a	szabályozás	célját	nem	lehet	
a	jogszabály	alapelvei	között	rögzíteni.57

Ennek érdekében kell alkalmaznia a jogalkotónak egyrészt – a Jat. 18. §-a  nyomán – a jog-
szabálytervezet szövegéhez kötelezően csatolandó indokolást vagy másrészt adott esetben 
alkalmazhatja még – a Jszr. előírásaira figyelemmel – a törvény vonatkozásában a pream-
bulumot.

Helytelen példa (az alapelveket magában foglaló szakaszok között rögzített jogalkotói 
célkitűzés):

„1. § E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának 
hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő 
cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel 
bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül 
történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető 
értékkel bíró dologgal való támogatását.”

Helyes példa (preambulumban megfogalmazott jogalkotói célkitűzés):

„E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának haté
kony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmé
nyek elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak 
a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára 
mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró 
dologgal való támogatását. Mindezek érdekében az Ország gyűlés a következő tör
vényt alkotja:”

56 Jszr. 66. § (1) bekezdés
57 Jszr. 66. § (2) bekezdés
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IX.5.4. Értelmező rendelkezések

Ha	a	jogszabály	alkalmazásához	egyes	fogalmak	bővebb	kifejtése,	magyarázata	szük-
séges,	az	ilyen	fogalmakat	a	jogszabály	tervezetében	értelmezni	kell.58

Az értelmező rendelkezés a jogszabály szabályozási tartalmának megértését elősegítő sza-
bályozási elem. Célja annak meghatározása, hogy az adott fogalom az adott jogszabály 
keretébe illesztve milyen tartalommal bír. Az értelmező rendelkezés a normavilágosság 
egyik jogalkotási szempontú biztosítékául szolgál.

Értelmező	rendelkezést	kell	alkalmazni	a	jogszabály	tervezetében,	ha	a	fogalom	je-
lentése	az	adott	jogszabály	alkalmazásában	eltér	a	köznyelvi	jelentésétől,	a	más	jog-
szabályban	meghatározott	jelentésétől,	és	a	fogalom	jelentése	a	jogszabály	tervezetének	
egyéb	rendelkezései	alapján	nem	egyértelmű.59

Helyes példa:

„1. § E törvény alkalmazásában
1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mos
toha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, 
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
3. vagyontárgy: a dolog, a jog, a követelés;
4. bank: a betétgyűjtésre és fizetési számla vezetésére jogosult személy.”

(A „bank” vagy a „vagyontárgy” hétköznapi kifejezések ugyan, de a jogalkotó – a hét
köznapitól eltérő definícióra tekintettel – indokoltnak látta, hogy azokat értelmezze 
a jogszabály szabályozási keretébe való megfelelő beillesztésük érdekében. Ettől el
térően a „közeli hozzátartozó” és a „hozzátartozó” olyan fogalmak, amelyeknek jogi 
szempontú értelmezése indokolt egyrészt a jogi-tartalmi megértés, másrészt az adott 
fogalmak más jogszabályban foglalt tartalmuktól való elhatárolása céljából.)

Az	értelmezett	fogalom	a	jogszabály	más	szerkezeti	egységeiben	kizárólag	az	értel-
mező	rendelkezésben	meghatározott	kifejezés	megfelelően	toldalékolt	alakjában	al-
kalmazható.60

58 Jszr. 67. § (1) bekezdés
59 Jszr. 67. § (2) bekezdés
60 Jszr. 67. § (3) bekezdés
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Az értelmezett fogalom csakis az értelmező rendelkezésben megjelölt formában és tarta-
lommal használható a jogszabály további szakaszaiban.

Helytelen példa (többes szám jelének használata):

„2. § E rendelet alkalmazásában
1. önkormányzati gyűjtőkonténerek: törvényben meghatározott, a helyi körülmé
nyeknek megfelelő méretű olyan fémdobozok, melyek alkalmasak a település közigaz
gatási területén lebontott építményből származó építési-bontási hulladék tárolására.”

Helyes példa:

„2. § E rendelet alkalmazásában
1. önkormányzati gyűjtőkonténer: törvényben meghatározott, a helyi körülményeknek 
megfelelő méretű olyan fémdoboz, mely alkalmas a település közigazgatási területén 
lebontott építményből származó építési-bontási hulladék tárolására.”

Helytelen példa (eltérő megfogalmazás – rokon értelmű szó használata – a jogszabály 
további szakaszában):

„2. § E törvény alkalmazásában
1. anyagában történő hasznosítás: bármilyen hasznosítási művelet az energetikai 
hasznosítás kivételével.
[…]
5. § A materiális hasznosításra az arra feljogosított szolgáltatónak engedéllyel kell 
rendelkezni.”

Helyes példa:

„2. § E törvény alkalmazásában
1. anyagában történő hasznosítás: bármilyen hasznosítási művelet az energetikai 
hasznosítás kivételével.
[…]
5. § Az anyagában történő hasznosításra az arra feljogosított szolgáltatónak engedély
lyel kell rendelkezni.”

A	magától	értetődő	jelentésű	fogalmak	nem	értelmezhetőek	értelmező	rendelkezés-
ben.61

61 Jszr. 67. § (4) bekezdés
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Helytelen példa:

„2. § E törvény alkalmazásában
1. fekete: a színskála legsötétebb színe.”

(A fekete színt mint fogalmat az arra vonatkozó értelmezés, fogalommeghatározás 
nélkül kell használni a jogszabály szövegében, ugyanis a fekete szín mind a hétköz
napi szóhasználatban, mind pedig a jogszabályi környezetben ugyanazt jelenti. Ennek 
okán – mint magától értetődő jelentésű fogalom – nem értelmezhető értelmező ren
delkezésben.)

Szakkifejezések	kivételével	a	fogalmat	a	köznapi	jelentésétől	alapvetően	különböző	
tartalommal	nem	lehet	értelmezni.62

Helyes példa:

„1. § E rendelet alkalmazásában
1. energetikai hasznosítás: olyan művelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát 
kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia-előállítást, va
lamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelő
anyagként használnak fel.”

Előfordulhat olyan eset, amikor egy hétköznapi fogalmat a szaknyelv is használ, ebben 
az esetben elengedhetetlenül fontos az adott kifejezés szaknyelvi megfelelőjének értelme
zése.

Helyes példa (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabá
lyairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény):

„1. § E törvény alkalmazásában
[…]
34. lenyomat: olyan meghatározott hosszúságú, az elektronikus dokumentumhoz 
rendelt bitsorozat, amelynek képzése során a használt eljárás (lenyomatképző eljárás) 
a képzés időpontjában teljesíti az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meg
fogalmazott követelményeket;”

Idegen kifejezések használatára csak abban az esetben lehet sort keríteni, ha nincs az adott 
kifejezésnek magyar nyelvű megfelelője.

Helyes példa (a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény):

„2. § E törvény alkalmazásában
[…]

62 Jszr. 67. § (5) bekezdés
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13. kabotázs: a vasúti személyszállítás területén a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 
91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, 
továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK 
irányelv módosításáról szóló 2007/58/EK irányelv 1.1. cikk. 8. pontja, a közúti személy
szállítás területén az 1073/2009/EK rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti tevékenység;”

A	mérésügyről	szóló	törvény	felhatalmazása	alapján	kormányrendeletben	szabályo-
zott	mértékegységekre	vonatkozóan	a	jogszabály	tervezete	értelmező	rendelkezést	
nem	vezethet	be.63

Már szó volt a korábbiakban arról, hogy a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény fel
hatalmazása alapján kiadott, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. 
(X. 9.) Korm. rendelet 1. melléklete sorolja fel a törvényes mértékegységeket, amelyeknek 
az alapul fekvő szabályozási tartalom szerinti használata kötelező. Következésképpen ezek 
tekintetében nem vezethető be értelmező rendelkezés.

Helytelen példa:
„1. § E rendelet alkalmazásában

1. kilogramm: az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mérték
ügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- 
és Mértékügyi Hivatalban, Sèvres-ben  őrzött platina-irídium henger tömege.”

(A kilogrammot mint fogalmat az arra vonatkozó értelmezés, fogalommeghatározás 
nélkül kell használni a jogszabály szövegében, ugyanis – hasonlóan sok más mér
tékegységhez – ezt is definiálja a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendelet.)

Ha	a	jogszabályban	sok	fogalom	értelmezése	indokolt,	vagy	ha	a	fogalmakat	a	jog-
szabály	egészére	nézve	értelmezni	kell,	az	értelmező	rendelkezéseket	az	általános	ren-
delkezések	között	kell	meghatározni.	Ebben	az	esetben	az	értelmező	rendelkezéseket	
tartalmazó	önálló	szakaszt	„Értelmező	rendelkezések”	című	alcím	alá	lehet	rendezni.64

Helyes példa:

1. Értelmező rendelkezések

„1. § E törvény alkalmazásában
1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mos
toha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, 
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

63 Jszr. 67. § (6) bekezdés
64 Jszr. 68. § (1) bekezdés
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3. vagyontárgy: a dolog, a jog, a követelés;
4. bank: a betétgyűjtésre és fizetési számla vezetésére jogosult személy.”

Ha	egyes	értelmező	rendelkezések	nem	az	egész	jogszabályra,	de	a	szakasznál	maga-
sabb	szintű	szerkezeti	egységre	vonatkoznak,	azokat	e	szerkezeti	egység	elején	önálló	
szakaszban	is	meg	lehet	határozni.65

Helyes példa:

„15. § E fejezet alkalmazásában

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mos
toha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, 
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
3. vagyontárgy: a dolog, a jog, a követelés;
4. bank: a betétgyűjtésre és fizetési számla vezetésére jogosult személy.”

Ha	a	fogalmat	egyetlen	szakaszra	vonatkozóan	kell	értelmezni,	e	szakasz	első	vagy	
utolsó	bekezdéseként	is	meg	lehet	az	értelmező	rendelkezést	határozni.66

Helyes példa:

„15. § (1) E § alkalmazásában az építési-bontási hulladék az épített környezet alakítá
sáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék.”

Az	értelmező	rendelkezéseket	tartalmazó	szakaszban	akkor	kell	több	bekezdést	hasz-
nálni,	ha	az	értelmező	rendelkezések	egy	részének	a	hatálya	eltér	a	másik	részétől.	
Az	értelmező	rendelkezéseket	tartalmazó	szakasz	vagy	bekezdés	nyitó	szövegrészében	
a	jogszabály	egészére,	meghatározott	részére	vagy	a	jogszabályra	és	a	felhatalmazása	
alapján	kiadott	valamennyi	más	jogszabályra	való	hivatkozással	meg	kell	határozni	
az	értelmező	rendelkezések	hatályát.67

Az értelmező rendelkezéseket is – a szakaszon belül – bekezdésekre lehet tagolni, ha azok 
hatálya tekintetében differenciálnia kell a jogalkotónak. Ebben az esetben az értelmező 
rendelkezéseket magában foglaló egyes szakaszok, bekezdések bevezető szövegrészeiben 
egyértelműen utalni szükséges az abban rögzített előírások hatályának terjedelmére.

65 Jszr. 68. § (2) bekezdés
66 Jszr. 68. § (3) bekezdés
67 Jszr. 69. § (1)-(2) bekezdés
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Helyes példa:
„1. § (1) E törvény alkalmazásában:
1. gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Ma
gyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított 
egészségügyi, szociális és oktatási intézmény;
2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nye
reség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szol
gáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve 
a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítót is, 
továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a szociális szövetkezet, az is
kolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, 
az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági 
társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és a kezelt vagyon, 
amennyiben nem tartozik a 3. pontban felsoroltak közé;
3. államháztartás szervezetei: az államháztartásról szóló törvény alapján az államház
tartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek.

(2) E törvény exportra, importra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában:
1. külföld: Magyarország államhatárán kívüli terület;
2. külföldi: az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve termé
szetes személy, amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, 
illetve lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye külföldön van;
3. belföld: Magyarország területe;
4. belföldi: az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve termé
szetes személy, amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, 
illetve lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye belföldön van.”

Az	egyes	fogalmakat	ábécésorrendben,	arab	számmal	megjelölt	pontokba	kell	ren-
dezni.	Egy	pontban	csak	egy	fogalom	magyarázható.68

A normavilágosság biztosításán túl ez a rendelkezés azt is elősegíti, hogy ha a későbbiek 
folyamán újabb pont beiktatása válik szükségessé, úgy az arab számozással megjelölt pontok 
közé beilleszthető(ek) újabb pont(ok).

Értelmező	rendelkezésben	más	jogszabály	értelmező	rendelkezésére	is	lehet	hivat-
kozni;	nem	lehet	azonban	olyan	jogszabály	értelmező	rendelkezésére	hivatkozni,	amely	
a	hivatkozást	tartalmazó	jogszabállyal	az	Alaptörvény	alapján	nem	lehet	ellentétes.69

68 Jszr. 69. § (3) bekezdés
69 Jszr. 69. § (4)-(5) bekezdés
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Helyes példa:

„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. biohulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 
3. pontja szerinti anyag;”
(E példa jól mutatja, hogy az értelmező rendelkezés keretében utalni is lehet más jog-
szabályban már értelmezett fogalomra. Ezzel a jogalkotó a normavilágosság követel
ményén túl a normagazdaságosság követelményének is eleget tesz.)

Helytelen példa:

„2. § E törvény alkalmazásában
1. önkormányzati gyűjtőkonténer: önkormányzati rendeletben meghatározott, a helyi 
körülményeknek megfelelő méretű olyan fémdoboz, mely alkalmas a település közigaz
gatási területén lebontott építményből származó építési-bontási hulladék tárolására.”

Helyes példa:

„120. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 
szabályozza az önkormányzati gyűjtőkonténer kialakításának részletes szabályait.”

Felhatalmazás	alapján	kiadott	jogszabály	tervezetében	alkalmazott	fogalom	a	felha-
talmazó	rendelkezést	tartalmazó	jogszabályban	értelmezett	fogalomtól	eltérően	nem	
értelmezhető,	és	az	értelmező	rendelkezés	nem	ismételhető	meg.70

A jogbiztonságot, így a jogrendszer koherenciáját biztosító rendelkezés az, hogy a felha
talmazó rendelkezést tartalmazó – egyébként a jogforrási hierarchia magasabb fokán 
elhelyezkedő – jogszabályban rögzített értelmezett fogalmat az annak alapján megalkotott 
jogszabályban használt fogalom nem töltheti meg eltérő szabályozási tartalommal.

Ezenkívül a felhatalmazás alapján megalkotott normában nem ismételhető meg a fel-
hatalmazást tartalmazó normában rögzített értelmezett fogalom. Ez a jogszabályszerkesztési 
követelmény szoros összefüggésben áll a Jat. 3. §-ában rögzített azon elvárással, miszerint 
a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű.

Ez az előírás azonban nem tiltja azt, hogy ugyanazon fogalmat az egymástól eltérő 
szabályozási tárgykörben megalkotott jogszabályok eltérő értelemben használjanak.

Értelmező	rendelkezés	nem	irányulhat	kizárólag	jogszabály,	nemzetközi	szerződés	
rövid	megjelölése, mozaikszó	vagy betűszó	bevezetésére.	Értelmező	rendelkezés	nem	
rendelkezhet	úgy,	hogy	valamely	fogalmat	–	annak	tényleges	jelentéstartalmától	füg-
getlenül	–	valamely	más	fogalomként	kell	értelmezni.71

70 Jszr. 70. § (1) bekezdés
71 Jszr. 70. § (2)-(3) bekezdés
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Helytelen példa (jogszabály rövid megjelölése):

„1. § E törvény alkalmazásában:
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény: Mötv.”
(Mivel a jogszabály rövid megjelölése és az értelmező rendelkezés két különálló jog
szabályszerkesztési elem, ezért kizárólag a jogszabály rövid megjelölése nem képezhet 
értelmező rendelkezést.)

Helytelen példa (mozaikszó bevezetése):

„1. § E törvény alkalmazásában:
1. Magyar Államvasutak: MÁV.”

(Mivel az értelmező rendelkezés célja annak meghatározása, hogy az adott fogalom 
az adott jogszabály keretébe illesztve milyen tartalommal bír, és egy fogalom vonatko
zásában bevezetett mozaikszó nem funkcionál fogalommeghatározásként, ezért annak 
értelmező rendelkezésként való alkalmazására nincs lehetőség.)

Helytelen példa (tényleges jelentéstartalomtól eltérő fogalomhasználat):
„5. § Ahol a rendelet tejet említ, ezen a tejszínt is érteni kell.”

Helyes példa:
„5. § A tejszínre a tejre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

Az	értelmező	rendelkezés	nem	tartalmazhat	önmagában	–	a	jogszabály	más	szaka-
szában	foglalt	rendelkezésével	való	együttes	értelmezése	nélkül	–	joghatás	kiváltására	
alkalmas	normatív	tartalmú	rendelkezést.72

Normativitás szempontjából az értelmező rendelkezés nem önálló szabályozási elem; azt 
minden esetben a jogszabálytervezet normatív rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni.

Értelmező	rendelkezésben	az	értelmezett	 fogalom	kizárólag	egyszer	szerepel-
het.73	Értelmező	rendelkezés	közvetetten	sem	hivatkozhat	olyan	másik	értelmező	ren-
delkezésre,	amely	rá	hivatkozik.74

Helytelen példa:

„1. § E törvény alkalmazásában:
1. biohulladék: biológiailag lebomló hulladék;
2. biológiailag lebomló hulladék: biohulladék.”

72 Jszr. 70. § (4) bekezdés
73 Jszr. 70. § (5) bekezdés
74 Jszr. 70. § (6) bekezdés
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Helyes példa:

„1. § E törvény alkalmazásában:
1. biohulladék: a hulladéktípusok 5. kategóriájába tartozó biológiailag lebomló hul
ladék;
2. biológiailag lebomló hulladék: a biohulladékról szóló 2020. évi IV. törvény 5. § 
(1) bekezdés 5. pontja szerinti anyag.”

IX.6.	A	jogszabály	részletes	rendelkezései

A jogszabály úgynevezett részletes rendelkezései a jogszabály tulajdonképpeni, érdemi, 
a magatartásszabályozásra elsődlegesen vonatkozó normatartalmát hordozzák.

A Jszr. szerint a részletes rendelkezések között kell szabályozni a jogszabály alapvető 
normatív tartalmát képező azon rendelkezéseket, amelyekről a Jszr. alapján nem más lo
gikai egységben kell rendelkezni.75 A részletes rendelkezéseket magukban foglaló szerkezeti 
egység vagy szerkezeti egységek címének a rendelkezések tartalmát vagy a rendelkezések 
más rendelkezésekhez való viszonyát kell kifejeznie.76

A részletes rendelkezéseket a szabályozás tárgyának megfelelő olyan logikai sor
rendben, úgy kell szabályozni, hogy a korábban szabályozott rendelkezésekből logikusan, 
folyamatosan következzenek a későbbiek.77 Részben ennek érdekében el kell különíteni 
egymástól: az anyagi jogi és az eljárási szabályokat; a jogszabályban esetlegesen szabályo
zott (például létrehozott) szervezet jogállására, feladat- és hatáskörére, valamint eljárására 
vonatkozó szabályokat;78 az általános szabályokat tartalmazó szerkezeti egységeket a kü
lönös szabályokat tartalmazó szerkezeti egységektől, amelyek közül az általános mindig 
megelőzi a különöst.79

Mivel a részletes rendelkezések (a szabályozás tulajdonképpeni tartalma) a szabá
lyozandó életviszonyok jellegétől, valamit a szabályozás jogpolitikai céljától függ, azokra 
külön, speciális jogalkotástani követelmények nem fogalmazhatók meg – ilyenektől maga 
a Jszr. is tartózkodik.

IX.7.	A	jogszabály	záró	rendelkezései

A jogszabály utolsó lehetséges, átfogó logikai egysége az úgynevezett záró rendelkezések. 
Amint korábban láthattuk, ha a jogszabály legmagasabb formai szerkezeti egysége rész, 
fejezet vagy alcím, a záró rendelkezésekre történő utalást kötelező ennek címébe is bele
foglalni.

75 Jszr. 71. § (1) bekezdés
76 Jszr. 71. § (2) bekezdés
77 Jszr. 71. § (3) bekezdés
78 Ez kiemelten fontos lehet akkor, ha az adott szervezet „vegyes” karakterű, és például ellát bűnüldözési és köz

igazgatási hatósági feladatokat is (ilyen többek között a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is).
79 Jszr. 72. §
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A továbbiakban a záró rendelkezések közé tartozó egyes logikai egységekre vonatkozó 
szabályokat tekintjük át.

IX.7.1. A felhatalmazó rendelkezések

A jogalkotásra – közelebbről: rendeletalkotásra – történő felhatalmazás kizárólag törvényből 
vagy autonóm kormányrendeletből eredhet. Végrehajtási rendelet – a szubdelegáció tilalma 
miatt – jogalkotási felhatalmazást nem adhat.80 Felhatalmazást adni – értelemszerűen – ki
zárólag olyan állami szerv részére lehet, amely az Alaptörvény alapján jogalkotási joggal 
rendelkezik.

A felhatalmazásra vonatkozó alapvető törvényi kereteket a Jat. jelöli ki. Az egyik leg
fontosabb szabály e körben, hogy a jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell 
határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit.81 Ez a jogbiztonság szempontjából 
az egyik leglényegesebb követelmény, amelynek érvényre juttatását az Alkotmány bíróság 
is többször vizsgálta.82 A törvény szerint kormánytag rendeletének megalkotására nemcsak 
önállóan, hanem úgy is lehet felhatalmazást adni, hogy a rendeletet valamely szervvel egyet-
értésben kell kiadni. Ez esetben meg kell jelölni az egyetértési jog jogosultját is.

Kormánytag rendeletének kiadására adott felhatalmazásban a felhatalmazás jogosultját 
a Jat. szerint mindig feladatkör szerint kell megjelölni.83

A Jat. önkormányzati társulások, valamint társult képviselő-testületek esetében a ren
deletalkotásra vonatkozó felhatalmazás kapcsán tartalmaz néhány különös szabályt is:

Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás 
esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás 
tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási 
megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi ön
kormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban részt 
vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társult 
képviselő-testület esetén – ha az adott ügy szabályozásáról az egyes települések képvise
lő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint nem önállóan dönt – az ön
kormányzati rendelet megalkotására a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat 
jogosult a társult képviselő-testület döntésének megfelelően.84

80 Lásd a Jat. 5. § (7) bekezdését is: a felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra másnak további felhatalma
zást nem adhat. 

81 Jat. 5. § (1) bekezdés
82 Lásd például a 41/2008. (IV. 17.) AB határozat megállapításait.
83 Jat. 5. § (4) bekezdés
84 Jat. 5. § (5)-(6) bekezdés. Lásd még e körben a Jat. 6. § (1)-(2) bekezdését, valamint a Jszr. 52. § (4) bekezdését 

és 58/A. §-át is.
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A törvény kimondja továbbá, hogy nem lehet felhatalmazást adni
 – a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, jogok és kötelezettségek 

alapvető szabályainak megállapítására (ez különösen törvények esetében sértheti 
a megfelelő szabályozási szint követelményét),

 – a jogszabály egészének végrehajtására (egy ilyen típusú felhatalmazás túlzottan 
általános), valamint

 – olyan tárgykör szabályozására, amit a felhatalmazást adó jogszabály nem szabá
lyoz (ez lényegében egy másik jogszabály tárgyi hatálya alá tartozó szabályozási 
lehetőséget „vonná el”).85

A Jat. alapján – az Alkotmány bíróság gyakorlatával is egyezően – a felhatalmazás jogosultja 
a jogszabályt nemcsak jogosult, de köteles is megalkotni. Ez alól csak az jelenthet kivételt, 
ha magából a felhatalmazást adó jogszabályból más következik.86

A felhatalmazó rendelkezésekre vonatkozó részletes szabályokat a Jszr. IX. Fejezete, 
a szövegezési mintákat pedig az 1. melléklet 8. pontja tartalmazza.

IX.7.1.1. A felhatalmazó rendelkezés tartalmi elemei

A Jszr. szerint, ha a törvény vagy az eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni kívánt 
kormányrendelet tervezete valamely rendelkezésének a végrehajtásához további, az adott 
jogszabály szintjét nem igénylő jogszabályi rendelkezés (úgynevezett végrehajtási rendel-
kezés) megalkotása szükséges vagy lehetséges, a záró rendelkezések között kell elhelyezni 
az erre felhatalmazást adó rendelkezést.87

Ha a jogszabály tervezete tartalmaz felhatalmazó rendelkezést, az a záró rendelkezések 
között mindig az első helyen szerepel.88 A záró rendelkezéseken kívül más logikai egység 
nem tartalmazhat felhatalmazó rendelkezést.89

A Jszr. szerint azt, hogy a felhatalmazó rendelkezés a végrehajtási jogszabály meg
alkotását nem teszi kötelezővé, a jogszabály tervezetének abban a rendelkezésében kell 
kifejezésre juttatni, amelynek a végrehajtására a végrehajtási rendelkezés megalkotható.90 
Mint említettük, főszabály szerint a felhatalmazás kötelezettséget teremt a rendeletalkotó 
számára. Ha ettől a felhatalmazást adó el kíván térni, azt külön jelezni kell (például „-hat”, 
„-het” toldalék alkalmazásával). Ilyen esetben viszont nem elegendő erre a felhatalmazó 

85 Jat. 5. § (2) bekezdés. A törvény 2019-es módosítása ugyanakkor az 5. § (3) bekezdésébe egy kivételszabályt 
illesztett: „Kötelezettség alóli mentesülés, illetve kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmény szabályainak 
megalkotására – a 4. §-ban foglaltak sérelme nélkül – felhatalmazás adható.”

86 Jat. 5. § (8) bekezdés
87 Jszr. 73. § (1) bekezdés. A végrehajtási jogszabályok jelentőségét a Jat. 2019-es módosítása nyomán a 2. §  új 

(5) bekezdés c) pontja is jobban aláhúzza, amikor kimondja, hogy a jogszabályok megalkotásakor biztosítani 
kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely felhatalmazás alapján olyan 
más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes (azaz 
a hierarchiában alacsonyabb szinten helyezkedik el).

88 Lásd a Jszr. 50. § (2) bekezdés d) pontját.
89 Jszr. 73. § (3) bekezdés
90 Jszr. 73. § (2) bekezdés
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rendelkezésben utalni, hanem szükséges ezt az adott életviszonyt szabályozó normatív sza
bályban (jellemzően a részletes rendelkezések közt) is világossá tenni.

Példa:

„Törvény felhatalmazása alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság elnöke és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
elnöke rendeletben igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat állapíthat meg.”

A felhatalmazó rendelkezés felépítése – sorrendben – a következő: a felhatalmazás aktusa 
(„felhatalmazást kap/kapnak”), a felhatalmazás jogosultja, a felhatalmazás tárgya, a „ren
deletben” kifejezés, a rendeletalkotás aktusára utaló kifejezés („állapítsa/állapítsák meg” 
vagy „szabályozza/szabályozzák”).91

Ezeken túlmenően – a törvényi követelmények alapján – a felhatalmazás korlátainak, 
illetve feltételeinek rögzítésével kell meghatározni a felhatalmazás kereteit.92

Példák:

„Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárási 
szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

„Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az e 
rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó hitelintézeti rek
lámok, hirdetések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

Hangsúlyozni kell, hogy a „felhatalmazás” kifejezés kizárólag jogszabály (rendelet) meg
alkotására vonatkozhat. Ennek megfelelően a Jszr. kimondja, hogy felhatalmazásra utaló 
kifejezés nem alkalmazható olyan rendelkezésben, amely:

a) közjogi szervezetszabályozó eszköz megalkotását írja elő,
b) valaminek a közzétételét rendeli el, vagy
c) arról rendelkezik, hogy a jogszabály végrehajtása mely miniszter feladatkörébe 

tartozik.93

A fenti szabály ugyanakkor nem akadálya annak, hogy az a) vagy a b) pontban meg
jelölt aktust a jogszabály elrendelje, ám ekkor a „felhatalmazás” szó nem alkalmazható.

Helyes példák:

„A minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását e tör
vény keretei között a miniszter – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység össze
hangolásáért felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.”

91 Jszr. 73. § (4) bekezdés
92 Jszr. 73. § (5) bekezdés
93 Jszr. 74. § (2) bekezdés
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„A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatás összegét 
a honlapján közzéteszi.”

A c) pont vonatkozásában hangsúlyozzuk, hogy nem elegendő pusztán megjelölni, hogy 
például melyik miniszter „gondoskodik” a jogszabály végrehajtásáról. A felhatalmazás ak
tusa nélküli ilyen feladatmeghatározás jogszabály megalkotására nem teremt lehetőséget.

IX.7.1.2. A felhatalmazás jogosultja

A felhatalmazás jogosultjaként – értelemszerűen – kizárólag az Alaptörvény alapján rende
letalkotási hatáskörrel rendelkező szervek jelölhetők meg. Törvény tervezetében bármely 
rendeletalkotó szervnek adható felhatalmazás,94 autonóm kormányrendelet esetében kizá
rólag a Kormány egy vagy több tagjának.

Mint erre már fentebb is utaltunk, a Kormány egy vagy több tagja a felhatalmazás jo
gosultjaként önállóan vagy más miniszternek egyetértési jogot biztosítva is megjelölhető.

Ha a felhatalmazás az ország valamennyi helyi önkormányzatának szól, a jogosult 
megjelölése: a „helyi önkormányzat képviselő-testülete”.95

Példa:

„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi népsza
vazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát rendeletben állapítsa 
meg.”

Ha a felhatalmazás azonos tárgykörben több miniszternek önálló rendelet kiadására szól, 
a minisztereket egymás után, feladatkörük szerinti ábécésorrendben kell felsorolni, és a fel
hatalmazó rendelkezés végén egyes számot kell használni.96

Példa:

„Felhatalmazást kap az energiapolitikáért felelős miniszter és a közlekedésért felelős 
miniszter, hogy támogatási szektoronként a projektek végrehajtásáért felelős intézmé
nyek feladat- és hatáskörét rendeletben szabályozza.”

Lényeges rámutatni, hogy ilyen esetben nem egyetértési jogról van szó: az érintett mi
niszterek a saját feladat- és hatáskörükön belül, külön-külön kötelesek rendeletet alkotni 
az adott tárgykörben. (Ezen túlmenően, mint arra tankönyvünk egy korábbi fejezetében 
utaltunk, „együttes” miniszteri rendelet megalkotására felhatalmazás ma már nem adható.)

94 Jszr. 75. § (1) bekezdés
95 Jszr. 75. § (2) bekezdés
96 Jszr. 75. § (3) bekezdés
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Ha a felhatalmazás azonos tárgykörben minden miniszternek önálló rendelet ki
adására szól, a felhatalmazás címzettjeit általánosan, többes számban kell megjelölni 
(„Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy…”).97

Más miniszter egyetértésével kiadandó rendelet megalkotására felhatalmazást akkor 
lehet adni, ha a szabályozási tárgykör a feladatkörrel rendelkező miniszterek között nem 
osztható meg egyértelműen. Az ilyen felhatalmazó rendelkezésben az „egyetértésével ki
adott rendeletben” kifejezést kell alkalmazni.98

Példa:

„Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a honvédségi szervezetek 
feladatával kapcsolatos közegészségügyi követelményeket – az egészség ügyért felelős 
miniszter egyetértésével kiadott – rendeletben szabályozza.”

A felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazó szakasz(ok)ban a különböző jogosultaknak kü
lönböző tárgyban adott felhatalmazásokat külön bekezdésekbe kell foglalni.99

Példa:

„79. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a doppingtilalomra és a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat,
b) a sportfegyelmi felelősségre és a sportfegyelmi eljárásra vonatkozó részletes sza
bályokat,
c) a sportrendezvények biztonságára és a Minősítő Bizottság működésére vonatkozó 
részletes szabályokat,
d) az olimpiai központokra vonatkozó részletes szabályokat,
e) az olimpiai járadékra és a Nemzet Sportolója címre vonatkozó részletes szabályokat,
f) a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlására vonatkozó rész
letes szabályokat,
g) a sportorvoslás szabályaira és a sportegészségügyi hálózatra vonatkozó részletes 
szabályokat,
h) a nemzeti sportinformációs rendszerre vonatkozó részletes szabályokat, és
i) a Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen vagy edzésen részt vevő gép
járművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokat,
j) az 57/A. § szerinti támogatás mértékét, a támogatásban részesíthető személyek körét 
és feltételeit, valamint a támogatás nyújtásának eljárásrendjét,
k) a sportrendezvény térítés ellenében végzett biztosítására vonatkozó részletes sza
bályokat,
l) a biztonságtechnikai fejlesztésre kötelezettek körét, és
m) a 18. életévét be nem töltött versenyző javára a sporttevékenységével összefüggő 
biztosításra vonatkozó részletes szabályokat,

97 Jszr. 75. § (4) bekezdés
98 Jszr. 76. § (1)-(2) bekezdés
99 Jszr. 76. § (3) bekezdés
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n) a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezethez tartozó 
állami sport célú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a sportpolitikáért felelős miniszter, hogy
a) a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók egységes követelményrendszerét,
b) az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeit
rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy az iskolai sportkörök tevé
kenységének szervezésével, a sportiskolák létrehozásával és működésével kapcsolatos 
részletes szabályokat, és a tornateremmel nem rendelkező iskolák fenntartója által 
kötelezően biztosítandó sportolási lehetőségeket – a sportpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott – rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy a kiemelt biztonsági 
kockázatú sportrendezvények közfeladatként történő rendőri biztosításához nyújtható 
támogatások felhasználásának részletes szabályait – az államháztartásért felelős mi
niszter egyetértésével kiadott – rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap a sportpolitikáért felelős miniszter, hogy a 22. § (5) be
kezdésében és az 51. § (3) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 
mértékét – az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott – rendeletben 
állapítsa meg.”

IX.7.1.3. A felhatalmazás tárgya és feltételei

A Jszr. egyértelműen előírja, hogy a felhatalmazás tárgyaként pontosan és részletesen meg 
kell jelölni a szabályozandó életviszonyokat.100 A felhatalmazó rendelkezésben ugyan
akkor a rendeletalkotás bizonyos további feltételei is meghatározhatóak: a) ha a felhatal
mazás a rendelet meghatározott időtartamon belüli megalkotására vagy korlátozott időbeli 
hatályú rendelet megalkotására szól, vagy b) ha a rendeletet valamely egyetértővel egyet
értésben vagy valamely személy vagy szerv véleményének kikérésével kell megalkotni.101

Az a) pont kapcsán meg kell említeni, hogy főszabály szerint már a felhatalmazó 
rendelkezés kihirdetésével kötelezettség keletkezik a végrehajtási rendelet megalkotására. 
(Tehát a végrehajtási rendelet már a felhatalmazó rendelkezés hatálybalépése előtt megal
kotható például annak érdekében, hogy a felhatalmazást adó jogszabállyal együtt léphessen 
hatályba.)102 Ha azonban a jogalkotó a végrehajtási rendelet megalkotására több időt kíván 
biztosítani, ez a felhatalmazó rendelkezés megfogalmazásával tehető világossá. Ugyancsak 
elképzelhető az is, hogy a megalkotandó végrehajtási rendelet csak bizonyos ideig alkotható 
meg és tartandó hatályban (például egy jövőbeli rendezvény lebonyolításáig), ez esetben 
az erre történő utalást ugyancsak a felhatalmazó rendelkezésben kell elhelyezni.

100 Jszr. 77. § (1) bekezdés
101 Jszr. 77. § (1) bekezdés
102 Lásd a Jat. 7. § (6) bekezdését.
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Példa:

„Felhatalmazást kap Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, hogy 
a történelmi sportterület területére a fővárosi településszerkezeti terv figyelembe
vételével a kerületi építési szabályzatot 2014. június 30-ig  rendeletben állapítsa meg.”

„Felhatalmazást kap a katasztrófavédelemért felelős miniszter, hogy a 2022. évi nyári 
tűzijáték lebonyolítására vonatkozó pirotechnikai követelményeket legkésőbb 2022. 
augusztus 20-ig  hatályos rendeletben szabályozza.”

A b) pont kapcsán az emelhető ki, hogy az egyetértési jog jogosultja nem kizárólag miniszter 
lehet, az megillethet – csakúgy, mint a véleményezési jog – akár jogalkotási hatáskörrel 
nem rendelkező szervet vagy személyt is. A hatályos jogban azonban az egyetértési jog 
jellemzően csak a Kormány tagjait illeti meg.

Példák vélemény kikérésével megalkotható rendelet alkotására vonatkozó felhatal
mazó rendelkezésre:

„Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a közös jogkezelési 
tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díj mértékét – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikéré-
sével – rendeletben szabályozza.”

„Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az Ország gyűlési Őrség 
egyenruházati szabályzatát – az Ország gyűlés elnöke véleményének kikérésével – ren
deletben szabályozza.”

„Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy a szabálysértési 
elzárás végrehajtásának részletes szabályait – a legfőbb ügyész véleményének kikéré-
sével – rendeletben állapítsa meg.”

„Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a bírósági ügyvitel 
rendjére vonatkozó részletes szabályokat – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véle-
ményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.”

IX.7.2. A hatályba léptető rendelkezések

Mint azt már tankönyvünk V. fejezetében láthattuk, a jogszabály (norma) kizárólag akkor 
válik alkalmassá a szabályozandó életviszonyok körében joghatás kiváltására, ha valamikor 
hatályba lép. A hatálybalépésről minden jogszabály esetében rendelkezni kell, ennek hi
ányában a jogszabály sohasem lép hatályba. A jogszabály hatálybalépésének időpontját 
általában maga határozza meg – ha nem, akkor is utalni kell rá, hogy a jogszabály hatály
balépésének időpontját más jogszabály határozza meg.
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A hatályba léptető rendelkezés a záró rendelkezések között a második, ha pedig fel
hatalmazó rendelkezések nincsenek, az első helyen áll. A hatályba léptető rendelkezésekre 
vonatkozó alapvető szabályokat a Jat. 7. §-a, a részletes szabályokat a Jszr. X. Fejezete, 
a szövegezési mintákat pedig a Jszr. 1. mellékletének 9. pontja tartalmazza.

IX.7.2.1. A hatályba léptető rendelkezés helye és felépítése

A Jszr. szerint a jogszabály záró rendelkezései között – felhatalmazást adó jogszabályi ren
delkezés hiányában a záró rendelkezések első szakaszaként – önálló szakaszban

a) a szakasz első bekezdéseként kell rendelkezni a jogszabály hatálybalépéséről és
b) a szakasz további bekezdéseiben kell rendelkezni a jogszabály hatálybalépését kö

vető időpontokban hatályba lépő szerkezeti egységeinek hatálybalépéséről.103

Ebből következően:
 – a hatályba léptető rendelkezés mindig egyetlen és önálló szakaszként alakítandó ki,
 – a jogszabálynak nem lehet olyan szerkezeti egysége, amelynek hatálybalépési idő

pontja megelőzi az egész jogszabály hatálybalépésének időpontját.104

A jogszabály hatálybalépésének időpontjához képest későbbi időpontban hatályba lépő 
szerkezeti egységek hatálybalépéséről időrendi sorrendben, önálló bekezdésben kell ren
delkezni.105

Példák:

„17. § Ez a törvény a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.”

„80. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.”

„133. § (1) Ez a törvény – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését kö
vető napon lép hatályba.106

(2) A 2. §, a 3. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 4-11. §, a 13-17. §, a 18. § (1)-(2) bekezdése, 
a 19-36. §, a 37. § (1)-(11) és (13)-(14) bekezdése, a 38-41. §, a 42. § (1), (5)-(7) és (9) be
kezdése, a 43-59. §, a 60. § (1)-(5) és (8) bekezdése, a 61-70. §, a 71. § (1)-(8) bekezdése, 
valamint a (9) bekezdés b)-h) pontja, a 72-73. §, a 75-86. §, a 87. § a), c)-j) és m) pontja, 
a 88. § (1)-(2), (4), (6)-(8), (10)-(14) bekezdése, a 89-99. §, a 100. § (1) bekezdése, 
(2) bekezdés a) pont aa) és ac)-ad) alpontja, valamint b) pontja, a 101-110. §, a 111. § 

103 Jszr. 78. § (1) bekezdés. A jogszabály egészét, illetve szerkezeti egységét hatályba léptető rendelkezés fel
építését a Jszr. 79. § (2)-(3) bekezdése határozza meg.

104 Jszr. 81. § (2) bekezdés. Tehát – ha csak az egész jogszabály (összes szerkezeti egységével) nem egy időpontban 
lép hatályba – a jogszabály hatálybalépésének időpontja valójában a legkorábban hatályba lépő szerkezeti 
egység hatálybalépésének időpontja lesz.

105 Jszr. 78. § (2) bekezdés
106 A kihirdetés időpontja: 2016. október 20.
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 (1)-(12) bekezdése, a 111. § (13) bekezdés b)-f) pontja, a 112-130. §, a 131. § (1) bekez
dése 2017. január 1-jén  lép hatályba.
(3) A 100. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 2017. április 1-jén  lép hatályba.
(4) A 87. § b), k) és l) pontja, valamint a 111. § (13) bekezdés a) pontja 2017. július 1-jén  
lép hatályba.”

A hatályba léptető rendelkezésben az egész jogszabály, valamely formai-szerkezeti egység107 
vagy – ha a szabályozás célja másként nem érhető el, kivételesen – valamely szerkezeti 
egység szövegrészének hatálybalépéséről lehet rendelkezni.108 Szerkezeti egységnek nem 
minősülő nyelvtani elem (például mondat) hatálybalépéséről történő rendelkezésnek tehát 
nincs helye (hasonlóan a hivatkozás szabályaihoz, hiszen valójában a szerkezeti egységet 
hatályba léptető rendelkezés is mindig merev hivatkozás).

Kiemelten fontos szabály, hogy a jogszabály tervezetében a hatályba léptető ren-
delkezés hatálybalépését nem lehet önállóan meghatározni. Ha ez mégis előfordulna, 
a jogszabályi rendelkezés erre vonatkozó részét lényegében figyelmen kívül kell hagyni.109 
A hatályba léptető rendelkezés ugyanis szükségképpen mindig az egész jogszabállyal 
együtt lép hatályba.

IX.7.2.2. A hatálybalépés időpontjának meghatározása

Tankönyvünk V. fejezetében már áttekintettük, hogy a jogszabály időbeli hatályának kezdete 
milyen módokon határozható meg.110 A Jszr. a szabályokat az alábbiak szerint konkretizálja.

Főszabály szerint a hatálybalépés napját a jogszabály kihirdetését követő meghatáro
zott napban vagy a kihirdetést követő meghatározott hónap meghatározott napjában kell 
meghatározni.

Példák:

„105. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

„82. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.”

„19. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap tizenötödik napján lép hatályba.”

„42. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 
tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A II. Fejezet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.”

107 Ideértve a mellékletet vagy a melléklet szerkezeti egységét is.
108 Jszr. 79. § (1) bekezdés
109 Jszr. 79. § (1a) bekezdés. A Jszr. alapján: „A jogszabály tervezetében a hatályba léptető rendelkezés hatály

balépését nem lehet önállóan meghatározni. Az ilyen jogszabályi rendelkezésnek a hatályba léptető rendel
kezés hatálybalépését meghatározó részében történő végrehajtását a jogszabály egészének hatálybalépését 
meghatározó rendelkezés kizárja.”

110 Lásd e körben különösen a Jat. 7. §-át.
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Ha a fenti módon a hatálybalépés időpontja nem határozható meg egyértelműen, a hatály
balépés napját naptári napban kell meghatározni.111

Példák:

„26. § Ez a rendelet 2025. március 15-én  lép hatályba.”

„19. § Ez a rendelet 2020. január 7-én  17 órakor lép hatályba.”
(Ha a jogszabály a kihirdetés napján lép hatályba.)

Mint azt a Jat. szabályai alapján korábban láthattuk, az sem kizárt, hogy a hatálybalépést 
a jogalkotó valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztének időpontjához kösse. Ebben az esetben 
a hatálybalépést a feltétel bekövetkeztének időpontjával vagy az ezt követő meghatározott 
nappal kell meghatározni.112 Ez a megoldás igen gyakori például nemzetközi szerződést ki
hirdető jogszabályoknál, amelyek esetében a kellő számú ratifikáció megtörténte vezethet 
csak a hatálybalépéshez.113

Példák:

A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés 58. cikk 1. bekezdése:
„E megállapodás az azt a napot követő harmincadik napon lép hatályba, amelyen 
a Felek értesítették egymást az ehhez szükséges jogi eljárások befejezéséről.”

A nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba léptető rendelkezése:
„A 2. § és a 3. § a Megállapodás 58. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban 
lép hatályba.”

„A 26. § az Európai Bizottság – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. 
cikke szerinti – jóváhagyó határozatának meghozatalát követő nyolcadik napon lép 
hatályba.”

A jogszabály vagy szerkezeti egység hatálybalépésének a napját megalapozó feltételként 
vagy eseményként azonban nem határozható meg valamely állami szerv jogszabálynak nem 
minősülő aktusának (például egy közjogi szervezetszabályozó eszköznek) a rendelkezése. 
A hatálybaléptetés tehát éppen úgy jogszabályi szintet igényel, mint a hatályba léptetendő 
jogszabály által rendezett többi magatartásszabály (norma) meghatározása.

111 Jszr. 80. § (1) bekezdés
112 Jszr. 80. § (2) bekezdés
113 Természetesen a hatálybalépés időpontját más, általában nagy jelentőségű eseményhez is lehet kötni. Ilyen volt 

például Magyarország uniós csatlakozása, vagy lehet például országgyűlési vagy önkormányzati képviselő
választás, az új Ország gyűlés vagy Kormány megalakulásának napja, egy sportrendezvény megrendezésére 
feljogosító nemzetközi sportszövetség általi döntés napja stb.
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A Jszr. ugyancsak kizárja azt, hogy a hatálybalépésre vonatkozó feltételként vagy ese
ményként az adott tényt olyan jogszabály határozza meg, amely a hatályba léptetni kívánt 
jogszabálynál a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szinten helyezkedik el.114

Amint erre az V. fejezetben már utaltunk, a Jat. szerint – főszabályként – a feltétel 
bekövetkezéséről a naptári nap megjelölésével valamely miniszter köteles a Magyar 
Közlönyben határozatot közzétenni (az önkormányzati rendelet kivételes, mert ennél a ha
tározatot a jegyző teszi közzé az önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó szabályok 
szerint). A Jszr. ehhez kapcsolódóan kimondja, hogy ha jogszabály vagy jogszabályi ren
delkezés hatálybalépése valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztéhez kötődik, a jogszabály 
tervezetében – az önkormányzati rendelet kivételével – a hatályba léptető rendelkezés után 
önálló bekezdésben kell rendelkezni arról, hogy a feltétel bekövetkeztéről szóló határozat 
Magyar Közlönyben történő közzétételére mely feladatkörrel rendelkező miniszter köteles.115

Példa egy nemzetközi szerződést kihirdető törvényből:

„4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését 
követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban 
lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a kül
politikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben 
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

Kiemelendő végül a hatálybalépésről szóló rendelkezések megalkotásával kapcsolatosan 
egy gyakorlati követelmény. A jogszabálytervezet megszövegezőjének ugyanis lehetőség 
szerint kerülnie kell a hatálybalépés olyan meghatározását, amelynek során a jogszabály 
egészét a jogszabály kihirdetését követő meghatározott napban, a jogszabály valamely 
rendelkezését pedig a kihirdetést követő meghatározott hónap meghatározott napjában 
határozza meg (vagy fordítva). Mivel a jogszabály kihirdetésére a jogszabálytervezet meg
szövegezőjének nincs ráhatása (azaz nem rajta múlik, hogy a jogalkotó szerv a jogszabályt 
pontosan mely napon hirdeti ki, sőt ezt tipikusan informálisan sem tudhatja előre), ezért 
ilyen esetben előfordulhat, hogy – az eltérő módon megfogalmazott hatálybalépési időpontok 
meghatározása miatt – a jogszabály valamely rendelkezése korábban lépne hatályba, mint 
maga a jogszabály, holott ez tilos, és a jogállamiság részét képező jogbiztonság követelmé
nyét is alapjaiban ásná alá.

Nem célszerű ezért például a hatálybalépésről úgy rendelkezni, hogy a jogszabály 
a kihirdetést követő hónap 15. napján, míg a jogszabály bármely rendelkezése a kihirdetést 
követő 30. napon lép hatályba; ez esetben ugyanis előfordulhat, hogy egy április 5-én  ki
hirdetett jogszabály csak május 15-én  lép hatályba, míg annak rendelkezésének már május 
5-én  hatályba kellene lépnie, ami nonszensz lenne. (Természetesen az is lehetséges, hogy 
ugyanezt a jogszabályt például április 20-án  hirdetik ki; ez esetben a jogszabály ugyanúgy 

114 Jszr. 82. § (1) bekezdés. Tehát például egy törvényi rendelkezés hatálybalépésének napját meghatározó feltételt 
egy miniszteri rendeletben nem lehet meghatározni.

115 Jszr. 82. § (2) bekezdés
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május 15-én  lép hatályba, míg annak rendelkezése már május 20-án. Ilyenkor nem merül fel 
a jogbiztonság, a Jat. és a Jszr. sérelme, ezt azonban a jogszabálytervezet megszövegezője 
nem láthatja előre, és lényegében a szerencsén, de mindenképpen egy rajta kívül álló okon 
múlik az, hogy a hatálybalépés megfelelő formában fog-e megtörténni. Ezt a szerencse
elemet a jogszabály-előkészítés során mindenképpen kerülni kell – akkor is, ha erre vonat
kozó kifejezett tiltás a Jszr.-ben  nem található.)

IX.7.3. Az átmeneti rendelkezések

Mint azt az V. fejezetben áttekintettük, a Jat. 15. §-ával összefüggésben is sok esetben szük
ségessé válik egy új jogszabály – a korábbi jogszabályok által szabályozott életviszonyok 
körében történő – alkalmazhatóságának rendezése, így többek között az, hogy van-e az új 
jogszabálynak visszaható hatálya (például lezárt vagy folyamatos jogviszonyok esetén), 
illetve alkalmazni kell-e az új jogszabályt a folyamatban lévő eljárásokban.

Az átmeneti rendelkezések átmenetisége éppen abban áll, hogy az új szabályozás cél
jának elérése érdekében az új jogszabály alkalmazandóságának főszabályától el kell térni, 
ez az állapot azonban tartós ideig nem maradhat fenn. (Ha mégis szükséges a tartós eltérés, 
ezt nem az átmeneti rendelkezések között kell szabályozni.)

A Jszr. szerint átmeneti rendelkezéseket – a jogszabály szövegének megismeréséhez 
és az annak alkalmazására való felkészüléshez szükséges idő és a bizalomvédelem figye
lembevételével – akkor kell alkotni, ha az új szabályozás szükségessé teszi, hogy előre 
meghatározott vagy előre meg nem határozható átmeneti időszakban, a jogszabály hatálya 
alá tartozó meghatározott esetekben, a jogszabály alkalmazandó rendelkezéseitől eltérő 
szabályokat kelljen alkalmazni. Emellett átmeneti rendelkezéseket kell alkotni akkor is, ha 
a szabályozás bevezetéséhez szükséges konkrét teendőkről kell intézkedni.116

Példa eljárási törvény átmeneti rendelkezéséből:

„E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárá
sokban kell alkalmazni.”

Példa anyagi jogi jellegű átmeneti rendelkezésből:

„A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXIX. törvény hatálybalé
pésekor főtitkári tisztséget betöltő személy Magyar Rendvédelmi Kar Elnökségében 
betöltött tagsága – a főtitkár megbízatásának megszűnéséig – továbbra is fennáll.”

Példák arról, amikor konkrét teendőkről kell intézkedni:

„E törvény rendelkezéseitől eltérően a kamara tisztségviselőinek az e törvény hatály
balépését követő első általános választását 2025. március 15. napjáig kell megtartani.”

116 Jszr. 84. § (1)-(2) bekezdés
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„A Honvédelmi Sportszövetség alapító közgyűlését e törvény hatálybalépését követő 
hatvan napon belül össze kell hívni, amelyen el kell fogadni az alapszabályt, valamint 
elnökséget és ellenőrző szervet kell választani.”

Az átmeneti rendelkezéseket önálló szakasz(ok)ban kell szabályozni.117 Az átmeneti ren
delkezések a záró rendelkezések közül a harmadik helyen szabályozandók (feltéve, hogy 
a hatályba léptető rendelkezések előtt felhatalmazó rendelkezések is vannak).

Az átmeneti rendelkezéseket – főszabály szerint – az úgynevezett alapjogszabály, 
azaz az a jogszabály tartalmazza, amelynek alkalmazására vonatkozó rendelkezést tar
talmaz.118 Ez a szabály különösen fontos akkor, ha az alapjogszabályt módosítják: ekkor 
sem lehet tehát kizárólag a módosító jogszabályba foglalni az átmeneti rendelkezéseket 
(azoknak be kell épülniük az alapjogszabályba). Kivételt képez, hogy jogszabály hatályon 
kívül helyezése esetén az átmeneti rendelkezéseket a hatályon kívül helyező jogszabályban 
kell szabályozni (értelemszerűen, hiszen azokra épp a hatályon kívül helyezés miatt lesz 
szükség). Ugyancsak kivételként a Jszr. megengedi: az átmeneti rendelkezéseket az azonos 
vagy hasonló jogviszonyokat átfogóan szabályozó törvények esetében önálló törvényben 
is szabályozni lehet.119

Igen lényeges szabály a Jszr.-ben, hogy az átmeneti időszak tartamát úgy kell megha
tározni, hogy ne alakuljon ki tartós párhuzamos szabályozás. Nem állapítható meg egyazon 
társadalmi viszonyra, jogintézményre vagy szabályozási tárgykörre nézve több különböző 
jogszabályban több átmeneti rendelkezés.120 Ez a rendelkezés szoros összefüggésben áll 
a jogbiztonság követelményeivel, a Jat. 3. §-ával is (a szabályozás nem lehet indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintű).

A Jszr. kimondja, hogy az átmeneti rendelkezésekben pontosan meg kell határozni, hogy 
azok a jogszabály hatálya alá tartozó mely esetekre vonatkoznak.121 A Jszr. felsorolja azokat 
az elméletileg lehetséges eseteket, amelyek szerinti előírások az átmeneti időszakban elő
fordulhatnak:

a) már a jogszabály hatálybalépését megelőzően bekövetkezett jogi tények értékelése 
során is az új szabályozást kell a joghatás kiváltása szempontjából figyelembe venni,

b) az adott jogszabály rendelkezéseit nem kell alkalmazni,
c) az adott jogszabály rendelkezéseit az átmeneti rendelkezések között meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni,
d) az adott jogszabály rendelkezései helyett a jogszabály hatálybalépése előtt hatályos 

szabályozást kell alkalmazni, vagy
e) az adott jogszabály rendelkezései helyett az átmeneti rendelkezések között meg

határozott átmeneti szabályokat kell alkalmazni.122

117 Jszr. 84. § (3) bekezdés
118 Jszr. 84. § (4) bekezdés
119 Jszr. 84. § (5) bekezdés. Ez általában kódexeknél vagy nagy jelentőségű, novelláris módosításoknál szokott 

előfordulni, amikor az átmeneti és módosító rendelkezések nagy száma miatt azokkal nem az új törvényt kí
vánják „terhelni”, hanem e célból külön törvény megalkotására kerül sor.

120 Jszr. 85. § (2) bekezdés
121 Jszr. 86. § (1) bekezdés
122 Jszr. 86. § (2) bekezdés
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Nem lehet ugyanakkor az átmeneti rendelkezések között a jogszabály tervezetében hatályon 
kívül helyezni javasolt rendelkezés által, illetve a jogszabály tervezetében egyébként nem 
szabályozott társadalmi viszonyról rendelkezni.123 Ezekben az esetekben ugyanis az adott 
társadalmi viszonyra vonatkozó szabályozás megszűnik, vagy az másik jogszabály tárgyi 
hatálya alá tartozik.

A Jszr. szerint a módosított vagy hatályon kívül helyezett rendelkezésre vonatkozó, 
az alapjogszabályba beépített átmeneti rendelkezésnek mereven kell hivatkoznia a módosító 
vagy hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazó szerkezeti egységre, és tartalmaznia 
kell az átmeneti rendelkezés hatálybalépésének az időpontjára vagy az átmeneti rendelkezés 
alkalmazásának kezdő, illetve záró időpontjára vonatkozó utalást. Nincs helye ugyanakkor 
annak, hogy az átmeneti rendelkezés magára a módosító vagy a hatályon kívül helyező 
rendelkezésre vonatkozzon.124

Példa:

„E törvénynek az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szö
vetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló 2017. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: 2017. évi CXLVI. törvény) 4. § (1) be
kezdésével megállapított 1. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat a 2017. évi CXLVI. 
törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

IX.7.4. Utalás a törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára

Mint erre az V. fejezetben szintén már utaltunk, a törvények elfogadásának egyik fontos 
érvényességi feltétele, hogy az Ország gyűlés határozatképes számban megjelent képvi
selői a javaslatot a megfelelő szavazati aránnyal fogadják el. A legtöbb törvény esetében 
elegendő, ha azt a jelen lévő Ország gyűlési képviselők egyszerű többsége szavazza meg, 
bizonyos esetekben azonban minősített (kétharmados) többség is szükséges lehet.

Az Alaptörvény számos szabályozási tárgykört sarkalatosnak minősít. Jóllehet az al
kotmányi megfogalmazás sarkalatos törvényeket említ, valójában a törvényhozási gyakorlat 
úgy alakult ki, hogy a törvények egésze csak a legritkább esetben sarkalatos; általában 
inkább egyes, az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősített tárgyköröket rendező tör-
vényi szerkezeti egységek sarkalatos jellege áll fenn. A Jszr. ezzel kapcsolatos szabályait 
a XII/A. Fejezet, valamint az 1. melléklet 10. pontja tartalmazza. E szabályok közül a leg
fontosabbakat most röviden foglaljuk össze.

A Jszr. szerint, ha a törvény tervezete vagy annak valamely rendelkezése az Alaptörvény 
valamely rendelkezésének végrehajtását biztosítja, és az alapján sarkalatosnak minősül, ezt 
az Alaptörvény vonatkozó rendelkezésére hivatkozást tartalmazó sarkalatossági záradékban 
meg kell állapítani.125 A sarkalatossági záradék (klauzula) tehát minden esetben kötelezően 

123 Jszr. 86. § (3) bekezdés
124 Jszr. 87. §
125 Jszr. 87/A. § (1) bekezdés
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tartalmaz egy merev hivatkozást arra az alaptörvényi szerkezeti egységre, amely a minő
sített többséggel történő elfogadás kötelezettségét megalapozza.

A záradékot főszabály szerint a záró rendelkezések közt (annak negyedik logikai 
egységeként), egyetlen önálló szakaszban kell elhelyezni.126 Ha azonban ezt a jogszabály 
átláthatósága szükségessé teszi, a záradék önálló alcím alatt is elhelyezhető.127

A záradék felépítését a Jszr. 87/C. §-a  tartalmazza. Természetesen különbözik a zá
radék szövegezése akkor, ha az egész törvény sarkalatos (kivéve magát a záradékot), vagy 
ha a törvénynek csak bizonyos szerkezeti egységei sarkalatosak. Az utóbbi esetben a sarka
latossági záradékban a sarkalatossági záradékot tartalmazó legalacsonyabb szintű szerkezeti 
egységre sarkalatos rendelkezésként hivatkozni nem lehet.

Példák:

„25. § E § kivételével ez a törvény az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk 
(1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

„27. § (1) Az I. és II. Fejezet, a 24. § (1) bekezdése, a 24. § (2) bekezdés d) és e) pontja, 
a 24. § (3)-(5) bekezdése, a 25. §, a 26. § és a 31. § az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 28. § (2) bekezdése az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.”

IX.7.5. Utalás a jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre

Hazánk európai uniós tagságából fakadóan számos jogszabály megalkotása vagy módosí
tása válik szükségessé a jogharmonizáció, uniós előírásoknak történő megfelelés, irány
elvek implementációja stb. érdekében.128 A magyar jogszabályok megalkotásakor – egyebek 
közt – azt is biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek.129 A kötelezettségeknek történő megfelelésre a jogszabály tervezetében 
utalni kell. Az ezzel összefüggő – igen részletes – szabályozást a Jszr. XIII. Fejezete, va
lamint 1. mellékletének 11–13. pontja tartalmazza, amelyek legfontosabb elemeit e helyütt 
röviden foglaljuk össze.

Az uniós követelményekre történő utalásnak a Jszr. három fő formáját határozza meg: 
a jogharmonizációs záradékot, az állami támogatási záradékot, valamint az előzetes be-
jelentési záradékot.

126 Jszr. 87/B. § (1) bekezdés
127 Jszr. 87/B. § (2) bekezdés. Az ilyen alcím címe: Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének 

való megfelelés.
128 Újra utalunk itt az Alaptörvény E) cikkére, különösen annak (3) bekezdésére, amely szerint maga az uniós 

jog is megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt.
129 Jat. 2. § (4) bekezdés c) pont. Lásd még az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jog

szabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletet is.
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IX.7.5.1. A jogharmonizációs záradék

Ha a jogszabály tervezete vagy annak valamely rendelkezése uniós jogi aktusnak való 
megfelelést valósít meg, ezt az uniós jogi aktusokra való hivatkozást tartalmazó joghar
monizációs záradékban meg kell állapítani.130

Kivételképpen nem kell ilyen záradékot alkalmazni, ha
a) az uniós jogi aktus valamely rendelkezésének való megfelelést egy átfogó kódex 

alapelvi szintű vagy általános rendelkezése biztosítja, vagy
b) a jogalkotási szükséglet az Európai Unió Bíróságának a határozatából következik, 

kivéve, ha a határozat jogértelmezése következtében valamely uniós jogi aktusnak 
való megfelelés biztosítása érdekében kell jogszabályt alkotni.131

A jogharmonizációs záradékot főszabály szerint a záró rendelkezések között, egyetlen önálló 
szakaszban kell elhelyezni. Ha azonban a záradék terjedelme vagy a jogszabály átláthatósága 
ezt szükségessé teszi, a záradék önálló alcím alatt vagy mellékletben is elhelyezhető.132

Példa:

„92. Az Európai Unió jogának való megfelelés

209. § Ez a törvény
a) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban 
történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i  98/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről 
szóló, 1977. március 22-i  77/249/EGK tanácsi irányelvnek, valamint
c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet mó
dosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, 
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 1998. február 16-i  2004/38/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 24. cikkének,
d) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi ren
delet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. május 20-i  
(EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 58-60. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

130 Jszr. 88. § (1) bekezdés
131 Jszr. 90. §
132 Jszr. 91. §. Ebben az esetben az adott szerkezeti egység címe: Az Európai Unió jogának való megfelelés.
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IX.7.5.2. Az állami támogatási záradék

Ha a jogszabály tervezete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke133 
szerinti állami támogatási program létrehozásáról vagy annak szabályairól rendelkezik, 
és a jogszabály tervezete szerinti támogatás az állami támogatásokra vonatkozó különös 
rendelkezéseket meghatározó valamely uniós jogi aktus hatálya alá tartozik – ha az érintett 
uniós jogi aktus azt kötelezővé teszi –, a jogszabály tervezetében erre a tényre utalni kell.134

E záradékot ugyancsak a záró rendelkezések között, közvetlenül a fent ismertetett 
jogharmonizációs záradékot követően, önálló szakaszban kell elhelyezni.135 Ha a fentebb 
említett jogharmonizációs záradék önálló alcímben kapott helyet, az állami támogatási zá
radékot is önálló alcím alatt kell elhelyezni.136

Példa:

„10. § Az 5. § (3) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tar
talmaz.”

133 „107. cikk (1) Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok 
által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak 
vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, ameny
nyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

 (2) A belső piaccal összeegyeztethető:
a) a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás, feltéve hogy azt a termék szárma

zásán alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják;
b) a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott 

támogatás;
c) a Németországi Szövetségi Köztársaság Németország felosztása által érintett egyes területei gazdasá

gának nyújtott támogatás, amennyiben a támogatásra a felosztásból eredő gazdasági hátrányok ellen
súlyozásához szükség van. Öt évvel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően e pontot a Tanács 
a Bizottság javaslata alapján elfogadott határozattal hatályon kívül helyezheti.

 (3) A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető:
a) az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony 

az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság, valamint a 349. cikkben említett térségek 
gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ezek strukturális, gazdasági és társadalmi 
helyzetére tekintettel;

b) valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására vagy egy tag
állam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás;

c) az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, ameny
nyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel 
ellentétes mértékben;

d) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha az az Unión belüli kereskedelmi 
és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben;

e) a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslata alapján hozott határozatával 
határoz meg.”

134 Jszr. 96. § (1) bekezdés
135 Jszr. 96. § (2) bekezdés
136 Jszr. 96. § (3) bekezdés. Az ilyen alcím címe: Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival 

való összhang.
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IX.7.5.3. Az előzetes bejelentési záradék

A Jszr. szerint, ha az Európai Unió alapját képező szerződések vagy valamely uniós jogi 
aktus rendelkezései előírják, hogy a tagállami jogszabálytervezeteket előzetesen meg kell 
küldeni véleményezésre

a) az Európai Bizottságnak,
b) az Európai Központi Banknak,
c) az Európai Unió többi tagállamának vagy
d) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak,
a jogszabály tervezetében meg kell állapítani az előzetes bejelentés megtörténtét.137

Az előzetes bejelentési záradékot szintén a záró rendelkezések között – a jogalkotásra vo
natkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések között utolsóként – önálló 
szakaszban kell elhelyezni.138 Ha azonban a fentebb már tárgyalt jogharmonizációs záradék 
önálló alcímben kapott helyet, az előzetes bejelentési záradékot tartalmazó szakaszt is ön
álló alcím alatt kell elhelyezni.139

Példa:

„102. § A 23. §, a 24. §, a 45. § és a 46. § tervezetének a műszaki szabályokkal és az in
formációs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információ
szolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  2015/1535/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

IX.7.6. A módosító rendelkezések

Amint erre már korábban is utaltunk, a Jat. – és a Jszr. – módosításnak kizárólag egy már 
hatályba lépett jogszabály szövegének megváltoztatását nevezi. A hatályos jogszabályi 
rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabály megal-
kotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást 
kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.140

A jogszabály bizonyos egységei, rendelkezései vonatkozásában a módosításra nézve 
törvényi tilalom érvényesül. Ezekre a jogbiztonság érdekében van szükség (a jogszabály 
mindenkori azonosíthatósága, érvényessége feltételeinek ellenőrizhetősége érdekében). 
Ennek megfelelően nem lehet módosítani:

 – a jogszabály megjelölését (évszámát, sorszámát, kihirdetési dátumát, címét),
 – a rendelet bevezető részét (az önkormányzati rendelet kivételével),
 – a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint

137 Jszr. 98. § (1) bekezdés. Lásd még a Jat. 20. §-át.
138 Jszr. 98. § (2) bekezdés
139 Jszr. 98. § (3) bekezdés. Az ilyen alcím címe: Jogszabály tervezetének egyeztetése.
140 Jat. 8. § (1) bekezdés
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 – jogszabállyal – a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint a for
dítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nem
zetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.141

A bevezető részre vonatkozó módosítási tilalom azért is kiemelt jelentőségű, mert ter
mészetesen előfordulhat, hogy a bevezető részben mereven hivatkozott alkotmányi vagy 
jogszabályi rendelkezések a rendelet kihirdetését követően módosulnak vagy hatályukat 
vesztik, ám a rendelet érvényességi feltételeinek vizsgálata mindig a rendelet kihirdetésekor 
hatályos normatív rendelkezések alapján lehetséges.

Nemzetközi szerződéssel összefüggő módosítás kizárólag akkor lehetséges, ha a szer
ződésben érintett valamennyi állam ebben megegyezik; egy-egy jogalkotó (állam) a szer
ződés szövegének egyoldalú megváltoztatására nem jogosult.

Már kihirdetett, de még nem hatályos jogszabályi rendelkezés módosítása helyett arról 
lehet rendelkezni, hogy az adott jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szö-
veggel lép hatályba.142

A Jszr. a fenti szabályok részbeni összefoglalásával kimondja, hogy a módosító 
jogszabály kivételével jogszabály tervezetében a jogszabály vagy más jogszabály szö
vegét – a hatályon kívül helyezés kivételével – megváltoztatni csak a záró rendelkezésekben 
foglalt módosító rendelkezéssel vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi 
rendelkezés eltérő szöveggel való hatálybaléptetésével vagy hatályba nem lépésének ki
mondásával lehet.143

A módosító rendelkezések a záró rendelkezések sorában a hatodik helyen állhatnak.
A Jszr. szerint a módosítás háromféle módon történhet: szövegcserés módosítás, új-

raszabályozás (újraszabályozó módosítás) vagy kiegészítés (kiegészítő módosítás) útján.
A szövegcserés	módosítás azt jelenti, hogy a jogszabály szerkezeti egységének vala-

mely hatályos szövegrésze helyébe „új” szöveg lép.
Az újraszabályozás lényege, hogy a jogszabály hatályos (már meglévő) formai szer-

kezeti egysége helyébe lépő szerkezeti egység szövegét állapítják meg (illetve a hatályos 
szerkezeti egységbe foglalt mondat helyébe lépő mondat szövegét).

A kiegészítő	módosítás jelentése pedig az, hogy a jogszabályt új, korábban meg nem 
lévő szerkezeti egységgel egészítik ki (illetve hatályos szerkezeti egységét új mondattal 
egészítik ki).144

Ki kell emelni azt is, hogy a módosító rendelkezés (önállóan) nem tartalmazhatja 
a módosítás időpontját, a módosítás időpontja ugyanis a módosító rendelkezés hatályba-
lépésének az időpontja. A melléklet módosítására utaló módosító rendelkezést és a jog
szabály tervezetének a melléklet módosítását tartalmazó mellékletét azonos időpontban 
kell hatályba léptetni.145

141 Jat. 8. § (2) bekezdés. A Jat. 2019-es módosítása nyomán a felsorolt elemek kapcsán a hatályon kívül helyezés 
is tiltott (kivéve akkor, ha a jogszabály egészét hatályon kívül helyezik).

142 Lásd a Jat. 9. § (2) bekezdését.
143 Jszr. 100. § (1) bekezdés
144 Jszr. 100. § (2) bekezdés
145 Jszr. 101. §
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Helytelen példa, amely tartalmazza a módosítás időpontját:

„6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
7. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ózdi martinsalak felhasználásával 
készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. 
rendelet 6. §-ában a „BM OKF” szövegrész helyébe az „OKF” szöveg lép.”

Helyes példa:

„6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
7. § Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kár
enyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §-ában a „BM OKF” szövegrész 
helyébe az „OKF” szöveg lép.”

(Tehát a módosító rendelkezés hatálybalépésének időpontja megegyezik az egész jog
szabály hatálybalépésének időpontjával.)

Szintén helytelen példa:

„6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
7. § 2025. május 1-jén  az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulaj
donosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §-ában a „BM 
OKF” szövegrész helyébe az „OKF” szöveg lép.”

Helyes példa:

„6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 
nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 7. § 2025. május 1-jén  lép hatályba.
7. § Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kár
enyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §-ában a „BM OKF” szövegrész 
helyébe az „OKF” szöveg lép.”

A Jszr. általános szabályként írja elő, hogy a módosítás során úgy kell eljárni, hogy a módo
sított jogszabály egésze és a módosított szerkezeti egység ugyancsak megfeleljen a Jszr.-ben  
foglalt követelményeknek.146 Szükséges tehát gondot fordítani arra, hogy például a módo
sítás nyomán a jogszabályba beépülő új normatív szabályok összhangban legyenek a ko
rábbi szabályokkal (a fogalomhasználat, a szabályozás rendszere, a szerkezeti egységek 
megjelölése stb. terén is).

A Jszr. szerint jogszabály tervezetében más jogszabály tételesen meg nem határozott 
rendelkezése nem módosítható, emellett jogszabály tervezete nem rendelkezhet úgy, hogy 
más jogszabály rendelkezését általánosan a hatályos rendelkezéstől eltérő tartalommal 

146 Jszr. 102. § (1) bekezdés
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vagy jelentéssel kell értelmezni.147 Ezek a szabályok az úgynevezett „sommás” módosítások 
rendszerét kívánják megszüntetni, amelyek bizonytalanságokat, a jogalkalmazó számára 
jelentős nehézségeket jelenthetnek (például: „Ahol jogszabály az X szervet említi, ezen 
az Y szervet kell érteni.”).

Példák:

A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény 75. § (2) bekezdése a következőképp rendel
kezett:
„Az 1949. évi XX. törvénynek a tanácsokra vonatkozó rendelkezései e törvény szabá-
lyainak megfelelően módosulnak.”
Konkrét módosító rendelkezések (merev hivatkozásokkal) azonban a törvényben nem 
voltak. Ma már egy ilyen sommás módosító rendelkezés alkalmazását a Jszr. kizárja.

Az előző jogalkotási törvény (a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény) 1. § (1) be
kezdés b) pontja szerint a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa törvényerejű ren
deletet alkothatott.
Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 38. § (2) bekezdése a kö
vetkező sommás módosítást alkalmazta: „Ahol jogszabály az Elnöki Tanácsot vagy 
annak elnökét említi, ezen – eltérő rendelkezés hiányában – a köztársasági elnököt 
kell érteni.”

Az előző jogalkotási törvény „módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos” 
szövegét a Magyar Közlönyben közzétették 2007. augusztus 9-én, s ebből „kiderült”, 
hogy a köztársasági elnök jogosult törvényerejű rendeletet alkotni. Egyebek közt 
az efféle sajátos megoldások is vezettek a törvény Alkotmány bíróság általi megsem
misítéséhez.148

Szintén helytelennek tekinthető példa [a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény eredeti kihirdetett szövege, 86. § (5) bekezdés]:
„Ahol jogszabály a Magyar Vasúti Hivatal e törvényben megállapított feladatkörében 
más szervet említ, azon a törvény hatálybalépésétől kezdődően a Magyar Vasúti Hi
vatalt kell érteni.”

A jogalkotó akaratának precíz kifejezése vélhetően elmaradt az alábbi rendelkezésből 
[a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény eredeti kihirdetett szövege, 81. § (3) be
kezdés]:
„Ahol törvény államtitkárt megillető illetményt, illetve juttatásokat említ, azon állam
titkárt megillető illetményt, illetve juttatásokat kell érteni.”

147 Jszr. 102. § (2)-(3) bekezdés
148 Lásd a 121/2009. (XII. 17.) AB határozatot.
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Technikai jellegű szabályként a Jszr. azt is leszögezi, hogy ha egy szakaszt vagy bekezdést 
új utolsó ponttal (egy pontját utolsó alponttal) egészítenek ki, főszabály szerint a mondatzáró 
írásjelet (jellemzően a mondatot lezáró pontot) nem kell módosítani. Értelemszerűen ez arra 
az esetre vonatkozik, ha az utolsó pont vagy alpont után nincs záró szövegrész. Ugyanakkor 
a főszabály alóli kivételt jelent, hogy a módosítás nyomán a felsorolás tagjai közti logikai 
kapcsolatot megjelölő kötőszót – ha szükséges – módosítani kell.149

IX.7.6.1. A szövegcserés módosító rendelkezés

Szövegcserés módosítás akkor alkalmazható, ha a módosítás szakasz vagy az annál alacso
nyabb szintű szerkezeti egység szövegének kis terjedelmű megváltoztatására vonatkozik. 
E módosítás a szerkezeti egység címére150 vagy szövegére egyaránt vonatkozhat.151

Ugyanakkor nem módosítható szövegcserésen olyan rendelkezés, amely joghatás ki
váltására már nem alkalmas (például hatályát vesztette), emellett olyan szövegrész sem, 
amelynek valamely eleme valamely más elemét tartalmazó szerkezeti egységtől eltérő vagy 
azon belüli alacsonyabb szintű szerkezeti egységben található (tehát a módosítandó szöveg
rész nem „nyúlhat át” szerkezeti egységeken).152

A szövegcserés módosító rendelkezés felépítésére a Jszr. 105. § (4) bekezdése, valamint 
1. mellékletének 14.4. pontja tartalmaz szabályokat. Ennek lényege, hogy az érintett szer
kezeti egységre merev hivatkozást kell alkalmazni, az érintett szövegrészt és az új szöveget 
pedig idézőjelek közé kell helyezni.

Példa:

„2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A. § (5) be
kezdésében a „minden harmadik” szövegrész helyébe a „minden ötödik” szöveg lép.”

IX.7.6.2. A szerkezeti egységet újraszabályozó módosító rendelkezés

A Jszr. kimondja, hogy újraszabályozni mindig a megváltoztatni kívánt legalacsonyabb 
szintű szerkezeti egységet kell.153

Újraszabályozással kell módosítani
a) azt a szakaszt, bekezdést, pontot vagy alpontot, amelynek módosítása vált szüksé

gessé, de szövegcserés módosítása nem lehetséges,
b) azt a szerkezeti egységet, amelynek terjedelméhez képest nagy terjedelmű módo

sítása vált szükségessé, és

149 Jszr. 104. §
150 Amint azt korábban láttuk, a Jat. ugyanakkor kizárja a jogszabály címének módosítását. Nem kizárt viszont 

a könyv, a rész, a fejezet vagy az alcím címének módosítása.
151 Jszr. 105. § (1)-(2) bekezdés
152 Jszr. 105. § (3) bekezdés
153 Jszr. 106. § (1) bekezdés
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c) azt a tovább már nem tagolt szerkezeti egységet, amelynek tagolása vagy szerkezeti 
egységgel való kiegészítése vált szükségessé (például ha egy tagolatlan szakaszt bekezdé
sekre kívánnak tagolni).154

Hatálytalan szerkezeti egység újraszabályozásának nincs helye, hiszen az ilyen szerkezeti 
egységnek valójában nincs olyan hatályos szövege, amely módosítható lenne. Ilyen esetben 
a kiegészítő módosítás alkalmazható.155

A szerkezeti egységet újraszabályozó módosító rendelkezés felépítésére a Jszr. 107. § (1) be
kezdése, valamint 1. mellékletének 14.1. pontja tartalmaz szabályokat. Kiemelendő egyrészt, 
hogy az újraszabályozni kívánt szerkezeti egységre vonatkozóan mindig mereven kell hivat
kozni, másrészt pont vagy alpont újraszabályozása esetén zárójelben a nyitó és az esetleges 
záró szövegrészt is fel kell tüntetni annak érdekében, hogy könnyen áttekinthető legyen 
annak a jogalkotási követelménynek az érvényesülése, miszerint a nyitó és záró szöveg-
résznek a pontok (alpontok) mindegyikével önállóan és együttesen is egyetlen értelmes 
mondatot kell képeznie.

Példák:

– szakasz újraszabályozása:
6. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 103. §-a  
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„103. § E törvény
a) a Tanácsnak a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biz
tonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i  79/7/
EGK irányelvével;
b) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, 
önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység 
céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i  
(EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvével
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”

– bekezdés újraszabályozása:
13. § A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 26. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a törvény a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folyta
tása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au 
pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 
2016. május 11-i  (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek önkéntes 
szolgálatra vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.”

154 Jszr. 106. § (2) bekezdés
155 Jszr. 106. § (3) bekezdés. Több azonos szintű szerkezeti egység újraszabályozásának technikai részleteit 

ugyanezen szakasz (4)-(6) bekezdései tartalmazzák.
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– pont újraszabályozása (nyitó szövegrész feltüntetésével):
12. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 
69. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, 
önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység 
céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i  
(EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”

– pont újraszabályozása (nyitó és záró szövegrész feltüntetésével):
18. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) be
kezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„k) az oktatási jogok biztosának feladatait, eljárását, továbbá az általa vezetett hivatal 
szervezetének és működésének szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

A Jszr. igen fontos szabályként rögzíti azt is, hogy szerkezeti egység újraszabályozása 
esetén a szerkezeti egységre vagy az azon belüli szerkezeti egységekre vonatkozó merev 
hivatkozásokat szükség szerint módosítani kell, vagy hatályon kívül kell helyezni.156 
Az adott – vagy különösen a más – jogszabályban szereplő merev hivatkozások tartalma 
megváltozhat, adott esetben a hivatkozás kiüresedhet, ha ez az egyeztetési kötelezettség 
elmarad. Ugyanakkor a gyakorlatban ez a kodifikációs munka egyik legnehezebben telje-
síthető feladata, hiszen a jogszabálytervezet elkészítője tisztában kell, hogy legyen azzal, 
hogy a teljes magyar jogrendszer mely normái tartalmazhatnak utalást az adott módosí-
tandó rendelkezésekre.

IX.7.6.3. A kiegészítő módosító rendelkezés

A kiegészítés elsősorban abban különbözik az újraszabályozástól, hogy itt egy korábban 
meg nem lévő, új szerkezeti egységet iktatunk be a jogszabályba. Kiegészítés bármilyen 
szerkezeti egységre vonatkozhat, azonban egyrészt törvény új könyvvel nem egészíthető 
ki (kivéve, ha korábban hatályát vesztett könyv helyére új könyvet vesz fel a jogalkotó),157 
másrészt a latin ábécé kisbetűivel jelölt pontok közé új pont nem iktatható be, harmadrészt 
pedig alpontok közé új alpont szintén nem iktatható be.158 Előfordulhat olyan eset, amikor 
az új rendelkezéseket vagy szerkezeti egységeket már nem lehet megfelelően a jogszabályba 
illeszteni. Ilyen lehet például, ha két, már korábban kiegészítés útján beiktatott szakasz közé 
újabb szakaszt kellene felvenni. Az ilyen esetekre a Jszr. előírása az, hogy a jogszabály ma
gasabb szintű szerkezeti egységét (esetünkben azt az alcímet, fejezetet stb., amely a szaka
szokat tartalmazza) vagy szükség szerint az egész jogszabályt újra kell szabályozni.159 Ha két 

156 Jszr. 107. § (2) bekezdés
157 Jszr. 108. § (1) bekezdés
158 Jszr. 109. § (1) bekezdés
159 Jszr. 108. § (2) bekezdés



294 Jogalkotástan

szakasz között magasabb szintű szerkezeti egységek határa van, a módosító rendelkezésben 
egyértelműen meg kell jelölni, hogy melyik magasabb szintű szerkezeti egység egészül ki.160

Példa:

„4. § […]
4. Részletes rendelkezések

5. § […]”
Ha jelen esetben a 4. és az 5. § közé kívánunk új §-t illeszteni, a módosító rendelke
zésben meg kell jelölni, hogy a 3. vagy a 4. alcímet kívánjuk kiegészíteni.

A módosítás során a korábban hatályon kívül helyezett valamely szerkezeti egység helyére 
új szerkezeti egység vehető fel. Ebben az esetben a jogszabályt a hatályon kívül helyezett 
szerkezeti egység megjelölése szerinti új szerkezeti egységgel kell kiegészíteni (tehát nem 
újraszabályozás útján állapítható meg az új szöveg).161

Példa:

A jogszabály három fejezetből állt, azonban a II. Fejezetet időközben hatályon kívül 
helyezték. A jogalkotó az I. és a III. Fejezet közé új szakaszokat kíván felvenni, önálló 
fejezetbe rendezve. Ekkor nem a – már hatályát vesztett – II. Fejezet újraszabályozá
sának van helye, hanem a jogszabályt új II. Fejezettel kell kiegészíteni.

A jogbiztonság szempontjából az egyik legfontosabb vonatkozó szabály, hogy a jogszabály 
más szerkezeti egységek megjelölésének megváltoztatásával nem egészíthető ki új szerke
zeti egységgel.162 Ez azt a korábban széles körben elterjedt kodifikációs gyakorlatot kívánta 
megszüntetni, amely új szerkezeti egységek – különösen egy szakasz új bekezdései – fel
vétele esetén egyszerűen „átszámozta” a korábbi szerkezeti egységeket. Ennek következ
tében azonban az összes, a korábbi megjelöléseket tartalmazó merev hivatkozás tartalma 
megváltozott, a hivatkozások adott esetben értelmezhetetlenné, alkalmazhatatlanná váltak.

Helytelennek tekinthető ezért például az oktatás szabályozására vonatkozó egyes tör
vények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény kihirdetett 37. § (1) bekezdése:

37. § (1) Az Nftv. 108. § 1. pontja helyébe a következő 1. és 1a. pont lép, és az 1a. pont 
jelölése 1b. pontra változik:
„1. doktorandusz: a doktori képzésben részt vevő hallgató;
1a. doktori értekezés: a doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka, 
amellyel bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló 
megoldására képes…”

160 Jszr. 108. § (3) bekezdés
161 Jszr. 108. § (4) bekezdés
162 Jszr. 108. § (5) bekezdés
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A jogalkotó ezzel a megoldással „spórolta meg” a 108. § újraszabályozását. Ennek 
következtében azonban minden olyan merev hivatkozás, amely a korábbi 1a. pontra 
(a duális képzésre) vonatkozott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény (Nftv.) módosításának hatálybalépését követően – megfelelő módosítás 
nélkül – a doktori értekezésre vonatkozik.

A kiegészítő módosító rendelkezés felépítésének szabályait a Jszr. 1. mellékletének 
14.2. pontja tartalmazza. A kiegészített szerkezeti egységek megjelölése pedig a következő 
szabályok szerint lehetséges:

a) Ha az új szerkezeti egység a magasabb szintű szerkezeti egységen belül az utolsó 
lesz, és azt már nem követi több, azonos szintű szerkezeti egység, akkor a számozás egy
szerűen követi a megelőző szerkezeti egységek számozását.

Ez a lehetőség alapvetően a szakasz alatti szintű szerkezeti egységeknél alkalmazható, 
hiszen a jogszabály utolsó szerkezeti egysége a záró rendelkezéseket tartalmazza, és azt 
követő további szerkezeti egység felvétele nem lehetséges. Nem kizárt ugyanakkor, 
hogy a záró rendelkezéseket tartalmazó szerkezeti egység kiegészüljön új szerkezeti 
egységgel, a Jszr. 50. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt sorrendnek megfelelően. 
Tehát, ha például a Záró rendelkezések című alcím utolsó szakasza hatályba léptető 
rendelkezés, ám utólag szükségessé válik az alcím kiegészítése módosító rendelkezé
sekkel is, az új szakasz a megelőzőt követően vehető fel, eggyel nagyobb sorszámmal. 
Ilyen esetben viszont helye van a kisbetűvel megjelölt ponttal és az alponttal történő 
kiegészítésnek is.

Tehát:
 – ha például egy szakasz nyolc bekezdésből áll, és egy új kilencedik bekezdéssel kí

vánjuk kiegészíteni, akkor az új bekezdés megjelölése „(9)” lesz;
 – ha például egy bekezdés a)-d) pontokból áll, és a d) pontot követően új ponttal kí

vánjuk kiegészíteni, akkor az új pont megjelölése e) lesz;
 – ha például egy pont aa)-ac) alpontokból áll, és az ac) alpontot követően új alponttal 

kívánjuk kiegészíteni, akkor az új alpont megjelölése ad) lesz.

b) Ha viszont – jellemzően – az új szerkezeti egységet két hatályos, azonos szintű, 
egymást követő szerkezeti egység közé kell beiktatni, akkor az új szerkezeti egység meg
jelölésére az általános szabályoktól eltérő rendelkezések vonatkoznak.

Ebben az esetben az új szerkezeti egységet a megelőző szerkezeti egység számával és a latin 
ábécé szerinti kis- vagy nagybetűvel kell megjelölni. Kisbetűt kell alkalmazni bekezdés 
és arab számmal megjelölt pont esetén; / jelet követően nagybetűt kell alkalmazni rész, 
fejezet, alcím és szakasz esetén.163

163 Jszr. 109. § (1) bekezdés
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Példák a megelőző és az új szerkezeti egységek sorrendjére:

– rész:
ELSŐ RÉSZ, ELSŐ/A. RÉSZ, MÁSODIK RÉSZ

– fejezet:
I. Fejezet, II. Fejezet, II/A. Fejezet, III. Fejezet

– alcím:
1. Alapvető rendelkezések
2. Részletes rendelkezések
2/A. Különös eljárási szabályok
3. Záró rendelkezések

– szakasz:
1. § […]
2. § […]
2/A. § […]
3. § […]

– bekezdés:
5. § (1) […]
(2) […]
(3) […]
(3a) […]
(3b) […]
(3c) […]
(4) […]

– arab számmal megjelölt pont:
1. § (1) [nyitó szövegrész]
1. […]
2. […]
2a. […]
2b. […]
3. […]

Ilyen esetben ugyanakkor a jogszabály az új szerkezeti egységet megelőző újabb, azonos 
szintű szerkezeti egységgel már nem egészíthető ki, hiszen erre vonatkozó jelölés már nem 
áll rendelkezésre. (Kivéve, ha a megelőző szerkezeti egység időközben hatályát veszti.)164 
Tehát nincs helye például a (3) és a (3a) bekezdés közt új bekezdés felvételének, a 12/A. § 
és a 12/B. § közt új szakasz felvételének stb. Ilyen irányú szabályozási szükséglet esetén 
a magasabb szintű szerkezeti egység újraszabályozásának van helye.

164 Jszr. 109. § (2) bekezdés
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Példák kiegészítő módosító rendelkezésekre:

– 27. § (3) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör
vény V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„5. Járványügyi Felügyeleti Rendszer
53/A. § A Járványügyi Felügyeleti Rendszer magában foglalja
a) a 28. § d) pontja és a 32. § (1) bekezdés f) pontja szerinti mentesítési és monitoring
programok tervezését és végrehajtását,
b) a 18. § (1) bekezdés f) és h) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti bejelentések 
nyomonkövetését,
c) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott fogékony állatok 
fajok és korcsoportok szerinti összeírását,
d) a DATAVET naprakész működtetését,
e) a 32. § (1) bekezdés f) pontjában és a 32. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatok és intézkedések meghatározását és végrehajtását,
f) a 33. § a) és b) pontjában meghatározott ellenőrzési feladatok tervezését, végre
hajtását,
g) a 34. § (4) bekezdés d) és e) pontjában, és a 35. § (3) bekezdés e) pontjában meg
határozott igazolásokkal és bizonyítványokkal kapcsolatos feladatok ellátását,
h) a 19. § (4) bekezdésében meghatározott melléktermék ártalmatlanításával össze
függő feladatok ellátását,
i) a 27. § (2) bekezdése szerinti szolgáltató állatorvosi rendszert,
j) a 30. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott laboratóriumi vizsgálatok végre
hajtását,
k) az 51. § (3) bekezdés j) pontjában és az 57. § h) pontjában meghatározott intézke
dések meghatározását és végrehajtását.”

– 72. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
2012. évi CLXXX. törvény 36/I. alcíme a következő 71/F. §-sal egészül ki:
„71/F. § (1) A bíróság vagy az ügyész eljárási jogsegély iránti megkeresést terjeszthet 
elő a tagállami igazságügyi hatósághoz olyan keresett tárgy, illetve vagyontárgy le
foglalása és átadása érdekében, amely
a) a Btk. 72. § (1) bekezdés c) pontjára, illetve a Btk. 74. § (1) bekezdés a) és d) pont
jára figyelemmel lefoglalható, és
b) lefoglalása a keresett tárgy, illetve vagyontárgy átadását és azonosítását követően 
a Be. 155. § (1) bekezdése alapján megszüntethető és a Be. 155. § (2) bekezdése alapján 
kiadható.
(2) Az eljárási jogsegély iránti megkeresésben meg kell jelölni a sértett tulajdonjogát 
kétséget kizáróan alátámasztó adatokat, és szükség esetén csatolni kell az ezt alátá
masztó bizonyítási eszközöket.
(3) Ha az eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítése során a tagállamban lefoglalt 
tárgyat, illetve vagyontárgyat a tagállami igazságügyi hatóság átadta, a keresett tárgy, 
illetve vagyontárgy azonosságának megállapítását követően a bíróság vagy az ügyész 
a lefoglalást a Be. 155. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul megszünteti, és a Be. 
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155. § (2) bekezdése alapján a tárgyat, illetve vagyontárgyat a sértettnek visszaszol
gáltatja.
(4) A bíróság vagy az ügyész a tagállamban lefoglalt tárgy, illetve vagyontárgy átadása 
előtt hozzájárulhat a keresett tárgy, illetve vagyontárgy lefoglalásának megszünteté
séhez, ha
a) a tárgy, illetve vagyontárgy azonossága kétséget kizáróan megállapítható, és
b) a lefoglalás megszüntetését követően a tagállami igazságügyi hatóság a tárgyat, 
illetve vagyontárgyat a sértettnek visszaszolgáltatja.
(5) Ha egy tagállami hatóság tájékoztatást nyújt az (1) bekezdésben foglaltak érdekében 
körözött tárgy megtalálásáról, amennyiben azt a tagállami jogszabályok lehetővé te
szik, a bíróság, az ügyész, valamint a nyomozás során az ügyész egyidejű tájékozta
tása mellett a nyomozó hatóság – eljárási jogsegély iránti megkeresés előterjesztése 
nélkül – a (4) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával hozzájárulhat a meg
talált tárgy, illetve vagyontárgy sértett részére történő visszaszolgáltatásához.
(6) Ha az (1)-(5) bekezdés eltérően nem rendelkezik, az eljárási jogsegély iránti meg
keresés előterjesztése során a 33. alcím rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

– 18. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 39. §-a  a következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Magánvezetékhez termelő is kapcsolódhat azzal, hogy a termelő berendezés 
létesítését – a magánvezetékre történő kapcsolódás feltételeiben való megállapodást 
követően – a magánvezeték engedélyesének a hálózati engedélyes részére előzetesen 
be kell jelentenie, továbbá a hálózati engedélyessel előzetesen meg kell állapodniuk 
a csatlakozási ponton teljesítendő műszaki és gazdasági feltételekben.”

IX.7.6.4. A szerkezeti egységet újraszabályozó és a kiegészítő módosító rendelkezés 
együttes alkalmazása

A Jszr. engedélye alapján a szerkezeti egységet újraszabályozó és az új szerkezeti egységet 
megállapító módosító rendelkezés együttesen alkalmazható, ha a módosítani és a meg
állapítani kívánt, egymást követő azonos szintű szerkezeti egységek nem tartoznak külön
böző – magasabb szintű – szerkezeti egységek alá.165 Ez a megoldás lehetővé teszi például 
egyazon szakasz bekezdései, egyazon alcím szakaszai stb. esetében a kétféle módosító 
rendelkezés együttes alkalmazását.

IX.7.6.5. A jogszabály tartalmának megváltozása a hatálybalépést megelőzően

Mint erre már többször utaltunk, még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezések mó-
dosításának nincs helye, ugyanakkor – kivételképpen – a rendelkezések szövege megvál
toztatható (azaz a rendelkezések a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel fognak hatályba 
lépni). Mindez azonban a lehető legszűkebb körben alkalmazandó: a jogbiztonság sérelmére 

165 Jszr. 110. §
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vezethet (különösen a felkészülési idő rövidülése miatt) az, ha a jogszabály szövege a ha
tálybalépés előtt jelentősen megváltozik.

A jogalkalmazók számára komoly feladatot jelenthetett például az új szabálysértési 
törvény alkalmazására történő felkészülés. A 2012. évi II. törvényt 2012. január 6-án  
hirdették ki, és 2012. április 15-én  lépett hatályba. Még hatálybalépése előtt azonban 
a 2012. évi XXXI. törvény – mintegy 50 §-t érintő terjedelemben – a szövegét meg
változtatta. Az új rendelkezéseket megállapító törvényt 2012. április 13-án  (!) hirdették 
ki, és másnap lépett hatályba. A szabálysértési törvény – eredeti hatályba léptető 
rendelkezésének megfelelően – 2012. április 15-én  – a jelentősen megváltoztatott 
szöveggel – hatályba lépett. Így azonban a „megújult” rendelkezések alkalmazására 
történő felkészülési idő két napnál rövidebb lett.

A Jszr. szerint jogszabály tervezetében még hatályba nem lépett jogszabály vagy szerkezeti 
egység kizárólag a Jszr. erre vonatkozó alcímében szabályozott módon, a felkészülési idő 
és a bizalomvédelem követelményére is figyelemmel meghatározott időpontban, legkésőbb 
az eredeti hatálybalépéssel egyidejűleg hatályba lépő rendelkezéssel változtatható meg.166 
Az ilyen rendelkezések felépítésére vonatkozó szövegezési minták a Jszr. 1. mellékletének 
15. pontjában találhatók.

A Jszr. általánosan tiltja, hogy módosító rendelkezést eltérő szöveggel léptessenek 
hatályba. Ehelyett: a) vagy arról kell rendelkezni, hogy a módosító rendelkezés nem lép 
hatályba, és a módosítást az új szöveggel ismételten el kell végezni, vagy b) – ha a módosító 
rendelkezés által megállapított szerkezeti egységnek csak valamely szövegrészét kell a ha
tálybalépés előtt megváltoztatni, és a szövegcserés módosítás feltételei fennállnak – a mó
dosított rendelkezés szövegrészének eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről kell ren
delkezni.167

Példa a b) pont szerinti esetre:

87. § (1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével össze
függő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény 131. § (1) bekezdésének a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 31. § (3) bekezdését módosító rendelkezése 
a „Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a magánindítványt önállóan terjesztheti 
elő, kivéve, ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorút a személyes 
ügyei vitelében vagy a bírósághoz, hatósághoz fordulás jogában a bíróság korlátozta, 
ebben az esetben a magánindítvány előterjesztéséhez a törvényes képviselő hozzá
járulása szükséges. A magánindítványt a korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett 
törvényes képviselője is előterjesztheti.” szövegrész helyett az „A magánindítványt 
a korlátozottan cselekvőképes kiskorú sértett önállóan is előterjesztheti, és erre törvé
nyes képviselője is jogosult. Ha a sértett a személyes ügyei vitelében vagy a bírósághoz, 
hatósághoz fordulás joga tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott 

166 Jszr. 111. § (1) bekezdés
167 Jszr. 111. § (3) bekezdés
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nagykorú, a magánindítvány előterjesztéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása 
szükséges.” szöveggel lép hatályba.

Ha egy jogszabályi („eredeti”) rendelkezést a fenti b) pont szerint állapítottak meg, 
ez a szöveg még egyszer már nem módosítható (legfeljebb hatályba nem lépéséről lehet 
rendelkezni).168 Ugyanazon jogszabályi rendelkezés – hatálybalépést megelőző – többszöri 
„módosítása”, megváltoztatása a jogbiztonság követelményével nem áll összhangban.

A Jszr. azt is kimondja, hogy hatályba léptető rendelkezés kizárólag a benne foglalt 
hatálybalépési időpontot megelőzően és az azt tartalmazó legalacsonyabb szintű szerkezeti 
egység újraszabályozásával változtatható meg.169 Ez a rendelkezés tehát tiltja ilyen esetben 
a szövegcserés módosítás alkalmazását. Emellett a Jszr. a teljes jogszabályt hatályba léptető 
rendelkezés megváltoztatását is tiltja, ebből következően kizárólag a jogszabály szerkezeti 
egységét (szövegrészét) hatályba léptető rendelkezés megváltoztatására van lehetőség. Ha 
az egész jogszabályt eltérő időpontban kell hatályba léptetni, a hatálybalépés időpontját 
megváltoztatni kívánó (új) jogszabály tervezetében kell az eltérő hatálybalépésről rendel
kezni. Ebben az esetben ugyanakkor a jogszabály eltérő időpontban hatályba lépő szerkezeti 
egységeinek hatálybalépéséről is rendelkezni kell (amennyiben vannak ilyen szerkezeti 
egységek), hiszen ilyenkor lényegében az új jogszabály hatályba léptető rendelkezései „át
veszik” a korábbi jogszabály hatályba léptető rendelkezéseinek szerepét.170

Fiktív példa szerkezeti egységet hatályba léptető rendelkezés újraszabályozására:

(eredeti hatályba léptető rendelkezés)
2030. évi II. törvény az űrutazásokról
[…]
„25. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2030. január 2-án  lép 
hatályba.
(2) A II. Fejezet 2030. június 1-jén  lép hatályba.”

(a II. Fejezet későbbi hatálybaléptetése érdekében történő újraszabályozás)
2030. évi V. törvény
[…]
10. § Az űrutazásokról szóló 2030. évi II. törvény 25. § (2) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:
„(2) A II. Fejezet 2030. július 1-jén  lép hatályba.”
Az új törvény e rendelkezésének ugyanakkor mindenképp 2030. június 1-je  (az ere-
detileg tervezett hatálybalépési időpont) előtt hatályba kell lépnie.

168 Jszr. 111. § (4) bekezdés. Ugyanakkor itt a Jszr.-ben  helyesebb lett volna a „nem változtatható meg” kifejezés 
alkalmazása. [Igaz, hogy a hivatkozott (2) bekezdés is hatályát vesztette időközben.]

169 Jszr. 112. § (1) bekezdés. Indokolt e körben arra is emlékeztetni, hogy a Jszr. 79. § (1a) bekezdése szerint a ha
tályba léptető rendelkezések mindenképp az egész jogszabállyal együtt (azaz a legkorábbi időpontban) lépnek 
hatályba.

170 Jszr. 112. § (2) bekezdés
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Példa teljes jogszabály eltérő időben történő hatálybaléptetésére:

(eredeti hatályba léptető rendelkezés)
2030. évi II. törvény az űrutazásokról
[…]
„25. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2030. június 1-jén  lép 
hatályba.
(2) A II. Fejezet 2030. július 1-jén  lép hatályba.”

(a későbbi hatálybaléptetést kimondó jogszabályi rendelkezés)
2030. évi V. törvény
[…]
„10. § (1) Az űrutazásokról szóló 2030. évi II. törvény – a (2) bekezdésben foglalt ki
vétellel – 2030. augusztus 1-jén  lép hatályba.
(2) Az űrutazásokról szóló 2030. évi II. törvény II. Fejezete 2030. szeptember 1-jén  
lép hatályba.”
Az új törvény 10. § (1) bekezdésének ugyanakkor mindenképp 2030. június 1-je  (az ere-
detileg tervezett hatálybalépési időpont) előtt hatályba kell lépnie.

A fenti esetekben indokolt lehet (bár nem kötelező) annak kimondása is, hogy az eredeti 
hatályba léptető rendelkezések nem lépnek hatályba.

IX.7.6.6. A módosító rendelkezések tagolása

Mint láthattuk, a módosító rendelkezések alapvetően három formában jelenhetnek meg 
(szövegcsere, újraszabályozás, kiegészítés), de valamennyi módosító rendelkezés a záró 
rendelkezések között kap helyet. E rendelkezések egymáshoz való viszonyát, sorrendjét 
a Jszr. igen részletesen rendezi.

A módosító rendelkezések kötelező sorrendje:
 – újraszabályozás,
 – kiegészítés,
 – szövegcsere.171

Ugyanazon bekezdésben vagy bekezdésekre nem tagolt szakaszban nem lehet a hatályba 
léptető és a módosító rendelkezést is szabályozni.172

Az újraszabályozó és a kiegészítő rendelkezéseket a módosuló jogszabályok kihirdeté
sének sorrendjében, legalább jogszabályonként önálló szakaszban, szövegcserés módosítás 
esetében önálló pontban kell elhelyezni. Egy módosuló jogszabályon belül a módosuló ren
delkezések sorrendje az irányadó.173

171 Jszr. 113. § (1) bekezdés
172 Jszr. 113. § (2) bekezdés
173 Jszr. 113. § (4) bekezdés
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A különböző időpontban hatályba lépő módosító rendelkezéseket külön szerkezeti 
egységben kell szabályozni.174

A módosító rendelkezések szakaszokban vagy bekezdésekben történő elhelyezése alap
vetően a módosítandó szerkezeti egységek szintjétől függ (például szakasznál magasabb 
szintű szerkezeti egységet önálló szakaszban kell újraszabályozni).175

A szövegcserés módosító rendelkezéseket nem lehet a szövegrészt hatályon kívül 
helyező rendelkezésekkel egy rendelkezésben szabályozni, ugyanakkor – főszabály sze
rint – a szövegcserés módosító rendelkezéseket egyetlen szakaszba kell foglalni. (Kivételt 
az eltérő időpontban hatályba lépő, illetve az olyan törvényi módosító rendelkezések ké
peznek, amelyeket eltérő szavazati aránnyal kell elfogadni.)

Ha a szövegcserés módosító rendelkezések különböző időpontokban lépnek hatályba, 
azokat különböző szakaszokba kell foglalni. Kivétel ez alól, ha a jogszabály csak egyetlen 
jogszabályt módosít szövegcserésen, de a különböző időpontokban hatályba lépő módosító 
rendelkezéseket ekkor is külön bekezdésekben kell szabályozni.176

A különböző időpontban hatályba lépő szövegcserés módosító rendelkezéseket a ha
tálybalépési időpontjuk alapján növekvő sorrendben kell szabályozni. Egy szakaszon 
belül (tehát azonos hatálybalépési időpont esetén) a sorrendet a módosítandó jogszabályok 
kihirdetési évszáma határozza meg. Ha a jogszabályokat azonos évben hirdették ki, a sor
rendet a jogszabály megalkotójának rövidítése, azonos jogalkotó esetén pedig a jogszabály 
sorszáma fogja meghatározni.177

Példa azonos időpontban hatályba lépő, eltérő időpontban kihirdetett törvényekre vo
natkozó szövegcserés módosító rendelkezésekre:

18. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (1) bekezdésében 
az „oktatási intézményekben” szövegrész helyébe az „oktatási intézményekben, 
vagy – a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben – köz
testületnél” szöveg lép.
(2) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 26. pontjában a „vállal
kozások” szövegrész helyébe a „vállalkozások, a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 
törvény alapján létesült köztestület” szöveg lép.

IX.7.7. A hatályon kívül helyező rendelkezések

Az időbeli hatályt megszüntető jogszabályi rendelkezések vonatkozásában tankönyvünk V. 
fejezetében már részletesen áttekintettük a Jat. 9-14. §-ának  legfontosabb szabályait. Jelen 
keretek közt a Jszr. fontosabb vonatkozó szabályait ismertetjük.

A Jszr. kimondja, hogy jogszabály tervezetében jogszabály, jogszabály szerkezeti egy
sége vagy jogszabály szerkezeti egységének a szövegrésze csak a záró rendelkezésekben 

174 Jszr. 114. §
175 Lásd részletesen a Jszr. 115. §-át.
176 Jszr. 116. §
177 Jszr. 117. §
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foglalt hatályon kívül helyező rendelkezésekkel helyezhető hatályon kívül.178 A hatályon 
kívül helyező rendelkezések a záró rendelkezések hetedik helyén helyezkedhetnek el (fel
téve, hogy valamennyi egység megjelenik a jogszabályban).

Kivételt jelent a fenti szabály alól az az eset, amikor a Jat. alapján egy jogszabály 
minden rendelkezése végrehajtottá vált, és rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezésé
ről.179 Ilyenkor, ha a jogszabály minden rendelkezése előre látható időpontban végrehajtottá 
válik, a jogszabály hatályba léptető rendelkezésével egy mondatban (tehát a záró rendelkezé
sekben, de nem a hatályon kívül helyező rendelkezések közt), egyébként más jogszabályban 
lehet rendelkezni.180 Mindez ugyanakkor automatikus dereguláció (Jat.  12-12/B. §) esetében 
szükségtelen.

Példa:

(2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről)
„77. § Ez a törvény 2015. január 1-jén  lép hatályba, és 2018. december 31-én  hatályát 
veszti.”

A hatályon kívül helyező rendelkezés felépítésére a Jszr. 119-120. §-a, valamint az 1. mel
léklet 16. pontja tartalmaz rendelkezéseket.

Példák:

Hatályát veszti a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tör
vény.

Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 440-445. §-a.

Hatályát veszti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 10. § (4) bekez
désében az „ahol pedig megyei bíróságról rendelkezik, ott ezen a Fővárosi Bíróságot” 
szövegrész.

Hasonlóan a módosításoknál látott szabályhoz a Jszr. kimondja, hogy főszabály szerint 
a hatályvesztés időpontja a hatályon kívül helyező rendelkezés hatálybalépésének az idő
pontja. Ebből következően általában nincs helye a hatályon kívül helyező rendelkezésben 
a hatályvesztés időpontja kimondásának (például „E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti…” stb.). Ez alól a Jszr. két kivételt enged:

 – ha a jogszabály tervezete önmaga vagy saját szerkezeti egysége hatályon kívül he
lyezéséről rendelkezik (ekkor megjelölhető a hatályvesztés időpontja), vagy

 – ha a jogszabály(i rendelkezés) hatályvesztése jövőbeli feltételhez kötődik, és a megfelelő 
feladatkörrel rendelkező miniszter a feltétel bekövetkeztéről határozatot tesz közzé.181

178 Jszr. 118. § (1) bekezdés
179 Jat. 13. § (2) bekezdés
180 Jszr. 118. § (2) bekezdés
181 Jszr. 119. § (4)-(5) bekezdés. Lásd még a Jat. 11. §-át is.
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Példa saját szerkezeti egység hatályon kívül helyezésére:

„17. § 2025. január 1-jén  hatályát veszti a IV. Fejezet.”

Ugyancsak hasonlóan a módosítás szabályaihoz, egy szakasz vagy bekezdés utolsó pontjának 
hatályon kívül helyezése esetén a mondatzáró írásjelet nem kell módosítani (ezáltal a felso
rolás utolsó helyén „maradó” pont végén általában vessző fogja zárni a mondatot, ha nincsen 
a pont után záró szövegrész). Ugyanakkor viszont pont vagy alpont hatályon kívül helyezése 
esetén a felsorolás tagjai közti kapcsolatra utaló kötőszót szükség szerint módosítani kell.182

A Jszr. kimondja, hogy szerkezeti egység megjelölését – a szerkezeti egység egészének 
hatályon kívül helyezése nélkül – nem lehet hatályon kívül helyezni.183

Helytelennek tekinthető ezért a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
76. §-ának  e) pontja, amely a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. és 3. alcímének 
kizárólag a címét helyezte hatályon kívül (az érintett alcímekhez tartozó szakaszok 
hatályban tartása mellett).

Nem lehet egy adott szerkezeti egység minden alacsonyabb szintű szerkezeti egységét 
az adott szerkezeti egység egészének hatályon kívül helyezése nélkül hatályon kívül he
lyezni.184 Így például egy három pontot tartalmazó bekezdés mindhárom pontjának hatályon 
kívül helyezése helyett az egész bekezdést kell hatályon kívül helyezni.

Nem helyezhető hatályon kívül a szerkezeti egység címének egészét magában foglaló 
szövegrész, és olyan szövegrész sem, amelynek valamely része más szerkezeti egységbe 
„nyúlna át”.185

A hatályon kívül helyező rendelkezések tagolása jelentős hasonlóságot mutat a módo
sító rendelkezések tagolásának szabályaival. Így itt is irányadó, hogy a hatályon kívül he
lyező rendelkezéseket egyetlen szakaszba kell foglalni (kivéve az eltérő időpontban hatályba 
lépő, valamint az eltérő szavazati arányú törvényi rendelkezéseket). Nem szabályozhatók 
egyazon bekezdésben az eltérő időpontban hatályba lépő hatályon kívül helyező rendelke
zések, és olyan rendelkezések sem, amelyek a jogszabályi hierarchia eltérő szintjein álló 
jogszabályokra vonatkoznak (tehát például nem kerülhet azonos bekezdésbe egy törvényi 
és egy kormányrendeleti rendelkezés hatályon kívül helyezése). A különböző jogszabályokra 
vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket külön pontban kell szabályozni (akkor 
is, ha egyébként azok a jogszabályi hierarchia azonos szintjén állnak).186

A hatályon kívül helyező rendelkezések sorrendjére vonatkozó szabályozás is hasonló a mó
dosító rendelkezéseknél megismert szabályokhoz. Az alapvető kritérium a hatályon kívül 
helyező rendelkezések hatálybalépési sorrendje. A jogszabályi hierarchiát érintő sorrend:

 – törvényre,

182 Jszr. 120. §
183 Jszr. 121. § (1) bekezdés
184 Jszr. 121. § (2) bekezdés
185 Jszr. 121. § (4) bekezdés
186 Jszr. 122. §
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 – MNB rendeletre,
 – kormányrendeletre,
 – kormánytag rendeletére,
 – MEKH rendeletre,
 – NMHH rendeletre

vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezések, amelyek közül értelemszerűen a tör
vényre vonatkozók megelőzik a többi jogszabályra vonatkozó rendelkezéseket, az MNB 
rendeletre vonatkozók a kormányrendeletre vonatkozókat és így tovább.

Azonos bekezdésen belül (egy időpontban hatályba lépő rendelkezések esetén) a sorrend:
 – a kihirdetés évszáma szerinti időrend,
 – azonos kihirdetési év esetén a jogszabály megalkotójának rövidítése szerinti ábécé

sorrend,
 – azonos év és jogalkotó esetén a jogszabály sorszáma szerinti sorrend.187

IX.7.8. Rendelkezés a hatályba nem lépésről

Mint erre a tankönyvben már többször utalunk, nem hatályos jogszabály(i rendelkezés) nem 
helyezhető hatályon kívül. Még hatályba nem lépett jogszabály(i rendelkezés) esetében ki-
zárólag annak kimondása képzelhető el, hogy az nem lép hatályba.188 Ennek alapján a Jszr. 
kimondja, hogy egy szerkezeti egység vagy szövegrész nem helyezhető hatályon kívül a ha-
tálybalépését megelőző hatállyal.189

A jogszabály, jogszabály szerkezeti egysége vagy a szerkezeti egység szövegrészének 
hatályba nem lépésére vonatkozó rendelkezést a záró rendelkezések között kell elhelyezni.190 
Ez a logikai egység a záró rendelkezések közt az utolsó helyen áll. Nincs helye mondat, 
tagmondat stb. hatályba nem lépése kimondásának (ez mereven nem is hivatkozható).

A hatályba nem lépésre vonatkozó rendelkezésekre „háttérszabályként” a hatályon kívül 
helyező rendelkezésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.191 A hatályba nem lépésről 
szóló rendelkezés felépítésére a Jszr. 125. §-a, valamint az 1. melléklet 17. pontja az irányadó.

Példák:

Nem lép hatályba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény.

Nem lép hatályba a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi 
LXXIII. törvény 2. melléklete.
Nem lép hatályba a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a sza
bálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 14. § (2) bekezdé
sében az „összbüntetésbe nem foglalható, vagy összbüntetésbe nem foglalt” szövegrész.

187 Jszr. 123. §
188 Lásd még a Jat. 9. §-át.
189 Jszr. 124. § (1) bekezdés
190 Jszr. 124. § (2)-(3) bekezdés. Kivételt képez ez alól a hatályon kívül helyező jogszabály (lásd később).
191 Jszr. 124. § (4) bekezdés
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Lényeges generális szabály, hogy a hatályba nem lépésről szóló rendelkezés nem tartalmaz-
hatja azt az időpontot, amikor a jogszabály, a szerkezeti egység vagy a szövegrész hatályba 
lépett volna.192 Ennek oka egyszerű: a hatályba nem lépő jogszabály vagy rendelkezés nem 
egy adott időpillanatban, hanem sohasem lép hatályba.

A jogbiztonság szempontjából is fontos követelmény továbbá, hogy a hatályba nem lé
pésről szóló rendelkezés hatálybalépésének időpontját – a bizalomvédelem követelményének 
figyelembevételével – úgy kell meghatározni, hogy az megelőzze azt az időpontot, amikor 
a jogszabály, a szerkezeti egység vagy a szövegrész hatályba lépett volna.193 Jellemzően 
ilyen esetben is szükség van felkészülési időre, és értelemszerű az is, hogy egy már hatályba 
lépett jogszabály(i rendelkezés) hatályba nem lépéséről nem lehet rendelkezni.

IX.8.	A	módosító	és	a	hatályon	kívül	helyező	jogszabály

Igen gyakran előfordul, hogy a jogalkotó nem olyan szabályozást kíván létrehozni, amely 
az eddig normákkal nem rendezett életviszonyokat kívánja a jogi szabályozás körébe vonni, 
hanem olyat, amely a már szabályozott társadalmi viszonyokra vonatkozó normatív szabá
lyokat kívánja megváltoztatni. Ennek alapvető eszköze a jogszabályok módosítása.

Ritkán, de előfordulhat az is, hogy a jogalkotó úgy dönt: korábban jogi szabályokkal 
rendezett életviszonyok szabályozására a továbbiakban nincs szükség. Ilyenkor a korábbi, 
vonatkozó jogi szabályokat hatályon kívül kell helyezni, hiszen azoknak joghatás kiváltására 
való alkalmasságát meg kívánjuk szüntetni. Ezzel szemben sokkal gyakoribb, hogy a ko
rábbi szabályokat azért kell hatályon kívül helyezni, mert az érintett társadalmi viszonyokra 
vonatkozóan alapvetően új szabályozást kívánnak létrehozni.

A módosítás és a hatályon kívül helyezés részletes szabályait a fentiekben áttekin
tettük. A Jszr. ÖTÖDIK RÉSZE ugyanakkor két olyan sajátos jellegű jogszabályról szól, 
amelyek – tárgyuk szerint – kizárólag korábbi jogszabályok módosításáról, illetve hatályon 
kívül helyezéséről szólnak. Valójában e jogszabályok sem különböznek alapvetően a többi 
jogszabálytól (éppen úgy törvények vagy rendeletek), ám egyes sajátosságaik miatt ezek 
tervezeteire a Jszr. MÁSODIK-NEGYEDIK RÉSZ rendelkezéseit bizonyos eltérésekkel 
kell alkalmazni.

A magyar jogszabályok közt különösen jelentős a módosító jogszabályok száma,194 míg 
a hatályon kívül helyező jogszabályok száma lényegesen kevesebb.

192 Jszr. 125. § (4) bekezdés
193 Jszr. 125. § (5) bekezdés. Ezt az észszerű és indokolt szabályt azonban „felülírta” a Jat. 2019-es  módosítása. 

A Jat. 9. § (3) bekezdése szerint ugyanis: „A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogsza
bályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó 
jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal 
az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés ha
tályba lépett volna.”

 Ezáltal az a különös helyzet áll elő, hogy egyazon időpillanatban lép hatályba és veszti hatályát a kérdéses 
jogszabály(i rendelkezés).

194 Például a 2016-ban  kihirdetett 190 törvényből mintegy 130 viseli a címében a módosítást.
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IX.8.1. A módosító jogszabály

A módosító jogszabály alapvetően módosító rendelkezéseket tartalmaz, emellett hatályon 
kívül helyező, esetlegesen hatályba nem lépésről szóló rendelkezéseket is (ideértve az eltérő 
szöveggel történő hatálybalépésről szóló rendelkezéseket is) tartalmazhat.

A módosító jogszabály címe tartalmazza a módosításoknak a szoros tartalmi össze
függést megalapozó közös tárgyát, a módosítani kívánt jogszabályokra való általános 
hivatkozást; vagy háromnál kevesebb jogszabály módosítása esetén a módosítani kívánt 
jogszabályokra való merev hivatkozást; és a módosítás aktusára utaló kifejezést.195

Példák:

„Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény
nyel összefüggő módosításáról”

„Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról”

„A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról”

„A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról”

Ha a módosító jogszabály hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz, a módosító 
jogszabály címében nem kell utalni a hatályon kívül helyezés aktusára.196

A kodifikációs munka során sokszor nem könnyű a jogszabálytervezet címének meg
alkotása. Mint erre korábban is utaltunk, egy túl általános cím éppúgy problematikus lehet, 
mint egy teljes jogszabályi „tartalomjegyzék” a címben. A módosító jogszabály esetében 
különösen fontos, hogy lehetőség szerint megragadjuk a módosítandó jogszabályok közös 
szabályozási tárgyát (ha ez lehetséges). (Az úgynevezett „salátatörvények”, az egymással 
adott esetben semmilyen módon kapcsolatba nem hozható jogszabályok egy törvénybe fog
lalt módosításai a jogbiztonság szempontjából is kérdéseket vetnek fel.) A túl hosszú cím 
elkerülése érdekében a Jszr. csak akkor engedi meg a címben a módosítandó jogszabályok 
címére történő merev hivatkozást, ha a jogszabály legfeljebb két másik jogszabályt módosít. 
Három vagy több jogszabály módosítása esetén tehát indokolt általánosabb, a tematikai ha
sonlóságot megragadó cím választása.

Szemben az általános szabályokkal, a módosító jogszabály tervezete kizárólag a következő 
logikai egységeket tartalmazhatja:

a) a bevezető részt,
b) a módosító rendelkezéseket,
c) a hatályon kívül helyező rendelkezéseket,
d) a hatályba nem lépésről szóló rendelkezéseket,

195 Jszr. 135. § (1) bekezdés
196 Jszr. 135. § (2) bekezdés



308 Jogalkotástan

e) a záró rendelkezéseket, ezen belül a következő sorrendben
ea) a hatályba léptető rendelkezéseket,
eb) az átmeneti rendelkezéseket,
ec) törvény tervezete esetében a törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára 

utaló rendelkezéseket,
ed) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezéseket.197

A módosító törvényben tehát nem alakítható ki preambulum, és a módosító törvénynek vagy 
rendeletnek nincsenek általános értelemben vett „általános” vagy „részletes” rendelkezései. 
Ugyancsak nem adhat a módosító jogszabály jogalkotási felhatalmazást sem.

A módosító jogszabályra vonatkozó technikai jellegű követelmények a következők. 
Ha a módosító jogszabály tervezete több jogszabályt módosít, több jogszabályra vonatkozó 
hatályon kívül helyező vagy hatályba nem lépésről szóló rendelkezést tartalmaz, az egyazon 
jogszabályra vonatkozó módosító, hatályon kívül helyező és hatályba nem lépésről szóló 
rendelkezések egy, az adott jogszabály módosításáról szóló, szakasznál magasabb szintű 
szerkezeti egységbe foglalhatóak.198 Ez jelentősen segíti az áttekinthetőséget. Jellemzően 
a választott szerkezeti egység az alcím.

Példa:
2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

9. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 6/A. §-a  
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű 
kormánytisztviselő – felügyelői munkakörében – az atomenergia-felügyeleti szerv 
képzési rendje és az atomenergia-felügyeleti szerv főigazgatója által kijelölt vizsgabi
zottság előtt tett sikeres vizsga letétele után bízható meg a 15. § (1) bekezdése szerinti 
önálló ellenőrzési és intézkedési tevékenység ellátásával.”
10. § Az Atv. 6/C. §-a  a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kttv. 84-87. §-ában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 42-43. §-ában meghatározott összeférhe
tetlenségi és együttalkalmazási tilalmak, valamint kizárási szabályok érvényesítését 
szolgáló további részletes eljárási szabályokat az atomenergia-felügyeleti szerv vezetője 
dolgozza ki, figyelemmel az atomenergia-ipar sajátosságaira is.”
11. § Az Atv. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Meglévő nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló tulajdonjogának meg
szerzéséhez és a használat bármilyen jogcímen való átengedéséhez a Kormány előzetes, 
elvi hozzájárulása szükséges.”
12. § (1) Az Atv. 17. § (2) bekezdése a következő 44. ponttal egészül ki:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„44. a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók létesítmény szintű 
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatának jóváhagyása.”

197 Jszr. 136. §
198 Jszr. 137. § (1) bekezdés
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(2) Az Atv. 17. § (8a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) A létesítés alatt álló nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló hatósági 
engedélyeit az atomenergia-felügyeleti szerv módosíthatja, amennyiben a módosítási 
kérelem tartalma megfelel az NBSZ. Kr.-ben  vagy a radioaktív hulladékok átmeneti 
tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követel
ményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendeletben 
meghatározott követelményeknek.”
13. § Az Atv. a következő 66/E. §-sal egészül ki:
„66/E. § E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról 2017. évi LXXV. 
törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított 17. § (8a) bekezdését a folyamatban lévő 
hatósági eljárásokban és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”
14. § (1) Az Atv. 67. § d) pont dh) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„dh) a létesítés alatt álló nukleáris létesítmény engedély módosításának eljárási sza
bályait.”
(2) Az Atv. 67. § w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„w) a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeit és az ezzel összefüggő 
hatósági követelmények részletes szabályait, valamint a létesítés alatt álló radioaktív
hulladék-tároló engedély módosításának eljárási szabályait;”
15. § Az Atv. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72. § Ez a törvény a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keret
rendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. 
július 8-i, 2014/87/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
16. § Az Atv.
a) 2. § 53. pontjában a „kiszolgáló épületek, és azon építmények” szövegrész helyébe 
a „kiszolgáló épületek és a nukleáris biztonság szempontjából sajátos építmények” 
szöveg,
b)
c) 12. § (7) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „valamint a radioaktív
hulladék-tároló esetében a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 
elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: TBSZ. 
Kr.) szerint” szöveg,
d) 16. § (7) bekezdésében a „közegészségügyi feladatai ellátása céljából,” szövegrész 
helyébe a „közegészségügyi feladatai ellátása céljából, a nukleárisbaleset-elhárításra 
jogszabály alapján kijelölt országos és területi szervek a rendkívüli események keze
lésére való felkészülés céljából,” szöveg,
e) 16/C. § (3) bekezdés b) pontjában a „16/A. § (2) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjaiban 
meghatározott személyes adatokat;” szövegrész helyébe az „a munkavállaló termé
szetes személyazonosító adatait és állampolgárságát;” szöveg
lép.

E megoldás mellett a Jszr. olyan lehetőséget is teremt, amely szerint a módosító jogszabály 
tervezetében az eltérő időpontban hatályba lépő módosító, hatályon kívül helyező és ha
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tályba nem lépésről szóló rendelkezések önálló, szakasznál magasabb szintű szerkezeti 
egységbe foglalhatóak.199 Ez a tagolásnak egy másik lehetőségét jelenti, amelynek alkal
mazása azonban ritkán fordul elő.

Bármelyik lehetőséget is választja a jogalkotó, a Jszr. – a minél jobb áttekinthetőség 
érdekében – korlátként meghatározza, hogy: a) az újraszabályozó módosító rendelkezések, 
b) a szövegcserés módosító rendelkezések, c) a hatályon kívül helyező rendelkezések és d) a 
hatályba nem lépésről szóló rendelkezések nem foglalhatóak ugyanabba a szakaszba.200 
Egyebekben a módosító rendelkezések (tartalmi, időrendi stb.) sorrendjére vonatkozó ko
rábbi rendelkezések a módosító jogszabály esetében is irányadóak.

A Jszr. tiltja, hogy a módosító jogszabály tervezete egy másik jogszabály teljes szövegét 
megállapítsa. Ilyenkor a helyes megoldás a korábbi jogszabály hatályon kívül helyezése 
és teljesen új jogszabály megalkotása.201

IX.8.2. A hatályon kívül helyező jogszabály

A hatályon kívül helyező jogszabály alapvetően hatályon kívül helyező rendelkezéseket 
tartalmaz, emellett hatályba nem lépésről (illetve eltérő szöveggel történő hatálybalépésről) 
szóló rendelkezéseket is tartalmazhat.

Az ilyen jogszabály címének tartalma szinte teljesen megegyezik a módosító jogsza
bály címének tartalmával. A hatályon kívül helyező jogszabály tervezetének a címe tartal
mazza a) háromnál kevesebb jogszabályra vonatkozó hatályon kívül helyezés esetén az e 
jogszabályokra való merev hivatkozást, b) a hatályon kívül helyezéseknek a szoros tartalmi 
összefüggést megalapozó közös tárgyát, valamint azokra a jogszabályokra való általános 
hivatkozást, amelyekre a hatályon kívül helyezés irányul, vagy c) az arra való utalást, hogy 
a hatályon kívül helyezés kizárólag a jogszabály egyes rendelkezéseire irányul, és a hatályon 
kívül helyezés aktusára utaló kifejezést.202

Mint a c) pontból látható, az sem kizárt, hogy egy hatályon kívül helyező jogszabály 
más jogszabályokra ne egészében, hanem csak azok egyes rendelkezései vonatkozásában 
tartalmazzon hatályon kívül helyező rendelkezéseket. A hatályon kívül helyező jogszabály 
tervezetének a címe ugyanakkor nem hivatkozat a hatályon kívül helyezendő jogszabályt 
módosító hatályon kívül helyezendő jogszabályra.203

199 Jszr. 137. § (2) bekezdés
200 Jszr. 137. § (3) bekezdés
201 Jszr. 138. §. Az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes 

szövegéről szóló 1972. évi I. törvény vagy az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 
törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1981. évi I. törvény (Áe.) a későbbi évtizedekben teljes 
bizonytalanságot hozott a rájuk történő hivatkozás keretében (például az utóbbi esetben a jogszabályok hol 
az 1957. évi IV., hol az 1981. évi I. törvényre hivatkoztak mereven). Az ilyen, úgynevezett inkorporációs 
módosítási technikáról és az Áe. kapcsán keletkezett bizonytalanságokról lásd Patyi András (2012): Az el
járás és az eljárásjog fogalma, a hatósági eljárás szabályozásának története. In Patyi András szerk.: Hatósági 
eljárásjog a közigazgatásban. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 48–49., 53–54.

202 Jszr. 139. § (1) bekezdés
203 Jszr. 139. § (2) bekezdés
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Példák:

„Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezé
séről”

„Egyes PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények projekttársaságainak straté
giailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló kormányren
deletek hatályon kívül helyezéséről”

„Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítő
választásról szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről”

Szemben az általános szabályokkal a hatályon kívül helyező jogszabály tervezete kizárólag 
a következő logikai egységeket tartalmazhatja:

a) a bevezető részt,
b) a hatályon kívül helyező rendelkezéseket,
c) a hatályba nem lépésről szóló rendelkezéseket,
d) a záró rendelkezéseket, ezen belül az alábbi sorrendben
da) a hatályba léptető rendelkezéseket,
db) az átmeneti rendelkezéseket,
dc) a hatályon kívül helyezéssel összefüggésben szükséges módosító rendelkezéseket,
dd) törvény tervezete esetében a törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára 

utaló rendelkezéseket,
de) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezéseket.204

Tehát, hasonlóan a módosító jogszabályhoz, a hatályon kívül helyező törvény sem tartal
mazhat preambulumot, és a hatályon kívül helyező törvénynek vagy rendeletnek sincsenek 
általános és részletes rendelkezései. Nem adhat az ilyen jogszabály jogalkotási felhatalma
zást sem, emellett módosító rendelkezéseket is csak annyiban tartalmazhat, amennyiben 
ez a hatályon kívül helyezéssel összefüggésben szükséges.

Egyebekben a hatályon kívül helyező rendelkezések (tartalmi, időrendi stb.) sor
rendjére vonatkozó korábbi rendelkezések a hatályon kívül helyező jogszabály esetében is 
irányadóak.

Megemlítendő még, hogy elméletileg létezhet olyan jogszabálytípus is, amely kizárólag 
hatályba nem lépésről (vagy eltérő szöveggel történő hatálybaléptetésről) szóló rendel-
kezéseket tartalmaz. Erről a ritka jogszabálytípusról (a „hatályba nem lépésről szóló jog
szabályról”) azonban a Jszr. – éppen ritkasága miatt – nem rendelkezik.

204 Jszr. 140. §
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Ilyen jellegű például a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet a 7/2017. (VII. 13.) MEKH ren
delet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről, bár ennek 1–7. alcíme életviszonyok 
elsődleges szabályozását is elvégzi. Hasonló volt még például a 2010. évi LXXIII. törvény 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről,  valamint 
az ezzel összefüggő törvénymódosításokról. Ez utóbbi azonban valójában nemcsak ha
tályba nem lépésről és eltérő szöveggel történő hatálybalépésről szóló, hanem módosító 
és hatályon kívül helyező rendelkezéseket is tartalmazott.



X.	fejezet 
 

A	jogszabály	melléklete

X.1.	A	melléklet	tartalmi	követelményei

A	jogszabály	mellékletére	a	jogszabályszerkesztésre	vonatkozó	általános	rendelkezé-
seket,	valamint	a	jogszabály	formai	tagolására,	továbbá	a	jogszabály	logikai	tagolására	
vonatkozó	rendelkezéseket	kell	alkalmazni	a	mellékletre	vonatkozóan	megállapított	
eltérésekkel.1

Hangsúlyozzuk, hogy alapvetően a Jszr. eddigiekben kifejtett (ELSŐ–HARMADIK 
RÉSZ) rendelkezéseit kell alkalmazni a melléklet tekintetében lefektetett szerkezeti egy
ségben (NEGYEDIK RÉSZ) rögzített eltérésekkel.

Jogszabály	tervezetében	akkor	kell	mellékletet	alkotni,	ha	a	jogszabályban	rögzíteni	
kívánt	szabályozási	tartalom	–	annak	speciális	megjeleníthetősége	vagy	technikai	jel-
lege	miatt	–	nem	fejezhető	ki	átláthatóan	a	jogszabály	tervezetének	a	szakaszaiban.2

Utalni indokolt a Jszr. 3. § (1) bekezdésére, amely szerint a jogszabály normatív tar
talmú rendelkezéseit a jogszabály szakaszai és mellékletei tartalmazzák. Megállapítható 
tehát, hogy a melléklet is joghatás kiváltására alkalmas előírásokat kell, hogy rögzítsen, 
amelyek azonban szorosan – komplementer módon – kapcsolódnak a norma törzsszöve-
géhez. Következésképpen a melléklet olyan szabályozási elem, amely kizárólag technikai 
szempontból különül el a norma törzsszövegét magában hordozó szakaszoktól annak ér
dekében, hogy a nehezebben megjeleníthető normatartalomnak megfelelő keretet biztosít
hasson a jogalkotó.

Kiemelendő, hogy a korábbi jogalkotási gyakorlat jellemzője volt a függelék alkal
mazása, amely elsősorban tájékoztatási funkciót töltött be. Például egy testületi szervet 
szabályozó norma függelékében sorolták fel az abban részt vevő tagokat. Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy a tájékoztató jellegű függelék nem hordoz – nem hordozhat – magában 
normatív tartalmat, így annak alkalmazására a jogszabály keretében nem adott a jogi le-
hetőség.

1 Jszr. 126. §
2 Jszr. 127. § (1) bekezdés
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A	jogszabály	tervezetében	melléklet	úgy	alkotható,	hogy	a	jogszabály	tervezetének	va-
lamely	szakasza	a	melléklet	szerinti	szabályozási	tartalom	megjelölésével	hivatkozik	
a	mellékletre.3

Ismét utalunk arra, hogy a jogszabálytervezet szabályozási tartalma a norma törzsszöve
gében és a mellékletében rögzítettekből együttesen tevődik össze. Ez az előírás – különös
képpen a normavilágosság biztosítása érdekében – szükségessé teszi azt, hogy a jogszabály 
tervezetének a szakaszaiban pontosan hivatkozzon a jogalkotó a melléklet rendelkezéseire. 
A mellékletre vonatkozó absztrakt hivatkozás tehát nem feleltethető meg a Jszr. kapcsolódó 
rendelkezésének.

Helytelen példa:

„34. § A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeket a 2. mellékletben foglalt tá-
volságok figyelembevételével kell elhelyezni.”

Helyes példa:

„34. § A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeknek a géptértől való minimális 
telepítési távolságát a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa határozza 
meg.”

2. melléklet a 225/2011. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeknek a géptértől való minimális te
lepítési távolsága méterben

A B
1 Üzemi létesítmények Géptér
2 Tartály 20
3 Vasúti lefejtő 20

A	melléklet	nem	tartalmazhat	olyan	szabályt
a)	amelyre	a	jogszabály	tervezetének	valamely	szakaszában	nem	hivatkoznak	

a	melléklet	szerinti	szabályozási	tartalom	megjelölésével,	vagy
b) a	jogszabály	szakaszaiban	meghatározható.4

E rendelkezésből két jogszabályszerkesztési követelményre szükséges rámutatni: egyrészt 
a norma törzsszövegében hivatkozott mellékletbeli tartalmon túl nem helyezhető el további 
szabályozás a mellékletben (tehát olyan, amelyre nem történik hivatkozás a szakaszokban), 
másrészt nincs lehetőség arra, hogy a tartalmi és logikai szempontból a jogszabály sza-
kaszaiba tartozó szabályozási tartalmat mellékletbe helyezze a jogalkotó. Ez utóbbi 

3 Jszr. 127. § (2) bekezdés
4 Jszr. 127. § (3) bekezdés
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követelmény  szerint nem megfelelő az a jogalkotási megoldás, amely szerint például egy 
teljes szabályzatot a melléklet keretében adnak ki.

Helytelen példa:

„100. § A Kockázatkezelési Szabályzatot e rendelet mellékleteként adom ki.”

Táblázatot,	valamint	űrlapot,	grafikai	elemet,	szerkezeti	egységekre	megfelelően	nem	
tagolható	más	szöveget	vagy	–	a	szabályozás	céljának	elérése	érdekében	indokolt	–	for-
manyomtatványt	a	jogszabály	melléklete	tartalmazhat.5

Egyértelműsíti a Jszr., hogy táblázat, űrlap, grafikai elem, szerkezeti egységekre megfele-
lően nem tagolható más szöveg vagy – a szabályozás céljának elérése érdekében indo-
kolt – formanyomtatvány (együttesen: idézet) kizárólag a melléklet keretében tud a jogsza-
bálytervezet része lenni. Következésképpen a tárgyi szabályozási elemek nem képezhetik 
a norma törzsszövegének a részét.

X.2.	A	melléklet	megjelölése

A	jogszabály	mellékletének	megjelölése	a	következőkben	meghatározottakat	foglalja	
magában:

a)		a	mellékletnek	a	pozitív	egész	számokból	képzett	arab	számokkal	jelölt	sor-
számát,

b)	a	„melléklet”	szöveget	és
c)		a	törvény,	önkormányzati	rendelet	vagy	egyéb	rendelet	merev	hivatkozású	
alakját	azzal	a	megszorítással,	hogy	a	nevezett	jogszabályok	merev	hivat-
kozására	vonatkozó	Jszr.-beli	előírás	szabályozási	elemeiből	a	törvény	vagy	
önkormányzati	rendelet	vagy	egyéb	rendelet	címét	és	a	„szóló”	kifejezést	nem	
tartalmazza.6

Helyes példa:

1. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

Aláhúzandó, hogy abban az esetben is számozással kell ellátni a mellékletet, ha az adott 
jogszabálynak egyetlen melléklete van.

A	melléklet	megjelölésében	meghatározható	a	mellékletet	más	mellékletektől	
egyértelműen	elhatároló	címe	is,	amelyben	a	jogszabály	tervezetének	a	mellékletre	
hivatkozó	szakaszában	meghatározott	szabályozási	tartalmát	röviden	kell	megjelölni.7

5 Jszr. 127. § (4) bekezdés
6 Jszr. 128. § (1) bekezdés
7 Jszr. 128. § (2) bekezdés
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Helyes példa:

7. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

A szálas fehérjetakarmány-növények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti 
vetőmag, palánta és gumó értékei

A	melléket	több	szinten	tagolható.	A	melléklet	tagolása	során	az	első	szint	pozitív	egész	
számokból	képzett	és	arab	számokkal	kifejezett	sorszámokkal	megjelölt	azonos	szintű	
szerkezeti	egységekből,	minden	további	szint	pedig	az	előző	szintnek	az	adott	szerkezeti	
egységeket	tartalmazó	szerkezeti	egységének	a	megjelöléséhez	szóköz	nélkül	kapcsolt	
pozitív	egész	számokból	képzett	és	arab	számokkal	kifejezett	sorszámokkal	megjelölt	
azonos	szintű	szerkezeti	egységekből	áll.8

A melléklet tagolása tehát kizárólag numerikus keretben lehetséges. Jogszabályszerkesztési 
elvárás továbbá, hogy a melléklet – a jogszabály törzsszövegével megegyezően – pontosan 
hivatkozható legyen, ami a melléklet módosításának szempontjából is elengedhetetlenül 
fontos.

Helyes példa:

1. melléklet a 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek díjövezeti besorolása

1. I. díjövezet
1.1. A Kiskörút nyomvonala – a Dobó István körút, Horváth Döme körút, Bajcsy-
Zsilinszky Endre körút, Csányi János körút, Csongrádi utca a László Károly utcai 
kereszteződésig, Beniczky Ferenc utca, Csányi János körút, Koháry István körút, 
Hornyik János körút, Gáspár András körút – által behatárolt területen lévő összes 
várakozóhely, továbbá a Kiskörút leállósávjában és a Kiskörút mellett az úttól járda
szigettel, kiemelt szegéllyel vagy egyéb módon elválasztott minden várakozóhely. 
Kivételt képeznek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Lestár 
téren, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére a Korona utcában és a Deák Fe
renc téren kijelölt várakozóhelyek.

2. II. díjövezet
2.1. A Széchenyi körút Nyíl és Mária utca közötti szakaszának a Mária utca felé eső 
oldala
2.2. Bánk Bán utca
2.3. Báthory utca
2.4. Batthyány utca, beleértve a páros számozású oldalon az épületek mögötti vára
kozóhelyeket is

8 Jszr. 129. § (1)-(2) bekezdés
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2.5. Bercsényi utca
2.6. Bezerédy utca
2.7. Bocskai utca
2.8. Boldogasszony tér
2.9. Böszörményi utca
2.10. Czollner tér
[…]”

A	melléklet	szerkezeti	egységeire	mereven	a	szerkezeti	egység	megjelölésével,	az	azt	
tartalmazó	magasabb	szintű	szerkezeti	egységek	megjelölése	nélkül,	pontként	kell	
hivatkozni.9

Tekintettel arra, hogy a jogszabálytervezet szabályozási tartalma a norma törzsszöve
gében és a mellékletében rögzítettekből együttesen tevődik össze, a normavilágossághoz 
közvetlenül kapcsolódó szabályozási koherencia követelményének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú a mellékletre utaló pontos hivatkozhatóság a norma törzsszövegében. 
A tárgyi hivatkozásban csak az érintett legalacsonyabb szintű mellékletbeli szerkezeti egy-
ségre kell pontként hivatkozni.

Helyes példa:

„54. § A keretengedély megadásának feltételeit a 10. melléklet 20.4. pontja tartal
mazza.”

A	melléklet	a	ponton	belül	táblázatot	vagy	idézetet	tartalmazhat.10

Hangsúlyozandó, hogy a nevezett jogintézmények, úgymint a táblázat és az idézet tekin
tetében a Jszr. fogalommeghatározást nem tartalmaz, így annyit lehet általánosságban le
szögezni, hogy ami nem táblázat, az minősíthető idézetnek.11

9 Jszr. 129. § (3) bekezdés
10 Jszr. 129. § (4) bekezdés
11 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 129 § (4) bekezdéséhez 

fűzött magyarázat].



318 Jogalkotástan

Helyes példa (táblázat):

„34. § A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeknek a géptértől való minimális 
telepítési távolságát a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa határozza 
meg.”

2. melléklet a 225/2011. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeknek a géptértől való minimális te
lepítési távolsága méterben

A B
1 Üzemi létesítmények Géptér
2 Tartály 20
3 Vasúti lefejtő 20

Helyes példa (idézet):

6. melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. A gépjárműtároló kialakításának méretei
„

 ”

A	táblázatot	vagy	idézetet	tartalmazó	pont	további	pontokra	nem	tagolható.12

12 Jszr. 129. § (5) bekezdés
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Helytelen például:

1. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási 
eljárással a következő képlet alapján:

fai, j − min( fai, j)
fai, j  

=  *100, ahol

max( fai, j) − min( fai, j)

1.1. fai, j: normalizált alapindikátor
1.2. min( fai, j): az alapindikátor legkisebb értéke
1.3. max( fai, j): az alapindikátor legnagyobb értéke

Merev	hivatkozásban	a	melléklet	pontjára	a	pont	megjelölését	követően	a	„pont”	ki-
fejezéssel	kell	hivatkozni.13

Helyes példa:

„54. § A keretengedély megadásának feltételeit a 10. melléklet 20.4. pontja tartal
mazza.”

A	táblázat	sorait	pozitív	egész	számokból	képzett	arab	sorszámokkal	kell	megjelölni.	
A	táblázat	oszlopait	a	latin	ábécé	nagybetűivel	kell	megjelölni.14

Helyes példa:

„34. § A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeknek a géptértől való minimális 
telepítési távolságát a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa határozza 
meg.”

2. melléklet a 225/2011. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeknek a géptértől való minimális te
lepítési távolsága méterben

A B
1 Üzemi létesítmények Géptér
2 Tartály 20
3 Vasúti lefejtő 20

13 Jszr. 129. § (6) bekezdés
14 Jszr. 130. § (1)-(2) bekezdés
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A	táblázat	egymással	szomszédos	mezői	egy	mezőbe	összevonhatóak.15

Helyes példa:

2. melléklet a 225/2011. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. A töltőtelepen belüli egyes létesítmények minimális telepítési  
távolsága méterben

A B C D
1 Üzemi létesítmények Géptér Palack-tárolótér Parkoló
2 Tartály 20 30
3 Vasúti lefejtő 20 45

A cellák összevonása esetében is érvényesítendő jogszabályszerkesztési szempont a hivat-
kozhatóság megtartása.

A	táblázatot	tartalmazó	pont	tartalmaz	nyitó	szövegrészt,	amely	meghatározza	a	táb-
lázat	szabályozási	tartalmát.16

Helyes példa:

2. melléklet a 225/2011. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. A töltőtelepen belüli egyes üzemi létesítményeknek a géptértől való minimális 
telepítési távolsága méterben

A B
1 Üzemi létesítmények Géptér
2 Tartály 20
3 Vasúti lefejtő 20

Látható, hogy szabályozási tartalmat meghatározó bevezető szövegrész lényegében címként 
funkcionál.

15 Jszr. 130. § (3) bekezdés
16 Jszr. 130. § (4) bekezdés
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Ha	a	melléklet	kizárólag	egyetlen	táblázatot	tartalmaz,	akkor	azt	nem	kell	pontba	
foglalni.17

Helyes példa:

4. melléklet a 111/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt  
villamos energia és a kapcsoltan termelt villamos energia átvételi bázisárai 

az egyes időszakokban
 A  B

1  Időszak  Ft/kWh
2  Csúcsidőszak  36,08
3  Völgyidőszak  23,69
4 Mélyvölgy-időszak  3,00

A	táblázat	nem	tartalmazhat	önmagában	joghatás	kiváltására	alkalmas	normatív	
tartalmú	rendelkezést	a	jogszabály	szakaszában	foglalt	rendelkezésével	való	együttes	
értelmezése	nélkül.18

Tekintettel arra, hogy elsődlegesen a norma törzsszövegének kell magában foglalnia a sza
bályozási tartalmat, amelytől csak a technikai megjeleníthetőség miatt különülhetnek el 
a mellékletben rögzítettek, a melléklet nem tartalmazhat önállósult formában – a norma 
törzsszövegétől elkülönülten – joghatás kiváltására alkalmas előírást.

Mereven	hivatkozni

a) a	táblázatra	a	melléklet	pontjára	vonatkozó	merev	hivatkozást	követően	a	„táblá-
zata”	szöveggel,19

Helyes példa:

„12. § A fizetendő díjakat a 7. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat szerint kell meg
határozni.”

17 Jszr. 130. § (5) bekezdés
18 Jszr. 130. § (6) bekezdés
19 Jszr. 131. § (1) bekezdés a) pont
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b) a	táblázat	sorára	a	táblázatra	vonatkozó	merev	hivatkozást	és	a	táblázat	sora	sor-
számának	megjelölését	követően	a	„sora”	szöveggel,20

Helyes példa:

„13. § A fizetendő díjaknak a 7. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 10. sorában 
foglalt mértéknek kell megfelelnie.”

c) a	táblázat	oszlopára	a	táblázat	és	a	táblázat	oszlopa	megjelölését	követően	az	„osz-
lopa”	szöveggel,21

Helyes példa:

„14. § A fizetendő díjak a 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopában meg-
határozott összegekkel mérsékelhetőek.”

d) a	táblázat	mezőjére	a	táblázat,	valamint	a	táblázat	oszlopa	és	sora	kettősponttal	
elválasztott	megjelölését	követően	a	„mező”	szöveggel	lehet.22

Helyes példa:

„15. § A kényszerítő eszközökről szóló 200/2000. (I. 1.) Korm. rendelet 3. mellékletében 
foglalt táblázat D:25 mezője helyébe a következő mező lép:”

A	táblázat	több	egymással	szomszédos	mezőjére	az	ábécésorrendben	legelöl	álló	osz-
lopban	és	a	legalacsonyabb	sorszámú	sorban	található	mező,	valamint	az	ábécésor-
rendben	leghátul	álló	oszlopban	és	a	legmagasabb	sorszámú	sorban	található	mező	
egymástól	kötőjellel	elválasztott	megjelölésével	kell	mereven	hivatkozni.23

Helyes példa:

„16. § A kényszerítő eszközökről szóló 200/2000. (I. 1.) Korm. rendelet 3. mellékletében 
foglalt táblázat B:1–D:30 mezője helyébe a következő mezők lépnek:”

Az	idézet	űrlapot,	grafikai	elemet	vagy	szerkezeti	egységekre	megfelelően	nem	tagol-
ható	más	szöveget	idézőjelben	vagy	keretben	tartalmazhat.24

A táblázattal ellentétben az idézet egyetlen, szétválaszthatatlan szabályozási egységként 
funkcionál a jogszabály tervezetében, amiből logikailag az következik, hogy annak mó
dosítására csak újraszabályozás keretében adott a jogi lehetőség. Idézet lehet: ábra, kép, 

20 Jszr. 131. § (1) bekezdés b) pont
21 Jszr. 131. § (1) bekezdés c) pont
22 Jszr. 131. § (1) bekezdés d) pont
23 Jszr. 131. § (2) bekezdés
24 Jszr. 132. § (1) bekezdés
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térkép vagy más grafikai elem, képlet, űrlap vagy egyéb, szó szerinti idézet, úgymint pa-
rancs, utasítás vagy egyéb kifejezés. Fontos kiemelni, hogy az idézetet vagy idézőjelbe, 
vagy keretbe kell foglalni.25

Helyes példa (kép):

6. melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A gépjárműtároló kialakításának méretei
„

        ”
Helyes példa (kifejezés):

2. melléklet a 2009. évi CLV. törvényhez

A NATO által használt minősítési szint és annak nemzeti minősítési  
szintű megfelelője

„COSMIC TOP SECRET – Szigorúan titkos!”

Az	idézet	formanyomtatványt	akkor	tartalmazhat,	ha	a	szabályozás	célja	másként	
nem	érhető	el.26

A jogalkotónak számolnia kell azzal, hogy ha a formanyomtatványt a jogszabálytervezet 
szövegébe illeszti – normatív tartalommal ruházza fel –, akkor annak mindennapi hasz-
nálata során felmerülő változtatási kényszere a jogszabály módosítását is igényli, ami 
az érintett jogalkalmazó szerv napi ügyvitelét megnehezíti. Következésképpen célszerű 
a formanyomtatvány tartalmi elemeit nem jogalkotási szinten kezelni.27

25 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 132. § (1) bekezdéséhez 
fűzött magyarázat].

26 Jszr. 132. § (2) bekezdés
27 Ehhez kapcsolódóan lásd: Kovács Endre Miklós (2015): A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi 

felülvizsgálatának margójára I. A rendeletalkotás koncepcionális kereteiről. Új Magyar Közigazgatás, 8. évf. 
2. sz. 80–82.
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Az	idézetet	tartalmazó	pont	tartalmaz	nyitó	szövegrészt,	amely	meghatározza	az	idézet	
szabályozási	tartalmát.28

Hasonlóan a táblázathoz, az idézet tekintetében is a szabályozási tartalmat meghatározó 
bevezető szövegrész lényegében címként funkcionál.

Helyes példa:

6. melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. A gépjárműtároló kialakításának méretei

„

 ”

Ha	a	melléklet	kizárólag	egyetlen	idézetet	tartalmaz,	akkor	azt	nem	kell	pontba	fog-
lalni.29

E szabályozási megoldás megegyezik a táblázatnál leírtakkal.

28 Jszr. 132. § (3) bekezdés
29 Jszr. 132. § (4) bekezdés
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Helyes példa:

6. melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A gépjárműtároló kialakításának méretei

„

 ”

Az	idézet	nem	tartalmazhat	önmagában	joghatás	kiváltására	alkalmas	normatív	tar-
talmú	rendelkezést	a	jogszabály	szakaszában	foglalt	rendelkezésével	való	együttes	
értelmezése	nélkül.30

E szabályozási megoldás szintén megegyezik a táblázatnál leírtakkal.

X.3.	A	jogszabály	mellékletének	módosítása

A	melléklet,	az	idézet,	a	táblázat,	valamint	a	táblázat	mezője	mellékletben	szabályoz-
ható	újra.31

Fontos, hogy a norma törzsszövegének utalnia kell arra, hogy a jogszabály melléklete a mel
lékletben foglaltak szerint módosul. A melléklet pontjába foglalt táblázatot vagy idézetet 
a melléklet pontjának újraszabályozásával kell újraszabályozni. A mellékletbe foglalt táb-
lázatot vagy idézetet a melléklet újraszabályozásával kell újraszabályozni.32

30 Jszr. 132. § (5) bekezdés
31 Jszr. 133. § (1) bekezdés
32 Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez [a Jszr. 133. § (1) bekezdéséhez 

fűzött magyarázat].
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Helytelen példa:

1. melléklet a 13/2005. (III. 3.) Korm. rendelethez

„5. A nemzetpolitikai szempontból jelentős kulturális rendezvényekről szóló 13/2000. 
(II. 9.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő 
táblázat lép:”

Helyes példa:

1. melléklet a 13/2005. (III. 3.) Korm. rendelethez

„5. A nemzetpolitikai szempontból jelentős kulturális rendezvényekről szóló 13/2000. 
(II. 9.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:”

A	melléklet	idézetet,	táblázatot	nem	tartalmazó	pontja,	valamint	a	táblázat	mezője	
szövegcserésen	a	módosító	rendelkezések	között	módosítható.33

E módosító rendelkezések a norma törzsszövegébe illeszthetőek.

Helyes példa:

„87. § A nemzetpolitikai szempontból jelentős kulturális rendezvényekről szóló 
13/2000. (II. 9.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében 
a „9000” szövegrész helyébe az „5000” szöveg lép.”

Mellékletet	akkor	lehet	módosítani,	ha	a	melléklet	tagolása	lehetővé	teszi,	hogy	egyes	
szerkezeti	egységeire,	szövegrészeire	egyértelműen	és	átláthatóan	lehessen	hivatkozni.34

Amennyiben a melléklet tagolása nem teszi lehetővé a pontos hivatkozást, úgy kizárólag 
annak újraszabályozására van mód.

A	mellékletet	újraszabályozó	rendelkezés	a	következőkben	meghatározottakat	fog-
lalja	magában:

a) a	módosítani	kívánt	jogszabály	mellékletére	való	merev	hivatkozást,
b) a	„helyébe”	szöveget,
c) a	módosító	jogszabálynak	az	eredeti	helyébe	lépő	mellékletére	való	merev	hi-

vatkozást	és
d) a	„lép”	szöveget.35

33 Jszr. 133. § (2) bekezdés
34 Jszr. 133. § (3) bekezdés
35 Jszr. 133. § (4) bekezdés
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Helyes példa:

„5. § Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.”

A	melléklet	elemeit,	úgymint	az	idézetet,	a	táblázatot,	valamint	a	táblázat	mezőjét	
újraszabályozó	rendelkezés	a	következőkben	meghatározottakat	foglalja	magában:

a) a	módosítani	kívánt	jogszabály	mellékletére	való	merev	hivatkozást,
b) a	módosító	jogszabálynak	az	eredeti	helyébe	lépő	mellékletére	való	merev	hi-

vatkozást	és
c) a	„szerint	módosul”	szöveget.36

Helyes példa:

„5. § Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. mel-
léklet szerint módosul.”

Mező	újraszabályozása	esetén	idézőjeleket	nem	kell	alkalmazni,	valamint	az	oszlop	
és	a	sor	címét	zárójelben	meg	kell	jelölni.37

Helyes példa:

1. melléklet 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében foglalt 
táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(Méret
hosszúság/
szélesség)

(Nagykőrösi utca) 50×2,5 m

36 Jszr. 133. § (5) bekezdés
37 Jszr. 133. § (6) bekezdés
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XI.	fejezet 
 

A	jogalkotás	tartalmi	követelményei;	 
jogalkotási	hibák	és	következményeik

XI.1.	A	jogszabályok	(jogi	normák)	tartalmi	követelményei

A jogszabályokban foglalt jogi normák tartalmi követelményei háromfélék lehetnek: sze-
mantikai, szintaktikai és strukturális követelmények.

1. A szemantikai	követelmények a jogi normapropozíció (a megszövegezett jogsza
bályi rendelkezés) szótani jelentésével szemben fogalmaznak meg előírásokat, amelyek célja 
a jogi rendelkezések érthetőségének és egyértelműségének, ezen keresztül pedig a norma 
minél nagyobb mértékű betartásának biztosítása. Eleve nem várható el ugyanis a jogi norma 
címzettek általi követése, ha azok nincsenek tisztában a norma, illetve az abban foglalt 
szavak, kifejezések jelentésével, illetve ha a különböző címzettek jóhiszeműen (a norma 
megkerülésének szándéka nélkül) is többféleképpen értelmezhetik az abban foglalt jogi 
előírást. A szemantikai követelmények elsősorban nem jogszabályi (Jat.-beli, Jszr.-beli 
vagy egyéb) előírások, nem normatív tételek, hanem a normák érthetőségét és ezáltal al
kalmazhatóságát lehetővé tevő elvárások (miközben ezek közül némelyik szerepel a Jszr. 
rendelkezései között is). Minél kevésbé érvényesülnek a normák megszövegezése során 
ezen követelmények, annál kevésbé lesz alkalmas a norma a megalkotott normapropozíció 
deklarált céljának, az emberek magatartása befolyásolásának a betöltésére.

2. A szintaktikai	követelmények a jogi normapropozíció mondattani megszerkeszté
sére vonatkozóan tartalmaznak előírásokat, vagyis a nyelvi kapcsolóelemek elhelyezésének 
megfelelőségét, a szöveg egyes elemei közötti viszonyokat szabályozzák. E követelmények 
a nyelv szabályainak való megfelelést vannak hivatva biztosítani. Ha ezen előírások nem 
teljesülnek, úgy a szöveg az adott nyelv szabályait sérti meg, és ezáltal eleve érthetetlen, 
esetleg nem szándékolt módon többértelmű lesz (ennek következtében pedig alkalmazha
tatlanná válik).

3. A strukturális	követelmények a normák jogi ellentmondás-mentességét biztosítják, 
vagyis arra szolgálnak, hogy a megalkotott jogi norma ne legyen ellentétes más normákkal.

A jogszabályok (jogi normák) szemantikai	követelményei közül a legfontosabbak a kö
vetkezők.

a) Fontos kívánalom az egyszerűségre	törekvés, ugyanis alapvetően az egyszerűség 
biztosítja (de csak ha az nem megy a pontos megfogalmazás rovására!) a norma köznapi 
emberek általi érthetőségét, vagyis minden jogszabály végső és lényegi céljának elérését: 
az emberek általi megértést.	A	jogszabályok	megszövegezése nem	stílusgyakorlat. (Maga 
a Jszr. is megfogalmazza a 2. §-ában: „A jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak 
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megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell megszövegezni.”) 
Az egyszerűségre törekvés a következő szempontok figyelembevételével valósítható meg:

 – a túlbonyolított szerkezetek lehetőség szerinti kerülése (így különösen kerülni 
kell a hivataloskodó stílust: a „benyújtásra kerül” helyett a „benyújt”, az „iktatást 
végez” helyett az „iktat” nemcsak egyszerűbb, de érthetőbb, illetve – az ilyen ki
fejezéseket a műveltség fokmérőjének vélők felfogásával ellentétben – nyelvileg 
elegánsabb is);

 – az idegen szavak használatának mellőzése, ha van azonos jelentéstartalmú, köz
ismert magyar szó is. Például mesterkélt és diszfunkcionális a „vita” helyett „disz
kussziót”, „kárpótlás” helyett „reparációt”, „átláthatóság” helyett „transzparenciát” 
stb. írni a jogi normaszöveg megszövegezése során, ezek ugyanis sok ember számára 
nehezen érthetővé teszik a szöveget, miközben nem járnak semmilyen kézzelfogható 
előnnyel a közismert magyar szavak használatához képest (egy jogszabályszöveg 
nem tudományos munka – utóbbiban helye van az ilyen választékosságnak, előb
biben nincs);

 – frázisok mellőzése (például „abban az esetben, ha …” helyett „ha …”; „ha és ameny
nyiben …” helyett ugyancsak „ha …”);

 – a kazuisztika (az alkalmazási esetek feleslegesen hosszú, részletes, kimerítő fel
sorolása) kerülendő, helyette célszerű általános osztályozó fogalmakat használni 
(például „autóval, autóbusszal, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral, nyer
gesvontatóval…” helyett „gépjárművel”), és esetleg a fennmaradó néhány kivételt 
szabályozni;

 – a régies, avítt kifejezések használatát (például „lett légyen akár”) szintén mellőzni 
kell;

 – a felesleges kifejezések (töltelékszavak) kerülése (jogértelmezési alapelv, hogy nincs 
jelentőség nélküli szó, így az ilyenek zavart okoznak és sértik a jogbiztonságot is).

b) Alapvető érvényesítendő szempont az érthetőség (legalább a konkrét címzettek 
és a jogászok által). Ennek megvalósítása a pontos, egzakt fogalmazással valósítható meg 
(az egyszerűség feladása árán is) – cél a homályosság, a bizonytalanság elkerülése. (Ha egy 
szónak, kifejezésnek több olyan jelentése is van, amelyek az adott jogszabályi kontextusban 
egyaránt értelmesek lehetnek, akkor addig kell pontosítani az adott szó, kifejezés jelentését, 
amíg az egyértelmű nem lesz, vagy az értelmező rendelkezések közötti definíciókkal kell 
ugyanezt elérni, esetleg egy másik, az adott kontextusban más jelentéssel nem bíró szót, 
kifejezést kell választani.)

c) Elengedhetetlen a jogszabályok szövegezése során a következetesség. Ezt a követel
ményt maga a Jszr. is nevesíti a 4. § (1) bekezdésében: „Ha egy jogszabályon és a végrehaj
tására kiadott jogszabályokon belül ugyanazt a fogalmat vagy rendelkezést többféleképpen 
is ki lehet fejezni, a fogalom vagy rendelkezés valamennyi előfordulása esetében ugyanazt 
a megfogalmazást kell alkalmazni.” Ennek nyilvánvaló indoka, hogy amennyiben szinoni
mákat használnánk, akkor a jogalkalmazó nem tudná eldönteni, hogy az ugyanazt jelenti-e, 
vagy pedig azért használnak azonos jelentésű vagy rokon értelmű, de más hangalakkal 
rendelkező szót, mert annak más, az előző szóétól eltérő, sajátos jelentése van. Ez a bizony-
talanság egy normaszövegben nem engedhető meg. E vonatkozásban is igaz az, amit az első 
pontban írtunk: a jogszabályszerkesztés nem stílusgyakorlat. Míg egy szépirodalmi vagy 



331A jogalkotás tartalmi követelményei…

egy tudományos műben a szinonimák használata a választékosság jele, addig egy jogsza
bályszövegben csak bizonytalanságot okoz, amit minden körülmények között kerülni kell. 
Ha egy szakaszon (§-on) belül húszszor le kell írni ugyanazt a szót, mert az ugyanazt je
lenti, akkor mind a húsz (vagy bármennyi) alkalommal ugyanazt a kifejezést kell használni.

Ugyanakkor ellenkező példa magában a Jszr.-ben  is található, azaz sajnálatosan még 
maga a Jszr. is megszegi a saját maga által megfogalmazott előírást. A 132. § (1) bekezdése 
szerint: „Az idézet űrlapot, grafikai elemet vagy szerkezeti egységekre megfelelően nem 
tagolható más szöveget idézőjelben vagy keretben tartalmazhat.” A (2) bekezdés értelmében 
pedig: „Az idézet akkor tartalmazhat formanyomtatványt, ha a szabályozás célja másképp 
nem érhető el.” Látható tehát, hogy egy §-on belül – minden bizonnyal ugyanarra a foga
lomra – a Jszr. egyszer az „űrlap”, egyszer pedig a „formanyomtatvány” kifejezést használja.

d) A	címzett	a	megfogalmazásból	mindig	ki	kell,	hogy	derüljön. (Hibás például: 
„Az eladónak olyan elismervényt kell adnia a vevőnek, amely tartalmazza …”, mert nem 
tudni, hogy az eladó vagy a vevő a kötelezettség címzettje. Szintén hibás az alany nélküli 
előírás, ha az alany a szövegkörnyezetből sem derül ki, például: „a balesetet szenvedettnek 
segíteni kell” – itt bizonytalan, hogy a balesetet szenvedett az, akin másoknak segíteniük 
kell, vagy ő az, akinek másokon segítenie kell, noha ezen birtokos személyjelek használa
tával a norma egyértelműen is megfogalmazható.)

e) Generálklauzulákat,	maximákat,	homályos	fogalmakat (például „észszerű időn 
belül”, „fontos okból”, „megfelelő módon”, „tőle elvárható gondossággal”, „a forgalomban 
szokásos jó áru”) csak	kivételesen	szabad	használni: egyrészt akkor, ha a jogalkalmazónak 
kifejezetten mérlegelési jogot szeretnénk biztosítani, másrészt ha az életviszonyok válto
zatossága miatt a szabályozás helyes (igazságos, erkölcsös stb.) vagy jogpolitikai alapon 
elvárt eredménye csak így biztosítható.

Így például a Ptk. 6:96. §-a  szerint: „Semmis az a szerződés, amely nyilvánvalóan 
a jóerkölcsbe ütközik.” Ez a generálklauzula helyes használata, mivel a „jóerkölcs” fogalma 
egzaktul nem definiálható, ráadásul az időről időre változik is, azaz ez esetben az egzakt 
megfogalmazás eleve lehetetlen, illetve mindig előfordulhatnak olyan esetek, amelyekre 
a jogalkotó nem gondolhatott.

f) A szemantikai követelmények körébe tartoznak a	definíciókra (vagyis az értelmező 
rendelkezésekre) vonatkozó	sajátos	követelmények is.

 – Mindenekelőtt ha egy szónak, kifejezésnek több jelentése is van, és a szándékolt 
jelentés nem derül ki a szövegkörnyezetből, az adott szót, kifejezést mindig defi
niálni kell.

 – Ha egy szó jogi jelentése eltér a hétköznapi értelemtől vagy a szabályozott szak
mában elfogadott jelentéstől (például rablás, gyümölcs, számítógép, kábítószer), 
azt definiálni kell, kivéve, ha a szó jelentése a jogban régi és általánosan elfogadott 
(például hatáskör, illetékesség, vélelem).

 – Tilos viszont definiálni az egyértelmű jelentésű, hétköznapi szavakat (kézbesítés, 
követelmény, elnök, benyújt, rendelkezik) – így ugyanis parttalanná válna a nor
maszöveg, hiszen minden definíció szükségképpen más szavakkal határozza meg 
a definiált szó jelentését, amelyeket akkor szintén definiálni kell, amely szintén csak 
más szavakkal lehetséges, és így tovább (regressus ad infinitum).

 – A jogban a definíció csak nomináldefiníció (a definiálandó más szavakkal való megha
tározása) lehet, úgynevezett reáldefiníció (amely csak egy tulajdonságot ad meg) nem.
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Így például a cégtörvény (2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról) 2. § (1) bekezdése szerint „[a] cég – ha törvény eltérően nem rendel
kezik – az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazda
sági tevékenység folytatása céljából jön létre”. Ez – helyes módon – egy nomináldefiníció, 
amely pontosan meghatározza a „cég” fogalmát. Az a megfogalmazás ellenben, hogy „a cég 
valamely társaság”, vagy „a cég gazdálkodik”, csak reáldefiníció lenne, amely nem határolná 
el a „céget” más – „cégnek” nem minősülő – „társaságoktól” vagy más olyan jogalanyoktól, 
akik vagy amelyek egyébként gazdálkodnak.

– A definíció nem tartalmazhat visszautalást a meghatározandó dologra (azaz tilos 
a tautológia). Különböző értelmező rendelkezések sem utalhatnak egymásra (ami szintén 
tautológia).

A jogszabályok (jogi normák) szintaktikai	követelményei közül a következők a leglénye
gesebbek.

a) A legalapvetőbb és legtermészetesebb elvárás, hogy a	megfogalmazás	a	magyar	
nyelv	szabályainak	megfelelő	legyen (kerüljön sor például az alany-állítmány egyeztetésre, 
mindig legyen állítmány stb.) (Vesd össze még: Jszr. 2. §.)

b) A	normaszöveg	mindig	kijelentő	mondatokból	áll,	bár	tartalmilag	felszólítást	
fejez	ki.	[Vesd össze még: Jszr. 3. § (2) bekezdés: „A jogszabály tervezetében a normatív 
tartalmat jelen idejű kijelentő mondattal, egyes szám harmadik személyű megfogalmazás 
alkalmazásával kell kifejezni.”]

c) A jogi normaszövegekben jellemzőek a feltételes mondatok (ha … akkor), amelyek 
kiválthatók más szerkezetekkel (aki … az; aki … azt).

d) A jogi normaszöveg csoportokra vonatkozik, ezért általában felesleges és kerülendő	
a	többes	szám	használata („azok a gépjárművezetők” helyett: „az a gépjárművezető”). [Vesd 
össze még: Jszr. 3. § (2) bekezdés.]

e) A jogi normák szövegének stílusa	személytelen, emóciómentes.
f) Alapvető elvárás a tömörség, ami azt jelenti, hogy a szükségesen túli szavak haszná

latát mellőzni kell; az írott jogi rendelkezésnek azt és csak azt kell tartalmaznia, ami a meg
értéshez és az alkalmazáshoz szükséges és egyszersmind elégséges.

g) A	többszörösen	összetett	mondatokat	lehetőség	szerint	kerülni	kell. A gyakor
latban ez a leggyakrabban mellőzött kívánalom, mivel a jogszabályok megszövegezői mindig 
értenek a szabályozással érintett területhez, és tisztában vannak saját szándékaikkal, céljaikkal 
is, számukra tehát a többszörösen összetett mondatokat tartalmazó szöveg is érthető. Ugyanez 
a szöveg azonban a jogalkalmazóknak vagy a hétköznapi embereknek mint címzetteknek sok
szor túlbonyolítottnak hat, ami nehezíti, olykor pedig lehetetlenné teszi a megértést. E helyütt 
tehát nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a	jogszabályok	szövegét	a	címzet-
teknek	érteniük	kell, ha azt várjuk el tőlük, hogy a jogi előírásokat betartsák; ezért a barokkos 
körmondatok – bár egy regényben vagy egy tudományos cikkben jól mutatnak – nem valók 
a jogszabályszövegekbe.

h) A szövegezésből mindig egyértelműen	ki	kell	derülnie,	hogy	egy hipotézisben 
(esetleg jogkövetkezményben) szereplő felsorolás	taxatív	(kimerítő)	vagy	exemplifikatív	
(példálózó) – azaz hogy a nevesített elemeken túl más hasonló elemek bevonhatók-e a szabá
lyozás körébe, vagy sem. Ez a kívánalom mindig megvalósítható a megfelelő nyelvi eszközök 
megválasztásával, de sajnos sokszor a jogszabályok megszövegezői nem élnek ezekkel a nyelvi 
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eszközökkel. [A felsorolás exemplifikatív jellegére utaló példák: a „más”, az „egyéb”, a „ha
sonló”, a „különösen” stb. szavak használata; míg a „kizárólag” és annak szinonimái a fel
sorolást taxatívvá (zárttá, azaz tovább nem bővíthetővé) teszik.]

i) A szövegezésből annak is egyértelműen	ki	kell	derülnie,	hogy	a	felsorolás	elemei	
között	milyen	logikai	kapcsolat	(konjunkció,	alternáció,	diszjunkció)	áll	fenn. [Vesd össze 
még: Jszr. 7. § (1) bekezdés.]

A jogalkotás strukturális	követelményei, vagyis a jogrendszer tartalmi és logikai egységét 
biztosítani hivatott elvárások körében ki kell emelni a következőket.

a) A	jogszabályban	szabályozott	jogi	norma	nem	lehet	ellentétes
 – az Alaptörvénnyel (sem formai, sem tartalmi értelemben);
 – magasabb szintű jogszabályban található normával;
 – Magyarországon az adott jogi normával legalább azonos jogforrási szinten kihir

detett nemzetközi egyezményben szabályozott jogi normával;
 – közösségi jogi (európai uniós) normával.

b) A jogszabályban szabályozott jogi	norma	nem	állhat	ellentmondásban	más	jogi	
normákkal (illetve ha igen, ezt az ellentmondást más normák módosításával vagy hatályon 
kívül helyezésével az adott jogi normának fel kell oldania).

c) Egy	adott	életviszony	szabályozásának	az	életviszony	minden	szegmensét	le	kell	
fednie (nem maradhatnak szabályozatlan területek, joghézagok).

d) A	párhuzamos	szabályozást (az azonos címzetti körre vonatkozó azonos jogok, kö
telezettségek, tilalmak előírását a különböző jogszabályokban) kerülni	kell. Ezen belül is kü
lönösen fontos elvárás, hogy „jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan 
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes” 
(Jat. 3. §) – és ugyanez irányadó a közjogi szervezetszabályozó eszközök vonatkozásában is, 
amelyekben jogszabály rendelkezése nem ismételhető meg [vesd össze: Jat. 24. § (1) bekezdés].

e) A végrehajtási	jogszabály	nem	terjeszkedhet	túl	a	felhatalmazás	tárgyán	és	ke-
retein.

f) A	visszaható	hatály	tilalma (a minden címzett számára kedvezőbb szabályozást ki
véve) nem	sérthető	meg.

g) Jogszabály	sem	a	saját,	sem	más	jogszabály	érvényességéről	vagy	érvénytelensé-
géről	nem	rendelkezhet. (Vesd össze még: Jszr. 61. §.)

XI.2.	A	jogalkotási	hibák	jogalkalmazási	(gyakorlati)	következményei

A jogalkotási hibák leggyakoribb jogalkalmazási (gyakorlati) következményei a következők 
lehetnek.

1. Mindenekelőtt a rosszul megalkotott jogszabályszöveg diszfunkcionálissá, azaz 
a kitűzött jogalkotói/jogpolitikai cél elérésére alkalmatlanná válik, néha pedig egyenesen 
kontraproduktív (a kitűzött céllal ellentétest hatást elérő) lesz. Így például a közigazgatási 
határozatok olyan kötelezést tartalmazhatnak, amely a jogszabály szövegén alapul ugyan, de 
ellentétes a szabályozás céljával.

2. Joghézag esetén a normát egyes olyan esetekre nem alkalmazzák, amelyekre a szabá
lyozás célja egyébként kiterjedne.
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3. A szankció hiánya vagy a joghézag miatt a jogszabály a gyakorlatban nem érvényesül 
(úgynevezett hatástalan jogszabály) vagy az alkalmazása elhúzódik (a közigazgatási eljárások 
felfüggesztése vagy minisztériumi tájékoztatók, állásfoglalások stb. bevárása miatt).

4. A rosszul megfogalmazott és ezáltal rosszul értelmezett és alkalmazott jogszabály 
miatt per indítható közigazgatási jogkörben okozott kár (Ptk. 6:548. §) vagy bírósági, ügyész
ségi, közjegyzői és végrehajtói jogkörben okozott kár (Ptk. 6:549. §) miatt.

5. A homályos, hiányos vagy ellentmondó normák alapján divergáló bírói gyakorlat 
alakul ki, amely – a kiszámíthatatlan jogalkalmazás miatt – a jogbiztonság sérelmét okozza, 
hiszen ez esetben egy jog vagy kötelezettség elbírálása attól függ, hogy melyik bíróság ille
tékességi körébe tartozik egy adott ügy. (Azaz hasonló ügyekben bizonyos bíróságok – egy 
meghatározott jogértelmezés alapján – máshogy döntenek, mint – más jogértelmezések 
alapján – ugyanolyan hatáskörű más bíróságok, ami rombolja a jogba vetett állampolgári 
bizalmat is).

6. A szemantikai és a szintaktikai tartalmi követelményeket megsértő jogszabályt a cím-
zettek nem képesek értelmezni, így az a gyakorlatban nem érvényesül.

7. Ha a norma a közösségi jog valamely rendelkezésébe ütközik, akkor nem alkalmazható 
(ennek megállapítására bármely bíróságnak joga van).

XI.3.	A	jogalkotási	hibák	jogi	következményei

A jogalkotási hibák leggyakoribb jogi (a jogszabály érvényességét, hatályát vagy jogi érte
lemben vett alkalmazhatóságát érintő) következménye az úgynevezett normakontroll, illetve 
annak eredményeként esetlegesen az adott jogszabály vagy jogi rendelkezés megsemmisítése, 
ezáltal annak hatálytalanná és/vagy alkalmazhatatlanná válása, néha pedig az adott norma 
jogi jellegének az (utólagos) elenyészése, vagyis – a jogszabály vagy a jogi rendelkezés meg
alkotására visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítése esetén – a norma érvényessé
gének a megszűnése.

Ma Magyarországon két szerv végezhet normakontrollt: általános jelleggel az Alkotmány-
bíróság (kivéve az úgynevezett közpénzügyi tilalmak1 esetkörét), valamint (kizárólag ön
kormányzati rendelet más jogszabályba ütközése miatt) a Kúria.2

1 Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése kimondja: „Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék 
felét meghaladja, az Alkotmány bíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)-e) pontjában foglalt hatáskörében a központi 
költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és járulé
kokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való össz
hangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, 
a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 
jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg. Az Alkotmány bíróság 
az e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására 
és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek.” Korlátlanul 
vizsgálható tehát az alaptörvény-ellenesség előzetes normakontroll során, illetve korlátlanul vizsgálható a nem
zetközi szerződésbe ütközés is; egyéb esetekben azonban egy tartalmilag alaptörvény-ellenes jogi norma eleve 
nem is vizsgálható, így az alaptörvény-ellenesség sem mondható ki, és az adott jogszabály vagy jogszabályi 
rendelkezés sem semmisíthető meg. Mindez összességében azt jelenti, hogy a jogalkotó alaki alkotmánybeli 
rendelkezésekkel tiltotta meg a tartalmi alkotmányossági vizsgálatot ezekben az esetekben. 

2 Az alkotmány bírósági és kúriai normakontrollról részletesebben lásd: Tóth J. Zoltán – Kovács Endre Miklós 
(2018): Normakontroll a változó közjogi keretrendszerben. Új Magyar Közigazgatás, 11. évf. 3. sz. 17–27.
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A normakontroll indokai a következők lehetnek:
1–2. A normát (illetve az azt tartalmazó jogszabályt) nem az arra jogosult szerv alkotta 

meg, vagy azt nem a megfelelő eljárásban tette meg, azaz a jogszabály vagy a jogi rendelkezés 
formailag alaptörvény-ellenes.

3. A norma tartalmilag az Alaptörvénybe ütközik.
4. A norma nemzetközi jogba (a nemzetközi jog általános szabályaiba vagy kihirdetett 

nemzetközi egyezménybe) ütközik.
5. A norma ellentétes más, felsőbb szintű jogforrásban (de nem az Alaptörvényben vagy 

nemzetközi egyezményben) található normával.
Az 1–4. pontok esetében a normakontrollt az Alkotmány bíróság végzi; az 5. pont ese

tében az önkormányzati rendeletek más jogszabályba (de nem magába az Alaptörvénybe, 
ami – mint láttuk korábban – nem is jogszabály, hanem sui generis jogforrás!) ütközése (pél
dául valamely törvénnyel, kormányrendelettel stb. való ellentéte) esetén a Kúria, minden egyéb 
esetben (tehát nem önkormányzati rendeletek más, magasabb szintű jogszabályba ütközése 
esetén) az Alkotmány bíróság jár el.

Az alkotmány	bírósági	normakontrollnak alapvetően két típusa létezik: az absztrakt 
és a konkrét normakontroll. I. Az absztrakt	normakontroll azt jelenti, hogy – az arra jogo
sult indítványára – az Alkotmány bíróság konkrét ügytől és eljárástól függetlenül, általános 
jelleggel vizsgálja egy norma Alaptörvénnyel való összhangját, míg II. a konkrét	norma-
kontroll	esetében létezik egy alapügy (alapeljárás), amelyben egy adott jogszabály vagy 
jogszabályi rendelkezés alkotmányellenessége felmerül.

Az absztrakt normakontroll ismét csak kétféle lehet: előzetes és utólagos. I/1. Az előzetes	
absztrakt	normakontrollra még az adott jogszabály kihirdetése előtt kerül sor, amit jelenleg 
egyrészt az Ország gyűlés, ha pedig az nem élt e jogával, akkor a köztársasági elnök indít
ványozhat; I/2. az utólagos	absztrakt	normakontrollra3 pedig a jogszabály kihirdetése 
után van lehetőség. Mivel 2012. január 1-jével a jogi érdek nélküli indítványozási lehetőség 
(az úgynevezett actio popularis) Magyarországon megszűnt, ezért azok a személyek, akik 
valamely jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alkotmányellenességét saját jogi érde
keltségük igazolása nélkül állítják, most már nem fordulhatnak maguk az Alkotmány-
bírósághoz. Lehetőségként nyitva áll viszont, hogy az ombudsmannak jelezzék az alap
törvény-ellenesség gyanúját, aki – ha egyetért azzal – saját nevében indítványozza az adott 
jogszabály(hely) megsemmisítését az Alkotmány bíróságnak.

Akinek viszont saját jogi érdeke fűződik az alkotmányellenesség megállapításához, 
annak továbbra is közvetlen indítványozási joga van: ennek eszköze a konkrét normakont

3 Jogszabály (beleértve az önkormányzati rendeletet is), közjogi szervezetszabályozó eszköz és jogegységi ha
tározat Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát [Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pont; Abtv. 24. 
és 37. §], jogszabály (beleértve szintén az önkormányzati rendeletet is), közjogi szervezetszabályozó eszköz 
és jogegységi határozat nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát [Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés 
f) pont; Abtv. 32. § (1) bekezdés és 37. §], valamint az Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása utólagos 
vizsgálatát [Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdés; Abtv. 24/A. § (1) bekezdés] kizárólag a Kormány, az ország
gyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa indítványozhatja 
absztrakt, azaz konkrét ügytől független jelleggel.
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roll.4 A	konkrét	normakontrollnak	három	fajtája	van. II/1. Az első a „régi”,	norma-
kontrollal	egybekötött	alkotmányjogi	panasz [Abtv. 26. § (1) bekezdés], amely alapján 
bárki, akinek az ügyében folytatott bírósági eljárásban véleménye szerint a bíróság alaptör
vény-ellenes jogszabályt alkalmazott, és ennek folytán valamely, Alaptörvényben biztosított 
joga sérült, indítványozhatja a bírói ítélet vagy eljárás alapjául szolgáló jogszabály vagy 
jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, 
feltéve, hogy egyéb rendes jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati le
hetőség nincs (nem volt) számára biztosítva. II/2. A második a közvetlen	alkotmányjogi	
panasz [Abtv. 26. § (2) bekezdés], amelyet akkor lehet igénybe venni, ha az alaptörvény-el
lenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói 
döntés nélkül következett be a(z alapjogi) jogsérelem (továbbá az Alaptörvényben biztosított 
egyéb, alapvető jognak nem minősülő alanyi jogok sérelme). II/3. A harmadik pedig a bírói	
kezdeményezés	egyedi	normakontroll	eljárás	iránt (bírói konkrét normakontroll – Abtv. 
25. §), amit az érintett személy nem, csak az ügyben eljáró bíróság kezdeményezhet.

Magyarországon azonban 2012. január 1-je  óta az egyéni alapjogvédelemnek egy új for-
mája is létezik, az úgynevezett „valódi”	alkotmányjogi	panasz (Abtv. 27. §), amelynek 
lényege, hogy az egyedi ügyben érintett bármely személy vagy szervezet az Alkotmány-
bírósághoz fordulhat akkor is, ha nem a bíróság által alkalmazott jogszabályt tartja alap
törvény-ellenesnek, hanem (a jogszabály alkotmányosságának elismerése mellett) magát 
a bírósági döntést vagy a bírósági döntéshez vezető bírósági eljárást.

A jogszabály vagy a jogi rendelkezés megsemmisítése – amely a norma hatályvesztését 
eredményezi – történhet főszabályként ex nunc, vagyis az alkotmány bírósági határozat 
kihirdetését követő naptól kezdve; ex tunc, azaz a jogszabály hatálybalépésének (esetleg ki
vételesen kihirdetésének) napjára visszaható hatállyal; továbbá pro futuro, azaz valamilyen 
későbbi, jövőbeli időponttól kezdve (ekkor a jogszabályt ezen jövőbeli időpontig keletkező 
jogviszonyokban még alkalmazni kell).

A jogkövetkezmény azonban nemcsak a 1. megsemmisítés, hanem más is lehet. Így 
2. a jogalkotó által mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállásának meg-
állapítása (ekkor az Alkotmány bíróság a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelö
lésével – felhívja feladatának teljesítésére); 3. alkalmazási tilalom kimondása, ha az a tör
vényből nem következik; továbbá 4. alkotmányos követelmény megállapítása, amellyel 
az Alkotmány bíróság meghatározhatja a bíróságok és mindenki más számára egy jogszabály 
Alaptörvénynek megfelelő, azaz alkotmányos értelmét, illetve azokat a követelményeket, 
amelyeknek az adott jogszabály bírósági vagy egyéb szervek által történő alkalmazása meg 
kell, hogy feleljen. Emellett lehetséges még 5. az alaptörvény-ellenes jogszabály alapján 
jogerős határozattal lezárt büntetőeljárás felülvizsgálatának elrendelése, ha a terhelt még 
nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól, vagy a ki
szabott büntetés, illetőleg az alkalmazott intézkedés végrehajtása még nem fejeződött be, 

4 Ez alól természetesen kivétel a bírói kezdeményezés egyedi normakontroll-eljárás iránt, ahol – ahogy az a jog
intézmény elnevezéséből is kitűnik – az eljáró bíró(i tanács) kezdeményezheti az alkotmány bírósági felül
vizsgálatot; az eljárásban érintett személy legfeljebb javasolhatja a bírónak, hogy függessze fel az eljárást, 
és forduljon az Alkotmány bírósághoz.
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vagy a végrehajthatósága még nem szűnt meg;5 illetve 6. az alaptörvény-ellenes jogszabály 
alapján jogerős határozattal befejezett szabálysértési eljárás felülvizsgálatának elrendelése, 
ha a felülvizsgálni rendelt szabálysértési ügyben kiszabott büntetés vagy intézkedés végre
hajtása folyamatban van, illetve az elkövető a felülvizsgálni rendelt ügy miatt a szabály
sértési nyilvántartásban szerepel6 – ez utóbbi esetben az ügyész hivatalból köteles perújítási 
kérelmet előterjeszteni.

A valódi alkotmányjogi panaszra és az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti, „régi” panaszra 
egyaránt igaz, hogy a sérelmezett bírói döntésnek az ügy érdemében kell születnie (nem 
ilyen például az előzetes letartóztatás vagy az ideiglenes kényszergyógykezelés elren
delése), vagy az ügyet le kell zárnia, be kell fejeznie (például permegszüntető végzés). 
A „valódi” panaszt (ahogyan a másik két, konkrét normakontrollt jelentő panaszfajtát is) 
az egyedi ügyben érintett nyújthatja be; az érintett lehet természetes személy, jogi személy 
vagy jogi személyiség nélküli jogalany (például egy társasház) is. Maga az egyedi ügy 
mind a „régi”, mind a „valódi” alkotmányjogi panasznál lehet (polgári ügyekben) akár 
peres, akár nem peres eljárás. A panaszt mindkét jogcímen [Abtv. 26. § (1) bek.; Abtv. 
27. §] a sérelmezett döntés kézbesítésétől vagy – ennek hiányában – a tudomásszerzéstől 
vagy az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének bekövetkezésétől számított hatvan 
napon belül lehet benyújtani, amely eljárási határidő, azaz a feladás, és nem a beérkezés 
időpontja számít. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem az akadályoztatás 
megszűnésétől számított 15, de a döntés kézbesítésétől vagy az Alaptörvényben biztosí
tott jog sérelmének bekövetkezésétől számított legfeljebb 180 napos objektív határidőn 
belül terjeszthető elő.

Úgyszintén mindkét panaszfajtát (akár peres, akár nem peres bírósági alapeljárásról 
van szó) csak a jogerős bírósági határozat (ítélet vagy végzés) után lehet benyújtani, 
ha a rendes jogorvoslati lehetőségeket kimerítették, vagy jogorvoslat nincs biztosítva. 
(Természetesen az esetlegesen igénybe vehető rendes jogorvoslati lehetőségek kimerítése 
a harmadik panaszfajta, a közvetlen panasz esetében is feltétel.7) Mindhárom panasz
fajtára igaz, hogy külön befogadási eljárás és (befogadás esetén) külön érdemi vizsgálati 
szakasz van, bár lehetőség van a befogadhatóságról magában az érdemi határozatban is 

5 Be. 416. § (1) bekezdés e) pont
6 2012. évi II. tv. 133. § (1) bekezdés és (2) bekezdés d) pont
7 Tehát ha az elsőfokú vagy büntetőügyben a másodfokú határozat ellen lehet fellebbezni, azt meg kell tenni. 

A felülvizsgálati eljárás megindítása ugyanakkor nem feltétel, de ha a jogerős határozat ellen nem éltek al
kotmányjogi panasszal, a felülvizsgálat során hozott határozattal szemben is lehetőség van azt benyújtani. Ha 
a felülvizsgálat során olyan ítéletet hozott a Kúria, amellyel a jogerős határozattól eltérő érdemi döntést hozott 
(azaz a jogerős határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezte, és helyette, illetve az elsőfokú 
határozat helyett új és a jogszabályoknak megfelelő határozatot hozott; a jogerős határozatot megváltoztatta, 
és a törvénynek megfelelő új határozatot hozott; a jogerős határozatot hatályon kívül helyezte, és az eljárást 
megszüntette), akkor a jogerős ítélettel szemben benyújtott alkotmányjogi panaszt követően a kúriai felül
vizsgálati döntés ellen önmagában is lehetőség van alkotmányjogi panasszal élni. Egyébként annak nincs aka
dálya, hogy a jogerős döntéssel szemben az érintett párhuzamosan indítványozza a Kúriánál a felülvizsgálati 
eljárást, illetve nyújtson be az Alkotmány bírósághoz alkotmányjogi panaszt, sőt ez kifejezetten érdeke, ugyanis 
egyrészt más a hivatkozási alap: a Kúriánál jogsértésre, az Alkotmány bíróság előtt az Alaptörvényben biz
tosított valamely jog sérelmére hivatkozhat; továbbá előfordulhat, hogy mire az Alkotmány bíróság a panasz 
ügyében döntést hoz, addigra a felülvizsgálat kezdeményezésére nyitva álló határidő már eltelne. Perújítás 
esetén ellenben nem lehet alkotmányjogi panaszt beadni, lévén hogy az eljárás folyamatban van. 
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dönteni, amivel az Alkotmány bíróság néha él is. A befogadásról az Alkotmány bíróság 
Ügyrendje8 szerint az eljárás megindulásáról szóló főtitkári tájékoztatástól számított 120 
napon belül kell dönteni; az első érdemi tervezetet pedig a befogadástól számított 180 nap 
alatt kell elkészíteni. Az érdemi döntés meghozatalára ugyanakkor sem ügyrendi, sem 
jogszabályi határidő nincs: azt az Abtv. 30. § (5) bekezdése szerint „ésszerű határidőn 
belül” kell meghozni.

A kúriai	normakontrollt a Kúria önkormányzati tanácsa végzi, amely az Alaptörvény 
32. cikk (3) bekezdése szerinti „közvetett alaptörvény-ellenesség” esetén dönt az önkor
mányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről;9 ezenkívül dönt 
a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának meg
állapításáról10 is.11 Az indítványozói	kör taxatíve meg van határozva; eszerint ezen kúriai 
eljárásokat indítványozhatja egyrészt azon fővárosi és megyei kormányhivatal, amely 
az önkormányzat felett törvényességi felügyeletet gyakorol; másrészt az alapvető jogok 
biztosa; harmadrészt az egyedi ügyben eljáró bíró, ha az adott önkormányzati rendeletet 
az előtte folyamatban levő ügyben alkalmaznia kellene. A lehetséges jogkövetkezmények 
pedig a következők: ha a Kúria megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak 
valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, úgy azt vagy 1. megsemmisíti (ha az még 
hatályban van); vagy 2. megállapítja a hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet vagy 
annak rendelkezése más jogszabályba ütközését (ekkor az egyedi ügyben és a folyamatban 
levő más egyedi ügyekben az nem alkalmazható); vagy 3. kimondja, hogy a kihirdetett, de 
még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése nem lép hatályba.

8 Az Alkotmány bíróság 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozata az Alkotmány bíróság ügyrendjéről. A határ
időkről ezen Ügyrend 53. §-a  rendelkezik, tartamilag az AB korábbi Ügyrendjének [1/2012. (I. 3.) Tü. határozat] 
48. §-ával megegyezően. 

9 Vesd össze: a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 
24. § (1) bekezdés f) pont. 

10 Vesd össze: Bszi. 24. § (1) bekezdés g) pont.
11 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása alapján 2020. január 1-jétől  az önkormányzati rendele

tekkel kapcsolatos normakontroll-eljárások lefolytatása az újonnan felállítandó Közigazgatási Felsőbíróság 
hatásköre lesz.



XII.	fejezet 
 

A	dereguláció

XII.1.	A	dereguláció	okai

A jogrendszer folyamatos működése és a társadalmi változásokra adott jogalkotói válaszok 
eredményeképpen megszámlálhatatlan új jogi rendelkezés, jogszabály és jogintézmény 
keletkezik vagy módosul, amelyek a jog folyamatos „megújhodása” kapcsán egy idő után 
kezelhetetlenek lennének a jogi dereguláció nélkül. A hatályos jog megismerhetőségének 
és alkalmazhatóságának a korlátját képezi a jogi túlszabályozottság, amely ellentétes a jog
biztonság alkotmányos követelményével.1

A dereguláció biztosítja a joganyag túlburjánzásának visszafogását. Olyan egyen
súlyt hoz létre, amely során az újfajta életviszonyok teljességre törekvő szabályozásának 
eredményeként létrejövő normamennyiséghez képest az elavult vagy rossz hatásfokkal mű-
ködő, illetve a használhatatlan jogszabályok kikerülnek a hatályos jogszabályok köréből. 
Azaz minden regulációs folyamat mellett deregulációs tevékenységet is végezni kell, hogy 
az egyensúlyi állapot fennmaradjon.2

Deregulációra alapvetően két okból van szüksége a hazai jogalkotásnak: elsődlegesen 
a jogszabályok átláthatósága, a normavilágosság, a jogbiztonság alkotmányos követelmé
nyének való megfelelés érdekében. Azonban nem feledkezhetünk meg a dereguláció másik 
fontos funkciójáról, a jogrendszer egységességének megteremtéséről sem, vagyis arról, 
hogy a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek be kell, hogy épüljenek a magyar 
jogba, illetve az uniós jogot is harmonizálni kell a belső jogi normákkal.3

1 Tóth Judit (2011): Jogalkotástan. Egyetemi jegyzet. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem. 136–137.
2 Budai Balázs Benjámin (2011): A koreguláció és a dereguláció szerepe a jogban és a közigazgatásban. Pro 

Publico Bono, 2011/1. különszám. 172–188.
3 Elkülönült kritériumrendszert képeznek az integrációval összefüggő deregulációs kötelezettségek, ame

lyeknek egy részét a hazai jogalkotásnak még 2004-ig, Magyarország uniós csatlakozása előtt teljesítenie 
kellett. Ez a fajta dereguláció a csatlakozással összefüggésben keletkezett, a jogrendszert torzító jogalkotási 
melléktermékek eltávolítását és a hatályos joganyag koherenciájának technikai értelemben vett biztosítását 
foglalja magába. A kötelezettségek másik része pedig a jogalkotáson kívüli jogi túlszabályozottságot ered
ményező jelenségek elkerülésére irányul. Vesd össze: Baranyi Bertold (2006): A jogi túlszabályozottság 
és a dereguláció: a dereguláció fogalma és követelménye. In Kelemen Miklós szerk.: Invia virtutis nulla est 
via: Tudományos Diákköri Dolgozatok, 2005. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak tudomá
nyos diákköri dolgozatai. Budapest, ELTE ÁJK. 222.
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XII.2.	A	dereguláció	fogalma,	célja,	tárgya.	A	deregulációs	tevékenység

A dereguláció fogalma a gazdasági és jogi szakirodalomban is használatos kifejezés, 
amely mindkét esetben a szabályozás csökkentéseként, egyszerűsítéseként értelmezhető. 
Míg a gazdasági dereguláció a piaci szabályok hangsúlyát helyezi előtérbe az állam alkotta 
joggal szemben, addig a jogi dereguláció a jogszabályok hatályosulása, valamint a jogi 
túlszabályozás kapcsán kerül előtérbe, és a jogszabálytömeg mennyiségének folyamatos 
kordában tartása érdekében, a jogbiztonság alkotmányos követelményének megteremtése 
miatt van szükség rá.4

A jogi dereguláció kifejezés a jogegyszerűsítésnek, a jogszabályok redukciójának, 
csökkentésének feleltethető meg.5 Papp Imre és Sári János meghatározása szerint a jogi	
dereguláció	alatt olyan negatív jogalkotói tevékenységet értünk, amelynek célja, hogy 
mérsékelje a jogi túlszabályozottságot, ami magába foglalja a szabályozás mennyiségének 
csökkentését, a meglévő szabályok hatályon kívül helyezését, egyszerűsítését, módosítását.6

A	dereguláció	célja, hogy mérsékelje a jogi túlszabályozottságot, ezáltal elősegítse 
a jogbiztonság alkotmányos követelményének az érvényesülését. Fontos, hogy a jog-
rendszer a jogállam követelményei szerint áttekinthető, koherens legyen, ezért a jog
államok mindegyikében szükség van a jogrendszer karbantartását segítő eszközökre, 
valamint – az Európai Unió tagállamait tekintve – az európai integrációval összefüggő 
vállalások rendszeres követésére.

A	deregulációs	tevékenység a jogi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, egyszerűsí-
tésére, módosítására, illetőleg a rossz hatásfokú jogi rendelkezések megelőzésére irányul.

A jogszabályok és a jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezése alapvetően 
négyféle módon – hatályon kívül helyezéssel, módosítással, (ön)megsemmisüléssel és meg-
semmisítéssel – valósulhat meg. Erről a Jat. 10. §-a  rendelkezik, ami alapján a hatályos 
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés (a továbbiakban: jogi rendelkezés) a következő 
esetekben veszti hatályát.

1. A jogi rendelkezés hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogi rendelkezést 
tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés 
hatályon kívül helyezi. A hatályon kívül helyező jogszabályok jogforrási szintje 
általában a módosító jogszabályok jogforrási szintjéhez igazodik a következő elté
résekkel. Hatályon kívül helyezhető

 a)  törvényben
  aa)  kormányrendelet vagy annak rendelkezése,
  ab)  a Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése – a miniszterelnök 

miniszterelnök-helyettest kijelölő rendelete kivételével – és
  ac)  az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete vagy annak rendelke

zése – a rendelet kiadásában való helyettesítésére jogosult helyettesét kijelölő 
rendelete kivételével –,

4 Drinóczi–Petrétei 2004, 404–405.
5 Budai Balázs Benjamin (2017): A közigazgatás újragondolása. Alkalmazkodás, megújulás, hatékonyság. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 191.
6 Papp Imre – Sári János (2008): A jogforrások. In Kukorelli István szerk.: Alkotmánytan I. Budapest, Osiris 

Kiadó. 116.
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 b)  kormányrendeletben – a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő ren
delete kivételével – a Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése, ha

  ba)  a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályo
zására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak,

  bb)  a kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör 
szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak, vagy

  bc)  a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányren
delet kiadására ad felhatalmazást.

  
A Kormány rendeletével ugyancsak hatályon kívül helyezheti az olyan kormány
rendeletet vagy annak rendelkezését, amely módosítására vagy hatályon kívül 
helyezésére – a felhatalmazás hatályvesztése miatt – már nincs felhatalmazása.

 A Kormány tagja pedig rendeletével hatályon kívül helyezheti a feladatkörébe tar
tozó azon miniszteri rendeletet, miniszterelnöki rendeletet vagy azok rendelkezését, 
amelyet felhatalmazás nélkül alkottak meg, vagy amely módosítására vagy hatályon 
kívül helyezésére – a felhatalmazás hatályvesztése miatt – már nincs felhatalma
zása.

2. A jogi rendelkezés hatályát veszti, ha a módosítandó jogszabályi rendelkezést téte
lesen megjelölő, annak helyébe lépését kimondó jogszabályi rendelkezés módosítja.

3. A jogi rendelkezés hatályát veszti automatikus dereguláció esetén (erre a későb
biekben bővebben kitérünk).

4. A jogi rendelkezés hatályát veszti, ha az Alkotmány bíróság, illetve önkormányzati 
rendeletek esetében a Kúria megsemmisíti.

A	dereguláció	tárgya az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illesz-
kedő, a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, a normatív 
tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indo-
kolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító jogszabályi rendelkezés.

a) Az elavult, szükségtelenné vált jogi rendelkezések felülvizsgálatának a jogrendszer 
alapjait érintő alkotmányos berendezkedés változásakor van kiemelt jelentősége. 
Ilyen volt például az 1989–1990-es  közjogi rendszerváltozást követő időszak, 
az uniós csatlakozást megelőző (és azt követő) időszak, valamint az Alaptörvény 
elfogadását követő új alkotmányos berendezkedésnek megfelelő jogrendszerbeli 
felülvizsgálat. Az alkotmányos berendezkedés változásakor történő felülvizsgálat 
mellett idetartozik az új jogi instrumentumok bevezetésekor történő felülvizsgálati 
jogalkotás esetköre is.

b) A jogrendszer egységébe nem illeszkedő jogi rendelkezések deregulációja például 
a nemzetközileg vállalt kötelezettséggel, illetve az uniós jogi aktusokkal ellentétes 
szabályok felülvizsgálatára irányul. Az uniós jognak a hazai jogrendszerbe való 
illesztése, jogharmonizációja általában pozitív jogalkotással jár, azonban egyes 
esetekben szükségszerű a hatályon kívül helyezés, valamint a módosítás.

c) Nagyon leegyszerűsítve elmondható, hogy az állam – az alkotmányos követelmé
nyek érvényesítése és kikényszerítése végett – szükségszerűen alkot jogot, amelyet 
olyan formában kell megalkotnia, hogy az megismerhető és értelmezhető legyen 



342 Jogalkotástan

a jogszabály címzettjei számára. A szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető 
jogszabályok felülvizsgálatakor a jogalkotó a jogbiztonságból fakadó normavilá
gosság követelményét kívánja ily módon elérni.

d) A jogkövető magatartást az állam akkor tudja a leginkább kikényszeríteni, ha olyan 
szabályokat ír elő, amelyek a jogalkalmazók számára nem jelentenek aránytalan 
és túl bonyolult jogkövetési kötelezettséget. Ezt a célt szolgálja a jogszabály cím-
zettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályo-
zással felváltható jogi rendelkezések deregulációja.

e) A jogalkotási hibák korrigálására, valamint a jogi diszfunkciók felszámolására 
irányul a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként al-
kalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozás 
felülvizsgálata.

XII.3.	A	dereguláció	alanyai

A jogi	dereguláció	alanya	a Jat. 22. §-ában meghatározott szűk értelemben a rendeleti jog-
alkotó. A tág értelemben vett dereguláció alanyának megkülönböztetése kapcsán azonban 
szükséges elkülöníteni a technikai dereguláció alanyát (azaz a jogalkotót, így a törvényhozót 
és a rendeleti jogalkotókat) a tartalmi dereguláció alanyától, amely esetben mind a pozitív, 
mind a negatív jogalkotói tevékenységgel rendelkező szerveket meg kell említeni.

A jogszabályok technikai deregulációja a mindenkori kormány koordinálásával tör
ténik. Maga a dereguláció kifejezése is erre utal, amely az 1970-es  évektől eredendően 
nem jogalkotási technikaként, hanem állami kormányzati manőverként jelent meg. Nem 
a jogalkotásnak, hanem a közpolitikának volt a fogalma.7

A dereguláció általában kampányszerűen, nagy deregulációs jogalkotási hullámokban 
nyilvánult meg. 1998 óta az igazságügyért felelős miniszter feladatkörébe tartozik a jog
alkotás minőségének fejlesztése tekintetében a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata, 
a tartalmi és technikai dereguláció összehangolása.8

A	jogszabályok	tartalmi	felülvizsgálata	kapcsán a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. §-a  a jogi deregulációs alanyi kört szűken ér
telmezi, a dereguláció alanyaiként egy taxatív jellegű felsorolásban a rendeleti szintű 
jogalkotókat nevezi meg (kivételt jelent ez alól az önkormányzat jegyzője.) A Jat. 22. §-a  
szerint a jogszabályok felülvizsgálatát a szabályozási tárgykörért felelős kormánytag, 
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete esetén az MNB elnöke, az önálló szabá
lyozó szerv vezetőjének rendelete esetén annak vezetője, míg az önkormányzati rendelet 

7 Tamás András (2013): Legistica. A jogalkotástan vázlata. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 237.
8 Az 1990-es  évek deregulációs hullámai után a Kormány 2003-ban  létrehozta a Deregulációs Tanácsot, 

és éves deregulációs program előterjesztését írta elő [1046/2003. (V. 28.) Korm. határozat]. A legradikálisabb 
dereguláció az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi 
LXXXII. törvénnyel valósult meg. 2012-ben  a Magyary Program 12.0 erőteljes deregulációs folyamatot 
tervezett, amely a Magyary Program 11.0-ra  épült, és amely a 3.2.2. fejezetben a teljes magyar jogrendszer 
deregulációját tűzte ki célul. (Vesd össze: Draskovich Edina (2018): Infojegyzet: Jogalkotás, dereguláció. 
Ország gyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság, Képviselői információs szolgálat, 
2018/19. 2018. október 25. 3.)
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esetén az önkormányzat jegyzője végzi el. A rendeleti jogalkotók közül az önkormányzat 
jegyzője minősül kivételnek, hiszen a jegyző nem rendelkezik jogalkotási hatáskörrel, 
az önkormányzati rendelet megalkotása a képviselő-testület, illetve a közgyűlés hatás
körébe tartozó feladat.

A Jat. 22. §-ában meghatározott tartalmi felülvizsgálat9 a rendeleti jogalkotók számára 
egyfajta jogalkotási kötelezettséget ír elő, azonban ez nem jelenti azt, hogy más jogalkotók 
ne vehetnének részt deregulációs tevékenységben. Például a törvénykezdeményezési hatás
körrel rendelkező személyek és szervek a törvény kodifikálásakor szükségszerűen figye
lemmel vannak az alkotmányos követelményekre, ezáltal a jogbiztonság megteremtése 
céljából a tárgykört szabályozó korábbi jogszabályok jövőjéről, így az adott jogi rendelkezés 
hatályon kívül helyezéséről, egyszerűsítéséről vagy módosításáról sem feledkezhetnek meg. 
Erre tekintettel szükséges megjegyezni, hogy tartalmi értelemben a klasszikus jogalkotási 
hatáskörrel rendelkező szerveken túl a „negatív jogalkotási” hatáskörrel rendelkező szervek 
is deregulálnak.10

Az Alkotmány bíróság, valamint a Kúria ilyen, úgynevezett normakontroll tevé
kenységéről már korábban volt szó. Az Alkotmány bíróság és a Kúria tartalmi értelemben 
vett deregulációs tevékenysége azonban nem terjed ki a jogszabályok technikai jellegű 
felülvizsgálatára. Az Alkotmány bíróság a 162/E/2001. AB határozatában kifejtette, hogy 
az Alkotmány bíróság alkotmányos feladata a jogszabályok alkotmányossági vizsgálata, 
és nem tartozik hatáskörébe a jogszabályok deregulációja; a jogrendszer meghaladott, 
végrehajtott, már nem érvényesülő normáinak hatályon kívül helyezése a jogalkotásért fe
lelős jogalkotó szervek feladata. Ha a kifejezetten hatályon kívül nem helyezett jogszabályi 
rendelkezések teljesedésbe mentek, már nincs mód arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi 
rendelkezés alapján jogot szerezzenek. Ilyen esetekben az Alkotmány bíróság a hatályon 
kívül helyezett jogszabállyal azonos jogkövetkezményeket érvényesít az adott norma 
alkotmányossági vizsgálata során. Az Alkotmány bíróság azonban megjegyezte, hogy 
a dereguláció hiánya egy bizonyos mérték felett felvetheti a jogbiztonság sérelmét, amit 
az Alkotmány bíróság – erre irányuló indítvány alapján – esetenként bírál el.

XII.4.	A	dereguláció	fajtái

A jogi dereguláció tág értelemben felfogott jogtisztításként fogható fel, amelynek irányult
sága, időbelisége, tartalma alapján több típusát is megkülönböztethetjük.

A dereguláció irányultsága alapján elhatárolási szempont lehet az adott jogszabály 
típusa szerinti dereguláció, amely lehet egyrészről horizontális (azonos jogforrási szinten 

9 Vesd össze a Jat. 16/A. § (2) bekezdésében foglalt, az adminisztratív és bürokratikus teher csökkentésére vo
natkozó jogalkotási követelménnyel:

 „16/A.§ (2) A jogszabály szakmai tartalmát a szabályozási cél sérelme nélkül lehetőség szerint úgy kell ki
alakítani, hogy a jogszabály címzettjei számára egyszerűbb, gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredmé
nyezzen, továbbá érvényesüljön a jogi kötelezettségek és adminisztratív terhek számának csökkentése, illetve 
a jogrendszer túlszabályozottságának mérséklése.”

10 Vesd össze: Tóth 2011, 143.



344 Jogalkotástan

történő),11 illetve vertikális	(magasabb szintű jogszabály általi), amely utóbbi tipikusan 
egy-egy ágazat deregulációját szolgálja.

A dereguláció időbelisége szerint megkülönböztethetjük a jogalkotás során, a jogszabály 
megszületése előtt a jogalkotási folyamatba épített deregulációt és az utólagos deregulációt.

Előzetes, jogalkotási folyamatba épített preventív	deregulációs12 eszköz például a sza
bályozási célok helyes megválasztása, az előzetes hatásvizsgálat,13 a jogszabálytech nikai 
eszközök helyes megválasztása;14 valamint idetartozik az automatikus öndereguláció is.

A jogszabály megszületése után beszélhetünk utólagos	deregulációról,15 amely az utó
lagos hatásvizsgálatot, a technikai dereguláció elveinek betartását, valamint a folyamatos 
érdemi deregulációt öleli fel.16 Az utólagos deregulációt a jogrendszer „lomtalanításaként” 
is fel lehet fogni, hiszen ezúton a szükségtelenné vált, elavult jogi rendelkezések kikerülnek 
a jogrendszerből, helyet adva az új jogi rendelkezéseknek, megoldásoknak. Ez a jogi lomta
lanítás átláthatóbbá teszi a jogszabályokat és a teljes jogrendszert, ami után a jogalkalmazó 
mozgása még biztosabb lehet, hiszen nem ütközik bele a felesleges „jogi lomokba”.

Az utólagos dereguláción belül pedig megkülönböztethetjük a jogalkotó folyamatos	
deregulációs	tevékenységét a periodikusan	felmerülő	deregulációs	célú	jogalkotási 
hullámoktól.

A deregulációs tevékenység tartalma szerint alapvetően két nagy részre oszlik: a	technikai	
(formai)	és	az	érdemi	(tartalmi)	deregulációra.

A technikai dereguláció révén a jogszabályok normatartalma nem változik meg, csupán 
a végrehajtott jogszabályok, jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére kerül sor, 
azaz a jogszabályok számának, terjedelmének a redukálása történik meg.

Két, egészen eltérő folyamatról van szó, hiszen a valódi tartalmat (a jogalkalmazási tí
pusú relevanciát) csak az érdemi [a Jat. 22. § (1) bekezdés c) és – részben – d) pontja szerinti] 
dereguláció érinti. A kettő között a legfontosabb elhatárolási szempont az, hogy érdemben 

11 Lásd például az egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról szóló 136/2018. (VII. 25.) Korm. rende
letet.

12 Budai 2011, 5. 
13 Vesd össze a Jat. 2019-ben beiktatott új 15/A. §-ával:
 „A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy a jogalkotás elmaradásának várható következményeit mérle

gelje, és – a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével – akkor tegyen javaslatot a jogszabály 
megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.”

14 Az előzetes deregulációra példaként lehet felhozni a Jat. mód.-ban  foglalt preventív deregulációs rendelkezé
seket, amelyek a Jat. 2. § új bekezdéssel történő kiegészítésére irányulnak: 2019-es módosítása során a 2. §-ba 
beiktatott (5) bekezdés szövegét:

 „A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan 
rendelkezést, amely

a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,
b) normatív tartalommal nem rendelkezik,
c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény 

alapján nem lehet ellentétes, vagy
d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.”

15 Budai 2017, 193.
16 Budai 2011, 5.
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változik-e a hatályos normatartalom.17 A technikai	dereguláció tartalmi értelemben 
azonos jogi normarendszert eredményez, azaz nem változik érdemben a normatartalom, 
ám formai értelemben csökkenti a jogi túlszabályozottságot. A tartalmi	dereguláció ezzel 
szemben csak a hatályos normatartalom érdemi változtatására koncentrál. A technikai 
dereguláció val szemben a tartalmi dereguláció célja a tényleges normatartalom csökken
tése (például az adminisztratív terhek érdemi csökkentése, az állami működés egyszerűbbé 
tétele). A tartalmi dereguláció alapvetően szakpolitikai kérdéseknek alárendelt: jellemzően 
(ágazati) jogpolitikai célok által vezérelt tevékenység, amely gyakorta nem pusztán dere
gulációt, hanem új szabályok megalkotását is jelenti. A tartalmi dereguláció tehát nemcsak 
mechanikus „normacsökkentés”, hanem a hatályos rendelkezésekkel érintett életviszonyok 
új koncepció szerinti újrarendezése, újraszabályozása vagy akár szabályozatlanul hagyása. 
A technikai deregulációhoz képest a tartalmi dereguláció az állampolgárokra gyakorolt 
hatását tekintve jelentősebb.18

A fentieken túl pedig beszélhetünk mennyiségi értelemben vett szabályozáscsökken
tésről, valamint minőségi értelemben vett szabályozáscsökkentésről (a jogi rendelkezések 
tömör, átlátható újraszabályozásáról). Ebből következően a dereguláció módszertanának 
több szegmense egymást kiegészíti.19

XII.4.1. A technikai dereguláció

A	technikai	dereguláció	a	már	nem	alkalmazható	jogi	rendelkezések	hatályon	kívül	
helyezését	jelenti.20 A technikai dereguláció során a végrehajtott, illetve a párhuzamos jog-
szabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésével csökken a jogszabályok 
mennyisége, azonban a hatályosuló joganyag tartalma nem változik. A technikai deregu
lációnak ez alapján jogalkalmazási típusú relevanciája nincs, a szabálytömeg csökkentése 
nyilvántartási szempontból és a jogszabályok megtalálhatósága szempontjából mégis 
szükségszerű folyamatnak tekinthető.21 Ilyenkor egy nagyobb jogszabályba összegyűjtve 
hatályon kívül helyezik a joghatást már kiváltott, elavult és így szükségtelenné váló jog-
szabályokat. Ilyen technikai deregulációt hajtott végre az egyes jogszabályok és jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény, illetve annak 
végrehajtási rendeletei is.22

A technikai dereguláció sajátos formája, amikor a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy 
elegendő alacsonyabb szabályozási szinten rendezni egy korábban magasabb szintű 

17 Baranyi 2006, 223.
18 T/2939. számú javaslat általános indokolás II. pontjának (2) bekezdése.
19 Baranyi 2006, 223.
20 Tóth 2011, 136–137.
21 Budai 2011, 174.
22 A programozott technikai dereguláció kiváltásaként a Jat. 2019. évi módosításában  a már meglévő, a technikai 

deregulációt automatikusan biztosító rendelkezések tekintetében – a hatályukat vesztett rendelkezések dere
gulációjának mintájára – az eltérő szöveggel vagy kiegészítéssel hatályba léptető rendelkezések és a hatályba 
nem lépést kimondó rendelkezések deregulációjára vonatkozó szabály megalkotására tett javaslatot a jogalkotó. 
A törvényben  foglalt módosításokkal az automatizmust a törvény igyekszik teljessé tenni annak érdekében, 
hogy a végrehajtott, kiüresedett, normatív rendelkezéseket nem tartalmazó jogszabályok a Jat. erejénél fogva 
hatályukat veszítsék. [A T/2939. sz. törvényjavaslat általános indokolásának II. pont (5) bekezdése.]
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 jogszabályt. Az úgynevezett plain regulation szemléletű kodifikáció során a jogalkotó 
a már létező jogszabályi rendelkezéseket tisztázza, egyszerűsíti le. Úgy fogalmazza újra, 
hogy az kisebb terjedelménél és átláthatóságánál fogva érjen el jobb érvényesülést a jog
szabály címzettjei számára.23

A technikai deregulációra sor kerülhet akkor is, ha a szabályozás tartalma és a va-
lóság közötti logikai kapcsolat megszűnik. Így akkor, ha a társadalmi viszonyok válto
zása miatt a jogszabály a jövőben alkalmazhatatlanná válik, vagy az a jogszabály időbeli 
hatókörének korlátozottsága miatt válik alkalmazhatatlanná (például éves költségvetés), 
esetleg ha a jogszabály által kihirdetett nemzetközi egyezmény hatálya szűnik meg. Sor 
kerülhet továbbá technikai deregulációra az adott életviszony újraszabályozása esetén is, 
így egy későbbi szabályozással felülírt alapjogszabály esetén, eltérő rangú jogszabályok 
által történő szabályozáskor vagy a módosító szabály által érintett alaprendelkezés újabb 
módosítása, illetve hatályon kívül helyezése esetén. Technikai dereguláció történhet 
akkor is, ha a jogszabály valamennyi, érdemi joghatás kiváltására alkalmas rendelkezése 
hatályon kívül kerül, vagy a jogszabály megalkotásának alapjául szolgáló felhatalmazó 
rendelkezést hatályon kívül helyezik. Nem szabad megfeledkeznünk azokról az esetekről 
sem, amikor egy hatályon kívül helyező jogszabályt helyezünk hatályon kívül.24

XII.4.2. Automatikus technikai (ön)dereguláció

A magyar jogban a 2007. évi LXXXII. törvény alkotta meg az automatikus technikai ön
deregulációt vagy más néven az „önmegsemmisítő” módosító jogszabályt. Eszerint a mó
dosító, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok – az alap
jogszabályba való beépülésüket követő hatállyal – rendelkeznek önmaguk hatályon kívül 
helyezéséről. A 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (10) bekezdése szerint a módosító jog-
szabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti a módosított 
jogszabályi rendelkezés hatályát. A (11) bekezdés szerint pedig: a hatályon kívül helyező 
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem eredményezheti 
a korábban hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli ha-
tálybalépését.

Ennek a megoldásnak „időtartománya” van: a módosítás hatályba lép, majd hatály
balépése után hatályosságának megszüntetéséről rendelkezik: amíg hatályban van, beépül 
a módosított jogszabályba.25

Az automatikus technikai dereguláció alapja az Alkotmány bíróság 4/2006. (II. 15.) 
AB határozata volt, amelyben a testület megerősítette azt a jogalkotási elvet, amely sze
rint a végrehajtott módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések hatályban tartása 
felesleges, mert az alaprendelkezésbe beépült rendelkezések miatt ezek a továbbiakban 
joghatást már nem váltanak ki.26

23 Budai 2017, 191.
24 Papp–Sári 2008, 117–118.
25 Tamás 2013, 237. 
26 Bodnár Eszter – Módos Mátyás (2012): A jogalkotás normatív kereteinek változásai az új jogalkotási törvény 

elfogadása óta. Kodifikáció, 1. évf. 1. sz. 31–42.
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A Jat. formálisan is bevezeti az úgynevezett automatikus technikai önderegulá-
ciót, vagyis a joghatását már kifejtett módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 
„automatikus” hatályvesztését, amiről a jogalkotónak a jogszabály hatálybalépését kö-
vetően így nem kell tételesen rendelkeznie.27 A törvény indokolása szerint ez egyrészt 
az Alkotmány bíróság gyakorlatának felel meg, másrészt e rendelkezés a jogrendszer 
átláthatóságát és az egyes jogszabályokban tételesen elhelyezett, folyamatba épített tech
nikai deregulációs rendelkezésekből következő esetleges jogalkotói hibák elkerülését is 
biztosítja. A Jat. 12. §-a  szerint a módosító rendelkezés és a hatályon kívül helyező rendel-
kezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés 
a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli 
feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végre-
hajtottá válik.28 A jogszabály ily módon végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá 
válást követő napon hatályát veszti.29

A jogrendszer „csontvázai”, a tartalmilag kiüresedett jogszabályok – amelyek kizá
rólag végrehajtott rendelkezéseket, hatályba léptető rendelkezéseket, illetve uniós követel
ményekre utaló rendelkezéseket tartalmaznak – az utoljára végrehajtottá vált rendelkezés 
végrehajtottá válását követő napon vesztik hatályukat.30

27 A Jat. 2019-es módosítása során beiktatott új 12/A. §-a  az automatikus dereguláció intézményét a hatálybalé
pést megelőző módosító, illetve a hatályba nem lépésről szóló rendelkezésekre, valamint a joghatás kiváltására 
formai értelemben nem alkalmas módosításokra is kiterjesztette.

28 A Jat. új, 2019-es módosítással beiktatott 12. § (3) bekezdése a joghatás kiváltására nem alkalmas módosító 
rendelkezésre, illetve hatályon kívül helyező rendelkezésre is alkalmazni rendeli a végrehajtottá vált rendel
kezésekre vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés időpontjának az azt követő napot 
kell tekinteni, amikor az ilyen rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna. 
Lényeges, hogy ez nem azt jelenti, hogy a hibás módosításokat is át kellene vezetni az alapjogszabályba: ha 
nem hajtható végre a módosítás, illetve a hatályon kívül helyezés a jogalkotó hibája miatt, az csak új, megfelelő 
jogalkotói aktus útján lesz kiküszöbölhető. 

29 A 2019-ben módosult Jat. értelmében a programozott technikai dereguláció kiváltásaként a már meglévő, 
a technikai deregulációt automatikusan biztosító rendelkezések tekintetében sor került az ezek hatását erősítő 
további jogfejlesztő tevékenységre: ennek keretében – a hatályukat vesztett rendelkezések deregulációjának 
mintájára – az eltérő szöveggel vagy kiegészítéssel hatályba léptető rendelkezések és a hatályba nem lépést 
kimondó rendelkezések deregulációjára vonatkozó szabály megalkotására került sor. E módosításokkal 
az automatizmust a Jat. igyekszik teljessé tenni annak érdekében, hogy a végrehajtott, kiüresedett, normatív 
rendelkezéseket nem tartalmazó jogszabályok a Jat. erejénél fogva hatályukat veszítsék.

30 A 2019-ben módosult Jat. némiképp újraszabályozza ezt az önderegulációs technikát, és szélesebb körben 
biztosítja ezt a lehetőséget. A Jat. új 12/B. § (1) bekezdése szerint az a jogszabály, amely végrehajtottá vált 
rendelkezéseket tartalmaz, és annak hatályvesztését követően kizárólag

a) jogszabály-megjelölést,
b) preambulumot vagy bevezető részt,
c) hatályba léptető rendelkezést,
d) törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára utaló rendelkezést,
e) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezést, illetve
f) normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést

  tartalmaz, az az utoljára hatályát vesztett rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.
 A Jat. tehát most már a végrehajtottá vált rendelkezések hatályvesztését követően visszamaradó üres (végre

hajtható, joghatás kiváltására alkalmas rendelkezést már nem tartalmazó) „jogszabályvázak” hatályvesztését 
mondja ki.
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A Jat. 14. §-a szerint végül a módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés ha-
tályon kívül helyezése vagy 12. § szerinti hatályvesztése nem érinti az általa módosított 
jogszabályi rendelkezés hatályát.31

XII.4.3. Az érdemi (tartalmi) dereguláció

A tartalmi dereguláció a mechanikusan végezhető technikai dereguláció ellentétpárja, 
amelynek célja az, hogy a jogi szabályozás csak a szükséges területeken és a lehető leg-
egyszerűbb, leghatékonyabb formában legyen jelen. Az érdemi dereguláció mindenkor 
a szabályozás tartalmi elemeinek alapos átvizsgálását, az adott életviszony rendezésére 
legalkalmasabb eszközrendszer kiválasztását igényli, tehát az adott szabályozási helyzet 
dönti el, hogy milyen szempontokat milyen mértékben kell figyelembe venni a hatékony 
szabályozás kialakításakor. Mindazonáltal meghatározhatók olyan alapelvek, technikák, 
amelyek a szabályalkotásban általános jelleggel segítséget nyújthatnak. Bár a deregu
láció egésze a jogtisztítás, a szabályozás mennyiségének csökkentése és az egyszerű
sítés jegyében zajlik, a szabályozás tartalmi felülvizsgálata kapcsán helyesebb az ideális 
mértékűre korlátozott szabályozást célként meghatározni; a szabályozási terület meg
vizsgálása eredményének tükrében azonban nem zárható ki adott esetben a finomabb 
szabályozás, részletesebb speciális rendelkezések megalkotása, joghézagok kitöltése, 
eddig rendezetlen területek szabályozása sem. Mivel az	érdemi	dereguláció	jogegysze-
rűsítésre	irányul, ezért az az által elérhető tényleges jogalkotási eredmény a hatályon 
kívül helyezés mellett a tartalmi redukciót jelentő módosításban, illetve a meglévő helyetti 
új jogszabály megalkotásában is megnyilvánulhat.32

A jogi értelemben vett érdemi dereguláció egyik formája az állam visszalépése 
a viszonyok hatósági jellegű szabályozásától, azaz a piac korlátainak csökkentése a köz
vetlen jogszabályi előírások megszüntetése útján. Az állam visszalépése következtében 
felszabaduló űr nem marad norma nélkül, hiszen a megszüntetett kötöttségek helyébe 
polgári jogi kötelezettségek, belső szakmai szabályok vagy egyéb normák lépnek. Így 
a terület nem marad szabályozatlan, a joganyag nem lesz kisebb, csupán a szabályozás 
hatósági jellege csökken vagy tűnik el.

Az érdemi dereguláció másik formája a jogi szabályozásból eredő adminisztratív 
terhek csökkentése, amely során a jogalkotó a jogszabályok címzettjeire háruló felesleges 
adminisztratív kötelezettségek megszüntetését éri el. (Ilyen lehet például adott hatósági 

31 Cserny Ákos – Téglási András (2014): Jogrendszerünk egyes aktuális kérdései. Jogtudományi Közlöny, 69. 
évf. 1. sz. 47–53.

32 Papp–Sári 2008, 119.
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területen a felesleges adatközlésnek, nyomtatványkitöltésnek, szakhatósági hozzájárulás 
beszerzésének stb. az eltörlése.)33

Végül a közfeladatok csökkentése az érdemi dereguláció harmadik formája. Itt 
a jogalkotó azt vizsgálja felül, hogy vajon ki képes hatékonyabban ellátni az adott közfel
adatot. Amennyiben nem az állam vagy az önkormányzat, hanem a piac, úgy a feladatot 
létrehozó jogszabályi rendelkezéseket a jogalkotó hatályon kívül helyezi, esetleg a piaci 
alapú közszolgáltatásra vonatkozó szabályokkal váltja fel.34

33 Ezt a funkciót látja el a Jat.-ba 2019-ben beiktatott, a 16/A. § (3) bekezdésébe beépített paragrafusfék, amely a jog
szabály-előkészítők részére előírja, hogy ha új adminisztratív kötelezettséget, új fizetési kötelezettséget vagy egyéb 
módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget kívánnának bevezetni, akkor lehetőség szerint 
tegyenek javaslatot valamely már fennálló ilyen kötelezettség megszüntetésére vagy arányos enyhítésére:

 „16/A. § (3) A jogszabály szakmai tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy ha a jogszabály
a) új adminisztratív kötelezettséget,
b) új fizetési kötelezettséget, vagy
c) egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget

 vezet be, valamely már fennálló ilyen kötelezettség megszüntetéséről vagy arányos enyhítéséről is rendelkezni 
kell.”

34 Budai 2017, 193.
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Vákát oldal



A	tankönyvben	szereplő	törvények,	 
a	jogalkotástan	szempontjából	legfontosabb	jogforrások	

és	felhasznált	rövidítésük

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Alaptörvény
1947. évi VI. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
alkotmánymódosításának becikkelyezéséről
1949. évi XIII. törvény a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában 
Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény 
becikkelyezéséről
1949. évi XX. törvény, a Magyar Népköztársaság Alkotmánya
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról régi Pp.
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről régi Ptk.
1971. évi I. törvény a tanácsokról
1972. évi IV. törvény a bíróságokról
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről régi Btk.
1981. évi I. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 
1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről

Áe.

1987. évi XI. törvény a jogalkotásról Régi Jat.
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról
1990. évi XXVIII. törvény az 1956. októberi forradalom és szabadságharc 
jelentőségének törvénybe iktatásáról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Ötv.
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről Mtv.
1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról 
és a végelszámolásról Csődtv.

1991. évi LXXV. törvény az 1996. évben megrendezendő Világkiállításról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Kjt.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szet.
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről Rtv.
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról Vht.
1994. évi LXXXI. törvény az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulása emlékének 
megörökítéséről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről Bvsztv.
1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról Nbtv.
1996. évi XVI. törvény Nagy Imre mártírhalált halt magyar miniszterelnök 
és mártírtársai emlékének törvénybe iktatásáról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Tao. tv.
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról Atv.
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1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról régi Bszi.
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Tbny.
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról régi Be.
2000. évi I. törvény Szent István államalapításának emlékéről és a Szent 
Koronáról
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről
2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról
2001. évi XVII. törvény az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről 
és a magyar szabadság napjáról
2001. évi LXIII. törvény a magyar hősök megörökítésének emlékéről és a Magyar 
Hősök emlékünnepéről
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2002. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről Art.
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Eht.
2004. évi I. törvény a sportról Sport tv.
2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
2004. évi XXX. törvény […] az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 
szerződés kihirdetéséről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól Ket.

2005. évi XXXIX. törvény „Civitas Fortissima” – Balassagyarmat, a legbátrabb 
városról
2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről Isztv.
2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról Nsztv.
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, 
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

gyógyszertörvény, 
Gytv.

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról cégtörvény, Cégtv.

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól
2006. évi CXV. törvény a pártfogó felügyeletről
2006. évi CXXVI. törvény a Cseh Köztársaságnak […] az Európai Gazdasági 
Térségben való részvételéről szóló Megállapodás […] kihirdetéséről
2007. évi LXXXII. törvény egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról VET
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Áfa tv.
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2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés 
kihirdetéséről
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról GET
2008. évi LXIV. törvény „Communitas Fortissima” – Kercaszomor a legbátrabb 
faluról
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Éltv.
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról
2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről Ptk.
2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról Ksztv.

2010. évi XLV. törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről
2010. évi LXXIII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi 
CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról
2010. évi CXIII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény módosításáról
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról Jat.
2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről Jet.

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról 
és a tömegkommunikációról
2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről Honvtv.

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról
2011. évi CXXXVI. törvény „Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról
2011. évi CLI. törvény az Alkotmány bíróságról Abtv.
2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról Bszi.
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól Njtv.
2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Mötv.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Nktv.
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Kttv.
2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Nftv.
2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról Vksztv.
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Mt.
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési eljárási rendszerről Sztv.

2012. évi XXXI. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési eljárási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal 
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
2012. évi XXXVI. törvény az Ország gyűlésről Ogytv.
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2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Btk.
2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Ptk.
2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról Ve.
2013. évi XXXIX. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról 
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról MNB tv.
2013. évi CXLVIII. törvény a Normafa Park történelmi sportterületről
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
2013. évi CCXLII. törvény a Városliget megújításáról és fejlesztéséről
2013. évi CCLII. törvény az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
2014. évi CIII. törvény a hűség falvairól
2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól
2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
2016. évi LVIII. törvény a XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai 
játékok pályázatáról és rendezéséről
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról Jöt.
2016. évi LXXIII. törvény a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
2016. évi XCI. törvény a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról Pp.
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról Ákr.
2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról Stt.
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról Kp.
2017. évi LXXV. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról
2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről Ügyvédi tv.
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról Be.
2017. évi CXVII. törvény a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság 
Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló 
egyezmény kihirdetéséről
2017. évi CXLVI. törvény az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű 
nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes 
törvények módosításáról
2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról
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12/1987. (XII. 29.) IM rendelet a jogszabályszerkesztésről IM rendelet
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Ország gyűlésének 
Házszabályáról korábbi házszabály

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről Jszr.
Útmutató a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló T/2939. számú előterjesztés Jat. mód.

5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály 
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele 
során történő megjelöléséről

Közlönyrendelet

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről Ügyrend
10/2014. (II. 24.) OGY határozat az egyes házszabályi rendelkezésektől Házszabály
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet Statútumrendelet
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A társadalmi viszonyok adekvát szabályozása minőségi 
jogalkotás nélkül nem képzelhető el. A  minőségi jog-
alkotás alapvető követelménye, hogy egyrészt a jog tar-
talmát meghatározó politikus (vagy politikusokból álló 
testület) értse és átlássa azt a bonyolult viszonyrendszert, 
amelyben az  általa kigondolt tartalom érvényesülni 
fog, másrészt hogy a  jogszabályok megszövegezésében 
részt vevő jogászok, hivatalnokok, illetve a szabályozan-
dó terület szakértői kompetens módon vegyenek részt 
az  előbbi gondolati tartalom megformálásában. Jelen 
tankönyv e két jogalkotási követelmény gyakorlati meg-
valósításához kíván segítséget nyújtani: így mind a jog-
alkotási tevékenység jogrendszerbeli helyét és  szerepét, 
illetve az annak alapjául szolgáló elméleti alapokat, mind 
a szövegezés praktikus követelményeit és azok miértjeit 
bemutatja.

Bár a könyv elsősorban tankönyv, az a szerzők szán-
dékai és  reményei szerint haszonnal forgatható a  gya-
korlati jogszabály-előkészítés és  -szerkesztés bármely 
fázisa során is. Ezt szolgálja a jogalkotás tartalmi, nyelvi 
és technikai kívánalmainak bemutatása (mind normatív, 
mind praktikus szinten). Mindezt kiegészíti a  szöveg-
be épített gazdag példatár, amelynek útján jelen munka 
a jogirodalomban elsőként ismerteti és elemzi a Jszr. jog-
szabályszerkesztési előírásainak mindegyikét,  bemutatva 
az  azokkal kapcsolatos „jó gyakorlatokat”, rámutatva 
ugyanakkor a gyakran alkalmazott, sőt néha általánosan 
követett, ám hibás, helytelen megoldásokra is.
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