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I. JOGFORRÁSI ALAPVETÉS

1. A jog szabályrendszere
A jog magatartások mintája és mértéke. Előírja, hogy meghatározott helyzetben hogyan
kellene viselkedni (minta a magatartáshoz), s ha más történne, az eltérést hogyan kell
megítélni (mérték az esethez).
A jogszabályba foglalt minta: elvárás. A szabály előírásának teljesítését feltételezi és elvárja a
jogalkotó, továbbá rendszerint mindenki, akire a szabály kötelező. Az emberek általában arra
számítanak, hogy a jogszabályt mások is ismerik és megtartják, de tisztában vannak azzal,
hogy a szabály megszegése is bármikor lehetséges.
A jogszabály mint mérték: eljárás alapvetően. A szabályban leírt magatartás-minta, vagy
elvárás kényszerítése, ha valaki azt nem követné, vagyis a szabály elvárását nem teljesítené.
Valamely magatartás vagy helyzet – ha arról jogszabály rendelkezik – jogszerű vagy
jogszerűtlen lehet. Ezeknek többnyire jogi következményei vannak. A jogi következmény
általában az elvárások érvényesítése, kikényszerítése. A jogszabályok minősítenek és
köteleznek. A szabály magatartásmintaként meghatároz egy helyzetet, megadva annak
fogalmát, továbbá előírja, hogy abban a helyzetben mit kell tenni. Pl. törvény írja le a lopás
fogalmát, s ugyanez rendelkezik annak tilalmáról és a tolvaj büntetéséről. Törvény
rendelkezik arról is pl., hogy a tulajdonos mit tehet tulajdonával (használhatja, eladhatja, más
szerződéseket köthet arra irányadóan, stb.) A példaként említett esetekben nyilvánvaló a
„jogszerű” és a „jogszerűtlen” határozott megkülönböztetése és az eszerint előírt
magatartásminta. A lopás jogszerűtlen, ezért tiltott: büntetőjogi szabálya negatív magatartás
minta. A tulajdonos joga a tulajdonának használatához, birtoklásához, az arról való
rendelkezéshez

jogszerű

és

megengedett:

ezzel

összefüggő

lehetőségei

pozitív

magatartásminták.
Jogszerű és jogszerűtlen megkülönböztetése pl. lopás vagy tulajdonjog esetén szinte magától
értetődő. Végeredményben ezek a tulajdon jogi fogalmára vezethetők vissza; az pedig
általánosan elismert, elfogadott társadalmi értékekre. Ezeket a társadalom tagjai többnyire

ismerik, elismerik, nem vitatják. (Más kérdés, hogy mindig e szerint viselkednek-e.) A
jogszabályok jelentékeny részére általánosan méltányolt társadalmi értékek alapján
rendelkezik jogszerűről és jogszerűtlenről. Ilyen pl. a büntetőjog, a polgári jog, a családi jog
legtöbb szabálya. Ezek értékracionális szabályoknak nevezhetők. Tulajdonságuk, hogy
viszonylag lassan változnak (változásuk feltétele az említett társadalmi érték módosulása), s a
szabály szövegének időnkénti átírása rendszerint felesleges. E szabályok magyarázhatók akár
úgy is, hogy a jogesetek igazságos eldöntésének alapjai. A magyar nyelvben ezt kifejezi pl. az
„igazságszolgáltatás”, azaz a bíró peres eljárása mint „törvénykezés”, mert a bíró alapjában
véve törvények alapján ítélkezik, amelyek legtöbbször „értékracionális” törvények.
Nem minden jogszabály ilyen. A jogszabályok kiterjedt köréről nem állítható, hogy
„értékracionális” lenne. Az általános társadalmi érték helyett más szerepel, ami inkább
általános célnak nevezhető. Erről a célról nem tényleges, hanem feltételezett egyetértés dönt.
Nem a köztudat, a közvélemény, az állampolgárok akarat-nyilvántartása, hanem azoké, akik
ezeket képviselik valamilyen magyarázat alapján s ténylegesen. Ezek a jogszabályok
„célracionálisak”: Bizonyos kormányzati feladat, célkitűzés megvalósítása érdekében
szabályoznak, azaz magatartásmintákat írnak elő valamely eltervezett kormányzati művelet
kivitelezéséhez. Az összefüggés legtöbb elemében funkcionális: cél, műveletek, feltételek,
eredmény a feladat kidolgozásában, kivitelezésében, végrehajtásában majd értékelésében. Az
ilyen jog rendeltetése általánosan az eredményesség és a hatékonyság. Tehát egyáltalán nem
„igazságszolgáltatás” annak alkalmazása, legfeljebb hatósági jogalkalmazás.

A mai jogszabályok többsége elképzelésekhez, célokhoz, törekvésekhez kötött, valamely
kormányzati feladat megoldása érdekében. A „kormányzati” egyaránt jelent központi- és
önkormányzati kormányzást. Ahhoz közvetlenül kormányzati (pl. pártpolitikai, ill.
szakpolitikai, helyi-területi politikai) elképzelések tartoznak, s nem feltétlenül valaminő
“általános társadalmi érték”. Alapja az ilyen jogi szabályozásnak a cél, az elképzelés, a
helyzet jobbítása, kihasználása, a hatalom kiélése, stb. Vagyis nagyon sok minden, de
legfeljebb csak véletlenül társadalmi értelemben vett értékracionalitás. A hitelesnek vehető
„magatartás mintája” itt az irányítás egységesítésének módszereként jelenik meg. A
kormányzás, az irányítás (országos és helyi szintű) gyakorlói a jogi szabályozás technikáját —
kiváltképp az utóbbi száz évben — mindinkább csak a maguk elképzeléseihez, terveihez,

céljaihoz, vízióihoz alakítják, miközben úgy tesznek, mintha ténylegesen ezek lennének a
“társadalom elvárásai”.
A jogszabályok nagyobb része tehát egyre inkább célokhoz tervezett (programatikus) és
propagandaszerű irányítási eszközzé válik. Az efféle jog nem “klasszikus értelemben” jog,
vagyis nem az „igazságos döntéshozatal” alapja valamilyen helyzetben. Alakja jogszabály,
értelme irányítási technika. Az ilyesmi látszólag magatartások mértéke, mert gyakran csak a
parancsolgatásnak az eszköze.

Parancsokat, irányítási döntéseket, célfeladatatokat,

elképzeléseket, részérdekek érvényre juttatását is lehet jogszabályi alakban előírni és erőltetni:
valódi jogszabálynak nevezni mégis kockázatos, mert pl. a “kényszerítő intézkedés” alakja
lehet jogi, ám tartalma aligha jogszerű és igazságos.
Értékracionális és célracionális jogszabály: egyaránt típus. Jellegzetes tulajdonságok
kiemelése – esetleg felerősítése – a kevésbé jelentősek elhagyásával. A jog szabályrendszere
nem tisztán „értékracionális” ill. „célracionális” normákból áll. Már azért sem, mert a
hatályos jog egyes szabályai nem függetlenek egymástól. Meghatározott helyen, adott időben
érvényes összes jogszabály együtt jelenti a hatályos jogot. Egy helyen s egyszerre érvényes
szabályok, amelyek egymással rendszerösszefüggésben állnak, s egymással nem lehetnek
ellentétes tartalmúak.
Ennek a kapcsolatnak néhány általános tartalmi elemét jelezte az eddigi ismertetés; a
kiindulástól mindig kölcsönös összefüggésként. Vagyis, összetartozó fogalmakkal ─
magatartás

mintája

és

mértéke,

követelmény-következmény,

jogszerű-jogszerűtlen,

értékracionalitás-célracionalitás, igazságszolgáltatás-adminisztráció, igazság-hasznosság, jogi
szabály-irányítás ─ amelyek szinte mindenkor

tartalmaznak egymásba átmenő mezőt.

Elválasztásuk ezért csak viszonylagos, a lehetséges hibahatár pedig időszakonként változik,
miként a jog társadalmi rendeltetése, és megalkotásának és alkalmazásának módszere is.

2. A jog szabályossága
A jog önálló, összetett szabályrendszer, amelynek jellegzetes tulajdonságai sokfélék. Közülük
néhányat célszerű említeni. A jog állami, hierarchikus, nyilvános, változó normarendszer.

Önállóságáról ezúttal elegendő azt jelezni, hogy határozottan elkülönül a társadalom más
önálló szabályrendszereitől (pl. erkölcs, szokás, szervezeti normák) tartalma, érvényessége,
alkotása és alkalmazása szempontjából egyaránt.
A jog szabályrendszere nem egyforma összetevőkből áll, hanem tagolt és összetett. Adott
helyen és időben érvényes valamennyi jogszabály a hatályos jog. Ez általánosan anyagi jogi,
eljárási jogi és szervezeti jogi szabályokból összetett. Más szempontból a hatályos jog közjogi
és magánjogi szabályok összessége. Az egyes jogszabályok általános tartalma szerint a jog
megparancsoló, tiltó, megengedő, előíró szabályokból áll.
A jogot állami természetűnek tekintjük. Az állam joghatósága azt jelenti, hogy az önálló
állam jogosult saját jogának megalkotására és alkalmazására. (A joghatóság az állam
szuverenitásának tényleges megjelenése.) Állampolgáraira kötelező jogszabályokat alkot,
amelyeket jogalkalmazó hatóságai (bíróság, közigazgatási szervek) tartoznak és jogosultak
alkalmazni. Magánszabályozásnak (pl. szerződéssel való rendezésnek) csak annyiban lehet
helye, ha azt a törvény nem tiltja, ill. megengedi.
A jogalkotói hatáskörben hozott jogszabályok hierarchikusak, azaz érvényességi rendjük van.
Ez a jog szabályrendszerében az államszervezet felépítésének alkalmazása vagy átvétele. Az
államot képviselő (megtestesítő) szervek vagy hierarchikus felépítésűek (pl. központi
államigazgatási szervek), vagy mellérendeltségi viszonyban állnak egymással (pl. helyi
önkormányzatok). A jogalkotásra jogosultak hierarchiájába nem tartozó személy jogot ─
magától értetődően ─ nem alkothat (hatáskör hiányában). A jogalkotó hatáskör azt is jelenti,
hogy jogszabályt csak az helyezhet hatályon kívül, aki annak megalkotására jogosult.
A jogszabályok hierarchiáján azt értik, hogy alacsonyabb szintű jogszabály magasabb
szintűvel nem lehet ellentétes tartalmú. Az ilyen jogszabály érvénytelen, ám nem feltétlenül,
nem automatikusan.
A jog nyilvánossága azt jelenti, hogy bármely jogszabály csak kihirdetésével válhat
érvényessé: „titkos” jogszabály nem létezik. A nyilvánosság kiterjed a jogszabályelőkészítésre, a jogszabálytervezetek nyilvánosságra hozatalára is. A jogszabályok
kihirdetését rendszerint törvény szabályozza. A kihirdetés helye – országos hatályú jogszabály

esetén –a hivatalos lap (amely lehet elektronikus is). Önkormányzati rendeletek kihirdetése
másképpen lehetséges: nálunk jelenleg a helyi önkormányzatokért felelős miniszter erre a
célra honlapot tart fenn. További kérdés a jogszabály-előkészítés nyilvánossága, amelynek
tárgya készülő jogszabályok megismertetése, a tervezetre való észrevételezés, javaslattétel
joga.
Végül jelentékeny tulajdonság a jog változtathatósága: nem megfelelő, idejét múlt, stb.
jogszabályt lehet módosítani, vagy hatályon kívül helyezni. A jog szabályai a legritkább
esetben „örök időkre” szólók. (pl. örökös semlegesség, háború jogáról örökre lemondás,
örökös köztársaság-államforma, stb.. Ha sokáig élünk, az efféle jogszabályok nyomán
megtudhatjuk azt is, hogy meddig tartanak az „örök” idők).
A jogalkotói hatáskör nem léphető túl: ez magától értetődően jogellenes. A jogalkotói
hierarchia magasabb szintjén álló jogalkotó tehát nem alkothat szabályt a végrehajtásra
jogosult hatáskörének elvonásával. A jogalkotói (jogszabályi) hierarchia önmagában nem
jogosít hatáskör elvonására. Magasabb szintű jogszabály alacsonyabb szintűt nem módosít,
vagy nem helyez hatályon kívül. Ha az önkormányzat rendelete magasabb szintű jogszabály
előírásával ellentétes tartalmúvá válik, megfelelő módosításáról az önkormányzat köteles
gondoskodni.
A jog szabályai mindenkire egyaránt kötelezőek. Ez elvileg nem zárja ki a kivételeket, az
úgynevezett privilegizált tényállásokat, ám ezeket – többnyire mint bármely más jogszabályi
rendelkezést – valamilyen szinten indokolni kell.
A jogszabály kihirdetésének szabálya összefüggésbe hozható a jog ismerésének általános
kötelezettségével. Csak azt a szabályt lehet megtartani, amit ismerünk, amelyet megfelelő
módon kihirdettek.
A hatályos jog szabályinak a helyessége csak jogalkotói eljárásban vizsgálható. A bíróság
vagy a közigazgatási hatóság a döntéshozatala során a jogszabály hatályosságát vizsgálja, s
nem a szabály tartalmának a helyességét. Azt, hogy valamely jogszabályt módosítani, vagy
hatályon kívül helyezni kellene, esetleg javasolhatja jogalkalmazó, azonban az a jogalkotásra
jogosult feladata.

A jogrendszer különböző jogszabályok összessége, mind a szabályozás tárgyát illetően, mind
a szabályozás szintje szerint. A jogrendszer szabályai többféle összefüggésben állnak
egymással. Az egyes jogszabályokat további más jogszabályokkal együtt lehet alkalmazni. Pl.
egy építési engedélyről szóló határozat meghozatalakor lényegesek az építésről rendelkező
jogszabályok. Természetesen az is számít, hogy az építési telek tulajdonjoga hogyan ítélhető
meg. Ennek szabályait azonban nem az építési jogszabályok, hanem a Polgári törvénykönyv
tartalmazza. Valamely anyagi jogi szabályhoz eljárási jogi szabályok is tartoznak.
Rendszerint több jogszabályt kell együttesen figyelembe venni. Ha jogalkotás a feladat,
ugyanez számít: egy jogszabálynak más jogszabályokkal való kapcsolata, lényeges
összefüggése. Igen összetett kérdés, hogy egy jogszabály mit rendez, (szabályozás tárgya), és
mit hagy meg egy másik jogszabály tárgyának.
További jellegzetesség, hogy a jogszabályok egyaránt kötelező természetűek, s ennek
nincsenek fokozatai. Minden jogszabályt egyaránt meg kell tartani. Nincs olyan szabály, hogy
a törvényt inkább meg kellene tartani, mint a rendeletet. A jog kötelező erejének nincsenek
fokozatai: a jogi felelőségnek vannak, ám az más önálló kérdés.
A jog alkalmazásának gyakori módja az, ha az esetre több jogszabály tartalmaz előírást, ám
azok nem azonos szintűek: tehát a jogszabályi hierarchia különböző helyeiről erednek. Pl.
törvény és annak végrehajtására kiadott rendelet. Ilyen esetekben nem a jogalkotás, hanem a
jogalkalmazás technikája számít, mert egyfelől a különböző szintű jogszabályok kötelező
ereje azonos: mind kötelező (és nincs kötelezőbb). Másfelől a jogalkalmazás egyéniesít,
vagyis a legrészletesebb szabályt fogja alkalmazni. A legrészletesebb szabály viszont
rendszerint nem a törvényben, hanem annak végrehajtási rendeletében olvasható.

3. A jogforrások
A jog szabályrendszerének elvi-, s a jog szabályosságának gyakorlati tulajdonságait
valamiképp egységesíti a jogrendszer és jogrend elvi magyarázata, a jogforrások bemutatása.
A „jogforrás” tulajdonképp a gyakorlatban használatos tantétel, azaz doktrína. A jogforrás
elnevezés vagy kétezer éves az antik Rómából, s legalább kétféle értelemben:

a) jogszabály, amely tartalmazza a jogi előírásokat,
b) jogalkotó, aki előírja a jogszabályokat.
Ezek szorosan összefüggnek egymással, de egészen mást jelentenek. A jogszabály ugyanis
norma, amihez képest helyzeteket, magatartásokat kell minősíteni, a jogalkotó pedig személy,
jogalkotási hatáskörrel felruházva. Az előbbi szabály (norma), az utóbbi hatáskör (autoritás).
Az így vett jogforrás fogalom két lényegesen eltérő változatból áll. Ha a jog alkotása
szigorúan jogalkotói hatáskörhöz kötött, ennek részletes magyarázata – sőt elmélete – lehet.
Azonosítható a jogalkotásra jogosult hatáskörök magyarázatával. E hatáskör végeredményben
vagy egyetlen személyhez vagy testülethez köthető (pl. egy személy a rendeletalkotásra
jogosult miniszter, s testület a kormányrendelet alkotására jogosult kormány, vagy a
törvényalkotásra jogosult országgyűlés). Önmagában nem az lesz lényeges, hogy egyetlen
személy, vagy egy testület jogalkotói hatáskörében keletkezik jogszabály, hanem –
nyilvánvalóan elméleti magyarázat szerint –, hogy ezeknek mi a viszonyuk egymáshoz, ki áll a
hierarchia csúcsán. Egyszerűsítve: kié az ország?
Rendi társadalomban a királyé: ő alkot tehát törvényt. Esetleg a királyé és az országgyűlésé:
ez a rendiségben Európában ugyan nem általános, Magyarországon azonban szabály. Polgári
korban az ország a népé: elvileg. Gyakorlatilag nem mindegy, hogy alkotmányos monarchia,
vagy köztársaság törvényhozását vesszük figyelembe. Alkotmányos monarchiában törvényt a
legfőbb népképviseleti szerv, az országgyűlés és az uralkodó együtt alkot. Köztársaságban
nincs uralkodó: a törvényhozás kizárólag a legfőbb népképviseleti szervet illeti. Mindegyik
változatban a legmagasabb szintű jog a törvény, amelyet az ország legmagasabb szintű
képviselője alkot. A törvények közül kiemelkedő lehet az alkotmány mint alaptörvény, több
értelemben, ám ezúttal egyetlen tulajdonsága is elégséges magyarázat: ez határozza meg a
jogalkotás, a kormányzás és a jogalkalmazás általános rendjét. Jogszabályokat nemcsak a
törvényhozó, hanem mások is alkothatnak, de szigorúan a jogalkotói hatáskörök hierarchikus
rendje szerint.
Ami nem törvény, az rendelet. Rendeletet alkothat a kormány, annak tagjai, az
önkormányzatok. A rendelet rendeltetése szakigazgatási feladatok rendezése, törvények
végrehajtása stb. A rendeletalkotás az igazgatás (adminisztráció) és a kormányzati működés
szabályozó

eszköze.

Alapvetően

„célracionális”

tevékenység.

Az

egyöntetűen

„értékracionális” szabályozásnak rendszerint nincs végrehajtási jogszabály-anyaga. A Polgári

törvénykönyvhöz, a Büntető törvénykönyvhöz, ezek eljárási törvényeihez nem tartoznak
„végrehajtási rendeletek”: valamennyi jelentős kérdést a törvénykönyv rendezi.
Törvény és rendelet szabályozásának kettősségében elsődleges hatáskör a törvényhozásra
jogosult. Annak formálisan alárendelt a rendeletalkotás hatásköre, ezért rendelet törvénnyel
nem lehet ellentétes tartalmú. Gyakorlatilag pedig egy törvény szövegét többnyire ugyanazok
dolgozzák ki, mint az ahhoz tartozó végrehajtási rendeletek tervezeteit. Így ténylegesen
csekély jelentősége van törvény és rendelet tartalmi ellentéteinek: mostanában ugyanakkor s
ugyanazok méretezik azokat. (Hibázni természetesen mindenben lehet.)
A két fő jogforrás – törvény és rendelet – elvileg határozottan elválnak egymástól: jelenleg
gyakorlatilag s ténylegesen mindez csak jogszabály-előkészítési feladatok méretezése. Nem
sokkal nagyobb a garanciája – vagy a társadalmi elfogadottsága – egy törvény tervezetének,
mint egy kormány- vagy miniszteri rendeletnek. Érdekes, hogy ennek alapja nem jogi, hanem
az a közpolitikai tulajdonság, amely a jelenkori párt- és kormányzati politikát jellemzi.
Magyarországon, ha a kormányzó pártnak többsége van az országgyűlésben, akkor
leegyszerűsített törvény- és rendelet kiadása: amit a kormány rendeletként alkothatna meg,
akadálytalanul törvényként is képes megalkotni. (Más kérdés, hogy mit nem bíz „véletlenre”,
azaz a kormány lényegesen növeli hatáskörét.) Jelentősen eltér ettől, ha a törvény egyszerű
parlamenti többséggel nem fogadható el; ilyen esetben alapvető jelentőségű törvény és
rendelet hierarchikus elkülönülése.

4. Jogszabályok
A „jogforrás” nálunk nem normatív fogalom. A normatív fogalom azt jelenti, hogy
jogszabály a fogalmat használja, ill. nemcsak használja, de jelentését is meghatározza.
Jogszabályaink szövegében olykor egészen meglepő szavakat is sikerült megörökíteni, a
jogforrás azonban mindeddig még jogszabályban nem olvasható. Helyette a „jogszabály”
kifejezés található, pl. az Alkotmányban, a jogalkotásról szóló törvényben, vagy az
elektronikus információszabadságról szóló törvényben.

A jogszabály megjelölés bizonyos értelemben nem elvi, hanem normatív és tény kérdés.
Jogszabály, amit a hatályos jog annak minősít. A jogalkotásra jogosult szervek nálunk a
következő jogszabályokat alkothatják:
- az Országgyűlés törvényt,
- a Kormány kormányrendeletet,
- a miniszterelnök ill. a Kormány tagja miniszteri rendeletet,
- az önkormányzatok önkormányzati rendeletet.
E felsorolás rangsor. Ennek megfelelően az alacsonyabb szintű jogszabály tartalma nem lehet
ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.
A felsoroltakon kívül jelenleg létezhet 1990 előtt alkotott törvényerejű rendelet, amely a
törvénnyel azonos helyen vehető számításba, továbbá államtitkári rendelkezés, amely a
miniszteri rendelet alatt sorolható a jogszabályok hierarchiájában. Törvényerejű rendelet 1990
óta nem alkotható, miként államtitkári rendelkezés sem. Néhány törvényerejű rendelet még
hatályos, államtitkári rendelkezés már egy sem.
Nem jogszabályok az állami irányítás egyéb jogi eszközei, amelyekről a jogalkotásról szóló
1987. évi XI. tv. (Jat.) rendelkezik általánosan. Ezek: az országgyűlési határozat, a
kormányhatározat, az önkormányzati határozat, a miniszteri normatív utasítás ill. egyéb
szervek utasítása, a kormány irányelve, elvi állásfoglalása, a miniszteri irányelv és
tájékoztató. A törvény e körbe sorolja a statisztikai közleményt, eredetileg a jegybanki
rendelkezést is. Ez 2007. óta hatályon kívül helyezett előírás. A jegybank elnöke rendeletet
adhat ki, s az az alkotmányjogászok szerint a jogszabályi hierarchiában a kormányrendelettel
azonos szintű. A jogalkotás szempontjából ennek nincs gyakorlati jelentősége. Mert amiről az
elnök rendeletet adhat ki, kizárólagosan hatáskörébe és illetékességébe tartozik: más arról
nem rendelkezhet, sem miniszter, sem kormány, sem országgyűlés. Amit előír, tulajdonképp
aligha magatartásszabály. Nemigen van esélye, hogy magasabb szintű jogszabállyal ellentétes
tartalmú legyen, miként az sem fordulhat elő, hogy erről más jogszabály másként
rendelkezne. Ezért nincs különösebb jelentősége a döntésforma jogi alakjának.
Nem sorolja fel összefüggően hatályos jogszabály az EU jogi jelentőségű döntésformáit
jogszabályonként, vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközeiként, holott ezeket is meg
kellene határozni jogszabályi rendszerünkben. Ennek oka közismert: miként új alkotmányt
sem sikerült elfogadni, úgy új jogalkotásról szóló törvényt sem 1990-től mindeddig nálunk: a

parlamenti pártok erejét és érdeklődését számukra bizonyára ennél fontosabb kérdések
kötötték le.

Ellenőrző kérdések
1. Melyek a jog szabályrendszerének gyakorlati fő tulajdonságai?
2. Miben tér el az értékracionális jogi szabályozástól a célracionális jogi szabályozás?
3. Melyek a jog jellegzetes tulajdonságai?
4. Miért állami tevékenység a jogalkotás?
5. Mit jelent a jogalkotási hatáskörök hierarchiája?
6. Mit jelent a jogszabályok hierarchiája?
7. Mi a különbség a rendelet és az állami irányítás egyéb jogi eszköze között?

II. A JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYESSÉGE ÉS
HATÁLYOSSÁGA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
DÖNTÉSEINEK TÜKRÉBEN

A jogszabály érvényessége és hatálya nem szinonim kategóriák. Gyakorta előfordul ugyanis
olyan sajátos szituáció, amikor a jogalkotó állami szerv elfogad és közzétesz valamely jogi
normát, de az csak egy későbbi időpontban lép életbe. Ez a szabály tehát érvényes, de nem
hatályos.
A jogszabály érvényessége a születéshez kapcsolódó fogalom, érvényességi feltételek nélkül
jogi norma nem létezhet, s a legfontosabb érvényességi feltételeket a következőkben lehet
összefoglalni:
 a jogszabályt jogalkotó hatáskörrel felruházott szerv bocsátotta ki,
 a jogszabály illeszkedjék a jogforrási hierarchiába,
 megfelelő módon legyen kihirdetve,
 feleljen meg a megalkotására előírt speciális eljárási szabályoknak.
A jogszabályok hatályának közkeletű fogalma azt jelenti, hogy az adott jogi forma
meghatározott

időben,

területen

és

személyi

körre

vonatkozóan

végrehajtandó,

alkalmazandó. Ennek megfelelően a jogszabályok időbeli, területi és személyi hatályát
ismerjük.
A jogszabály időbeli hatálya az az időtartam, amely alatt a jogi norma alapján jogviszonyok
keletkezhetnek, módosulhatnak, szűnhetnek meg. A hatálybalépés idejéről magában a
jogszabályban kell rendelkezni, amelynek időpontja nem mindig esik egybe a kihirdetés
napjával.
A hatálybalépés időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály
alkalmazására való felkészülésre, a jogszabály címzettjeinek pedig arra, hogy a megváltozott
jogi környezethez tudjanak alkalmazkodni. Az Alkotmánybíróság a 7/1992. (I. 30.) AB
határozatában rámutatott: „A jogszabály alkalmazására való felkészüléshez szükséges »kellő
idő« megállapítása és biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt mérlegelésének és
döntésének függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály alkalmazására való

felkészülést szolgáló időtartam kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető vagy sértő
elmaradása, illetőleg hiánya esetén állapítható meg.”
Az Alkotmánybíróság a jogszabályok alkalmazhatósága szempontjából mindig kiemelt
figyelmet fordított annak vizsgálatára, hogy a jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
a jogszabály rendelkezéseinek alkalmazhatósága szempontjából teljesül-e a „kellő idő”
követelménye.
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság független, demokratikus
jogállam. Az Alkotmánybíróság már több határozatában rámutatott, hogy a jogbiztonság
kiemelkedően fontos jogállami érték, s ebből eredően meghatározott kötelezettségek hárulnak
mind a jogalkotó, mind a jogalkalmazó szervekre. A 28/1992. (IV. 30.) AB határozat szerint:
„A jogállam sem tud eltekinteni attól, hogy mind a természetes-, mind a jogi személyektől
megkövetelje a törvényesen kihirdetett jogszabályok ismerését, és az azokkal összhangban
álló magatartást, s mindezek garanciájaként érvényre juttassa azt az elvet: a jogszabály nem
ismerése senkit sem mentesít jogellenes magatartásának következményei alól.
A demokratikus jogállam azonban – sok egyéb mellett – abban is különbözik a diktatúrától,
hogy nem él vissza azzal a lehetőséggel, amelyet a jog megismerésének általános érvényű
követelménye és az erre alapított felelősségre vonás az állam számára nyújt, hanem kellő
törvényi garanciákkal megteremti annak a reális lehetőségét, hogy a jogalanyok valóban
megismerhessék a reájuk irányadó jogszabályi rendelkezéseket, s módjukban álljon
magatartásukat azokhoz igazítani. Ilyen garancia a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
12. § (3) bekezdésében foglalt ama szabály, amelynek értelmében a jogszabály
hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály
alkalmazására való felkészülésre. Az Alkotmánybíróság nyomatékosan hangsúlyozza: ha a
jogalkotásról szóló törvény nem tartalmazná az idézett szabályt, az akkor is levezethető lenne
az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből. E törvényi rendelkezés az alábbi részkötelezettségeket
hárítja a jogalkotó szervekre: a jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell
meghatározni, hogy kellő idő maradjon
a) a jogszabály szövegének megszerzésére (akár úgy, hogy az érintett előfizet a hivatalos
lapra, akár úgy, hogy annak egyes számait a szükséghez képest megvásárolja) és
áttanulmányozására (Ide értve bonyolultabb jogszabályok esetében az illetékes hatóságtól
történő felvilágosítás kérését is);

b) a jogalkalmazó szervek számára a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez (Ide értve
szükség esetén a jogszabály szervezett továbbképzés keretében való alapos megismerését, a
felmerülő jogszabályértelmezési problémák tisztázását, a jogszabály végrehajtásához
szükséges nyomtatványok, űrlapok beszerzését vagy előállítását, a zökkenőmentes
végrehajtás személyi és tárgyi feltételeiről való gondoskodást);
c) a jogszabállyal érintett személyek és szervek számára annak eldöntéséhez, hogy miként
alkalmazkodjanak a jogszabály rendelkezéseihez (pl. a környezetvédelmi kibocsátási
értékek szigorítása esetén: egyes termékek gyártásának megszüntetése útján, korszerű
technikai eszközök beszerzése útján, az alkalmazott technológia megváltozásával vagy
nagyobb hatásfogú tisztítóberendezés létesítésével) az önkéntes jogkövetés személyi és
tárgyi feltételeiről való gondoskodáshoz.”
Ugyanez az AB határozat arra is elvi jelentőséggel mutatott rá, hogy „az önmagát
demokratikus jogállamnak valló Magyar Köztársaságban nem tartható fenn az az előző
évtizedekben kialakult, s mára alkotmányellenessé vált gyakorlat, hogy a jogalkotó szervek
esetenként mind az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezethető jogbiztonságot, mind az 1987.
évi XI. törvény 12. § (3) bekezdésében megfogalmazott, garanciális jelentőségű szabályt
figyelmen kívül hagyják, s olyankor is a kihirdetés napján léptetik hatályba a jogszabályokat,
amikor az egyértelműen sérti a jogszabály rendelkezései által érintettek alkotmányos jogait.”
Azt törvényben – még kevésbé alkotmánybírósági határozatban – nem lehet általános
érvénnyel meghatározni, hogy mennyi a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez
szükséges „kellő idő”, amit a jogszabály kihirdetése és hatálybaléptetése között feltétlenül
biztosítani kell. Ezt minden egyes jogszabály megalkotásánál, a jogszabályba foglalt
rendelkezések jellegének, mennyiségének, valamint a jogszabály végrehajtására (vagy az
önkéntes jogkövetésre) való felkészülést befolyásoló egyéb tényezők alapul vételével, esetileg
kell vizsgálni. E kötelezettség a jogszabály tervezetének kidolgozásában közreműködő,
illetőleg a jogalkotó szerveket terheli.
Az időbeli hatályhoz tartozik szintén a visszaható hatály kérdése. Az Alkotmánybíróság ezzel
kapcsolatban az 57/1994. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette: „A jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvény 12. § (2) bekezdése szerint »a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem
állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.«
Következetes az alkotmánybírósági gyakorlat a tekintetben, hogy valamely jogszabály nem
csupán akkor minősülhet az említett tilalomba ütközőnek, ha a jogszabályt a jogalkotó

visszamenőlegesen léptette hatályba, hanem akkor is, ha a hatálybaléptetés nem
visszamenőlegesen történt ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit – erre irányuló kifejezett
rendelkezés szerint – a jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni
kell.”..Ebből következően a visszaható hatály alkalmazása nem általánosan tiltott, de csak
akkor alkalmazható, ha az önkormányzati rendelet címzettjei, a jogalanyok részére a
korábbinál kedvezőbb szabályozást tartalmaz. A rendelet esetleges visszaható hatályáról és
az átmeneti rendelkezésekről kifejezetten rendelkezni kell.
A Magyar Köztársaságban alkotott jogszabályok hatálya főszabály szerint kiterjed minden
magyar állampolgárra (a külföldön tartózkodókra is), továbbá az ország területén a
magánszemélyekre és a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetekre, az önkormányzati rendelet hatálya pedig az önkormányzat illetékességi
területére. A jogszabály általános rendelkezései között akkor kell szólni a területi, illetve
személyi hatályról, ha a jogalkotó ettől el kíván térni.
A jogszabály akkor veszi hatályát, ha
 más jogi norma hatályon kívül helyezi,
 a jogszabályban meghatározott határidő lejárt,
 azt az Alkotmánybíróság megsemmisíti.
A jogszabály érvényességének egyik feltétele, hogy megfelelő módon ki legyen hirdetve. A
jogszabályokat a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben kell
kihirdetni az önkormányzati rendeletek kivételével.
A klasszikus – a jogalkotási törvényben meghatározott – kihirdetési szabályokat (központi
jogszabályokat a Magyar Közlönyben, az önkormányzati rendeletek az önkormányzat
hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos módon kell kihirdetni) oldja a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény, amely alapján a jegybanki alapkamat meghatározott
időponttól hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank az általa bérelt elektronikus
hírügynökségi oldalon, valamint honlapján hirdeti ki, és a jegybanki alapkamat mértékéről
szóló rendeletét pedig a honlapon történő kihirdetéssel egyidejűleg a Magyar Közlönyben
közzéteszi.
Másik érvényességi feltétel, hogy csak a formalizált eljárás szabályainak követésével
keletkezhet érvényes jogszabály [11/1992. (II. 5.) AB határozat]. A jogalkotás során

elkövetett eljárási alkotmánysértés a jogszabály tartalmi alkotmányellenességének hiányában
is a jogszabály megsemmisítését vonhatja maga után Az Alkotmánybíróság a 39/1999. (XII.
21.) AB határozatában megállapította, hogy a törvényalkotási folyamat egyes eljárási
szabályainak betartása a törvény érvényességének az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
levezethető jogállami követelménye. Ezért az Alkotmánybíróság megsemmisíti a jogszabályt,
ha a jogalkotási eljárás során olyan súlyos eljárási szabálytalanságot követtek el, amely a
jogszabály közjogi érvénytelenségét idézte elő, illetőleg, amely másként nem orvosolható,
mint a jogszabály megsemmisítésével.
Mint a fentiekből megállapítható, a közjogi érvénytelenség egyik oka, ha a törvényalkotási
(jogalkotási) folyamat garanciális jelentőségű eljárási szabályait nem tartották be. Ettől el kell
határolni azonban azt az esetet, amikor a jogalkotási eljárásba nem vonták be az
érdekképviseleti szerveket. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint e szabályok az
eljárásban a jogállamiság szempontjából nem garanciális jelentőségűek. Sőt, alkotmányossági
szempontból aggályosnak tekinthető a közhatalmi és az érdekképviseleti funkciók
összekeveredése.
Mint fentebb már utaltunk rá, az önkormányzat rendeletét az önkormányzat hivatalos
lapjában, illetőleg a helyben szokásos módon kell kihirdetni, amit az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzata – amely szintén jogszabály: önkormányzati rendelet – állapít meg.
A szervezeti és működési szabályzatban egyértelműen kell meghatározni az önkormányzati
rendelet kihirdetésének módját. Az e rendeletben meghatározott módtól történő kihirdetés az
önkormányzati rendelet érvénytelenségét – és egyben hatálytalanságát – eredményezi,
kihirdetésnek nem tekinthető, csak közzétételnek.
A jogszabályok közzététele ugyanis nem azonos a kihirdetésükkel. A kihirdetés (publikálás) a
jogszabálynak olyan, jogilag szabályozott módon meghatározott helyen és formában történő
közzététele, amely egyben a jogszabály érvényességi feltétele is. Másképpen a kihirdetés a
közzététel egy olyan speciális módja, amelyhez joghatás – a jogszabály érvényessége –
kötődik. A kihirdetés megtörténte az önkormányzati rendeletnek is érvényességi feltétele. A
ki

nem

hirdetett,

vagy

nem

kellő

módon

kihirdetett

rendeletek

érvényességi

fogyatékosságban szenvednek, s mint ilyenek nem is alkalmazhatók, vagyis hatályosnak sem
tekinthetők.

A kihirdetés mindig ugyanazon – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott –
helyen és módon történik, a közzététel tetszőleges számú helyen és módon lehetséges. A
közzététel a jogszabályok szövegének a kihirdetést követő és gyakran könnyebben kezelhető
formában történő megjelentetését is magában foglalja, s célja, hogy az érintett személyek és
szervezetek minél könnyebben megismerhessék a rájuk vonatkozó szabályozást.
A kihirdetés a szűkebb, a közzététel pedig a tágabb fogalom. A kihirdetés azért is szűkebb
fogalom, mert csak a jogszabályokat hirdetik ki, az állami irányítás egyéb jogi eszközeit pedig
közzéteszik.
A jogszabályok közzétételének két fő típusa van:


a folyamatos, vagy rövidebb időközönkénti közzététel, és



a nagyobb időszak joganyagát összefoglaló, visszatekintő közzététel.

A jogszabályok folyamatos közzététele elsősorban a hivatalos lapokban történik.
A visszatekintő közzététel két fő formája a hivatalos jogszabálygyűjtemények és a tematikus
jogszabály-összeállítások. Hagyományos hivatalos jogszabálygyűjtemény – a korábban
nyomtatott, jelenleg elektronikus formában – évenként kiadásra kerülő Törvények és
Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, az ötévenként korábban nyomtatott formában kiadásra
került Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye elnevezésű jogszabálygyűjtemények, valamint a
Hatályos

Jogszabályok

Elektronikus

Gyűjteménye.

E

jogszabálygyűjtemények

az

önkormányzati rendeleteket nem tartalmazzák, csak az országos szintű jogszabályokat és az
állami irányítás egyéb jogi eszközeit.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény

meghatározott

közigazgatási

tájékoztató

szolgáltatás

és

az

elektronikus

információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek a jogalkotás nyilvánosságáról szóló
rendelkezései alapján nincs elvi akadálya és nem kizárt, hogy valamely önkormányzat – a
település internet-ellátottságára tekintettel – a közeli jövőben helyben szokásos módként az
önkormányzat honlapján hirdesse ki rendeleteit. Ekkor azonban ennek eljárási szabályait az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni kell.
Önkormányzati rendeletek esetében gyakran előfordul, hogy a jogszabályok kihirdetését
mindössze a jogszabályok tartalmának az érdekeltek tudomására hozatalára szűkítik le, és
azután az ilyen módon értelmezett kihirdetésnek számtalan, változatosabbnál változatosabb

formáit említik meg. Pontosan és egyértelműen meg kell határozni, hogy az adott
önkormányzat a fentiek közül melyeket tartja kihirdetési, és melyeket közzétételi módoknak.
A helyes megoldás, ha kihirdetési formaként mindössze egy konkrét mód kerül
meghatározásra, mivel ebben az esetben nem képezheti vita tárgyát, hogy mely időponttól
kell a rendeletet kihirdetettnek, így alkalmazhatónak, vagyis hatályosnak tekinteni.
A kihirdetési móddal kapcsolatban egyetlen komoly kritérium van: az nevezetesen, hogy az
egyértelműen szolgálja az önkormányzati rendelet megismerését olyan információ-hordozó
eszközön, amely tartósan (huzamosan) hozzáférhető a címzettek számára. Erre figyelemmel
jelenleg még az írott formák kaphatnak itt elsőbbséget.
A kihirdetési módokkal kapcsolatban két kérdés merülhet fel:
a) A rendeletet a meghozataltól számítva mennyi időn belül kell kifüggeszteni a
hirdetőtáblára, illetőleg megjelentetni a hivatalos lapban?
b) A rendelet teljes szövegét kell-e kifüggeszteni, illetőleg megjelentetni?
ad a) A hirdetőtáblán kifüggesztésre, illetőleg a hivatalos lapban való megjelentetésre
lehetőség szerint azonnal sort kell keríteni. A kifüggesztéshez fontos joghatások fűződnek.
Az alkalmazhatóság (hatályosság) ugyanis mindenképpen a kifüggesztés napjához
igazodik, akkor is, ha nem esik egybe vele.
ad b) Érvényességi feltétel, hogy az önkormányzati rendeletek teljes egészükben kihirdetésre
kerüljenek, ugyanis velük szemben a másik oldalról azt a követelményt kell felállítanunk,
hogy a bennük foglaltakat az állampolgárok tartsák be, vagy legalábbis ne tegyenek
semmi olyat, amely a helyi rendelet valamely rendelkezésébe ütközik.
Ezzel nem azt mondjuk, hogy az önkormányzati rendelet megsértése címén nem lehetne
felelősségre vonni azt az állampolgárt, aki a rendelet teljes szövegét nem ismerte; azt
azonban igen, hogy a rendelet megismerésének feltételeit a legmesszebbmenőkig biztosítani
kell.
Az alábbiak szerint helyes különválasztani egymástól a kihirdetési és közlési (közzétételi)
módokat.

Az önkormányzati rendeletek közlési módjai különösen:
a) helyi sajtó (várospolitikai lapok, községi híradó, intézményi lapok),
b) rádió,
c) hirdetőtáblák,
d) falragasz,
e) ügyfélszolgálati irodákban történő elhelyezés,
f) gyűjteményes formában történő közzététel,
g) társadalmi, valamint egyéb szervek útján történő terjesztés,
h) tisztségviselők tájékoztatásai útján,
i) helyi képviselők révén történő ismertetés,
j) önkormányzati bizottságok közreműködése,
k) forgalmas helyeken történő kifüggesztés,
l) kisgyűléseken, falugyűléseken való ismertetés
m) önkormányzat internetes honlapja stb.
Itt azonban feltétlenül fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az elektronikus
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzat jegyzője
az önkormányzat rendeletét elektronikusan az államigazgatási (korábban közigazgatási)
hivatalon keresztül köteles megküldeni a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, aki
gondoskodik az önkormányzati rendeleteknek az erre a célra fenntartott honlapon történő
közzétételéről.

Ellenőrző kérdések
1. Mit jelent a jogszabály érvényessége és hatálya?
2. Milyen típusai vannak a jogszabály hatályának és mit jelentenek ezek?
3. Melyek a jogszabály érvényességének feltételei?
4. Milyen esetekben veszíti hatályát a jogszabály?
5. Mit jelent a jogszabály hatálybalépésénél a „kellő idő” fogalma?
6. Mi a különbség a jogszabály kihirdetése és közzététele között?
7. Hol kell kihirdetni a jogszabályokat?
8. Mi a közzététel célja és milyen módjai lehetségesek?

Feladat
A képviselő-testület döntése alapján Önnek kell elkészítenie a szervezeti és működési
szabályzat önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó szabályairól szóló részét. Ennek
kapcsán fogalmazza meg az önkormányzati rendeletek helyben szokásos módon történő
kihirdetésének szabályát!

SZAKIRODALMAK JEGYZÉKE
Szépe

Judit
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Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében. Magyar Hivatalos
Közlönykiadó Kft., 2006
Gyergyák Ferenc – Kiss László (szerk.): Általános jogalkotási ismeretek – Tankönyv a
köztisztviselők

továbbképzéséhez.

Kormányzati

Személyügyi
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Közigazgatási Képzési Központ, 2007

FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
7/1992. (I. 30.) AB határozat
11/1992. (II. 5.) AB határozat
28/1992. (IV. 30.) AB határozat
57/1994. (XI. 17.) AB határozat
52/1997. (X. 14.) AB határozat
39/1999. (XII: 21.) AB határozat

III. A HELYI JOGALKOTÁS DOGMATIKAI ALAPJAI

1. Jogalkotás és decentralizáció

A jogalkotás jellegzetesen állami tevékenység. Az önálló állam maga alkotja meg
jogszabályait, s azokat különböző állami szervek jogosultak és kötelesek alkalmazni. A
jogalkotás és a hivatalos jogalkalmazás az állam joghatóságának összetevője. Elvi
magyarázat szerint a jogalkotás és a jog alkalmazása egyaránt közhatalom, amely
meghatározott körben, módon, alakban stb. gyakorolható.

Jogi értelemben (általános)

jogosultság és kötelezettség, amely hatáskörként jelölhető meg. Érdekes elméleti kérdés pl.
hogy mivel magyarázható a joghatóság, vagy a jogalkotói és jogalkalmazói hatáskör. Gyakori
az állam önállóságára, vagy a nép önállóságára hivatkozás (államszuverenitás, ill.
népszuverenitás). A világon ma sokkal több nép van mint állam. Mindegyik állam alkot és
alkalmaz jogot: a népek többsége pedig csak szeretné elérni ezt. A jogalkotás (és a
jogalkalmazás is) eredendően az államhoz köthető.
Egy bizonyos terület lakossága az állam egységén belül nevezhető meg. Valamely területrész
s annak népessége nem az állam ill. a nép egésze. Ellenkezőleg, az egészhez (állam ill. nép)
képest rész. Az állami önállóság nélkül azon belül részegység önállóan nem létezik. Az állam
központosság (centralizáció) és egységesség, mind a jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban.
Ennek mindenkor változatos megoldásai lehetnek: pl. az országos hatályú jogalkotás mellett
létezhet helyi hatályú is; a központosság egységességén belüli változatként.
A helyi jogalkotás alapja és lényege a területi önkormányzatiság vagy autonómia. Ez az
államon belüli elkülönítettség közpolitikai, közjogi alapokon – ténylegesen (helyi)
kormányzati, igazgatási, kulturális, esetleg gazdasági, szociális stb. értelemben számításba
vehető

–

egység,

nem-központosított

(decentralizált)

összetartó

önállóság:

azaz

önkormányzás és igazgatás. Az állam működésének sajátos vagy különleges alakja, amelynek
alapjai, keretei, lehetőségei az állam egységes (egyetlen) szervezetén belül meghatározottak.

Az önkormányzat (autonómia) léte, elismerése, korlátozása, nem-léte központos állami döntés
kérdése. Erről az országos, legfőbb népképviseleti szerv (országgyűlés) dönt. Döntése
közvetlenül az állam működését érinti: központos (centralizált) és helyi önkormányzati
egységekre tagolt (decentralizált) szervek kapcsolatát. A területi (helyi) önkormányzatok is
állami szervek: az egységes állam területi működését jelképezik, képviselik, gyakorolják és
testesítik meg. A helyi önkormányzat – illetékességi területén – az államiság
megszemélyesítője, hordozója, az állam szerve. Nem „magánszemély”, magánösszefogás,
helyi állampolgárok egyesülete helyi érdekérvényesítése stb., hanem az állam működésének
decentralizált alakja.
Elvileg és gyakorlatilag egyaránt lényeges az önkormányzatiság értelmezése, mind közjogi,
mind közpolitikai szempontból. Ez dönti el állami szervek felépítését, kapcsolatait, az állami
irányítás általános és fő kérdéseit egyaránt. A központos kormányzás centralizáció, országos
egységesítés. Az állami irányítás nem feltétlenül tiszta központosság: központi és helyi
érdekek szövedékét hozza létre, ill. érinti. Akár központos, akár helyi szempontokat jelöl meg,
amire csakugyan kiterjed, nevezhető helyi ill. országos érdekeknek. Úgy tartják, hogy a helyi
érdekek összeegyeztethetők országos érdekekkel; akár megegyezőek is lehetnek. Ezek csak
tanmesékben harmonizálnak mindig egymással. Léteznek helyi (önkormányzati) érdekek,
amelyek ellentétben állnak országos érdekekkel, vagy valamely másik önkormányzat
érdekével. Különben a „helyi érdek” sem feltétlenül egyértelmű. (Pl. helyi érdek a település
számára szennyvíztisztító létesítése. És további „helyi érdek”, hogy azt lakásunktól minél
messzebb építsék.)
Az önkormányzatiság közpolitikai és közjogi értelemben az ésszerű helyi érdekérvényesítéssel
is magyarázható: azzal, hogy megfelelőbbé teszi az érintett lakosság életkörülményeit,
figyelembe veszi a „helyi sajátosságokat”. Meggyőzőnek tűnik, mégsem eleve „nagy
igazság”. Egy-egy földrajzi terület jogi szabályozása a többitől különböző, sajátosságokat
érvényesítő lehet ma már akár központi jogalkotásból is. Az országos szabályozásban (és
irányításban) is érvényesíthetők helyi sajátosságok. Egy országosan szervezett és területi
kihelyezett szervekkel működő (dekoncentrált) szakigazgatás területi működése lehet
rugalmas, helyi adottságokhoz igazodó. Száz évvel ezelőtt lehetett azzal érvelni, hogy a
központosítás (centralizáció) érzéketlen a helyi adottságokra: ez ma legtöbb szakigazgatásban
nyugodtan előítéletnek nevezhető. Egy dekoncentrált szerv sok mindenre képes, a helyi
(önkormányzati) szerv sok mindenre alkalmatlan. Pl. a környezetvédelmi igazgatás több

szakterületén a központosság rendszerint eredményesebb, mint a helyi önkormányzati
igazgatás.
Az állami központosság (centralizáció), országos léptékű irányítás és szabályozás lehet
ésszerű és eredményes, hasznos, stb., de nem állítható a demokratizmus iskolapéldájának,
minthogy nem is az. Az állami központosítás nagy irányítási-igazgatási szervezeteiről
könnyebb bebizonyítani azt, hogy hasznosak, eredményesek és hatékonyak, mint azt, hogy
demokratikusak lennének.
Közpolitikai és közjogi értelemben ez is szempont. A demokrácia, a demokratikusság
lehetséges, hogy nem örök idők egyetemes értékei, miként néhány száz évvel ezelőtt
megítélésük negatív volt. Az államiságban nem mindig jelentett „alapértéket” a területi
(közpolitikai és közjogi) autonómia sem, amelyhez elválaszthatatlanul tartozik a helyi
jogalkotás és jogalkalmazás lehetősége. Az önkormányzatiság ma elsősorban demokratikus
közpolitikai érték: egyúttal nem feltétlenül közigazgatási ésszerűség (racionalitás), amely
eleve eredményesebb vagy meggyőzőbb lehet, ha arról nem az állami központosság, hanem
területi önkormányzatiság rendelkezik.
A helyi jogalkotás alapja az állami hatalom és hatáskör közpolitikai és közjogi megosztása.
Ha az ország politikai-, jogi-, kulturális-, stb. önállósága irányítási és igazgatási autonóm
egységekbe szervezve valósulhat meg, akkor ezek tényezők a jogalkotás számára is. A
központos (centralizált) állami jogalkotás, az állam közpolitikai-közjogi rendszerének
mindenkor megfelelően, vagyis helytől és időtől függően, változatok szerint. Sokan
értelmezik úgy, hogy az országos jogalkotást kiegészíti a helyi rendeletalkotás, mint nem
központosított (decentralizált) jogi szabályozás. Ez ténylegesen hatáskör-megosztás kérdése.

2. Központi- és helyi állami szervek: hierarchia és decentralizáció
Hierarchia és decentralizáció egyaránt államszervezési elv. A hierarchia hatalmi
alárendeltségi rangsor vagy rangrend, amelyben a magasabban álló irányítja az alacsonyabbat.
Központosítás (centralizáció) e nélkül nem képzelhető el. A decentralizáció akár ennek
ellentéteként is magyarázható: központosítatlanság, széttagoltság, alá- és fölérendeltségi

rangsor nélküli kapcsolatok. Modern államban mindkét szervezési elvet alkalmazzák:
érvényre juttatásuknak többféle megoldása van. Az önkormányzatiságnak lényeges
közpolitikai és közjogi jellegzetessége a területi autonómia, amely nem alkot hierarchikus
szervezetet

mert azzal önállóságát veszítené el. Ez az önállóság „helyi” jellegű, amely

„országos” hatáskörű szervezetekkel nem versenyezhet. Ha valamilyen tárgykörben
hierarchikus (országos) hatáskörű jogalkotó adhat ki jogszabályt, annak tartalma
meghatározza az önkormányzati jogalkotás tartalmát, ill. lehetőségeit.
Ám amiről kizárólag önkormányzat dönthet, ugyanarról nem dönthet hierarchikus szerv. A
döntéshez való jogosultság pontos kifejezése: a feladatkörben gyakorolható hatáskör
megállapítása.

Jogállamban ez akár magától értetődőnek nevezhető. Helyesebb azonban

jogilag szabályozottnak értelmezni, mert hatáskört törvény állapíthat meg, tehát nem
elképzelés, belátás vagy megegyezés ügye. Az állam szervezetében a centralizáció és a
decentralizáció lehetőségeit hatáskörök is rögzítik.

Ezek helytől és időtől függően

változatosak: nem egyformák, legfeljebb hasonlítanak egymáshoz. A központi kormányzati és
a helyi önkormányzati hatáskörök harmonikus rendezettsége és működése inkább tartós
célkitűzés, mint tény.
Az önkormányzatiság bizonyos értelemben „középszintű” szervezettség és hatáskör:
önállóságuk, mellérendeltségük, hatáskörük lényege kizárja tényleges és szorosabb központi
irányításukat, mert így teljesíthetik rendeltetésüket, a helyi közösség érdekeinek kifejezését.
Értelmezése kétféle lehet a helyi érdekek megítélése szerint:
a) egy hősköltemény a demokrácia diadaláról, amelyben az önkormányzatok helyi ügyeik
intézését igen magas színvonalra emelik, szabadságukat és önmegvalósításukat kiteljesítik
(vagy beteljesítik?). Mintegy „alulról felfelé” építkezve, helyi közösségi érdekeikkel segítik
elő az országos érdekek alakítását, kielégítését, stb. A másik megoldás ennek ellenkezője:
b) az államban mindig léteznek lényeges és kevésbé fontos (lényegtelen) feladatok. A
lényegeseket mindenképpen teljesíteni kellene: ezek tehát nem bízhatók mintegy a véletlenre.
Hierachikus szervezeti működéssel, központosan teljesítendők. A kevésbé fontos állami ügyek
elnevezhetők helyi érdekekhez kötődő ügyeknek. Ezek önkormányzati hatáskörbe utalhatók.
S hogy az önkormányzatok ne képzeljék azt, hogy csak az efféle jelentéktelen

ügyek

ellátásából áll az állam működése – netán ez irányú tevékenységükkel megalapozzák vagy
befolyásolják az egész állami működést – elláthatók olyan állami feladatokkal, amelyek

kizárólag a központi kormányzás ill. igazgatás általános helyi végrehajtásának tekinthetők,
függetlenül bármiféle helyi közösségi érdektől helyzettől, vagy érdekérvényesítéstől.
Az iménti – karikatúrává egyszerűsített – jellemzés nevezhető optimista és pesszimista
változatnak: az előbbi olykor túlzott aktivitással, túlbuzgósággal, az utóbbi passzivitással,
semmittevéssel társul. Tehát az önkormányzat szaporán alkot rendeleteket, akkor is amikor
egyáltalán nem kellene, ill. akkor sem alkot, amikor kellene. Önkormányzati hatáskör a helyi
rendeletalkotás. Ez önálló jogalkotói hatáskör, a területi autonómia elmaradhatatlan
összetevője. Hogy milyen szabályozási tárgykörökre terjed ki, további kérdés.
A helyi önkormányzatok decentralizált, azaz nem hierarchikus szervezetek. Ám az általuk
alkotható rendeletek – mint jogszabályok – abban a hierarchikus rendszerben értelmezhetők,
amelyben a hatályos jog megjelenik., azaz törvények és különféle rendeletek egymáshoz
képesti rangrendjében. Jogforrásnak értelmezve a jogszabályok hierarchiája a legalsó
jogforrási szintre sorolja az önkormányzati rendeleteket, amelyek – helyi szabályozásként –
csak az országos szabályok után következhetnek. Ha a jogforrást jogalkotói hatáskörnek
értjük, ugyanez a helyzet. Az a jogalkotó testület, amely önkormányzati rendeletet alkothat, a
jogalkotói hierarchia legalsó fokán áll.
Az önkormányzati rendelet jellegzetes tulajdonsága érvényessége ill. hatályossága.
Decentralizált jogalkotásként az az önkormányzat illetékességi területén érvényes ill.
hatályos. Tehát nem országos hatályú, hanem helyi (lokális ill. partikuláris) érvényességű
szabályozás. Az ilyen jogi szabályozás léte is alapvetően alkotmányjogi kérdés, vagyis az
állam alkotmányos rendjének egyik tárgyköre. Alkotmányos lehetőség és ténylegesség nem
feltétlenül ugyanaz. Az önkormányzatiságnak Magyarországon már a rendiség idején nagy
szerepe volt. Lehet, hogy akkor volt a legnagyobb jelentősége, s ahhoz tényleges
rendeletalkotás is tartozott. Az angol önkormányzatiság a klasszikusnak tartott demokrácia
példájaként emlegetett. Tényleges rendeletalkotásuk elenyésző évszázadokon keresztül (igaz,
hogy az angol jog – common law – ma sem „nagyon” kodifikált jog.), s elképzelhető, hogy
helyi

közösségeik érdekeit helyi rendeletalkotásban való elmélyülés nélkül is képesek

gondozni

és érvényesíteni.

3. A helyi jogalkotás lehetőségei

A jogalkotási törvény szerint az önkormányzati rendelet olyan jogszabály, amelyet az
önkormányzat
a) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján a helyi, területi sajátosságoknak
megfelelő részletes szabályok megállapítására,
b) a magasabb szintű jogszabályban nem rendezett társadalmi viszonyok rendezésére
adhat ki.
Rendeletet a képviselő testület alkothat, ezt a hatáskörét nem ruházhatja át másra a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) alapján.

A helyi képviselő testület

rendelete – az Alkotmány és a Jat. előírásainak megfelelően – magasabb szintű jogszabállyal
nem lehet ellentétes.
Magyarországon pillanatnyilag az önkormányzati rendelet a legalacsonyabb szintű
jogszabály, így az nem lehet ellentétes törvénnyel, kormányrendelettel, miniszteri rendelettel.
Más önkormányzat rendeletével elvileg lehet ellentétes, mert az nem számít „magasabb
szintűnek” (az Alkotmány szerint a helyi önkormányzatok alapjogai egyenlőek), továbbá
azzal ellentétes nem is lehet, mert mindegyik csak az önkormányzat illetékességi területén
lehet érvényes és hatályos. Ettől függetlenül, aligha tekinthető jó megoldásnak, ha az
önkormányzati hatáskörben kiadott rendeletek jelentősen különböznek egymástól, azaz ahány
önkormányzat, annyiféle előírás ugyanarról a szabályozási tárgyról. Az ilyesmi nem szolgálja
az állampolgári jogismerés könnyítését, ezért a szabály megtartására is kevésbé lehet
számítani.
Kétféle önkormányzati rendeletalkotás létezik ahhoz képest, hogy a szabályozáshoz (a
rendeletalkotói hatáskör gyakorlásához)
a) konkrét, külön megnevezett felhatalmazás szükséges, vagy
b) az említett külön felhatalmazás szükségtelen, mert a hatáskört a jogalkotást rendező
törvények közvetlenül s általánosan szabályozzák.
Az említett a) esetben külön felhatalmazás kell, a másodikban b) külön felhatalmazás nem
szükséges. E két esettípus elnevezése és értelmezése jelenlegi irodalmunkban többféle. Az a)
pontban

jelzettet

nevezik

másodlagos,

szekunder,

származékos,

végrehajtási,

stb.

jogalkotásnak, míg a b) ponthoz tartozót elsődleges, eredeti, primer, autonóm, stb.
jogalkotásnak. Érdekes elméleti kérdések, mérsékelt gyakorlati jelentőséggel. Gyakorlatilag
az számít, hogy az önkormányzat eleve azért jogosult jogalkotásra, mert közjogi és
közpolitikai autonómia: következésképp mindkét esetben (helyi) autonómiája alapján

jogalkotó, de így jogalkotása is autonóm (akár külön felhatalmazásra, akár általános
jogkörében eljárva alkot rendeletet).
További fontos kérdés, hogy az önkormányzat feladatkörében alkot rendeletet: kivételes, ha
ez egyúttal más alappal is magyarázható. A jogalkotói feladatkör gyakorlása összefüggésben
áll a jogalkalmazói hatáskör gyakorlásával. Önkormányzat rendeletet főleg közigazgatási
feladatkörben alkot, vélhetően túlnyomórészt olyan szabályozási tárgykörökben, amelyek
lényegében célracionálisak, s legfeljebb másodlagosan értékracionálisak.

Időszerű

társadalmi célkitűzésekhez kötődnek országos megítélés szerint, továbbá helyi közösségi
érdekek szerint is.
Nem alkot rendeletet önkormányzat országos jelentőségű, vagy megítélhetőségű kérdésben: a
szabályozás tárgya meghatározó itt, s nem a szabályozás érvényessége és hatálya. A
feladatkör fontosabb mint első rátekintésre látszik. Az önkormányzatok feladatkörét
általánosan törvény állapítja meg, majd különösen további törvények bővíthetik.

Az

önkormányzatok feladatkörének mindenkori meghatározásával a törvények pontosítják,
meghatározzák, korlátozzák mindazokat a tárgyköröket, amelyekben önkormányzati
rendeletalkotásnak lehet helye.
Az önkormányzatok feladatkörét alapjaiban és általánosan az alkotmányjog ill. tágabban a
közjog állapítja meg. Normatív értelemben pl. az Alkotmány, az önkormányzati törvény, stb.
A területi önkormányzatoknak nincs lehetőségük arra, hogy törvényektől és országos hatályú
rendeletektől függetlenül, általánosan szabályozzák, határozzák meg feladataikat s az annak
ellátásához szükséges

hatásköröket. Ennek megfelelően az önkormányzatok jogalkotási

lehetősége erősen behatárolt, s a legkevésbé sem „önjogosítás”: valamennyi jogosítottságuk
törvényen – esetleg törvényre visszavezethető – országos érvényű jogi szabályozáson
(hatáskör, feladatkör, felhatalmazás) alapul.
A hatályos jog szerint a helyi jogalkotás lehetőségei többfélék. A hatáskört és (feladatkört)
általánosan írja le az Alkotmány, a Jat., az Ötv. Ezek nem határozzák meg pontosan vagy
részletezően azt, hogy az önkormányzati rendeletalkotásnak milyen tárgyai lennének,
legfeljebb néhány jellegzetest említenek meg. (Az Ötv. a maga 110-nél több §-ával sok
mindenről rendelkezik. Közöttük az önkormányzati jogalkotás nem tűnik lényegesnek:
néhány mondat utal arra).

Pontos és részletes hatásköri szabályok a különféle más törvényekben foglalt felhatalmazások.
Jóval több található, mint amennyire számítani szoktak. Előítéletek szerint ezek „végrehajtási
szabályok”, amelyek valamely törvény alkalmazásának részleteit rendezhetik. Vannak ilyen
megoldások is. Önkormányzati rendeletalkotásra adható olyan felhatalmazás is, amely
nyilvánvalóan nem egy törvény végrehajtásának adminisztrációját rendezi, hanem pl. önálló –
értékracionális tartalmú – helyi szabályozást tesz lehetővé. Ilyen pl. a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. tv.,

amely felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy magatartásokat

szabálysértésnek nyilváníthassanak. Ez olyan felhatalmazás, amellyel az önkormányzat nem
köteles élni. Más felhatalmazások nemcsak jogosítanak, hanem egyúttal köteleznek is, vagyis
az önkormányzat köteles végrehajtási szabályt alkotni.
Meglehetősen nehéz lenne tételes felsorolást összeállítani arról, hogy pillanatnyilag az
önkormányzatok milyen témákról vagy tárgyakban alkothatnak rendeletet; még az sem lenne
könnyű, hogy miről kell rendeletet alkotniuk. Más kérdés az, hogy az önkormányzatok eddig
miről adtak ki rendeletet, amely hatályos. Az „elektronikus adatbázis”-ból erről ismeretek
szerezhetők. Az így nyerhető adat bizonyára tanúságos, de nem tan(tétel).
Az önkormányzati szabályozás (és nem – szabályozás) lehetőségeit árnyalják azok a
lehetséges megoldások, amelyek a „helyi közösség” számára „köz-” valamint „publikus” –
létesítmények működtetését, efféle feladatokat, stb. nem közjogi, hanem magánjogi (polgári
jogi) alapon oldanak meg. Ha magánjogi jogi személy működtet közüzemet, amelynek részei
az önkormányzat kezében vannak (pl. vízellátás, szemétgyűjtés), közjogi ill. magánjogi
megoldások is lehetségesek. A „közigazgatási magánjog” képes szerződéssel rendezni azt,
ami közjogilag rendelettel lenne szabályozható. Elképzelhető, hogy a helyi jogalkotás
lehetőségeinél határozottabbak, jellegzetesebbek annak korlátai.

4. A helyi jogalkotás korlátai
A helyi jogalkotásról lényegesen kevesebb jogászi összeállítás található, mint a jogalkotásról
általánosan. Ráadásul részleteikben jelentősen különböznek egymástól. Ezekre a jelen

összefoglalás nem térhet ki, annak ellenére, hogy némelyikük cáfolata igazán helyénvaló
lenne.
Az önkormányzati rendeletalkotás általános lehetőségei és korlátai egyaránt a hatályos jogban
foglaltak, s abból ismerhetők meg. Úgy tartják, hogy a jog szabályait mindenki tartozik
ismerni: a jogszabály ismeretének hiánya senkit sem mentesít jogellenes magatartásának jogi
következményei alól. Ennek – a legalább kétezer éves jogelvnek – a mintájára elvárható az is,
hogy a jogalkotásra jogosult is ismerje a hatályos jogot. Nem kivétel az önkormányzati
jogalkotás sem. Miként a jogalkalmazó hatóság eleve csak a hatályos jogot alkalmazza s
ismeri azt, a jogalkotásra jogosult is a hatályos jog ismeretében alakítja azt, vagy hagyja
változatlanul.
Az önkormányzati rendeletalkotáshoz hatáskörrel rendelkezők – a képviselő testület tagjai és
a polgármester – nem kötelező, hogy jogászok, s kiváltképp gyakorló jogászok, legyenek.
Nemcsak az országos-, de a helyi jogalkotásban is elválik egymástól a jogszabály alkotására
jogosult ill. jogosultak személye azoktól, akik a jogszabály tervezetét elkészítik. Ez ma önálló
mesterség, az önkormányzatoknál rendszerint a jegyző dolga. Polgármestereket, s a képviselő
testület tagjait indokolatlan jogszabály-szerkesztési műveletekre kiképezni, mert nem ez a
feladatuk. A „megrendelő”, az „igénypontokat meghatározó” szerepében járnak el, amikor
valamely tárgykörben rendelet kiadását tartják szükségesnek, s akkor is, amikor az elkészített
tervezetet megvizsgálják. Valószínű, hogy nem tudnának akár egyetlen komolyabb rendeletet
sem megszövegezni, ám csaknem biztos az, hogy tudniuk kell egy előterjesztésről, hogy
annak tárgyában rendelet kiadható-e, s ha igen, az elkészített tervezet tartalmilag megfelelő-e,
s alakilag legalább hasonlít-e egy önkormányzati rendeletre.
A rendeletalkotás korlátai nyilvánvalóan e jogalkotás ellenében számítanak. Ami itt
fölsorolható, szinte egyaránt magától értetődő. Néhányat mégis célszerű közülük
megemlíteni.


Az önkormányzati szabályozás kizárólag helyi hatályú lehet. Ami országos hatályú
szabályozást igényel, azt nem kell helyileg szabályozni, esetleg akkor sem, ha az
országos hatályú szabályozás pillanatnyilag még hiányzik.



Ha az országos és a helyi érdek lényegesen nem különbözik, a helyi hatályú
szabályozás fölösleges.



Amiről jogszabály országos hatállyal rendelkezik, ugyanarról helyi szabályozás
ugyanúgy nem rendelkezhet pl. törvény ill. kormányrendelet szövegét célszerűtlen
megismételni önkormányzati rendeletben. A helyi szabályozás érdemi eltérésére
törvény adhat felhatalmazást.



Alacsonyabb szintű jogi szabályozás magasabb szintűvel nem lehet ellentétes
tartalmú.



A jogszabályok hierarchiája hatásköröknek a rendezettsége ragrendben, de nem
szabályozási tárgyak szerint is föltétlenül. Minden jogalkotó feladatkörében és
hatáskörében alkot jogszabályt. A feladatkör túllépése eleve jogalkotási hiba.



Önkormányzati rendeletek sem lehetnek visszaható hatályúak.

Nálunk magától értetődő szabály a jogszabályi hierarchia tétele: alacsonyabb szintű
jogszabály

magasabb

szintűvel

nem

lehet

ellentétes.

Eredménye

rendesen

a

magasabbszintűvel ellentétes alacsonyabb szintűnek az érvénytelensége. Ugyanez a szabály
„fordítva” nem alkalmazható, már azért sem, mert ahhoz egy másik szabály alkalmazása
volna indokolt, a hatáskör túllépése (ultra vires). Közjogunkban ez kevésbé kidolgozott. Az
önmagában vett „magasabb szintű” szabályozás meghatározó szerepe ugyanis meghatározó
tartalom. Magasabb szintű jogszabályi rendelkezéssel szemben alacsonyabb szabályozási
szinten semmi sem érvényesíthető. Vagyis, valamely társadalmi viszonyt szabályozhat
törvény, s kimerítő részletességgel. Ebben az esetben további jogszabályok kiadása
szükségtelen

és

indokolatlan.

Ugyanezt

rendezheti

törvény

nagyvonalúbban:

részletszabályozási helyzettípusokat hagyva meg alacsonyabb szintű jogi rendezésnek
(szabályozni lehet még kormányrendelettel, miniszteri rendelettel, önkormányzati rendelettel).
Az időbeliség tulajdonképpen nem számít, csak a hierarchia. (Ismert régi jogelv, hogy a
későbbi jogszabály lerontja a korábbi érvényességét. Ezt a Jat. nem írja elő, hatályos
jogunknak nem szabálya.) Ebben az értelemben egyetlen kérdés, hogy milyen jogalkotási
hierarchikus

rendben

szabályoznak egymástól

eltérően a szabályozási

hatáskörrel

rendelkezők. Nem az a kérdés, hogy ki helyezhet hatályon kívül milyen jogszabályt, hanem
az, hogy milyen jogszabály nem lehet tartalmilag ellentétes más jogszabályokkal. A
jogszabályi hierarchia nem a hatályon kívüli helyezés hatáskörének a kérdése.

Elvileg

egyébként jogszabályt az helyezhet hatályon kívül, aki azt alkotta. Más jogalkotó csak
rendelkezik arról pl. hogy mi jogszabály most. S ha azzal ellentétes – alacsonyabb szintű –

jogszabályok lennének hatályosak, azon igazítania nem a magasabb szintű jogalkotónak kell,
hanem ugyanannak, aki az így időszerűtlenné vált szabályt megalkotta. Ez kötelezettsége,
azon az alapon, hogy alacsonyabb szintű jogszabály magasabb szintűvel nem lehet ellentétes
tartalmú.
Ugyanebből nem vezethető le az önkormányzati jogalkotó „eleve adott” szabályozási
lehetősége pl. olyan tárgykörben sem, amely „helyi érdeket” jelenthet. Ehhez a „hatáskörelvonás” lenne szükséges. Magyarországon jelenleg nem számít hatáskör-elvonásnak az, ha
valamely szabályozási tárgyban törvény, kormányrendelet és esetleg miniszteri rendelet is
szabályoz, ahhoz csak olyan rendelkezés tartozhat, ami az említettekkel megegyező tartalmú
(ezért külön kimondása szükségtelen). Vagyis önkormányzati szabályozási tárgykörökben a
magasabb szintű szabályozás feleslegessé teheti („elszabályozhatja”) az önkormányzati
rendelkezési lehetőséget. Országos szabályozással – e közjogi feltételek mellett – az
önkormányzati jogi szabályozás korlátozható, akár jelentéktelenné esetleg mellőzhetővé is
tehető.

Ellenőrző kérdések
1. Mi az önkormányzati rendeletalkotás elvi alapja?
2. Mi az állami hierarchia és a decentralizáció kapcsolata?
3. Melyek a helyi jogalkotás lehetőségei?
4. Melyek a helyi jogalkotás korlátai?
5. Miben áll a hatáskör túllépése a jogszabályok hierarchiájában?

IV. A RENDELETALKOTÁS FOLYAMATA

1. A rendeletalkotás elhatározása. Az „ötletszerű” jogalkotás elkerülésének
lehetőségei, technikái
A jogalkotói szándék mögött valóban reális társadalmi szükséglet, kiérlelt jogpolitikai
célkitűzésnek kell állnia. Ezért nem mindegy, milyen módon, milyen szakmai megfontolásokat
alapul véve indul egy-egy társadalmi viszony jogi szabályozása. Ez közvetlenül is felveti az
előzetes szakmai-szükségességi vizsgálat elvégzésének a fontosságát, amely főképpen
szakmai oldalról ad választ arra a kérdésre, hogy a tervezett szabályozásra valóban szükség
van-e, vagy az elérni kívánt cél más – a jogalkotáson kívüli – eszközzel is elérhető. Ez a
vizsgálat gyakorlati (éspedig szándékoltan bürokratikus) akadályt emel az indokolatlan
jogalkotói szándékok elé: olyan előzetes szűrőt jelent ugyanis, amely normális funkcionálása
esetén nem engedi átcsúszni a kellőképpen ki nem érlelt ötleteket, reményeket és vágyakat.
Mikor és ki végezze el a szükségességi vizsgálatokat? Még a tervezett szabályozás előtt kell
sort keríteni az előzetes felmérésekre, éspedig olyan időpontban, amikor még elegendő idő áll
rendelkezésre a szükségesnek mutatkozó korrekciók elvégzésére.
A „ki” kérdés címzettje pedig az, aki az indítványozott rendelet tervezetének elkészítésére
kötelezett vagy kötelezhető. Erre vonatkozóan az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzata, illetőleg a jogalkotás felől állást foglaló képviselő-testületi döntés tartalmazhat
közelebbi támpontokat.
Szükséges,

hogy az

önkormányzat

–

működésének

alapját

jelentő

legfontosabb

önkormányzati rendelet, a – szervezeti és működési szabályzat is összefoglalja azokat a főbb
teendőket, amelyeket a helyi jogszabályalkotásban résztvevő szerveknek tekintetbe kell
venniük. Melyek is ezek?
1) A képviselő-testület az önkormányzati törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján – annak végrehajtására – önkormányzati
rendeletet alkot.
2) Az Ötv. értelmében kötelező rendeletet alkotni a következő ügyekben:
a) a szervezeti és működési szabályzatról [Ötv. 18. § (1) bekezdése]
b) a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjainak, a tanácsnoknak
– törvény keretei között történő – tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról
[Ötv. 20. § (2) bekezdése]
c) bizottság részére történő hatósági jogkör megállapításáról [Ötv. 23. § (2) bekezdése]
(Megjegyzés: Nem csupán az önkormányzati hatósági jogkör bizottság részére történő
megállapítása kíván rendeleti formát, hanem bármilyen önkormányzati hatósági ügyet
csak ezzel a formával lehet keletkeztetni!)
d) településrészi önkormányzat létrehozása esetén rendeleti szabályozás szükséges (nem
kell külön rendelet, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben kell
szabályozni!) [Ötv. 28. § (1) bekezdése]
e) településrészi önkormányzat részére történő hatáskör-átruházáskor [Ötv. 28. § (2)
bekezdése]
f) a helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeinek, eljárási rendjének a
megállapításáról [Ötv. 50. § (2) bekezdése]
g) a helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya vagy vagyonrésze elidegenítéséről,
megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más célú hasznosításáról
[Ötv. 80. § (2) bekezdése]
3) A rendeletalkotási eljárás – szervezeti és működési szabályzatban szabályozandó – főbb
szabályai
a) A rendeletalkotás kezdeményezése
 A

jogszabályokban

meghatározottakon

túl

a

helyi

sajátosságoknak

megfelelően szabályozandó a kezdeményezők további lehetséges köre,
személye.
b) A rendelettervezet elkészítése Pl.:
 A képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek
előkészítésénél – elveket, szempontokat állapíthat meg.
 A tervezetet a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett munkatársai
(osztálya, irodája) készíti el. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy

szerint illetékes önkormányzati bizottság, sőt külső szakértő is. Szakértő
bevonására a jegyző tesz javaslatot.
 A polgármesteri hivatal (jegyző) akkor is köteles részt venni az előkészítésben,
ha a tervezetet a bizottság, ideiglenes bizottság, illetőleg szakértő készíti el.
c) A rendelettervezet véleményezése Pl.:
 Az önkormányzati rendeletek előkészítése során széleskörű elemzésből kell
kiindulni. Ennek elsődleges forrásai:


a

szabályozandó

tárgy

szerint

érintett

szervek,

szakemberek

véleménye,


lakossági közvélemény-kutatás.

 A tervezetet – a jegyző véleményével együtt – megvitatás céljából a tárgy
szerint érintett bizottság elé kell terjeszteni. Erre az ülésre szükség szerint más
külső szakembereket is meg kell hívni.


A polgármester – a jegyző véleményének meghallgatása után – egyes
rendelettervezeteket az érdemi vita előtt közmeghallgatásra bocsát, vagy
például a polgárok gyűlésére.



A lakosság széles rétegeinek jogait, kötelességeit érintő önkormányzati
rendeletek tervezeteit legalább … napig közszemlére lehet bocsátani,
amelynek megtörténtéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni
kell.

d) A rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztése és elfogadása Pl.:


A jegyző (illetve más előterjesztő) az előkészítést és véleményezést követően a
rendelettervezetet indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.
Egyidejűleg

tájékoztatja

a

képviselő-testületet

az

előkészítés

és

véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi
javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira.


Azon tárgyköröknek a meghatározása, ahol a rendeletalkotás kétfordulós
eljárásban történik.



A rendelettervezet tárgyalásának menete, a módosító javaslatok tárgyalásának
módja.



Az önkormányzati rendelet megjelölésének meghatározása: az önkormányzati
rendeleteket évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, és
fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően zárójelben a kihirdetés

hónapját (római számmal) és napját (arab számmal) kell feltüntetni. A
megjelölés

magában

foglalja

az

önkormányzat

megnevezését,

az

önkormányzati rendelet elnevezést, az önkormányzati rendelet címét.
e) „Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a
helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki
kell hirdetni.”[Ötv. 16. § (2) bekezdése] Ennek megfelelően rendelkezni kell a
szervezeti és működési szabályzatban, hogy


ahol az önkormányzatnak van hivatalos lapja; ott a kihirdetés abban történik; a
kihirdetés időpontjaként a hivatalos lap megjelenésének hónapját és napját kell
feltüntetni;



ahol az önkormányzatnak nincs hivatalos lapja, ott az önkormányzati
rendeletet – teljes terjedelmében – a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztve kell kihirdetni. Hirdetésre szolgáló egyéb helyeken

–

hirdetőoszlop, hirdetőtábla, fal stb. – a közzététel történhet plakát (falragasz)
formájában is.
f) Az önkormányzati rendeletek végrehajtása és hatályosulása Pl.:


Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek – a polgármester
indítványára – tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről, és a fontosabb
tapasztalatokról.



A képviselő-testület előtti beszámoltatásnak része a szakterületet érintő
rendelet végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés is. Egyes rendeletek
hatályosulásának ellenőrzését a képviselő-testület bizottság vagy tanácsok
hatáskörébe utalhatja.



A jegyző … évenként gondoskodik a hatályos önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról. Ennek eredményeiről előterjesztést készít a képviselőtestület számára. (Megjegyzés: Ettől független a jegyzőnek az a kötelessége,
hogy jogszabályi változás esetén köteles kezdeményezni a helyi rendelet
módosítását.)



A jegyző köteles a hatályos rendeletek jegyzékét – a szabályzat függelékeként
– naprakész állapotban vezetni.

A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet meghatározó az
önkormányzat és szervei működésének szempontjából, hisz a mindennapokban ez a

képviselő-testület által az egyik legtöbbet használt jogszabály. Másik ilyen kiemelkedő
jelentőségű önkormányzati rendelet a költségvetési rendelet, amely megalkotásának
(előkészítés, tárgyalás, elfogadás) rendjét külön is indokolt szabályozni a szervezeti és
működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben. Az önkormányzat vagyonával
történő gazdálkodás szabályait tartalmazza az ún. vagyonrendelet, illetve a lakások és nem
lakás céljáró szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló ún. lakásrendelet,
amelyek jelentősége meghatározó az önkormányzat működésével és vagyongazdálkodásával
kapcsolatban.

2. A rendeletalkotás kezdeményezése
A rendeletalkotásra irányuló indítvány a leggyakrabban:
a) törvényből,
b) helyi testületi (képviselői) indítványból,
c) jogalkalmazói kezdeményezésből származik.
A törvényben adott felhatalmazás utasítás-formát is ölthet, amelytől éppen azért nem térhet el
a képviselő-testület. (Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény például „szabályozási feladatokat” ír elő a képviselő-testületnek,
amelynek köteles eleget tenni.) Előfordulhat azonban az is, hogy a felhatalmazás csupán a
helyi rendeleti jogalkotás lehetőségét nyitja meg. (Ezt teszi a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a „Környezetvédelmi Alap” létrehozására való
utalásával.)
A rendeletalkotás kezdeményezésénél fontos kérdés az is, milyen muníciót, milyen
iránymutatást kapnak a tervezet elkészítésére kötelezettek.
Ez az „útravaló” részben „politikai”, részben „szakmai” tartalmú.
A politika (értelemszerűen a helyi politika is) hat az önkormányzati rendeletalkotásra. Ez
természetes velejárója a többpártrendszeren nyugvó polgári demokráciának, ugyanakkor
bizonyos veszélyek, amelyek a normális kapcsolattartás ellenében hatnak:
a) A helyi jogalkotás folyamatában is (hasonlóképpen a törvényalkotáshoz) az
indokoltnál gyakrabban zavarnak be politikai megfontolások, amelyek igen sokszor

szemben állnak a jogi szempontokkal és követelményekkel. Mindez függvénye az
adott képviselő-testület belső politikai viszonyainak, nemkülönben a helyi politikai
kultúra állapotának.
b) Az előbbiek egyenes folyományaként: a szakmai problémák átpolitizálása is
(legalábbis bizonyos település-nagyságon felül) egyik jellemzőjévé vált a helyi
jogszabályalkotásnak. (Persze a szabályozás tárgya e tekintetben döntő jelentőségű!)
c) A települési képviselők sokszor összekeverik a pártpolitikát a kommunális (városközség) politikával, szűklátókörük miatt nehezen tudnak megszabadulni a szorosan
vett pártelkötelezettségeiktől; s mindez komoly gátló tényezője egy korrekt helyi
jogalkotási gyakorlat kialakulásának.
Abból kell kiindulnunk, hogy valóban a politikai-hatalmi szférában éppen kialakult (helyi)
hatalmi konstellációk jegyében dől el, hogy végül is milyen tartalmú döntés születik. Ezeket
a politikai premisszákat azonban egyértelműen meg kell fogalmazni és a jogalkotó
tudomására kell hozni. Aki normát ír, annak ugyanis tudnia kell, hogy milyen célokat szolgál
az általa írt norma. Ha a cél nem világos, a norma sem lesz az. A célmeghatározás pedig a
képviselő-testülettől követelhető meg.
Az önkormányzati rendeletalkotás politikai (testületi) feltételezettségét továbbá abból a
szempontból is végig kell gondolni, hogy a helyi politikai elvárásokat integráló testületeknél
mindig olyan döntések születnek-e, az önkormányzati rendeletalkotás számára olyan célokat
jelölnek-e ki, amelyek jogi formába öltöztethetők és megvalósíthatók. A probléma itt is az,
hogy a jogi szabályozást befolyásoló testületi (ha tetszik: politikai) döntéseket nem mindig
ellenőrzik a jogérvényesíthetőség szempontjából. Márpedig kétségkívül igaz az a tétel, hogy
fegyelmezett jogi formulákat csak világos testületi (politikai) döntések eredményezhetnek.

3. A rendelettervezet elkészítésére kötelezett szervezet
A tervezet elkészítését meg kell előznie az előkészítő (abban közreműködő) szervezet
meghatározásának. Ez – a fentieken túlmenően – elsősorban az alábbiakban való
állásfoglalást igényli:
a) Ki legyen az előkészítő szervezet irányítója (Ki lesz a tervezet elkészítéséért személyesen
felelős?

b) Kik vegyenek részt a rendelet tervezetének a kidolgozásában?
c) Kik legyenek a véleményezők?
d) Szükséges-e egyéb közreműködők igénybevétele, s ha igen, úgy kiket kell bevonni a
tervezet előkészítésébe?
Alapvetően abból kell kiindulni, hogy az önkormányzati rendelet tárgya határozza meg az
előkészítő szervezetet is. (Ez azonban egyetlen fázisban sem teszi mellőzhetővé a jegyzőt,
illetőleg a téma szerint érintett szakmai szervet.)
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy előkészítő szervezet létrehozása – mivel erre
jogszabályi kötelező előírás nincs – általában ad-hoc jelleggel csak a nagyobb
önkormányzatoknál fordul elő. Általában a jegyző az, akire az önkormányzati rendelet
tervezetének elkészítése hárul, amelyben a polgármesteri hivatal/körjegyzőség munkatársai
segít(het)ik ez irányú munkáját.

4. A rendelet-tervezet véleményezése
A véleményezés alapvető célja az, hogy megállapítható legyen:
a) Alkalmas-e az előterjesztés a megalapozott döntéshozatalhoz?
b) Tartalmazza-e a tervezet a döntéshez szükséges információkat?
c) Helyt ad-e a megindokolt eltérő álláspontoknak?
d) Reális szabályozási alternatívákat vázol-e fel?
Kik vesznek részt a véleményezésben?
Mindazok, akik a rendelet tárgya szerint hasznosítható elemekkel képesek gazdagítani a
tervezet tartalmát. Itt ismét a tervezet tárgya a döntő, amely más-más súllyal kívánja meg a
jogalkalmazók, a lakosság, valamint a tudományos közvélemény hordozóinak bekapcsolását.
Ami a szakmai-jogalkalmazói komponenst illeti, sajnos még mindig helytállóak Szijjártó
Károlynak a Magyar Jog 1977. évi 2. számában megfogalmazott gondolatai: „(…)
jogszabályaink azért nem tükrözik vissza minden esetben a velük szemben támasztott
követelményeket, mivel a fejlődés ellenére még ma sem ritka jelenség, hogy a legilletékesebb

jogászok jelentős része sincs abban a helyzetben, hogy megjegyzését, egyetértő vagy kritikai
észrevételeit már a jogszabály (döntés) előtt is megfogalmazhassa.”
Ma túlsúlyos teher hárul a jegyzőre, aki végső soron egyedül áll helyt az összes felmerülő
szakmai kérdés tekintetében. [Ők is sokszor csak „rutinból” jogalkotók, hiszen a közelmúltig
számukra Magyarországon semmiféle kodifikátor-képzés nem volt. Jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folyik helyi jogszabályszerkesztő
posztgraduális képzés (bővebb információ: www.law.pte.hu honlapon a „Továbbképzések”
címszó alatt).]
Itt is a jogalkotási törvény igazíthat el bennünket, amely szerint a jogalkalmazó szerveket, a
társadalmi szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket be kell vonni az olyan jogszabályok
tervezeteinek az előkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és védett érdeket, illetőleg
társadalmi viszonyokat érintik. Erre elsősorban az ún. szakmai viták szolgálnak; ezeknek
azonban az önkormányzati rendeletek esetében meglehetősen szűk az alkalmazási körük.
Fontos érdekek fűződnek ahhoz is, hogy egyes helyi rendeletek tervezeteiről az állampolgárok
is véleményt formálhassanak. Hangsúlyozandó tehát: nem lenne szerencsés, ha valamennyi
rendelet-tervezetnél erőltetnénk a lakossági megmérettetést. Azoknak a rendeleteknek az
esetében azonban ez feltétlenül kívánatos, amelyek – tárgyuk szerint – az állampolgárok
viszonylag széles körére vonatkozóan állapítanak meg jogokat, illetőleg írnak elő
kötelezettségeket. Mindez az önkormányzás alapelvéből is egyenesen következik.
A társadalmi véleményeztetés (korábban: társadalmi vita) legfőbb formája, amikor a
választópolgárok széles köre nyilvánít véleményt. A közvélemény felmérésének másik
formája az ún. rétegvita. Ezen a lakosságnak főként az a rétege vesz részt, amely a jogi
szabályozás tárgya szerint elsősorban érintett.
A tervszerűségnek itt is jelentősége van, amellyel összefüggésben:
a) időben el kell dönteni, hogy a tervezet tárgya szerint milyen mértékben szükséges a
társadalmi nyilvánosság biztosítása;
b) meg kell határozni a társadalmi megmérettetés formáit és fórumait;
c) úgy kell meghatározni az időpontokat, hogy a megfogalmazandó vélemények
érdemben valóban figyelembe vehetők legyenek.

Sajátos formája lehet a lakossági véleményeztetésnek a tervezetek meghatározott időre (15
vagy 30 nap) történő közszemlére tétele. A közszemlére tétel történhet hagyományos és/vagy
elektronikus úton.
A polgármester – a jegyző véleményének meghallgatása után – egyes rendelettervezeteket –
még az érdemi vita előtt – közmeghallgatásra bocsáthat. Ezek általában a szélesebb lakossági
kört érintő rendelettervezetek (például költségvetés megállapítása; részletes rendezési terv
helyi építési előírásai; önkormányzati vagyonhasznosítás rendje; állattartás helyi szabályai;
helyi szociális támogatási formák).

5. A rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztése, elfogadása és
kihirdetése
A tervezet elkészítésére kötelezett szervezet (vagy személy) elkészíti az önkormányzati
rendelet tervezetét és a tervezet mellé az írásos előterjesztést.
Az előterjesztés tartalmazza:
a) az önkormányzati rendeletalkotás szükségességét, a konkrét indokokat;
b) a helyi rendelet által elérni kívánt célt;
c) a tervezett szabályozási megoldások indokait; (Bizonyos esetekben komoly meggyőző
erőt jelenthet az általános és részletes indokolás tervezethez csatolása is.)
d) az önkormányzati rendelet előkészítésében részt vett szervek és személyek
megjelölését;
e) az elhangzott fontosabb javaslatokat (a felvetett, de elutasított indítványokat is, az
elutasítás indokaival együtt.)
Bizonyos esetekben a rendelet elfogadása két fordulóban történik. (A magyar gyakorlat
szerint így történik a költségvetési rendeletek elfogadása. Nincs azonban semmi akadálya
annak, hogy a képviselő-testület más helyi rendeletek esetében is a kétfordulós tárgyalást
kösse ki a szervezeti és működési szabályzatában.)
A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg, azt a polgármester és a jegyző
írják alá.

Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg (ennek
hiányában) a helyben szokásos módon kell kihirdetni. (A kihirdetésről bővebben lásd a „II. A
jogszabályok érvényessége és hatályossága az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében” c.
fejezetben.)

6. Az önkormányzati rendelet hatályosulásának vizsgálata
A jogi szabályozás (így az önkormányzati is) csak akkor érheti el a célját, ha annak tartalma
képes érdemben befolyásolni a társadalmi viszonyok alakulását, ha azt a jogalkalmazó
szervek a jogvégrehajtás során maradéktalanul alkalmazzák. Erre figyelemmel szükség van
az önkormányzati rendeletek hatályosulásának időszakonkénti, intézményesített vizsgálatára
is. A jogalkotási törvény szerint a jogalkotó, a jogalkalmazó szerveknek figyelemmel kell
kísérniük a jogszabályok alkalmazásának hatását, fel kell tárniuk az érvényre juttatásukat
gátló körülményeket, és a tapasztalatokat a jogalkotásban is hasznosítani kell.
Általános tapasztalat, hogy az önkormányzati rendelet megalkotásával „befejeződik” a helyi
jogalkotás; hiányzik a végrehajtásról történő beszámoltatás, a rendelet hatályosulásának
vizsgálata. Az ezirányú vizsgálat nem csak a polgármester vagy a jegyző beszámoltatásával
történhet meg, hanem például jó alkalom arra a rendelettel érintett intézmény működéséről
szóló intézményi beszámoló is, amelyből kitűnhetnek a szabályozás jó és rossz oldalai.

Ellenőrző kérdések
1. Milyen szakaszokból áll az önkormányzati rendeletalkotás folyamata?
2. Milyen főbb teendőket kell szabályozni a rendeletalkotással kapcsolatban a szervezeti
és működési szabályzatban?
3. Miért van szükség az előzetes szükségességi vizsgálatra a rendeletalkotás
folyamatában?
4. Melyek a rendelet-tervezet véleményeztetésének alapvető céljai?
5. Kiket kell bevonni a rendelet-tervezet véleményeztetésébe?
6. Mit kell tartalmazni a rendelet-tervezethez csatolt képviselő-testületi előterjesztésnek?

7. Miért szükséges az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálata?

Feladat
Az önkormányzati rendelet esetében a kezdeményezéstől annak kihirdetéséig terjedő
feladatok ütemezéséről készítsen egy feladattervet! Röviden, két-három mondatban indokolja
az egyes feladatok ütemezését!
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1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
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és

V. A JOGALKOTÁS FONTSOABB ELVI KÖVETELMÉNYEI

1. A belső jogalkotási eljárás1
Az előző fejezetben láttuk, miként zajlik a rendeletalkotás „külső” folyamata, azaz a rendelet
kezdeményezésétől kezdve hogyan jön létre egy önkormányzati rendelet. A továbbiakban a
„belső” jogalkotási eljárást tekintjük át, vagyis azt, hogy milyen logikai lépcsőkön keresztül
születik meg a jogalkotói döntés.
Kiemelendő, hogy a gyakorlatban a két folyamatot természetesen nem lehet mereven
elkülöníteni, hiszen egy rendelet megalkotása során a külső és a belső jogalkotási eljárás
követelményeinek egyszerre kell megfelelni.
A belső jogalkotási eljárás – ahogyan azt részben az előbbi fejezetben láttuk – az alábbi
szakaszokra tagolható:
1. A jogalkotási probléma felismerése és definiálása képezi az első fázist. A jogalkotó
azt észleli, hogy a tényleges helyzet – valamilyen oknál fogva – nem felel meg a
kívánatos állapotoknak. Így pl. az önkormányzat szembesül azzal, hogy a városban
aggasztó módon elszaporodtak a falfirkák.
2. A kiindulási helyzet elemzése során arra keressük választ, hogy mi a tulajdonképpeni
jogalkotási probléma lényege. Szisztematikus információszerzés során képet kell
nyerni a (jelenlegi) kiindulási helyzetről, hiszen az alapállapotok teljes körű ismerete
nélkülözhetetlen a hatékony szabályozáshoz. A falfirkás példánál maradva: az
önkormányzatnak fel kell mérnie a falfirkák számát, növekedési arányát, az általuk
okozott kárt, a „legfertőzöttebb” körzeteket stb.
3. Az okok elemzése során a legkülönbözőbb tényezőket kell számba venni: emberi
magatartások, társadalmi, gazdasági és tudományos fejlődés, új technikai problémák
stb. Vizsgálni kell, hogy mely okok váltották ki a problémát és mennyiben
szüntethetőek meg ezek az okok. A jogalkotás ezen fázisában (is) fel kell tenni a
kérdést: az okok ismeretében az adott probléma megoldása valóban jogi szabályozást
igényel-e? A jogi szabályozás mindenhatóságába vetett hit gyakran elfeledteti, hogy
1
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egy adott probléma más módon is kezelhető, pl. a civil önszabályozás előtérbe
helyezésével, társadalmi felvilágosítással stb.
4. A jogszabály céljainak meghatározása és értékelése jelenti a következő szakaszt. A
célok megállapítása a szabályozással elérni kívánt állapot konkrét bemutatásaként
fogható fel, azaz a jogalkotónak egyértelműen ki kell jelölni a szabályozás céljait. A
példánk esetében így el kell dönteni, hogy a jogalkotó a szabályozástól mit vár el: a
meglevő falfirkák eltávolítását, a későbbi falfirkák megakadályozását stb.
5. A szabályozási alternatívák kidolgozása már a jogszabályszerkesztők feladata.
Fontos, hogy minden szóba jöhető szabályozási alternatíva vizsgálatra kerüljön.
Elképzelhető, hogy a falfirkák visszaszorítása úgy történik, hogy az önkormányzat
támogatást biztosít a firkál eltávolításához. Egy másik alternatíva lehet pl. a
polgárőrség megerősítése.
6. Ezek után az alternatív lehetőségek értékelése következik: meg kell vizsgálni, hogy
az egyes variációk mennyiben alkalmasak a jogszabályi cél elérésére. A jogalkotás
ezen fázisában célszerű a hatásvizsgálat elvégzése (lásd a 3.2. pontot), amely
megkönnyíti a döntéshozó helyzetét.
7. A belső jogalkotási eljárás a jogszabály elfogadásával zárul, amely történhet a
döntéshozók értékrendszere és/vagy érdekpreferenciája alapján.
8. Végezetül nem szabad elfeledkezni az eredmény ellenőrzéséről sem, amely ebben az
esetben a jogszabály hatályosulásának figyelemmel kísérését jelenti.

2. A jogi szaknyelv és a jogszabály megszövegezésének követelményei
A jogalkotási törvény előírja, hogy a jogszabályokat a magyar nyelv szabályainak
megfelelően, világosan és közérthetően kell megszövegezni. További követelményként
említhető meg a szakszerűség, a pontosság és az áttekinthetőség. A gyakorlatban az előbbi
követelményeknek nem mindig könnyű egyszerre megfelelni – erre a legkézenfekvőbb példa
az, amikor a szakszerű és pontos fogalmazás követelménye a közérthetőség rovására megy.

Lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy minél szélesebb egy jogszabály címzettjeinek
köre, annál inkább előtérbe kell helyezni a (köz)érthetőség követelményét.
Az érthetőség követelménye mindenekelőtt az egyszerűséget foglalja magába. Kerülni kell a
szükségtelen szavak és a körülményes kifejezések használatát, ugyanakkor a pontosság
gyakran megkívánja az állampolgárok számára kevésbé közismert, jogi szakszavak
használatát (pl. vélelem, hatályon kívül helyezés). Az érthetőséget segítik a rövid, tömör
mondatok, így kerülni kell a nehézkes és bonyolult, többszörösen összetett mondatok
alkalmazását.
A precizitás – mint az érthetőség következő eleme – azt az elvárást támasztja a jogalkotó felé,
hogy a jogszabályban használt szavak a jogalkotói akaratot minél pontosabban és
egyértelműbben fejezzék ki. A világosság igénye pedig a többértelmű, homályos vagy
ellentmondásos fogalmazásmódot zárja ki.

3. A jogalkotás egyéb szempontjai
3.1. A koherencia
A jogszabály megalkotásakor arra is tekintettel kell lenni, hogy az összhangban legyen a többi
jogszabállyal. Így pl. ha egy önkormányzat módosítja a szervezeti és működési szabályzatát,
szükséges áttekinteni, hogy a többi jogszabályt kell-e módosítani az új hatásköri szabályok
miatt.

3.2. A hatásvizsgálat
A jogalkotás – lényegénél fogva – egyfajta beavatkozást jelent a különböző társadalmigazdasági viszonyokba. Ez a beavatkozás igen sokféle hatással járhat, amelyek közül egyesek
nem magától értetődőek. A(z előzetes) hatásvizsgálat elsődleges célja az, hogy a szabályozás
várható (gazdasági, társadalmi, egészségügyi, környezeti stb.) hatásainak feltérképezésével
megalapozza a jogalkotó döntési helyzetét, és ezzel hozzájáruljon a megalapozottabb
döntéshozatalhoz. Az utólagos hatásvizsgálat ezzel szemben azt kíséri figyelemmel, hogy a
hatályba lépett szabályozás mennyiben érte el célját és ezzel mennyiben volt képes pl. egy

adott társadalmi probléma kezelésére. Az így nyert információk meghatározó jelentőséggel
bírnak a későbbi jogalkotás során (pl. ha módosítani kell az adott jogszabályt).
A hatásvizsgálatnak a hazai jogalkotásban sem központi, sem helyi szinten nincsenek nagy
hagyományai, noha a jogalkotási törvény kifejezetten előírja, hogy a jogszabály megalkotása
előtt elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, illetve meg kell
vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. A gyakorlatban a
hatásvizsgálat – ha a jogalkotó egyáltalán foglalkozik ezzel a kérdéssel – gyakran abban
merül ki, hogy a már elkészült jogszabálytervezethez néhány soros kiegészítést fűznek, amely
nélkülözi a reális számításokat, és mintegy a leendő szabályozás egyoldalú hasznosságát
igazolja.
Az előzetes hatásvizsgálat lényegét jól megvilágítja az étkezési jegyek megadóztatásának
példája. Egy alapos hatásvizsgálat a várhat költségvetési bevételek mellett a szabályozás
további következményeire is rámutat, így pl. a vendéglátóipari vállalkozások forgalmának
visszaesésére, az ebből adódó áfa-kiesésre és elbocsátásokra vagy az étkezési szokások
átalakulásának hatásaira. A kapcsolódó számítások elvégzése után jóval tisztább képet kap a
jogalkotó a szabályozás várható hatásairól.
Megítélésünk szerint a jogi szabályozás hatásvizsgálatának önkormányzati szinten is van
létjogosultsága, így röviden, mintegy gondolatébresztő jelleggel áttekintjük a fontosabb
alapelveket és követelményeket. Mindezek részletesebben megtalálhatóak egy 2006-is
igazságügyi miniszteri tájékoztatóban.
a) realitásszemlélet
A hatásvizsgálat az anyagi, időbeli és munkaerő-ráfordítást tekintve igen különböző
terjedelmű és mélységű lehet. Az erőforrások szűkössége miatt a jogalkotónak nyilvánvalóan
nincs arra lehetősége, hogy a szabályozás minden egyes hatását aprólékosan feltérképezze,
éppen ezért a hatásvizsgálat során szem előtt kell tartani a hatásvizsgálati cél és a
rendelkezésre álló erőforrások egymáshoz való viszonyát. Ennek alapján mindenekelőtt a
legnagyobb hasznosságot magukban rejtő hatásvizsgálatokat javasolt elvégezni, és ezeken
belül is ajánlatos törekedni a leginkább releváns, a döntési helyzet megalapozásában
legnagyobb szerepet játszó szegmensek elemzésére.
b) objektivitás

A hatásvizsgálatnak egyaránt tartalmaznia kell a szabályozás előnyös és előnytelen hatásait,
hiszen csak így biztosítható a jogalkotói döntés megalapozottsága. Mint fentebb említettük,
gyakoriak a jogszabály kizárólag pozitív hatásait bemutató „hatásvizsgálatok”, amelyek
aligha felelnek meg az objektivitás követelményeinek.
c) monetarizálás
Különböző haszon- és költségtényezők összevetésekor előnyös, ha azok valamely közös
dimenzióban (általában pénzben) is kifejezésre kerülnek. Törekedni kell, hogy a szabályozás
költségeit és hasznait is „forintosítsuk”, megkönnyítve ezzel a különböző szabályozási
alternatívák összevethetőségét. Amennyiben ez nem lehetséges, egyéb egzakt mérőszámokat
célszerű használni (pl. elvesztett életévek száma). Kerülni kell viszont a túlzottan homályos,
bizonytalan megállapításokat (pl. „kedvező hatással jár”).
További fontosabb követelmények a hatásvizsgálat során:


indokolt az érdemleges jelentőségű hatások vizsgálatára szorítkozni



kellő súllyal indokolt megjeleníteni a szabályozás nem szándékolt következményeit



előzetes hatásvizsgálatnál indokolt megjelölni az alkalmazott becslések módszerét,
bizonytalanságának tényezőit és mértékét



az értékelés végeredményét ajánlatos (a döntéshozatali fórumon kialakított) egységes
módon megjeleníteni.

Szemléltető jelleggel bemutatunk néhány kérdést, amelyet a hatásvizsgálat módszertanáról
szóló igazságügyi miniszteri tájékoztató is megemlít:
a) gazdasági hatások – Várható-e, hogy a szabályozás…
-

költségvetési kiadásokat tesz szükségessé?

-

megváltoztatja a foglalkoztatottsági szintet?

-

hatással lesz a feketegazdaságra?

-

szervezeti, intézményi reformhoz vezet?

-

sajátos hatást gyakorol a kis- és középvállalkozásokra?

b) környezeti hatások – Várható-e változás a következő tényezők tekintetében?
-

hulladéktermelés- és képződés, újrahasznosítás

-

megújuló és nem megújuló erőforrások felhasználása

-

felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minősége, illetve a vizek igénybevétele

-

levegőminőség

-

talajminőség

-

közlekedés és energiafelhasználás

c) társadalmi és egészségi hatások – Várható-e, hogy a szabályozás…
-

hatást gyakorol az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés kockázatára?

-

befolyásolja a közérdekű szolgáltatások hozzáférhetőségét?

-

hatással lesz az információs és tudás alapú társadalom megvalósulására?

-

befolyásolja a népesség egészségét, beleértve a várható élettartamot és a halálozások,
megbetegedések számát?

-

hatást gyakorol az egészségügyi szolgáltatásokra, beleértve a szolgáltatások
minőségét és hozzáférhetőségét, az egészségügyi szakképzést és a mobilitást?

-

befolyásolja az esélyegyenlőséget?

-

befolyásolja a társadalmi részvételt, a civil aktivitást?

A jogszabály-előkészítés során a kérdéslista számbavétele, valamint az egyes kérdések 0-tól
5-ig terjedő skálán való megválaszolása hatékonyan hozzájárulhat a szabályozás várható
hatásainak körülhatárolásához és ezáltal a minőségi jogalkotáshoz.

3.3. Az alkotmánybírósági és a jogalkalmazói gyakorlat ismerete
Számos olyan önkormányzati rendeletet semmisít meg Alkotmánybíróság, amelynek
alkotmányellenességéről a jogalkotó is meggyőződhetett volna, ha áttekinti a testület
vonatkozó gyakorlatát. Ha egy rendelet bizonyos ok miatt alkotmányellenesnek minősül,
akkor a hasonló hibában szenvedő rendeletek a jövőben is megsemmisítésre kerülnek. Éppen
ezért rendkívül fontos, hogy a jogalkotó tisztában legyen az Alkotmánybíróság
joggyakorlatával, különösen az általa felállított alkotmányossági mércékkel. (Erről
részletesebben lásd a VII. fejezetet.)
A jogalkalmazói gyakorlat (a bíróságok és a közigazgatás) elsősorban a korábbi szabályozás
problematikus pontjaira mutathat rá. Végezetül ki kell emelni, hogy a vonatkozó európai
uniós joganyag ismerete is mellőzhetetlen a jogalkotó számára.

3.4. A dereguláció
A dereguláció a jogi szabályozás terjedelmének visszaszorítását jelenti, amelynek célja a
jogszabályok számának csökkentése, a joganyag egyszerűbbé, átláthatóbbá tétele. A jogalkotó
figyelme ugyanis nem csak a szabályozásra (reguláció) kell hogy kiterjedjen, hanem
gondoskodnia kell arról is, hogy a különböző okokból feleslegessé vált jogszabályoktól,
jogszabályi rendelkezésektől megtisztítsa a jogrendet. A felesleges és/vagy elavult
jogszabályok hatályban tartása egy idő után áttekinthetetlenné tenné a jogrendet, aláásva ezzel
a jogbiztonság követelményét.
A dereguláció két típusa különíthető el. A technikai dereguláció során olyan jogszabályok,
jogszabályi rendelkezések kerülnek hatályon kívül helyezésre, amelyek egyébként sem
alkalmazhatók, joghatást nem váltanak ki. Jelentősége abban áll, hogy áttekinthetőbbé teszi a
jogszabálytömeget. A technikai deregulációra szemléletes példa a módosító jogszabályok
esete. Amennyiben egy önkormányzat hatályon kívül helyezi valamelyik rendeletét,
nyilvánvaló, hogy az ezen rendeletet módosító korábbi rendeletek értelmüket vesztik, hiszen
az alapjogszabály hatályát vesztette. Ilyenkor a módosító jogszabályokat is hatályon kívül kell
helyezni. Az érdemi dereguláció a szabályozási környezetet teszi egyszerűbbé azzal, hogy
egy korábban szabályozott területet kivon a jogi szabályozás alól vagy egyszerűbb
szabályozással váltja fel a korábbit.
A hatékony dereguláció feltételeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:


a minőségi jogalkotás úgy kapcsolódik a deregulációhoz, hogy a megfelelő
színvonalon

megalkotott,

állandó

módosításokra

nem

szoruló

jogszabályok

időtállóságuk folytán lassabban „érnek meg” a deregulációra


egy-egy jogszabály vagy rendelkezés megalkotásakor, módosításakor vagy hatályon
kívül helyezésekor mindig át kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg nem válik-e egy
másik jogszabály vagy rendelkezés okafogyottá



időnként felül kell vizsgálni a hatályos jogrendet és át kell tekinteni, hogy mely
jogszabályok vagy szabályozási tárgykörök deregulálhatóak.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a külső és a belső jogalkotási eljárás között?
2. Mi a különbség az előzetes és az utólagos hatásvizsgálat között?
3. Mi a monetarizálás előnye?
4. A helyi jogalkotás során miért fontos az Alkotmánybíróság joggyakorlatának
ismerete?
5. Mi a dereguláció célja?

Feladat
Az önkormányzat a helyi tömegközlekedés járatainak megritkítását fontolgatja. Vázoljon fel
olyan szempontokat, hatásokat, amelyeket célszerű lenne vizsgálni az előzetes hatásvizsgálat
során!
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FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

12/1987. (XII. 29.) IM rendelet a jogszabályszerkesztésről (2008. január 1-től hatálytalan)
7001/1988. (IK 11.) IM irányelv a jogszabályszerkesztésről ((2008. január 1-től hatálytalan)
8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztató a szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének módszertanáról

VI. A JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS MÓDSZERTANA

A

fejezet

célja

az

hogy

az

önkormányzati

rendeleteket

illetően

bemutassa

a

jogszabályszerkesztés alapjait. 2008. január 1-je óta a jogszabályszerkesztésről szóló
igazságügyi miniszteri rendelet és irányelv is hatálytalan, ám a bennük foglalt előírások
megítélésünk szerint továbbra is hasznosíthatóak. A fejezet megírása során az Igazságügyi
Minisztérium által 1999-ben készített Módszertani útmutató a jogszabályszerkesztéshez c.
kiadványát vettük alapul (a továbbiakban: Múj.). Bár a Múj. alapját képező IM rendelet és
irányelv hatályát vesztette, előírásainak és ajánlásainak ismerete nélkülözhetetlen a
jogszabály-szerkesztési alapok elsajátításához.

1. Az önkormányzati rendeletek megjelölése
A helyi önkormányzati rendeletek megjelölése máig nem nyert egységes formát, és több
megjelölési mód is használatos. Így pl.:
Dunakeszi Város Önkormányzatának 39/2009. (VII. 01.) rendelete
az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról

A rendelet megjelölése a következő elemeket foglalja magában:

a) a jogalkotó megnevezése (Dunakeszi Város Önkormányzata)
b) a rendelet sorszáma (39/2009.)
c) a kihirdetés időpontja (VII. 01.)
d) a rendelet fajtája (rendelet)
e) a rendelet címe, vagyis annak tárgya (az egyes közterületeken történő dohányzás
tilalmáról)

Hasonló tárgyban születettek az alábbi jogszabályok:
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2009. (III. 03.) Kgy. rendelete

a közterületen történő dohányzás rendjéről

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2009. (III. 26.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő dohányzás rendjéről

Mint látható, utóbbi két rendelet megjelölése tartalmazza a rendeletet ténylegesen megalkotó
szerv (közgyűlés, illetve képviselőtestület) nevét is – a Múj. szerint feleslegesen. A szegedi
rendelet megjelölése tartalmazza a Kgy. rövidítést is, amely a Múj. szerint szintén
mellőzendő. Hasonlóan felesleges a jászberényi rendelet megjelölésében az önkormányzati
szó, hiszen egy önkormányzat értelemszerűen önkormányzati rendeletet alkot.
Az önkormányzati rendeletek megjelölésekor a következőkre kell tekintettel lenni:


a rendelet sorszámát arab számmal kell jelölni (a római számok kizárólag a törvények
megjelölésénél használatosak); a számozás minden évben újra indul



a rendelet sorszáma után a kihirdetés időpontját kell feltüntetni (a hónap római, a nap
arab számmal), azaz azt a napot, amelyen az adott jogszabályt tartalmazó
önkormányzati közlöny megjelent vagy – ennek hiányában – a helyben szokásos
módon történő kihirdetés napját. Gyakran előfordul az a hibás megoldás, hogy a
kihirdetés napja helyett az a képviselő-testületi ülés napja kerül feltüntetésre, amelyen
az adott rendeletet elfogadták



ha egy önkormányzati rendelet egy másik – korábbi – rendeletet módosít, akkor a
rendelet megjelölése a következő lesz:
Sárbogárd Város Önkormányzatának 11/2007. (III. 19.) rendelete
a sportról szóló 3/2005. (II. 14.) rendelet módosításáról

2. Az önkormányzati rendeletek részei
A rendeletek megjelölése után az alábbiakban azt tekintjük át, hogyan épül fel egy jogszabály,
közelebbről egy önkormányzati rendelet. A jogszabályok általában a következő részekre
tagolhatók:
a) preambulum

b) bevezető rész
c) általános rendelkezések
d) részletes (tételes) rendelkezések
e) záró rendelkezések
f) melléklet(ek)
A preambulum egyfajta ünnepélyes elvi bevezetést jelent, amely a jogalkotó célkitűzéseit
foglalja össze. Tekintve, hogy preambulum – főszabály szerint – kizárólag az Alkotmánynál
és a törvényeknél (utóbbiak esetében is csak a nagy jelentőségűeknél) használatos, ennek
részletesebb tárgyalásától eltekintünk.
A bevezető rész – amely közvetlenül a rendelet megjelölése után következik –
önkormányzati rendeletek esetén főként a felhatalmazást adó jogszabályhelyre való pontos
hivatkozást tartalmazza. (Amennyiben az adott rendelet megalkotásához valamely szerv vagy
testület egyetértése is szükséges, az egyetértés tényét is a bevezető részben kell feltüntetni.) A
hivatkozás kétféle lehet:


eredeti jogalkotói hatáskör (lásd a III. fejezet 3. pontját) esetén a hivatkozás az Ötv.
16. § (1) bekezdésére történik;



származékos jogalkotói hatáskörnél pedig a felhatalmazást adó jogszabályi
rendelkezésre történik a hivatkozás.

Példa a bevezető részre eredeti jogalkotói hatáskör esetén:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a falfirkák eltüntetésnek támogatására
a következő rendeletet alkotja:

Származékos jogalkotói hatáskör esetén a felhatalmazást adó jogszabályhelyet kell
megjelölni:
Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakbértámogatásról az alábbi rendeletet alkotja:

A származékos rendeleteknél gyakran fordul elő az ún. kettős hivatkozás, vagyis amikor a
bevezető rész egyszerre utal az Ötv.-re és a felhatalmazást adó törvényre is. Álláspontunk
szerint ilyenkor felesleges az önkormányzati törvényre is hivatkozni.
Az általános rendelkezések az egész jogszabályra érvényes közös szabályokat tartalmazzák.
Itt kell meghatározni a jogszabály célját, a szabályozás alapelveit (bár utóbbiak az
önkormányzati rendeletek esetében nem játszanak nagy szerepet), valamint a területi és a
személyi hatályra vonatkozó előírásokat. Szintén itt kapnak helyet az ún. értelmező
rendelkezések és fogalommagyarázatok is.
A rendelet gerincét a részletes (tételes) rendelkezések adják, amelyek a szabályozni kívánt
társadalmi viszonyt ténylegesen, érdemben szabályozzák. Ezzel kapcsolatban a következőket
érdemes kiemelni:


a szövegezés során ügyelni kell arra, hogy a korábbi rendelkezésekből logikusan
következzenek a későbbiek, vagyis az egyes rendelkezések egymásra épüljenek



az anyagi jogi szabályok előzzék meg az eljárási szabályokat



előbb az általános szabályról kell rendelkezni, majd a kivételekről



a már meglevő szabályozás nem ismételhető meg (különösen kerülendő az a
megoldás, amikor egy magasabb szintű jogszabály – többnyire törvény –
rendelkezéseit „belefűzik” a rendeletbe; ez főként végrehajtási jellegű rendeletek
esetén fordul elő)

A záró rendelkezések legfontosabb, nélkülözhetetlen eleme a hatálybalépés időpontjának
megállapítása. A hatályba lépés történhet a rendelet kihirdetésével egyidejűleg vagy egy
későbbi időponttal – utóbbit vagy a kihirdetéstől számítva (pl. Ez a rendelet a kihirdetését
követő 8. napon lép hatályba), vagy a konkrét dátum megjelölésével (pl. Ez a rendelet 2009.
szeptember 1-jén lép hatályba) lehet megadni. A Jat. szerint a jogszabály hatálybalépésének
időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre. Amennyiben a jogszabályban foglaltak alkalmazása nem követel meg
felkészülési időt (pl. kis jelentőségű vagy technikai módosítások), nincs akadálya a rendelet
kihirdetéssel egyidejű hatályba léptetésének. Egyéb esetekben viszont „kellő időt” kell
hagyni a hatálybalépésre, amelynek elegendőnek kell lennie egyrészt a jogalkalmazó szervek
(esetükben az önkormányzati szervek) felkészülésére (pl. köztisztviselők továbbképzése),

másrészt pedig a jogszabály hatálya alá tartozó jogalanyoknak is megfelelő időt kell
biztosítani az új előírásokhoz való alkalmazkodáshoz. (A hatályba lépés kapcsán ismét
emlékeztetünk a II. fejezetben kifejtett visszaható hatály tilalmára.)
Szintén a záró rendelkezések között szerepelhetnek az ún. átmeneti rendelkezések. Ennek
keretében kell tisztázni, hogy a folyamatban levő ügyekben a régi vagy az új szabályozást
kell alkalmazni. Pl. amennyiben az önkormányzat új rendeletet alkot a szociális ellátásokról,
és az június 1-jén lép hatályba, rendelkezni kell arról, hogy a június 1-je előtt indult, de még
le nem zárult eljárásokban a régi vagy az új szabályozást kell-e követni.
A záró rendelkezések között kell kimondani a más jogszabályok vagy jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésére és vagy azok módosítására vonatkozó
rendelkezéseket is. (Amennyiben viszont az önkormányzati rendelet kizárólag módosításokat
vagy hatályon kívül helyezéseket tartalmaz, akkor ezen rendelkezéseket nem a záró részben
kell szerepeltetni.) Így pl. a szociális ellátásokról szóló új rendelet megalkotása esetén
rendelkezni kell a korábbi szociális rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Esetenként a záró rendelkezések között helyet kap „A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik” rendelkezés, amit felesleges a rendeletbe foglalni, hiszen a jegyző ez irányú
kötelezettségét az Ötv. is kimondja. Szintén mellőzendő az a fordulat, hogy „az e
rendeletben nem szabályozott kérdésekben X. törvény rendelkezései az irányadók”, hiszen ez
a tény a jogszabályi hierarchia elvéből következik, így szükségtelen külön kimondani.
A jogszabály mellékletében indokolt elhelyezni a jogszabály szövegében jellege vagy
terjedelme miatt, illetőleg más okból (pl. áttekinthetőség) el nem helyezhető szöveget (pl.
táblázat,

űrlapminta, alapszabályminta,

díjjegyzék).

Fontos

követelmény,

hogy a

mellékletnek kizárólag az lehet tárgya, amire a jogszabályban utalás történt, és a
mellékletben nem szerepelhet magatartásszabályt.

3. Az önkormányzati rendeletek tagolása
A jogszabályok – így az önkormányzati rendeletek is – a következő szerkezeti egységekre
tagolódhatnak (a nagyobbtól a kisebb fele haladva): rész – fejezet – alcím. (Megjegyzendő,
hogy itt a rész szerkezeti egységet, tagolási szintet jelöl, míg az előző pontban elméleti
kategóriát.) A rész számát betűvel ki kell írni (pl. ELSŐ RÉSZ), a fejezetszámot római

számmal jelöljük; az alcímet viszont nem számozzuk. Természetesen nem minden
jogszabályban található meg mindhárom szint: a tagolás mélysége a jogszabály terjedelmétől
függ. Nyilvánvaló, hogy egy nyolc-tíz szakaszból álló, egyoldalas rendeletben felesleges
részeket elkülöníteni, de valószínűleg fejezetekre sincs szükség. Az önkormányzati
rendeletek esetében többnyire elegendő az alcímek és fejezetek szerinti tagolás, részeket csak
a kivételesen hosszú jogszabályok esetében indokolt elkülöníteni.
A tagolás során az alábbiakra kell tekintettel lenni:


a fejezetek számozása az egész jogszabályban folyamatos, tehát pl. ha az első rész
három fejezetből áll, akkor a második rész a IV. fejezettel indul



alcímmel a szakaszt, illetve ugyanazt a kérdést szabályozó több szakaszt lehet ellátni;
az alcím mindig az adott szakasz(ok) előtt (felett) áll

A jogszabályban a szabályozás alapegysége a paragrafus (közkeletűbb nevén: szakasz)
amelynek jele a §. A szakaszokat a jogszabályban folyamatosan, arab számmal jelöljük. Egyegy szakasz bekezdésekre, illetve – különösen felsorolások esetén – pontokra tagolható; a
bekezdések is tagolhatók pontokra, a pontok pedig alpontokra.
Az alábbi példa szemlélteti a helyes a szakaszok helyes tagolását.
1. § A rendelet hatálya a főváros közigazgatási területére terjed ki.
(…)
8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb kocsiutakon az úttest két szélén, a
folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb kocsiút esetén a járda szélén kell összegyűjteni
úgy, hogy a gyalog közlekedők számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon.
(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:
a) útkereszteződésben,
b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) a járdasziget és a járda közé,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,
f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb
közérdekű létesítmény (forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,
g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,
h) a fák tövében.
(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség
esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.

Vegyük észre, hogy


a szakasz számát és a § jelet félkövéren szedjük, és bal oldalra szerkesztjük (ezzel
szemben az önkormányzati rendeletek esetében sokkal elterjedtebb az a megoldás,
hogy a szakasz számát az adott szakasz fölé, középre szerkesztik)



a bekezdést zárójelben levő arab számmal jelöljük (helytelen pl. az 1. vagy az 1./
jelölés)



a pontokat dőlt kisbetűvel jelöljük, amely után zárójel következik



egy szakasz vagy nem tagolódik bekezdésekre, vagy pedig legkevesebb két
bekezdésre tagolódik (tehát helytelen az a megoldás, amikor egy szakasz szövege
egyetlen bekezdést alkot)



a bekezdések számozás mindig a szakasz legelején kezdődik (vagyis ha egy
paragrafus több bekezdésre tagolódik, akkor az adott szakasznak nem lehet olyan
része, amely egyik bekezdéshez sem tartozik)

További előírások, amelyet a Múj. kiemel:


egy szakasz lehetőleg legfeljebb öt-hat bekezdésből álljon, egy bekezdés pedig ne
legyen több néhány mondatnál



a pontokon belüli alpontokat arab számokkal jelöljük, amelyek után pontot teszünk
(pl. 3.)



a gondolatjeles (más néven francia bekezdéses) tagolás kerülendő, ugyanis ez a
megoldás megnehezíti az adott rendelkezésre való hivatkozást

4. A rendeletek módosítása
A jogszabályok által szabályozott társadalmi viszonyok számtalan módon változhatnak,
amelyekre a jogalkotónak is reagálnia kell. Az is előfordulhat, hogy az önkormányzat új
területet von a szabályozás tárgykörébe, vagyis olyan tárgyban alkot rendeletet, amelyet
korábban nem szabályozott. Így pl. dönthet úgy az önkormányzat képviselő-testülete, hogy –
észlelve a falfirkák aggasztóan növekvő számát – rendeletben szabályozza a falfirkák elleni
fellépést. Ennél jóval gyakoribb az, amikor az adott tárgyra nézve már létezik szabályozás,
ám azon valamilyen oknál fogva változtatni kell. A változtatás igénye igen sokféle okra
vezethető vissza: pl. a szabályozásról utóbb derült ki, hogy a gyakorlati megvalósítása túlzott
nehézségekbe vagy nem várt ellenállásba ütközik (pl. egyes önkormányzatok ún.
csendrendeletei); megváltozott a gazdasági környezet (és emiatt pl. emelni kell a helyi
tömegközlekedés viteldíjait vagy szigorítani kell a szociális segélyezést); a szabályozás
elavulttá vált (ami a korszerűbb szabályozás iránti igényt teremti meg) stb.

Utóbbi esetekben a jogalkotónak – némileg leegyszerűsítve – két lehetősége van: vagy egy
teljesen új rendeletet alkot (és ezzel együtt a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezi) vagy
pedig a meglevő szabályozást (a hatályos önkormányzati rendeletet) módosítja. Hogy a két
megoldás közül melyiket érdemes követni, az leginkább a tervezett módosítás mélységétől
függ. Pl. önmagában a tény, hogy az önkormányzat a kommunális adó emelése mellett dönt,
természetesen nem jár azzal, hogy a helyi adókról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi és
egy új rendeletet alkot meg. Ehelyett a meglévő rendelet adott rendelkezésének módosítása a
célszerű megoldás. Ezzel szemben, ha a tervezett módosítás nagy terjedelmű és/vagy nagy
jelentőségű, amely a korábbi szabályozást nagymértékben felülírná, célszerűbb új rendeletet
alkotni. Különösen akkor kívánatos egy új rendelet kiadása, ha a korábbi rendeletet már
számos alkalommal módosították, és emiatt kezd átláthatatlanná, követhetetlenné válni a
jogszabály. A folyamatos „toldozgatás-foltozgatás” helyett ilyenkor célszerűbb egy új
rendelet mellett dönteni.
A módosítás szabályai kapcsán elsőként azt kell kiemelni, hogy – eltekintve néhány
kivételtől – egy jogszabály módosítása kizárólag egy másik jogszabály révén valósítható
meg, azaz magáról a módosításról is jogszabályt kell alkotni – utóbbit hívjuk módosító
jogszabálynak. (Itt kell megjegyezni, hogy olyan jogszabály is tartalmazhat módosító
rendelkezést, amelynek nem a módosítás a fő célja; ez esetben – mint az előzőekben utaltunk
rá – a záró rendelkezések között kell elhelyezni a módosító rendelkezéseket.) Ha módosító
jogszabályt alkotunk, akkor a jogszabály címe a következőképp alakul:
Kőszeg Város Önkormányzatának 34/2008. (XII. 22.) rendelete
a helyi adókról szóló 19/1993. (XII. 1.) rendelet módosításáról

A módosító rendeletek esetében a bevezető rész elhagyható. Ugyanakkor pontosan meg kell
jelölni, hogy az alapjogszabály (azaz a módosítandó jogszabály) melyik rendelkezésének
helyébe milyen új rendelkezés lép.
1. § (1) A helyi adókról szóló 19/1993. (XII. 1.) rendelet (a továbbiakban R.) 8. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyébként járó adó 50 %-át fizeti az az adóalany, aki az előző év végéig a 70 életévét betöltötte és
nincs vele együttélő vagy eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, továbbá havi jövedelme a mindenkori
legkisebb nyugdíj 200 %-át nem haladja meg, és ezeket a körülményeket az önkormányzat jegyzője
(adóhatóság) előtt megfelelően igazolja.”

(2) Az R. 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az adó mértéke:
a) az 5. § a) és d) pontjában szereplő adótárgyak után: 11.000 Ft/év
b) az 5. § b) pontjában szereplő adótárgyak után : 13.500,- Ft/év
c) az 5. § c) pontjában szereplő adótárgyak után: 6.000 Ft/év”

2. § A R. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/B. § Az adó évi mértéke az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén
foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma alapján számított létszámra
vetítve 2500 Ft/fő.”

A példán az is látszik, hogy az alaprendeletre célszerű egy rövidítést bevezetni („R.”), hiszen
így a továbbiakban könnyebb rá hivatkozni. A módosításokat tartalmazó szövegrészeket a
jobb áttekinthetőség miatt érdemes dőlten szedni. Kiemelendő, hogy módosítás esetén a
módosított rendelkezés hatályvesztését nem kell külön kimondani.
A módosítás egyik sajátos esetének tekinthető a jogszabály kiegészítése, azaz amikor új
rendelkezéseket iktatunk be,, de nem bizonyos rendelkezések helyébe, hanem azok „mellé”.
Ennek megszövegezésére a következő formula használatos:
5. § A R. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) …”

Amennyiben pl. egy öt bekezdésből álló szakaszt kívánunk úgy kiegészíteni, hogy az új
bekezdés a (2) és az (3) bekezdés közé ékelődjön be, a rendelet megszövegezése az alábbi
lesz:
6. § A R. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)–(5) bekezdés számozása (4)–
(6) bekezdésre változik:
„(3) …”

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a szakaszok – szemben a bekezdésekkel, pontokkal,
alpontokkal – nem számozhatóak át. A szakaszoknál a kiegészítés úgy történik, hogy a
paragrafus számához törtjellel az ábécé nagybetűjét kapcsoljuk. Így pl. ha a rendelet 28. és
29. §-a közé kívánunk egy új szakaszt beszúrni:

7. § A R. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § …”

Előfordul, hogy a rendeletet nem egy új paragrafussal vagy bekezdéssel kívánja a jogalkotó
kiegészíteni, hanem mindössze egy mondattal vagy mondatrésszel. Ebben az esetben a Múj.
– az áttekinthetőség végett – azt ajánlja, hogy az adott szakaszt vagy bekezdés kiegészítését a
fentebb ismertetett „… helyébe a következő rendelkezés lép:” fordulattal oldjuk meg, vagyis
szövegezzük meg a szakasz vagy bekezdés teljes szövegét, és ezzel módosítsuk az adott
rendelkezést. Kerülendő tehát a „A R. 21. § (3) bekezdése a harmadik mondat után a
következő mondattal egészül ki:” megoldás.
A módosítások kapcsán végezetül szót kell ejteni a hatályon kívül helyezésről is. Mint a
fentiekből is kitűnik, a hatályon kívül helyezés vonatkozhat az egész jogszabályra vagy
annak bizonyos részeire, rendelkezésire. Utóbbi abban különbözik a jogszabály
módosításától, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezések helyébe nem lép más
rendelkezés. Az adott rendelkezés száma (értve ez alatt a szakasz, bekezdés, pont, alpont
számát) azonban a rendelkezés hatályon kívül helyezése után is megmarad „üresen”. Ilyenkor
a szakasz, bekezdés stb. száma után célszerű feltüntetni a „(Hatályon kívül helyezve)”
szövegrészt, bár az üresen hagyott szakasz, bekezdés stb. is azt jelenti, hogy a korábbi
rendelkezés hatályát vesztette. Amennyiben egy jogszabály egy másik jogszabályt átfogóan
módosít úgy, hogy a tényleges módosítások mellett annak bizonyos rendelkezéseit hatályon
kívül helyezi, akkor a hatályon kívül helyező rendelkezések a módosító jogszabály záró
rendelkezéseiben kerülnek feltüntetésre.
A hatályon kívül helyezésre a következő formula használatos:
8. § A R. 30. § (2) bekezdése hatályát veszti.

5. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása
Az egységes szerkezetbe foglalás jelentőségére a következő példa világít rá. Tegyük fel,
hogy 2009-ben az építkezni kívánó állampolgár meg szeretné ismerni a lakóhelyén hatályos
helyi építési szabályzatot, amelyet 1994-ben fogadott el a képviselő-testület A rendelethez
több módon is hozzájuthat, így pl. a település honlapjáról is letöltheti vagy előkeresheti a

jogszabályt kihirdető önkormányzati lapot is. Az állampolgár azonban hiába találta meg a
keresett rendeletet, szinte bizonyos, hogy nem kap valós képet az építkezés hatályos helyi
szabályairól. Ennek oka pedig az, hogy a kérdéses rendelet az elmúlt 15 évben valószínűleg
számos alkalommal módosult. Így két lehetősége marad a példabeli személynek. Egyrészt
kigyűjtheti a helyi építési szabályzatot módosító valamennyi későbbi rendeletet és ezek
összevetése révén ismerheti meg a hatályos szabályozást. Ez azonban rendkívül bonyolult,
fáradságos munka lenne, amely – a módosítások nagy száma esetén – a jogvégzett
szakemberek türelmét is próbára tenné. A másik megoldás jóval kézenfekvőbb: meg kell
keresni (ha létezik) a rendeletnek azt a szövegváltozatát, amely már tartalmazza
bekövetkezett

módosításokat

is.

Utóbbit

nevezzük

egységes

szerkezetbe

foglalt

jogszabálynak, amelynek lényege tehát az, hogy az alapjogszabályban átvezetik a későbbi
módosításokat, illetve kiegészítéseket, hatályon kívül helyezéseket, és ezzel a hatályos
szövegváltozat lesz olvasható. (Ugyanakkor kiemelendő, hogy ezzel nem keletkezik egy új
jogszabály, vagyis továbbra is az 1994-es rendelet lesz a helyi építési szabályzat.)
A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalását akkor célszerű elvégezni, ha a jogszabály
széles kört érint, illetőleg ha azt többször vagy nagy mértékben módosították. Különösen
fontos, hogy a jogkereső állampolgároknak is legyen lehetőségük az egységes szerkezetbe
foglalt önkormányzati rendeletek megismerésére (célszerű pl. a település honlapján az
egységes szerkezetbe foglalt jogszabályokat is elérhetővé tenni). Megjegyzendő, hogy az
elektronikus jogtárakban beállítható, hogy a számítógép a jogszabálynak mely időállapotot
mutassa, ezáltal jóval könnyebb a módosításokat is tartalmazó szövegváltozat kikeresése.

Feladat
Gyűjtsön össze néhány önkormányzati rendeletet lakóhelyéről. A fejezetben foglaltak alapján
vizsgálja meg, hogy a rendeletek mennyiben felnek meg a fenti követelményeknek!

Ellenőrző kérdések
1. Mely elemeket foglalja magában egy önkormányzati rendelet megjelölése?
2. Mit tartalmaznak a záró rendelkezések?

3. Egy önkormányzati rendelet esetén mitől függ a tagolás mélysége?
4. Mikor célszerű a rendeletet módosítani és mikor hatályon kívül helyezni és új
rendeletet alkotni?
5. Mi a teendő, ha egy új szakasszal kívánjuk kiegészíteni az önkormányzati rendeletet?
6. Miért fontos a jogszabály egységes szerkezetbe foglalása?
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VII. TIPIKUS TARTALMI ÉS FORMAI HIBÁK, VALAMINT
TIPIKUS ALKOTMÁNYELLENESSÉGI OKOK A HELYI
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKBEN

1. Tipikus tartalmi hibák
A közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzésének és az önkormányzati rendeletek
Alkotmánybíróság általi alkotmányossági és törvényességi vizsgálatának tapasztalatai alapján
a helyi jogalkotás során előforduló főbb tipikus tartalmi hibák az alábbiakban foglalhatók
össze:
a) Erősen érezhető a sablonok befogadására utaló erős hajlam. Ez elsősorban abban
nyilvánul meg, hogy a sztereotip rendelet-tárgyaknál (pl. köztisztaság fenntartása,
állattartás, kommunális szolgáltatások, lakás- és helyiséggazdálkodás) az önkormányzati
rendeletek előkészítői előszeretettel fordulnak az iratminták vagy más települések
rendeleteinek mintakénti átvétele felé, és háttérbe szorul az elkészítendő rendelettervezet
helyi sajátosságokra történő adoptálása. Gyakran előfordul, hogy az előkészítők kritika
nélkül átveszik más települések rendeleteit. Ez nem csupán abban nyilvánul meg, hogy
mintegy mintának tekintenek egy rendeletet, hanem abban is, hogy esetenként olyan
életviszonyokat is szabályoznak, ami a saját településükön elő sem fordul. Ilyen volt
például, amikor az egyik községi önkormányzat a közterületek használatáról szóló
rendeletében megtiltotta az aluljáróban a szeszesital fogyasztását úgy, hogy a községben
nem is volt aluljáró.
b) Nemegyszer előfordul az is, hogy ténylegesen nincs, vagy alig van tárgya a helyi
önkormányzati rendeletnek. Ennek legtöbbször az az oka, hogy az adott társadalmi
viszonyt részleteiben is szabályozza valamely központi jogszabály.
Gyakran tapasztalható az is, hogy az önkormányzati rendelet átveszi a központi jogszabály
(törvény) rendelkezéseit. Ez még önmagában nem kifogásolható; az azonban igen, ha ezek
a rendelkezések összevegyülnek a helyi joggal.

Előfordul, hogy a rendelet előkészítője csak hivatkozik a központi jogszabály valamely
rendelkezésére. Egyértelműen hiba viszont az, ha a központi jogszabályt pontatlanul
idézik, megmagyarázzák, elhagynak belőle részeket, vagy éppenséggel kiegészítik azt.
Volt olyan 2007-ben alkotott önkormányzati rendelet, amelyet az Alkotmánybíróság azért
semmisített meg, mert a vizsgált rendelet – néhány rendelkezés kivételével – nem saját,
nem helyi szabály, hanem központi jogszabályi rendelkezések átvétele, számos helyen
megváltoztatott szöveggel, ami ilyen módon is ellentétes magasabb szintű jogszabállyal,
illetve a rendeletből nem állapítható meg, hogy az adott rendelkezés törvényi szabály vagy
helyi rendelkezés, mivel ezt az önkormányzati rendelet semmilyen módon nem jelezte,
nem választotta el. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a központi jogszabályi
rendelkezések önkormányzati rendeletbe a feltétlenül szükséges mértékben vehetők át,
azokat az önkormányzati rendeletben megfelelő szerkesztéssel, jelöléssel el kell választani
a helyi szabályoktól. Magasabb szintű jogszabály szövegének átvétele esetén azonban az
átvétel csak szó szerinti, mindenben azonos szövegű lehet. Egy rendelkezésen belül nem
lehet vegyes szövegezésű, mert akkor nem állapítható meg, hogy mely szövegrész központi
jogszabály, mely szövegrész helyi rendelkezés.
c) Gyakori, hogy a képviselő-testületek az egymáshoz közeleső társadalmi viszonyokat különkülön szabályozzák (volt olyan fővárosi kerületi önkormányzat, amely tizenhárom önálló
önkormányzati rendeletben szabályozta a különböző szociális ellátási formák helyi
szabályait). Ehhez némiképpen hasonló az un. „töredezett” rendezés esete. Ez akkor áll
például elő, ha a képviselő-testület 2-3 utcánként önálló rendeletben állapítja meg a helyi
építési előírásokat.
d) A képviselő-testületek sok esetben általánosságban sem gondoskodnak rendeleteik
végrehajtása feltételeinek megteremtéséről. Ennek egyik bizonyítéka, hogy az
önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai sokszor még mindig sommásak, s
ennek következtében remény sincs a végrehajtásukra.
Gyakori hiba még mindig az is, hogy a szabálysértési tényállást túlságosan általánosan
fogalmazzák meg, például úgy, hogy azt a rendelet bármelyik szakaszának a megsértésével
el lehet követni. A szabálysértési tényállásnak pedig – lévén „büntető” rendelkezésről szó
– egyértelműnek és pontosnak kell lennie, vagyis egyértelműen meg kell jelölnie azt a
jogszabályhelyet (szakaszt és bekezdést), amelynek megszegése szabálysértésnek minősül.

Másik megoldás, hogy a rendelet egyedileg sorolja fel azokat a cselekményeket, amelyek
tanúsításával megvalósul a szabálysértés.
Végezetül – ha nem is túl gyakran – de előfordul, hogy a rendeletalkotó túllépi azt a
bírsághatárt, amelyet a szabálysértési kódex az önkormányzatok részére lehetővé tesz.
e) Gyakori, hogy a kihirdetés konkrét módjáról nem rendelkezik a szervezeti és működési
szabályzatról szóló önkormányzati rendelet, hanem csak azt rögzíti, hogy a rendeletet a
helyben szokásos módon kell kihirdetni.
f) Az önkormányzati rendeletet – a jogalkotási törvény rendelkezése alapján – a magyar
nyelv szabályainak megfelelően kell világosan és közérthetően megszövegezni. Ez pedig a
jogbiztonság alkotmányos követelményéből is egyenesen következne. Ennek ellenére
gyakran előfordul a túl bonyolult, idegen és szakszavaktól hemzsegő megfogalmazás,
amely sok esetben a jogalkalmazó ügyintéző) munkáját is megnehezíti, nem is beszélve
arról, hogy a szabályozás célcsoportja, az állampolgár számára eleve érthetetlen vagy
értelmezhetetlen a normaszöveg.
g) Még mindig előfordul, hogy nem érzékelhető a különbség az önkormányzati rendelet és a
képviselő-testület határozata között. Erre vezethető vissza, hogy alkalmanként rendeletbe
illő tartalmak csúsznak át testületi határozatokba, illetőleg testületi határozatokkal
módosítanak önkormányzati rendeleteket. (Világosan kell látni a különbséget. Közülük
néhány: az önkormányzat területén minden szervre és személyre csak önkormányzati
rendelet állapíthat meg magatartási szabályokat; a rendelet helyi jogszabály, amely
testületi határozatot módosíthat – testületi határozat azonban önkormányzati rendeletet
nem módosíthat; a rendeletek megszegése esetére szabálysértési jogkövetkezmények
helyezhetők kilátásba, míg nem tapadnak ilyen konzekvenciák a határozathoz; a rendeletet
ki kell hirdetni, a testületi határozatot elegendő közölni az érintettekkel).
h) A legtöbb eljárásjogi vitát a képviselő-testület és szervei működése vonatkozásában a
szervezeti és működési szabályzat tartalmilag hibás volta vagy félreértelmezése
eredményezi. Ilyen például a képviselő-testületi hatáskörök átruházása, a tanácskozás
rendjének [módosító javaslatok tárgyalásának és elfogadásának rendje, zárt ülésen való
részvétel – lásd pl. 33/1999. (X. 30.) AB határozat – stb. és a döntéshozatal módjainak
(egyszerű szótöbbséges, minősített többségű szavazás) nem megfelelő szabályozása.

[Például a döntéshozatal eredményeként a szavazategyenlőség megállapítása oly módon,
hogy az „igen” szavazatok száma megegyezik a „nem” és a „tartózkodó” szavazatok
összegével – lásd 70/1992. (XII. 21.) AB határozat].
i) A költségvetési és zárszámadási rendelet nem tartalmazza azokat a rendelkezéseket,
kimutatásokat, táblázatokat, amelyet a központi jogszabályok vagy a szervezeti és
működési szabályzat, mint helyi jogszabály tartalmi elemként előír.

2. Tipikus formai hibák
Az

önkormányzati

rendelet

helyi

jogszabály,

amelynek

megalkotásánál

és

megszerkesztésénél figyelembe kell venni a központi jogszabályi előírásokat. A formai
hiányosságok ugyan nem tekinthetők olyan súlyosnak, mint a tartalmiak, adott esetben nem
eredményezik tehát a rendelet alkalmazhatatlanságát; mégis célszerű elkerülni őket.
a) A jogszabályok megjelölésére vonatkozó szabályok betartása – a jogalanyok
jogérvényesítése szempontjából – az önkormányzati rendeletek esetében is fontos
követelmény. Ugyanakkor megállapítható, hogy sokszor hiányzik a jogalkotó pontos
megjelölése, a zárójelben a kihirdetés időpontja helyett a rendeletet megalkotó testületi
ülés időpontja kerül feltüntetésre (vagy nem kerül feltüntetésre).
Esetenként előfordult, hogy a rendelet megnevezésének, címének a használata pontatlan,
például nincs összhangban a felhatalmazást tartalmazó központi normával.
b) A hatályos önkormányzati rendeletek általános hibájának tekinthető, hogy szerkezeti
tagolásuk elmarad, a rendelkezések összefolynak, nincs meg bennük a kellő belső logikaiszerkezeti rend. Különösen a kistelepülések önkormányzati rendeleteinél érzékelhető
mindez. Ezen a szinten különösen szembetűnő az is, hogy indokolásba illő megállapítások
csúsznak át a rendelkező részbe.
c) Gyakori, hogy a felhatalmazás nyomán alkotott helyi rendeletek nem jelölik meg azt a
központi jogszabályt, illetve jogszabályhelyt, amelyben a származékos – végrehajtási
jellegű – önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás található.

„A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére,

továbbá

törvény

felhatalmazása

alapján,

annak

végrehajtására

önkormányzati rendeletet alkot.” [Ötv. 16. §. (1) bekezdése]
A fenti törvényszöveget az Alkotmánybíróság – a helyi rendeletalkotásra is kiható módon
– több esetben is értelmezte, többek között 47/1995. (VI. 30.) AB határozatában. A
származékos jogalkotás esetében az önkormányzat csak a törvény felhatalmazási keretei,
korlátai között alkothat helyi szabályt a törvényi rendelkezések végrehajtására.
Van itt persze egy tartalmi-törvényességi jellegű fogyatékosság is: az nevezetesen, hogy
az önkormányzatok egy része még a kötelező esetekben – amikor nem választhat, hogy
alkot-e rendeletet, hanem rendeletet kell alkotnia – sem mindig alkotott rendeletet a
központi jogszabály végrehajtására (pl. egyes szociális

ellátások biztosítására,

önkormányzat költségvetésének vagy zárszámadásának megállapítására stb.).
d) Nem ritkán a helyi rendeletben ott is megjelölik arab számmal a bekezdést, ahol a szakasz
után mindössze egyetlen rendelkezés található, tehát a további tagolás indokolatlan.
Egy jogszabálynak bizonyos szerkezeti elvárásoknak is eleget kell tennie. Mindenképpen
szakaszokra (§), a szakaszokon belül bekezdésekre, esetleg pontokra, alpontokra,
fordulatokra tagolódik. Még egy rövid, pár mondatos rendelet esetében sem fogadható el
ennek a tagolásnak az elmaradása.
e) Sokszor előfordul, hogy – a csak formainak tűnő – helytelen fogalmazás tartalmilag is
hibás rendelkezés rögzítését eredményezi.
f) A rendeletnél a mellékletek és függelékek nem megfelelő alkalmazása. E formainak tűnő
hiba tartalmi hibát eredményez. Mivel a jogszabály mellékletének tartalmát a
rendeletalkotáskor a rendelettel együtt fogadja el a képviselő-testület, így annak
módosítása is csak rendeletmódosítással kerülhet sor, mert a melléklet a rendelet szerves
része. A függelék olyan - a jogi, normatív szabályozáson túli – többletinformációkat
tartalmaz, amely a rendelet alkalmazását segíti elő, a függelék rendeletmódosítás nélkül
cserélhető, ha tartalma módosul. (Így például amennyiben a kiadmányozás rendjéről szóló
polgármesteri vagy jegyzői utasítás a rendelethez mellékletként kerül csatolásra, és nem
függelékként, akkor ez a formai hiba tartalmi hibát eredményez, a képviselő-testület
elvonja a polgármester és jegyző hatáskörét, mivel a kiadmányozás rendje e miatt a
formainak tűnő hiba miatt csak rendeletmódosítással módosítható, amíg a kérdéses

utasításokat – rendeletmódosítással – mellékletből függeléknek nem minősíti át a
képviselőtestület.)
g) A költségvetési és zárszámadási rendeleteket nem a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott formában fogadja el a képviselő-testület.
h) Sok helyütt nem történik intézményes gondoskodás a helyi rendeletek nyilvántartásáról.

3. Tipikus alkotmányellenességi okok
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság független,
demokratikus jogállam. Az Alkotmánynak ez az általános rendelkezése a köztársaság
alapértékeit nyilvánítja ki: a függetlenséget, a demokráciát és a jogállamiságot. A
jogállamiság elvét az alaptörvény további rendelkezései részletezik, e szabályok ugyanakkor
nem töltik ki teljes egészében ezen alapérték tartalmát, ezért a jogállam fogalom értelmezése
az Alkotmánybíróság egyik fontos feladata. A jogállamiság alapértékét kitöltő elveket az
Alkotmánybíróság egy-egy konkrét ügy kapcsán, fokozatosan fejti ki.
Noha az Alkotmánybíróság a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálata során a vizsgált
rendelkezésnek elsősorban az Alkotmány valamely konkrét rendelkezésével való összhangját
vizsgálja, ez nem jelenti azt, hogy az általános rendelkezéseket formális deklarációnak tekinti,
s az alapelveknek pusztán kisegítő, másodlagos szerepet szánna.
a) Az Alkotmányban tételesen szereplő jogállam alapértékének sérelme önmagában is
megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét.
b) A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsősorban
a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei
és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak
és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán
az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének
kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák.

Csak formalizált eljárás szabályainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak az
eljárási normák betartásával működnek alkotmányosan a jogintézmények.
A jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat
tekintve kiszámíthatók és a norma címzettjei számára előre láthatók legyenek. Valamely
jogszabály határozatlansága és többértelműsége sérti a jogbiztonság elvét, ezért
alkotmányellenes.
c) Alapvető követelmény a helyi önkormányzatokkal szemben, hogy:
 a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított eljárási
rend szerint és a polgárok számára is megismerhető és kiszámítható módon lássák el
tevékenységüket és alkossák meg helyi rendeleteiket,
 rendeleteikben egyértelműen és pontosan határozzák meg címzettjeik jogait és
kötelezettségeit,
 kellő időt biztosítsanak a helyi rendelet alkalmazására való felkészülésre.
d) A jogbiztonság elvének alkalmazása felöleli a visszaható hatályú szabályozás tilalmát is.
Ez alatt az értendő, amikor a bevezetendő szabályt olyan cselekményre kellene alkalmazni,
amelyek már bekövetkeztek. A tilalom azon az alapvető megfontoláson nyugszik, hogy a
jogszabályok címzettjének kötelezettséget csak úgy lehet előírni, hogy magatartásukat előre
tervezhessék.
A visszaható hatály tilalmát a jogalkotási törvény is megfogalmazta, mely szerint a
jogszabály kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem
nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. Nem tiltja viszont a hatályos szabályozás a
visszamenőleges hatálybaléptetést, a jogot keletkeztető szabályok esetén.
A visszaható hatály tilalmát az önkormányzati rendeletalkotásnál is szem előtt kell tartani.
Alapvető fontosságú, hogy a helyi rendeletek a kihirdetésüket megelőző időszakra ne
állapítsanak

meg

kötelezettségeket,

hogy

azok

címzettjei

előre

tervezhessék

tevékenységüket. A jogérvényesítés érdekében az állampolgárok számára ezen
jogszabályok hozzáférhetőségét biztosítani kell.
e) Az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben következetesen hangsúlyozta, hogy a
tulajdonhoz való jog nem korlátlan, az a közérdekében és a közérdekkel arányos módon
korlátozható. A korlátozásnak azonban nemcsak a köz érdekében kell történnie, hanem a
közérdekkel arányban is kell állnia.

f) A helyi képviselő-testület feladatkörében alkothat rendeletet, amely nem lehet ellentétes
magasabb szintű jogszabállyal [Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése].
g) A helyi képviselő-testület nem tesz eleget törvényben meghatározott jogalkotási
kötelezettségének. Például a képviselő-testület nem alkotja meg a tárgyévi költségvetéséről
szóló rendeletét vagy az ennek végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. Ez az
alkotmányellenes helyzet mellett az önkormányzat gazdálkodását, működését is
veszélyeztetheti a központi normatív támogatások folyósíthatóságának eredményeként.
Jellemzően előforduló alkotmányellenességi szabályozási probléma az önkormányzati
rendeleteknél a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése [Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdése].
Az önkormányzat, amikor fizetési kötelezettséget állapít meg akár díj, akár adó
formájában, általában nagyfokú önállósággal rendelkezik és előfordul a nyílt, vagy burkolt
diszkrimináció.
Az Alkotmánybíróság következetes álláspontja szerint a diszkrimináció tilalma nem jelenti
azt, hogy minden, még a végső soron nagyobb társadalmi egyenlőséget célzó
megkülönböztetés is tilos. A megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak
mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi
méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni
szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és kedvezmények
elosztásának szempontjait meghatározni.
Szintén a diszkrimináció tilalmához tarozik, hogy a méltányosság elvének a helyi
rendeletek megalkotásánál alapvető szempontként kell megjelennie. Gyakran előfordul
például az önkormányzatok rendeleteiben, hogy valamely közszolgáltatás díját nem a díjat
fizetők

körülményeire

tekintettel

és

méltányossággal

határozzák

meg,

és

ez

alkotmánysértő. A hatósági árak önkormányzati megállapításánál a leggyakoribb hiba,
hogy a képviselő-testület a fogyasztók vonatkozásában eltérően állapítja meg egyes
fogyasztói körökre vonatkozóan az árat, azaz a szolgáltatás ellenértékének a díját.
h) A közterhekhez való hozzájárulás mindenkinek alkotmányos kötelezettsége. A
kötelezettség alól mentesülést, illetve a kedvezmények körét az Alkotmány azonban nem
szabályozza.

Így

a

helyi

önkormányzatok

széleskörű

mérlegelési

lehetőséggel

rendelkeznek,

figyelembe

vehetnek

gazdaságpolitikai,

szociálpolitikai

és

egyéb

szempontokat. Sem a jogegyenlőség általános követelményéből, sem a diszkrimináció
tilalmából nem következik ugyanis az, hogy a helyi önkormányzat a rendelete
megalkotásánál, az eltérő helyzetekre (pl. hátrányos szociális helyzet, eltérő vagyoni
viszonyok) tekintettel ne tehetne különbséget a jogalanyok között. Az önkormányzatnak
ugyanis bizonyos mértékben kötelezettsége is, hogy figyelembe vegye az emberek között
ténylegesen meglévő különbségeket. A megkülönböztetés csak összehasonlítható
jogosultak, vagy kötelezettek között vethető fel. A különbségtétel akkor indokolatlan, ha a
jogalkotó emberi méltósághoz való jogot sért, illetve ha az Alkotmány hivatkozott
rendelkezéseibe ütközik.

i) Alkotmányellenes helyzetet az is előidéz, ha a felhatalmazás alapján megalkotott
önkormányzati rendelet csak formailag tesz eleget a felhatalmazás alapján keletkezett
szabályozási kötelezettségnek, tartalmilag azonban nem. A képviselő-testület a jogszabályi
felhatalmazásból adódó jogalkotói feladatát ugyan nem mulasztotta el, azonban a
megalkotott önkormányzati rendelet tartalmilag nem fedi a felhatalmazásból származó
szabályozási tárgyat. Ez a körülmény vezet az alkotmányellenes helyzet előálltához,
végeredményben pedig az ezt okozó önkormányzati rendelet alkotmányellenességéhez.

Ellenőrző kérdések
1. Melyek az önkormányzati rendeletalkotásnál előforduló tipikus tartalmi hibák?
2. Melyek az önkormányzati rendeletalkotásnál előforduló tipikus formai hibák?
3. Melyek az önkormányzati rendeletalkotásnál előforduló tipikus alkotmányellenességi
okok?
4. Milyen alapvető követelmények vannak az önkormányzatokkal szemben a
rendeletalkotás vonatkozásában?
5. Mit jelent a visszaható hatály tilalma?
6. Mit jelent a jogbiztonság és milyen követelményeket ró a jogalkotóra?
7. Mire vonatkozik a hátrányos megkülönböztetés tilalma?

Feladat
Fogalmazzon meg egy Ön által választott tárgyú önkormányzati rendelettel kapcsolatban egy
konkrét szabálysértési tényállást!

SZAKIRODALMAK JEGYZÉKE

Gyergyák Ferenc – Kiss László (szerk.): Általános jogalkotási ismeretek – Tankönyv a
köztisztviselők

továbbképzéséhez.

Kormányzati

Személyügyi

Szolgáltató

Közigazgatási Képzési Központ, 2007

FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

és

VIII. A JOGHARMONIZÁCIÓ ÉS A HELYI JOGALKOTÁS
KAPCSOLATA

A jogharmonizációt az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (EKSz.) intézményesítette,
mint a tagállamok jogközelítésének fő formáját. A nemzeti jogrendszerek összehangolását a
Közösség olyan mértékben kívánja megvalósítani, amennyire azt a közös piac megfelelő
működése megköveteli. A tagállamok jogharmonizációs kötelezettsége alapvetően az
egységes piac akadálymentes működésének biztosítása érdekében szükséges.
A helyi önkormányzatok szervezetére és működésére vonatkozó európai közösségi
jogszabályok, előírások nincsenek. A helyi önkormányzatok azonban több vonatkozásban is
érintettek az uniós elvárások helyi végrehajtása, ill. végrehajtatása során. A széles feladat- és
hatáskörükből adódóan a közösségi jogszabályok közvetve, illetve közvetlenül befolyásolják
és meghatározzák a helyi önkormányzatok tevékenységét azáltal, hogy az önkormányzati
szabályozási

hatáskörébe

tartozó

területeken

jogharmonizációs

kötelezettséget

keletkeztethetnek, vagy önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok ellátására vonatkozó
kötelező érvényű előírásokat tartalmazhatnak.
A helyi önkormányzatok végrehajtó tevékenységük során egyrészt saját maguk követik a
közösségi előírásokat és a közösségi jogi alapú nemzeti jogszabályokat, másrészt felügyeleti
tevékenységük során intézményeikkel végrehajtatják a közösségi előírásokat. Emellett a
hatósági tevékenységük során az ügyfeleikkel is betartatják a közösségi követelményeket. A
végrehajtó tevékenységen túlmenően bizonyos formákban bekapcsolódnak a közösségi
döntések tagállami szintű, illetve közösségi szintű előkészítő folyamataiba is.
E mellett a helyi önkormányzati rendeletek alkotásánál, felülvizsgálatánál a közösségi
alapszerződésekben meghatározott alapelvekkel, az Európai Unió általános célkitűzéseivel és
az Európai Bíróság jogfejlesztő, jogértelmező tevékenysége során kialakított alapelveivel való
harmonizációt is biztosítani kell.
A helyi jogalkotási és jogalkalmazási munka során alkalmazandó – a közösségi jogelvekből
egyértelműen következő – kötelezettség az is, hogy a hazai jogot a közösségi jog fényében
kell értelmezni. A jogalkotóknak és jogalkalmazóknak ismernie kell a rá (szakterületére)

vonatkozó közösségi jogszabályokat, még az irányelveket is, annak ellenére, hogy azok
beépülnek a nemzeti jogszabályokba. Csak így lehet eleget tenni ezen irányelvek
teljesítésének.
Az Európai Közösség sikeres működésének lényeges feltétele, hogy a közösségi tagállamok
eleget tegyenek jogharmonizációs kötelezettségeiknek. Erre való tekintettel a Közösség egyre
szigorúbb a tagállamok jogharmonizációs kötelezettségszegéseinek megítélésénél. Az 1980-as
évek második feléig a Közösség alapvetően csak igazgatási eszközöket alkalmazott a
tagállamok jogharmonizációs kötelezettségeinek kikényszerítésére. A Maastrichti Európai
Uniós Szerződés által bevezetett, az Európai Közösségek Bírósága által kiszabható pénzbírság
azonban erősítette a jogharmonizációs fegyelmet. A tagállam felelőssége főként a
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésében áll. A tagállamok akkor sértik meg a rájuk
háruló kötelezettségeket, ha elmulasztják azokat a szükséges jogalkotási lépéseket, amelyek a
közösségi

irányelvek

átvételéhez

szükségesek,

illetve

ha

a

közösségi

joggal

összeegyeztethetetlen jogszabályokat alkotnak, vagy tartanak hatályban.
A helyi önkormányzatok szempontjából fontos szabály, hogy a tagállam cselekvésének kell
betudni bármely szervének a magatartását. Ebből a szempontból közömbös, hogy a
kormányzat befolyásolni tudja-e az érintett szervet. A tagállam nem hivatkozhat a nemzeti
alkotmány szerinti hatalommegosztásra. Így a tagállam felel a törvényhozó hatalom, a
szövetségi államok autonóm tartományai és az önkormányzatok közösségi joggal ellentétes
cselekvése vagy mulasztása miatt.
A helyi rendeletek közösségi jogszabályokkal való összhangjának biztosítása tehát nemcsak a
helyi önkormányzatok, hanem a tagállamok felelőssége is. A tagállamok érdeke, hogy a
közösségi jogszabályokkal való harmonizációt biztosítsák helyi szinten is. Ha a helyi
önkormányzatnak felróható jogsértés miatt eljárás indul ugyanis a tagország ellen, és az
Európai Bíróság ítéletében megállapítja az érintett önkormányzati rendeletnek az
alapszerződésekből eredő tagállami kötelezettségekkel való összeegyeztethetetlenségét, az
komoly anyagi következményekkel is járhat a tagállam részére. Lényegében ugyanaz a
helyzet akkor is, ha az önkormányzat által megvalósított jogsértés a közösségi jogból eredő,
és a belső jogi hatáskörmegosztás alapján az önkormányzatot (eredeti jogalkotói minőségben)
terhelő jogalkotási, vagy egyéb kötelezettség elmulasztásában nyilvánul meg.

A helyi önkormányzatok jogharmonizációs kötelezettsége alapvetően a közvetlenül
alkalmazható

közösségi

jogszabályok

(pl.

rendeletek,

határozatok),

valamint

az

alapszerződésekből és az Európai Bíróság jogelveivel való összhang megteremtésére
korlátozódik. A közösségi irányelveket beépítő nemzeti jogszabályokhoz történő igazodás nem
minősül jogharmonizációnak.
Szükséges hangsúlyozni, hogy közösségi alapelveknek tárgyköröktől függetlenül minden
önkormányzati rendeletben érvényesülniük kell. Az Európai Bíróság által kidolgozott
alapelvek később az alapszerződések módosítása révén bekerültek a szerződések szövegébe
is, és a közösségi jogot, mint autonóm struktúrát meghatározó elvekké váltak. Így az
alapelvek megsértése az elsődleges joganyagot sértő nemzeti jogi szabályozást eredményez.
A jogharmonizációhoz elengedhetetlen feltétel, hogy az önkormányzat tisztában legyen azzal,
mi a hatályos helyi jog. Ez pedig az önkormányzati rendeletek nyilvántartásából állapítható
meg. Az önkormányzati rendeletek megfelelő nyilvántartásához két szempontból is lényeges
érdekek fűződnek. Egyrészt a rendeletek utólagos törvényességi felülvizsgálatának
követelménye teszi ezt szükségessé, másrészt pedig a rendelet hatályosulása, végrehajtása és
deregulációja szempontjából van ennek jelentősége. A helyi rendeletek nyilvántartásának az
említett két körülményre való közvetlen kihatása egyben jelzi azt is, hogy a nyilvántartási
feladatok a rendeletalkotót terhelik.
A jogharmonizáció eredményezheti egyes önkormányzati rendeletek deregulációját is, például
amikor a hazai jogi szabályozás közösségi joghoz történő igazítása feleslegessé tesz helyi
szintű szabályozást, vagy adott jogalkotási tárgykörben megszűnik a helyi önkormányzatok
rendeletalkotási jogosultsága (például az EU-csatlakozáskor megszűnt a közbeszerzési
rendeletalkotási jogkör, az e tárgyú önkormányzati rendeleteket 2004. május 1-jével az
önkormányzatoknak

hatályon

kívül

kellett

helyezniük).

A

közösségi

joggal

összeegyeztethetetlen jogalkotás hatályban tartásával is megvalósulhat a jogharmonizációs
jogsértés, még akkor is, ha a jogszabályt a gyakorlatban nem alkalmazzák (deregulációs
mulasztás). Az önkormányzati rendeletek vonatkozásában helyi szinten is szükséges tehát a
folyamatos és rendszeres – közösségi jogi szempontú – deregulációs felülvizsgálat.

Az Európai Közösségi jogrendszer létezésének és hatékony működésének elengedhetetlen
feltétele, hogy a Közösség által alkotott joganyaghoz igazodjanak a tagállamok jogszabályai

is, a jogharmonizációt soha nem lehet lezártnak tekinteni, így az önkormányzati rendeletek is
rendszeres felülvizsgálatot és korszerűsítést igényelnek.

Ellenőrző kérdések
1. Milyen jogharmonizációs kötelezettségek vannak az önkormányzati rendeletek
megalkotásánál, felülvizsgálatánál?
2. Ha az önkormányzat rendelete közösségi szabályt sért, kivel szemben folytat le
eljárást az Európai Bíróság és milyen szankciót alkalmazhat vele szemben?
3. A helyi rendeletek közösségi jogszabályokkal való összhangjának biztosítása kiknek a
felelőssége?
4. Milyen összefüggés van a jogharmonizáció és a dereguláció között?

Feladat
Fogalmazzon meg a jegyző számára egy utasítást az önkormányzati rendeletek
jogharmonizációjával kapcsolatosan!

SZAKIRODALMAK JEGYZÉKE

Gyergyák Ferenc – Kiss László (szerk.): Általános jogalkotási ismeretek – Tankönyv a
köztisztviselők

továbbképzéséhez.

Közigazgatási Képzési Központ, 2007
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IX. ÉRDEKEGYEZTETÉS

1. Helyi érdekek és közügyek
A helyi önkormányzat rendeletalkotása során a helyi közösség érdekeit fejezi ki. Ez a
rendeletalkotás azonban nem egyforma tevékenység már abban az értelemben sem, hogy az
önkormányzat bizonyos esetekben rendeletet alkothat (ha akar), más esetekben pedig kötelező
rendeletet hozni. A „helyi érdek” – amely állítólag mindkettőben tényező lehetne – nem
ugyanaz, miként érvényre juttatásának lehetősége sem. Más a „helyi érdek” kifejezhetősége,
érvényre juttathatósága, játéktere. Elképzelhető, hogyha nem kötelező a szabályalkotás, jobb a
helyi érdek érvényesítésének az esélye. Amiről végrehajtási rendeletet kell alkotni,
megtörténhet, hogy kevéssé vagy egyáltalán nem kelti fel a helyi közérdeklődést, s a helyi
közösség passzívan, megvetéssel és ellenségesen fogadja azt. (A hazai országos jogalkotás
önminősítése szerint kifogástalanul megoldotta a prostitúció kezelését. Már csak „vigalmi
negyedeket” kellett volna kijelölni, s ezt központos döntéssel igazán nem lehetett „modern”
államban. A végrehajtást szolgáló önkormányzati rendeletek mintha a mai napig nem
készültek volna el.)
A helyi közösség érdekei – másként értelmezve – a helyi közügyek rendezéséhez és
intézéséhez fűződő érdekek, amelyek egyfelől az önkormányzat feladat- és hatáskörének
gyakorlásából, másfelől a közszolgáltatásokból adódnak. A helyi érdekű közügyek többfélék,
s csak részben azonos szabályozási tárgykörök valamennyi helyi önkormányzatnak. Pl. a
helyi közügy és közérdek tartalma a lakosság létszámától, korösszetételétől, kultúrájától,
iskolázottságától, teljesítőképességétől, stb. függhet. A „helyi közérdek” jelentéstartalma
változatos: fogalma sokféle jelentéssel magyarázható törvényeink előírásaiból is. Ennél jóval
határozottabban jelölhetők meg a helyi közösség érdekeivel összefüggésbe hozható
önkormányzati feladat- és hatáskörök, jogalkalmazást és jogalkotást illetően egyaránt.
Végeredményben ez a választóvonal (helyi) közügy és magánügy között, azaz mivel kell vagy
lehet foglalkozni, továbbá mivel nem kell (de lehet), s mivel nem szabad foglalkozni az
önkormányzat rendeletalkotásának.

A helyi közösségi érdek földrajzilag is értelmezhető: megegyezik a helyi önkormányzat
illetékességi területével. Területén nemcsak lakosság mint állampolgárok vannak, hanem
lehetnek különféle vállalkozások, vállalatok, szervezetek is. A helyi közösség érdeke
szempontjából sokkal többet jelenthetnek, mint képzelni lehetne.

2. Érdekegyeztetés
Az érdekegyeztetés cselekvés, tevékenység; hiánya nem pótolható feltevésekkel, vagy a
lakosságot gyengeelméjűnek képzelő politikusi élcekkel (pl. a hallgatás beleegyezés, aki nincs
ellenünk, az velünk van, aki nem nyilvánított ellenvéleményt, az egyetért kiváló
javaslatainkkal). Az érdekegyeztetésnek önálló módszerei, eljárásai léteznek: a régebbiek
közül néhányat ma is használnak. Az „érdekegyeztetés” jól megjelölhető technika akkor
lehetne, ha volna megfelelő jogi szabályozottsága. Ténylegesen csak körvonalai ismertek a
hatályos jogból.
Ehhez képest két szempontból pontosítható, vagy határozottabb körvonalúvá tehető:
a) képviselet ügye, továbbá
b) helyileg elfogadható ésszerűség kérdése.
Az első szempont visszautal az önkormányzatiságra. Ez közpolitikai értelemben országos
pártok térnyerése az önkormányzatiságban, amely nem helyi tulajdonságú. A második a helyi
lakosság és más helyi érdekeltek véleménynyilvánítása.
Feltevés szerint a megválasztott képviselőtestület – amely jogosult rendeletalkotásra –
mintegy „hivatalból” a helyi közérdeket fejezi ki: ez megválasztásának lényegéhez tartozik.
A helyi közösségben megjelenő egyéb ésszerűségek egy korábban – az 1980-as években –
kialakított eljáráshoz („társadalmi vita”) voltak köthetők, azon az alapon, hogy kik vehetnek
részt a helyi rendeleti szabályozás tervezetének véleményezésében. Erről akár „protokoll
jegyzék” állítható elő. Kinek kell megküldeni rendelettervezetet, ki adhat véleményt arról.

(Fejezzék ki véleményüket, akikre irányadó lesz a szabályozás. Továbbá azok is, akik e
szabályozást hatóságként alkalmazni fogják. Nyilatkozhat az ügyész, az „összes társadalmi”
szervezet, vagy ma az

illetékes ombudsman. A Jat. eredeti szabályozásában előírt

„társadalmi vita” – ami sokaknak tetszett, s nosztalgiával emlegetik most is – rég nem
létező előírásai szabállyá tehetők önkormányzati szabályzatokban, amelyek a helyi
rendeletalkotás eljárását ma rendezik. Bármi a helyi szabályozás, végeredményben az a
kérdés, hogy az érdekegyeztetés ebben az eljárásban tisztán képviselet ügy-e, vagy attól
függetlenül lehet-e más is.
Az előbbi – eljárási képviseletként – azt rendezheti, hogy az önkormányzati rendalkotás során
milyen alakban s kinek a képviseletében lehet érdeket érvényesíteni. Az utóbbi nem
feltétlenül társadalmi érdekekre hivatkozik, hanem egyetemes, országos, helyi s akár egyéni
ésszerűségekre.
Magyarországon a helyi rendeletalkotásban jelenleg az érdekegyeztetés nehéz, és nem
megfelelően szabályozott feladat.

Egyrészt ez egyáltalán nem csak az érintett lakosság

érdekeinek egyeztetése. Az érintett lakosság különben erősen megosztott: pártpolitikák,
erkölcsök, iskolázottság, megélhetési lehetőségek, ambíciók, életmód, stb. szerint. Minderre
rátelepszik a központos (centralizált) állami – kormányzati akarat, továbbá az illetékességi
területen jelenlévő vállalkozás, tőke, gazdasági és egyéb szervezetei. A központos államiság
akaratérvényesítése,

a

különféle

gazdasági

szervezetek,

cégek,

vállalkozások

érdekérvényesítő mechanizmusa kidolgozott. Az önkormányzatok érdekérvényesítési
módszerei, lehetőségei kevésbé. Az önkormányzati rendeletalkotás helyi érdek meghatározása
és érdekegyeztetési módszere, technikája jelentős fejlesztésre szorul.

Ellenőrző kérdések
1. Mi az érdekegyeztetés és a képviselet szerepe a jogszabályok előkészítésében és
megalkotásában?
2. A jogalkotás nyilvánosságát hogyan alakítja át az elektronikus információszabadság?

X. NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS

A népszavazás a demokratikus kormányzásnak módszere, s nem elsősorban a jogalkotásé.
Törvényt – sőt rendeletet is – lehet népszavazással alkotni, ez mégis inkább csak néhány
állam sajátossága. Magyarországon többféle népszavazás volt az utóbbi száz évben. Törvényt
– és persze országos hatályú rendeletet – népszavazással itt még egyet sem alkottak.
Ennek ellenére a – demokráciát bizonyítandó – közjogi szabályaink rendelkeznek a
népszavazásról, s a népi kezdeményezésről. Ez utóbbi lehet jogalkotás kezdeményezése, de
kiterjedhet tervezett jogalkotás véleményezésére is. Önkormányzati rendeletalkotásban a
népszavazás szolgálhatja önkormányzati rendelet megerősítését (Ötv. 46.§.). Megyei
önkormányzat a maga feladatkörében rendeletet alkothat, a döntési hatáskörébe tartozó
ügyekben megyei népszavazást rendelhet el.
A népszavazással való önkormányzati rendeletalkotás aligha nevezhető elterjedtnek
Magyarországon, miként annak szabályozása sem részletezett. A hatályos jogszabályait nem
kell feltevésekkel pótolni. Az, hogy ez a téma a legszorosabban összefügg az
érdekegyeztetéssel, s különösen a jogszabálytervezetek megvitatásával, szövegszerű
egyeztetésével, nyilvánvaló.
Erről korábban a Jat. előírásokat tartalmazott, igaz, hogy az országos és nem a helyi hatályú
jogi szabályozásra. Rendelkezései túlnyomórészt időszerűségüket veszítették. Egész
terjedelmében hatályos az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tv., amely
természetesen az országos hatályú jogszabályok alkotásának nyilvánosságát rendezi, ám
értelemszerűen a helyi önkormányzati rendeletalkotásra is irányadó. E közéleti nyilvánosság
új helyzet a jogalkotás számára. Akkor is, ha az általánosan hozzáférhető elektronikus
nyilvántartás pillanatnyilag csak a hatályos önkormányzati rendeleteket tartalmazza, azok
tervezeteit nem.
Népszavazás és népi kezdeményezés nyilvánvalóan demokratikus elképzelés akár az
önkormányzati rendeletalkotásban is. Elvileg nyilvánvaló, hogy az önkormányzatiság

demokratizmusa csak javulhat általa, tehát, ha a terület lakossága maga dönti el azt, hogy
miről hozzanak helyi rendeletet, annak mi legyen a tartalma, s arról egységesen és együtt
döntenek, hogy rendelet szövege mi legyen. Az önkormányzati rendeletalkotás demokráciája
jelentős szempont és feltétel a mai európai államokban. A társadalmi egyetértés valamely
szabályozási tárgyban elvileg hamarabb érhető el valamely helyi rendelet megalkotásában,
mint országos szinten. Gyakorlatilag ez pl. nálunk egyáltalán nem igazolható. Továbbá
önkormányzati rendeletek megalkotásához szükséges „demokratikus” szavazatok is
megszerezhetők a politikai- vagy csupán a gazdasági marketing eszközeivel.
Az 1980-as évek végétől kialakított hazai jogszabály-előkészítési- jogalkotási módszer,
modell az 1990-es évek elejétől többségében hitelét vesztette, alkalmatlanná vált annak
rendezésére.
Az ezt fölváltani alkalmas rendszert az elektronikus információszabadságról szóló tv.
határozta meg. Ez elvileg alkalmas a helyi önkormányzati rendeletek megalkotásának
javítására, demokratizmusának növelésére. Ténylegesen diszkriminatív is lehet, mert kizárja a
véleménynyilvánításból

mindazokat,

akik

az

elektronikus

információ

szabadság

gyakorlásához szükséges eszközökkel nem rendelkeznek.

Ellenőrző kérdés
1. Mi a véleménye az önkormányzati rendeletalkotással összefüggő népszavazás, népi
kezdeményezés mai jogi szabályozásáról és gyakorlati érvényesüléséről?

