
VARGA ZS. AND RÁS

Gon do la tok a ko di fi ká ció
mély ré te ge i rõl

„Az Alap tör vény Ma gyar or szág jog rend sze-
ré nek alap ja”, amely az egyéb jog sza bályok-
kal együtt min den ki re kö te le zõ – ren del ke -
zik sa ját ma gá ról Ma gyar or szág Alap tör vé -
nye az R) cik ké nek (1) be kez dé sé ben. Az
Alap tör vé nyünk nek ez a mag ja1 ha tá lyát te-
kintve 2012. ja nuár 1-je óta im már Sein, azaz
tény kér dés, mi ként a sar ka la tos tör vé nyek
is, ame lyek elõ írá sa i nak meg fe le lõ en lé nye -
gé ben el ké szül tek. Hát ra van azon ban – még
a sar ka la tos tör vé nyek át me ne ti ren del ke zé -
sei út ján tör tént „át ve ze té se” el le né re is – a
jog rend szer tel jes „át mo sá sa”, az Alap tör -
vény és a sar ka la tos tör vé nyek ren del ke zé se -
i nek kö vet ke ze tes vé gig ve ze té se a jog rend
ala cso nyabb szin tû jog for rá sa in, így a jog-
sza bá lyok meg ha tá ro zó több sé gét ki te võ
köz igaz ga tá si jog for rá so kon is.

A nor ma tív vi szo nyí tá si pont és a fel adat is
adott, a meg úju ló jog rend szer maj da ni vég-
ered mé nye azon ban nem csak ezek tõl függ,
ha nem a ko di fi ká ci ós mû he lyek bõl ki ke rü lõ
szö veg ter ve ze tek tény le ges tar tal ma és for-
má ja is meg ha tá ro zó be fo lyás sal bír. Egy ál ta -
lán nem mel lékes kö rülmény, hogy az egy -
más sal ge ne rá lis/spe ci á lis vi szony ban álló
jog sza bá lyok mi lyen mér ték ben tar tal maz -
nak pár hu za mos sza bá lyo zást (erre a leg ké -
zen fek võbb pél da ta lán a Mun ka Tör vény -
köny ve, a köz szol gá la ti tör vény és a szol gá la -
ti tör vé nyek több szö rös egy más ra épü lé se),
az egyes tör vé nyek az abszt rakt/ka zu isz ti kus 

tar to mány pon to san me lyik pont ját fog lal ják 
el, illetve a vá lasz tott el vont sá gi szint vé gig kí -
sé ri-e a jog sza bályt, avagy egye net le nül vál to -
zik annak egyes ré szeiben, illetve a jog alko-
tói/jo gal kal ma zói (bí rói) ér tel me zé si fel ha -
tal ma zott sá got ho gyan oszt ják meg az egyes
jog sza bá lyok. Ezek a kér dé sek az el sõd le ges
lát szat el le né re nem el vont spe ku lá ci ó ból
szár maz nak, ha nem egy ál ta lá nos, és jó né-
hány, az el múlt év ti zed(ek)ben ta pasz tal ha tó
je len ség foly tán na gyon is gya kor la ti kö vet -
kez te té sen ala pul nak. En nek az írás nak az a
cél ja, hogy eze ket fel vil lant sa, és a leg fon to -
sabb kö vet kez mé nyek re – né hol csak uta lás -
sze rû en – fel hív ja a fi gyel met. Ezek kö zül
kiemelkedõ: a ko di fi ká ció so rán a leg tö ké le -
te sebb jog al ko tói el kép ze lés is hely re hoz ha -
tat lan sé rü lést szen ved het, ha a szer kesz tõ
nincs egé szen pon to san tisz tá ban az egyes
meg fo gal ma zá sok kö vet kez mé nye i vel.

A jog sza bály és je len té se

Nem va ló szí nû, hogy bár ki vi tá ba száll na
azzal a ki jelentéssel, hogy a jog vég sõ so ron
nem más, mint a jog alkotó (ál lam) pa rancsa,
amely tar tal maz za az elv árt ma ga tar tás ra vo-
nat ko zó kö te le zõ sza bályt, még pe dig a jog-
al ko tó nak az zal az „ígé re té vel”, hogy a kö te -
le zõ ma ga tar tá si sza bály ér vé nye sü lé sé nek
akár kény szerrel is ér vényt sze rez. Ha en nél
a meg fo gal ma zás nál meg áll hat nánk, egy sze -
rû dol gunk len ne. Csak hogy jó né hány
olyan kér dés te hetõ fel ezzel a pa ranccsal
kap cso lat ban, amely a vi lá gos nak lát szó ké-
pet el ho má lyo sít ja. Csak né hány ezek kö-
zül: hogy szól, mi az ér telme, mi lyen hely ze-
tek re vo nat ko zik a jog al ko tó pa ran csa? Ez a
há rom kér dés má ris jel zi a le het sé ges meg-
kö ze lí té si mó do kat, a (tör vény)po zi ti vis tát,
dog ma ti ka it és jog szo cio ló gi a it, ame lye ket
Po kol Béla jog ré teg-te ó ri á ja tesz egy sé ges
mód szer ként használhatóvá.

A jog ré teg-te ó ria sze rint a po zi ti vis ta, dog-
ma ti kai és (jog)szo ci o ló gi ai szem pon tok a jog
el kü lö nült, de egy jogi ter mé sze tû ma ga tar tá si
sza bály, illetve a jog rend egé sze te kin te té ben

1 Az Al kot mány „mag já ra” mint az al kot mány ként szol-
gá ló jog for rás leg fon to sabb ren del ke zé sé re vo nat ko zó
né ze te ink rõl (amely nem azo nos az Alap tör vény szer ke-
ze té vel kap cso la tos „mag-al kot mány” né ven is mert té
vált el gon do lás sal. A mag-al kot mány vé del mé ben = Páz -
mány Law Wor king Pap ers 2011/2.,  http://www.plwp.
jak.ppke.hu/ima ges/fi les/2011/2011-02.pdf), lásd PATYI
And rás, VAR GA Zs. And rás: Ál ta lá nos köz igaz ga tá si jog,
Bu da pest–Pécs, Di a lóg–Cam pus, 2009, 131–132. p.
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egy más mel lett lé te zõ ré te ge it je len tik, még pe dig 
az el kü lö nült (pro fesszi o ná lis) in téz mé nyek
sa ját meg kö ze lí té si mód ja ként. En nek meg fe -
le lõ en a (tör vény)szö veg-po zi ti viz mus a tör-
vény al ko tó já nak – ese tünk ben az Or szág gyû -
lés nek – szük ség kép pe ni szem lé le té bõl kö vet -
ke zik. Az így ke let ke zett nor ma sa já tos sá ga it
ku ta tó jog tu do mány mód sze re a dog ma ti ka,
és a tu do má nyos fo ga lom elem zé sen kép zett
bí ró ság a tör vény szö veg va ló sá gos élet hely zet-
re al kal ma zá sa so rán te szi eh hez hoz zá a jog
szo ci o ló gi ai le ké pe zé sét. A dog matika és a bí -
rói jog ér tel me zés együtt te hát szû kí ti a tör-
vény ho zó ál tal al ko tott sza bály ere de ti leg
le het sé ges, majd tény le ges je len tés tar tal -
mát.2 A po zi ti vis ta, dog ma ti kai és szo ci o ló -
gi ai szem lé le tek te hát a jog egy más mel let ti
szint je i bõl fa kad nak, és nem az ön ma gá ban
(ma gá ban va ló ként) ke zelt jog egy más tól
füg get len, vagyis sza ba don vá laszt ha tó vizs-
gá la ti mód sze rei. Abból azon ban, hogy ezek
a szem lé let mó dok együt te sen ma gya ráz zák
meg vég sõ so ron mire és ho gyan vo natkozik a 
jog al ko tó pa ran csa ként ér tel me zett ma ga tar -
tási sza bály, csak az kö vetkezik, hogy a nyelv -
ta ni lag sza ba tos jog té tel bõl a dog ma ti ka fa rag
normát (és ek ként vissza is kell hat nia a ko difi-
ká tor ra, ha az nem akar ele ve al kal maz ha tat -
lan sza bályt meg fo gal maz ni és a jog al ko tó val
el fo gad tat ni), a bí rói gya kor lat pe dig utó lag
hoz kö te le zõ ér vé nyû dön tést ar ról, hogy a
sza bály (nor ma) és dog ma ti kai ma gya rá za ta az
egyes szo ci o ló gi ai hely ze tek kel adek vát-e, az
vi szont nem kö vet ke zik, hogy a szem lé let mó -
dok sza ba don fel cse rél he tõk vagy ke ver he tõk
len né nek.

A to váb bi ak ban a tel jes ség igé nye nél kül
né hány je len sé get mu ta tunk be, ame lyek
rész ben a szem lé let mó dok in do ko lat lan ke-
ve re dé sét, rész ben a meg ke rül he tet len egy-
más ra ha tást tá maszt ják alá.

A jog szem lé let mód ja i nak
in do ko lat lan ke ve re dé se

Arra, hogy a nor matív és dog matikai fo -
gal mak kü lön tar tá sa mi lyen ér tel me zé si ne-
héz sé ge ket elõz ne meg, ta lán ele gen dõ ép-
pen az Alap tör vény né hány ren del ke zé sét
hoz ni pél da ként. Az Alap tör vény ugyan is
– kö vet ve ezzel a ko ráb bi ide ig le nes Al kot -
mány szö ve ge zé si sa já tos sá gát – több eset-
ben a konk rét ha tás kö rök (cse lek vé si fel ha -
tal ma zá sok) mel lett az ál ta lá nos fel adat kört
(lé nye gé ben a dog ma ti kai ál tal abszt ra hált
funk ci ót) is rög zí ti. Ezt te szi az Or szág gyû -
lés ese tén az 1. cik kében „MA GYAR-
ORSZÁG leg fõbb nép kép vi se le ti szer ve az Or-
szág gyû lés.” „Az Or szág gyû lés a) meg al kot ja és
mó do sít ja...” – vagy a köz társasági el nök te -
kin te té ben a 9. cik ké ben – „Ma gyar or szág
állam fõje a köz tár sa sá gi el nök, aki ki fe je zi a
nem zet egy sé gét, és õr kö dik az ál lam szer ve zet
de mok ra ti kus mû kö dé se fe lett.” „A köz tár sa sá -
gi el nök a Ma gyar Hon véd ség fõ pa rancs no ka.”
„A köz tár sa sá gi el nök a) kép vi se li...” Ezek re
a ren del ke zé sekre az jel lem zõ, hogy a funk-
ció meg je lö lé se biz to san hoz zá tesz va la mit a
konk rét ha tás kö rök höz. Az Or szág gyû lés
te kin te té ben ez a plusz ren del ke zés a leg fõbb
jel zõ, amely ki eme li, hogy az Or szág gyû lés
vol ta kép pen a nép szu ve re ni tás hor do zó -
ja, míg a köz tár sa sá gi el nök te kin te té ben a
funk ció mö gött tény le ges fel ha tal ma zott sá -
gok je len nek meg, ame lyek ha tás kö rei gya-
kor lá sá nak ke re te it sza bá lyoz zák (nem vé let -
len, hogy az ide ig le nes Al kot mány ha sonló
sza bá lya i ból az Alkot mány bíró ság je len tõs
köz jo gi alap el ve ket „ol vasz tott ki”3). Ha son-
ló a hely zet a kor mánnyal mint a vég re haj tó
ha ta lom ál ta lá nos szer vé vel az Alap tör vény
15. cik ké ben (itt rá adá sul a ha tás kö rök fel so -
ro lá sa ele ve el ma rad) vagy az Al kot mány bí -

2 POKOL Béla: A pro fesszi o ná lis in téz mény rend sze rek el mé-
le te, Bu da pest, Fel sõ ok ta tá si Ko or di ná ci ós Iro da, 1991,
155–190. p. és POKOL Béla: A jog szer ke ze te, Bu da pest,
Gon do lat–Fel sõ ok ta tá si Ko or di ná ci ós Iro da, 1991, 113–
130. p. A jog ré teg-te ó ria dog ma ti kai ér té ke lé sé rõl lásd
JAKAB And rás: A ma gyar jog rend szer szer ke ze te, Bu da-
pest–Pécs, Di alóg–Campus, 2007, 47–51. p.

3 Pél da ként: az Alkot mány bíró ság a köz tár sa sá gi el nök
mint a fegy ve res erõk fõ pa rancs no ka irá nyí tá si jo go sult -
sá gai tár gyá ban az Al kot mány ér tel me zé sé rõl ho zott
48/1991. (IX. 26.) AB-határozatában (ABH 1991, 217.)
tett vi lá gos kü lönb sé get az irá nyí tói és ve ze tõi jo go sult-
ság kö zött.



ró ság gal mint az Alap tör vény vé del mé nek
leg fõbb szervével a 24. cikk ben.

Más ese tek ben vi szont a dog ma ti kai (funk-
ció meg je lö lés) és a tény le ge sen nor ma tív (ha-
tás kör-fel so ro lás) meg fo gal ma zá sok ke ve re -
dé se szük ség te len ér tel me zé si igé nyek kel jár.
Ilyen a 25. cikk, amely ak ként ren delkezik,
hogy „A bí ró sá gok igaz ság szol gál ta tá si te vé-
kenységet lát nak el.”, majd „A bí róság dönt...”
Itt a funk ció meg je lö lés sem mi lyen ön ál ló
nor ma tív tar tal mat nem hor doz, hi szen a bí-
ró ság ép pen azért igaz ság szol gál ta tás, mert
jog vi ták ban, bû nös ség rõl, köz igaz ga tá si ha tá -
ro za tok tör vé nyes sé gé rõl dönt. A szük ség te -
len ren del ke zés má ris vi tát vál tott ki, ugyan is 
az Alap tör vény el fo ga dá sa elõt ti or szág gyû lé -
si vi tá val pár hu za mo san szer ve zett utol só tu-
do má nyos kon fe ren ci án már fel me rült, hogy
va jon mit je len t a kü lönb ség az Al kot mány
(„A Ma gyar Köz tár sa ság ban az igaz ság szol gál -
ta tást a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá -
ga … gya ko rol ják”) és az Alap törvény meg fo-
gal ma zá sai kö zött (meg je gyez zük, hogy a ko-
ráb bi nak több nor ma tív tar tal ma volt, mert
fel so rol ta az igaz ga tá si szin te ket).4 Ha son ló
sza bályt ta lá lunk az alap ve tõ jo gok biz to sa
te kin te té ben a 30. cikk ben („alap jog vé del mi
te vé keny sé get lát el”). A dog ma ti kai sza bá lyok
nor ma tív vá ala kí tá sa bi zo nyo san nem volt
szükségszerû, amit jól mu tat, hogy más ese -
tek ben (az ön ál ló sza bá lyo zó szer vek rõl
szóló 23. vagy az ügyész ségrõl szóló 29. cikk -
ben) nem is for dul elõ.

A szem lé let mód ke ve re dé sé vel ta lál ko -
zunk ré geb bi jog sza bá lyok nál is. Így a Ket.
sok ren del ke zé se ön cé lú ko di fi ká to ri szem-
pon tot hor doz, azaz a tör vényt el mé le ti nor-
ma konst ruk ci ó ként és nem tény le ge sen ér-
vé nye sü lõ ma ga tar tás sza bály ként fog ja fel.
Bi zo nyos ko ráb ban ha tály ban lévõ sza bá -
lyai a lát szó la gos ügy fél ba rát ság el le né re ki-
fe je zet ten kép mu ta tó ak vol tak. A ko di fi ká to -
ri ön cé lú sá got tá maszt ja alá a fel leb bez he tõ
végzések pél dája. Eze ket a Ket. 98. § (3) be -

kez dé se so rol ja fel, ami a ko di fi ká tor nak és a
jog hall ga tó nak nagy könnyebb sé get je len t,
mivel – el vileg – egy he lyen meg találja a szó -
ban for gó dön téseket, így könnyen meg ta -
nul ha tó, illetve könnyû az eset le ges mó do sí -
tá sát elõ ké szí te ni. A ha tó ság és kü lö nö sen az
ügy fe lek szá má ra vi szont az len ne hasz nos,
ha az ön ál ló fel leb bez he tõ ség rõl min den
esetben ott ren delkezne a tör vény, ahol a
szó ban for gó vég zés rõl (pél da ként: a fel füg -
gesz tés sza bá lya i nál mon da ná meg, hogy a
fel füg gesz tés rõl ho zott vég zés ellen ön ál ló
fel leb be zés nek van helye).

A kép mu ta tó sza bá lyo zás ra a leg ké zen fek -
võbb pél dát a ko rábban ha tályban volt ügy in-
té zé si ha tár idõ kí nál ja. Az ál lí tó lag ki szá mít -
ha tóbb ügy in té zé si ha tár idõt meg va ló sí tó hu-
szonkét mun kanap – 33. § (1) be kezdés –
va ló já ban sem mit nem je len t. Ez ugyan is nem
„bruttó”, ha nem „net tó” ha táridõ, a (3) be kez-
dés a)-tól k)-ig ter je dõ al pon tok ban so rol ta fel
azo kat az idõ tar ta mo kat, ame lyek az ügy in té -
zé si ha tár idõ be nem szá mí ta nak bele. A fel so -
ro lás eb ben az eset ben is tel je sen ér tel met len.
Sokkal hasz nosabb lett vol na, ha egy részt a
ha tár idõ kez dõ idõ pont ját mon da ná meg a
törvény (a ké relem át vétele vagy – ha hi ány-
pót lás szük sé ges – a hi á nyok ügy fél ál ta li tény-
le ges pót lá sa), to váb bá brut tó (ki vé te les eset-
ben meg hosszab bít ha tó) ha tár idõt ha tá roz na
meg.5

A jog al ko tó pa ran csá nak egy irá nyú sít ása

A szem lé let ke ve re dés után most egy olyan
ha tás ra hív juk fel a fi gyel met, amely kel lõ en
vi lá gos, pon to san ki mu tat ha tó, hogy mi kor
je len t meg a ma gyar jog rend ben, ugyan ak kor
olyan kö vet kez mé nyek kel járt, ame lyek alap-
ve tõ en meg vál toz tat ták a jog ról al ko tott fo gal -
ma in kat, to váb bá hi bák or vos lá sát tet te ki fe je -
zet ten ne héz zé.

Varga Zs. And rás: Gon do la tok a ko di fi ká ció mély ré te ge i rõl 69

4 A kon fe ren ci át az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, Igaz-
ság ügyi és Ügy ren di Bi zott sá ga ren dez te „Az új alap tör-
vény rõl – el fo ga dás elõtt” cím mel, 2011. áp rilis 8-án

5 PATYI Ger gely: El já rá si sza bály vál to zá sok és az igaz ság -
szol gál ta tás át lát ha tó sá ga = SCHAN DA Ba lázs, VAR GA
ZS. And rás: Lát le let köz jo gunk el múlt év ti ze dé rõl, Bu-
dapest, PPKE JÁK, 2010, 239. p.



Ami kor az Or szág gyû lés el fo gad ta a
2006. évi LIV. tör vényt, és ezzel mó dosítot-
ta az Al kot mányt, azaz új ren del ke zés ként
beiktatta a 34. § (2) be kezdését, amely sze -
rint: „Tör vény mi nisz té rium, mi nisz ter vagy
köz igaz ga tá si szerv meg je lö lé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé sét a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk több mint fe lé nek sza va za tá val el fo ga-
dott tör vény mó do sít hat ja”, nyíl tan át tör te a
fe les tör vény/két har ma dos tör vény (pon-
to sab ban tör vé nyi ren del ke zés) kö zöt ti ad-
dig át ha tol ha tat lan ha tárt. A ren del ke zés
ál tal meg nyi tott for má lis sza bá lyo zá si le he -
tõ sé get egy má sik köz jo gi ak tus tet te re á lis -
sá, ami elõtt az utat tar talmilag az Alkot -
mány bíró ság nyi tot ta meg. A 4/2006.
(II. 15.) AB-ha tá ro za tá ban a már ko ráb ban is
ag gá lyos nak tar tott sa lá ta tí pu sú tör vény -
mó do sí tá sok egyi két, a Ma gyar Köztár saság
2005. évi költ ség ve té sé rõl szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény tény le ge sen nem költ ség -
ve té si ré szét meg sem mi sí tet te, ám azt is ki je -
len tet te, hogy a meg sem mi sí tés „nem érin ti a
meg sem mi sí tett tör vénnyel mó do sí tott (meg-
vál toz ta tott) tör vé nyek – és a meg sem mi sí tett
tör vé nyi ren del ke zé sek ál tal a jog rend szer ben
vég re haj tott más vál to zá sok, mó do sí tá sok, kü-
lö nö sen a ha tá lyon kí vül he lye zé sek – ér vé nyes -
sé gét...” Ez utób bi meg ál la pí tás nyil ván már
akkor is vi tatható volt (vagy kellett vol na
len nie), és el len té tes a ko ráb bi év ti ze dek,
ta lán év szá za dok gya kor la tá val, ké rész éle -
tûvé tet te ugyan is a más jog szabályt mó do-
sí tó jog sza bá lyo kat (vagy le ga láb bis azok
ilyen ren del ke zé se it).

A fen ti két ak tus ra ala poz va a kor mány za -
ti szer ve zet ala kí tás sal össze füg gõ törvénymó-
dosításokról szóló, ko losszá lis ter je del mû
2006. évi CIX. tör vény alap ja i ban vál toz tat ta
meg a rend szer vál to zás nak a köz igaz ga tás sza-
bá lyo zá sát érin tõ ere de ti meg ol dá sát, amely-
ben az alap ve tõ dön té se ket az Or szág gyû lés
fenn tar tot ta ma gá nak. Mi u tán ugyan is az Or-
szág gyû lés a kor mány za ti szer ve zet ala kí tás -
sal össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szóló
2006. évi CIX. tör vénnyel sze mély te le ní tet te a
köz igaz ga tás szer ve ze tét érin tõ tör vé nyek
azon ren del ke zé se it, ame lyek va la mi lyen köz-

igaz ga tá si szer vet ne ve sí tet tek, és fel ha tal maz -
ta a kor mányt a szer vek lét re ho zá sá ra,
lé nye gét te kint ve sza bad ke zet adott a kor-
mány nak a köz igaz ga tás szer ve ze té nek, irá-
nyí tá sá nak, ve ze té sé nek, fel ügye le té nek és el-
len õr zé sé nek ki ala kí tá sá ra.

En nek köz is mer ten sú lyos kö vet kez mé -
nye volt a köz igaz ga tá si hi va ta lok vesszõ fu tá -
sa. Hi á ba ál la pí tot ta meg ugyan is az Alkot-
mány bíró ság a 90/2007. (XI. 14.) AB-határo-
za tá ban, hogy az ön kor mány za tok ról szóló
kétharmados tör vény – a 2006. évi CIX. tör -
vény 167. §-a (5) be kezdése k) pont jával mó -
do sí tott – 98. §-ának (1) be kez dé se, va la mint
a kap cso ló dó jog sza bá lyok al kot mány el le ne-
sek, ezt nem tudta or vosolni. A 2006. évi
CIX. törvény ugyan is a 174. § (1) be kezdése
sze rint (né mely ki vé te lek kel) 2007. ja nu -
ár 1-jén lé pett ha tályba, és a 176. § (2) be kez-
dé se sze rint na gyobb részt 2007. ja nu ár 31-én
hatályát is vesz tette – oly mó don, hogy a ha -
tály vesz tés az „el kö ve tett” mó do sí tá sok ér vé -
nyes sé gét vagy ha tá lyát nem érin tet te. Az
Alkot mány bíró ság az al kot mány el le nes mó-
dosítást oko zó 2006. évi CIX. tör vény kü lön-
féle ren delkezéseit (így a 7. §-át) nem vizs gál-
hat ta (az erre vo nat ko zó el já rást meg szün tet -
te), mi vel ez a tör vény a vizs gálatkor már
nem volt ha tályban.6

A 4/2006. (II. 15.) AB-ha tá rozat te hát az -
zal járt, hogy a más jog szabályok mó dosítá-
sá ról szóló jog al ko tói pa rancs egy irá nyú vá
vált: sem ha tá lyon kí vül he lye zé se, sem al-
kot mány bí ró sá gi meg sem mi sí té se nem „hoz-
za vissza” a mó do sí tás elõt ti ál la po tot. Az
Alkot mány bíró ság ál lás pont já nak he lyes sé -
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6 Az Alkot mány bíró ság itt tu laj don kép pen kö vet te a ko-
ráb bi, 4/2006. (II. 15.) AB-ha tá ro za tá ban ír ta kat: „Az
Alkot mány bíró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a ha tály ban 
nem lévõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek al kot má nyos sá gát csak
két esetben, az Abtv. 38. §-ának (1) be kez dése sze rinti bí rói
kez de mé nye zés és 48. §-a sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz
ese té ben vizs gál ja. En nek meg fe le lõ en a Kötv. már ha tá -
lyon kí vül he lye zett, illetve idõ köz ben mó do sí tott, fent fel-
so rolt ren del ke zé sei te kin te té ben az al kot mány el le nes sé g
meg ál la pí tá sá ra irá nyuló el já rást az Alkot mány bíró ság
– az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak
köz zé té te lé rõl szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog-
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tározat 31. § a) pont ja alap -
ján – meg szün tet te.”



gét a ma gunk ré szé rõl vi tat juk (következés-
képpen a rá épü lõ jog al ko tói gya kor la tot is).
A mó do sí tás sal ugyan is a jog al ko tó nem új
jog sza bályt al kot,7 ha nem vi lá go san úgy ren-
del ke zik, hogy egy bi zo nyos ren del ke zés he-
lyé re új ren del ke zés „lép”. A „lé pés” ha tály ta la -
ní tá sá nak te hát szük ség sze rû en „vissza lé pést”
kell je len te nie, azaz a mó do sí tó tör vény ha tá -
lyá nak meg szün te té se (kü lö nö sen ex tunc ha-
tá lyú meg szün te té se) a „he lyé be lép” pa ran csot
von ja ki a jog sza bá lyok rend sze ré bõl. He lye -
sebb volt a ko rábbi elv, amely ilyen kor a mó -
do sí tott ren del ke zés ha tá lyát ál lí tot ta vissza
(X+Y–Y=X kö ve te li a for má lis lo gi ka, míg
az Alkot mány bíró ság dön té se foly tán az
X+Y–Y=? hely zet állt elõ). Ezt a hi bás dog -
matikai el vet kö veti saj nos ma is az Or szág-
gyû lés.

„Kis be tû sí tés”: szim bo li ka
és fo gal mi pre ci zi tás

Az Alap tör vénnyel kap cso lat ban me rült
fel a szim bo li kus és szi go rú an nor ma tív ren-
del ke zé sek kí vá na tos ará nya, egy más ra ha tá -
sa, az elõb bi ek al kal ma zá sá val járó ve szé -
lyek kér dé se.8 Nyil ván ez is ha tással van a
ké sõb bi ko di fi ká ci ó ra, most azon ban egy
 jóval hét köz na pibb kér dés sel fog lal ko zunk.
A 2006-ban in dult sza bá lyo zá si re form mal
össze füg gés ben em lí tet tük a tör vé nyek „kis-
be tû sí té sét”, az in téz mé nyi tu laj don ne vek
tör lé sét annak ér de ké ben, hogy eze ket ala-
cso nyabb szin tû jog for rás, kor mány ren de -
let hoz has sa létre. Ez tech ni ka i lag közve títõ
fo gal mak al kal ma zá sá val járt a tör vé nyek -
ben (csak pél da ként: igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter, in gat lan ügyi ha tó ság). A köz ve tí -
tõ fo gal mak hasz ná la ta fo koz ta az egy re in-

kább tech nok ra ta nyel ve zet re át té rést a ko-
di fi ká ci ó ban – amely nek el ret ten tõ pél dá ja a
61/2009. (XII. 14.) IRM ren delet a jog sza -
bály szer kesz tés rõl.

Az el múlt év ti zed ben egy re in kább gya-
kor lat tá vált egy faj ta nyelv ide gen, tech nok -
ra ta jog sza bály szer kesz tés és -szö ve ge zés.
Lát szó lag szak sze rû a be szélt nyelv hez ké-
pest ki mód olt szö veg, ugyan ak kor a meg ér -
tést és fõ ként a jog sza bály be tar tá sát egy ál ta -
lán nem se gíti elõ. A törvény ugyan is nem
ki zá ró lag egy jog al ko tói pro duk tum, ha nem 
egy or szág éle té nek ke re tét biz to sí tó alap ve -
tõ és élõ sza bá lyo zás. A tö re de zett, pon tok -
ba sze dett mon da tok tel jes ség gel el fo gad ha -
tók az ala csony szin tû nor mák (a ko rábbi
szó hasz ná lat sze rint az ál lam i irá nyí tás
egyéb jogi esz kö zei, ha tá lyos rend sze rünk -
ben a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö -
zök) ese tén, és ha na gyon szük séges, al kal-
maz ha tók a vég re haj tá si ren de le tek ben. Más
a hely zet a tör vé nyek kel, kü lö nö sen a szim-
bo li kus je len tõ sé gû ek kel. A tör vény a szu-
ve re ni tás, a nem zet aka ra tá nak tör vény ho -
zó ha ta lom (Or szág gyû lés) ál ta li ki je len té se,
míg a ren de le tek a vég re haj tó ha ta lom tör vé -
nyek ke re tei kö zöt ti kor mány za ti te vé keny -
sé gé nek ré szei. Eb bõl kö vet ke zõ en a tör vé -
nyek ese tén a nyel vi szépség ki fe je zet ten je-
len tõs.

Hogy a ko ráb bi cél za tos el kép ze lé sek
mennyi re könnyen to vább él nek, jól mu tat -
ja a 2010. évi CXXVI. tör vény a fõ városi és
me gyei kor mány hi va ta lok ról, va la mint a
fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok ki ala -
kí tá sá val és a te rü le ti in teg rá ci ó val össze füg -
gõ tör vény mó do sí tá sok ról, me lyek ese tén a
szö ve ge zé si hi bák két rö vid pél dá val szem-
lél tet he tõk.

A tör vény leg el sõ ren del ke zé se sze rint:
„1. § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te-

rü leti szer ve: a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, valamint a Kormány tag jai és az
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló 2010. évi
XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.) ha-
tá lya alá tar to zó köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szerv bár mely jog ál lá sú te rü le ti szer ve,
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7 Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás jog, szer k. PATYI And rás,
Bu da pest–Gyõr, Di a lóg–Cam pus, 2009, 39–40. p.

8 JAKAB And rás: Az új Alap tör vény ke let ke zé se és gya kor la ti
kö vet kez mé nyei, Budapest, HVG-Orac, 2011, 80. p.;
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két ér tel me = Nemzeti Ér dek 2007. I., 3, Szá zadvég,
76–94. p.; HOR KAY-HÖR CHER Fe renc: Az ér ték hi á nyos
rend szer vál tás = Fun da men tum, 2003/1., 62–72. p.



2. rend vé del mi szerv: a Ksztv. sze rin ti
rend vé del mi szerv, va la mint annak te rü le ti
szer ve.”
A tör vény szö veg e te hát ér tel me zõ ren-

del ke zés sel kez dõ dik. Ez a meg ol dás egy re
gya ko ribb, en nek el le né re hely te len. A tör-
vény cél ja ugyan is el sõsorban nem a sa ját
szö ve gé nek ér tel me zé se, ha nem a jog al ko tó
aka ra tá nak ki fe je zé se, azaz ma ga tar tá si sza-
bá lyok meg fo gal ma zá sa. Igaz ez a köz igaz -
ga tá si jogi tár gyú tör vé nyek re is. Az ér tel -
me zõ ren del ke zé sek „he lye” ezért a va ló di,
ma ga tar tá si sza bá lyo kat tar tal ma zó ren del -
ke zé se ket kö ve tõ en, ma gya rul: a jog sza bály
végén van. Ott is csak ak kor, ha fel tétlenül
szükség van rá. Je len eset ben – vé leményem
sze rint – nincs szük ség ér tel me zõ ren del ke -
zés re. A „köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te-
rü le ti szer ve” és a „rend vé del mi szerv” fo gal-
mak nem igé nyel nek ér tel me zést, azok a
sza vak ál ta lá no san el fo ga dott je len té se sze-
rint (a Kormány tag jai és az ál lamtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. tör vény
is me re té ben) enél kül is ért he tõk, és norma-
 bizonytalansági veszély sincs.

A tör vény leg több ren del ke zé se (a
32–104. §-ainak na gyobb rész e) azt a célt
szol gál ja, hogy más tör vé nyek ben a „köz-
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„Kormány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve” szö veg, illetve a „he lyi ön-
kor mány za tok tör vé nyes sé gi el len õr zé sé ért fe-
le lõs szerv” szö veg lép jen. En nek a meg oldás-
nak az ér tel me ne he zen lát ha tó át. Az
vi lá gos, hogy 2011. ja nu ár 1-jé tõl a fõ vá ro si,
illetve me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok fel-
adat kö re it a ki bõ ví tett hatás körû fõ vá ro si,
illetve me gyei ha tás kö rû kor mány hi va ta -
lok vet ték át. Az is vi tamentes, hogy en nek
a tör vé nyek ben tük rö zõd nie kell. Az vi-
szont nem lát ható be, hogy a tör vények ezt
mi ért nem egy ér tel mû en tar tal maz zák.
A „Kormány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál-
lam igaz ga tá si szer ve” for mula 2008 vé gén je -
len t meg, még pe dig az ak kor ha tá lyos, a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la -
mint a Kormány tag jai és az ál lamtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény-

ben. En nek cél ja az ak kor hi va tal ban lévõ
kormány és Or szág gyû lés nyílt, két sze res al-
kot mány sér té sé nek eny hí té se volt. Ugyan-
ak kor a nya katekert „el ne ve zés” tör vény be
ik ta tá sa egy faj ta köz ve tí tõ fo ga lom ként azt
a le he tõ sé get is ma gá val hoz ta, hogy a
kormány bár mikor újabb és újabb tény lege-
sen mû kö dõ szer vet hoz ha tott (vol na) lét re.

A köz jo gi ha gyo má nya ink ra is épü lõ fõ-
városi, illetve me gyei kor mány hi va ta lo kat
azon ban az Or szág gyû lés vél he tõ en nem át-
me ne ti meg ol dás ként hoz ta lét re, ha nem vég-
le ges, sta bil in téz mény ként. Eb ben az eset-
ben vi szont a köz ve tí tõ fo ga lom át ve ze té se a
kü lön fé le tör vé nye ken ér tel met len és szük-
ség te len. Sok kal in do kol tabb lett vol na, ha a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a
vég le ges „fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta -
lok” szö veg lé pett vol na.

Se kély lá tás: a sza bá lyo zás össze tett sé gé nek
fi gyel men kí vül ha gyá sa

A ko di fi ká ci ót ugyan vár ha tó an ke vés -
bé érin ti, a jog al kal ma zást an nál in kább az
Alap tör vény két her me ne u ti kai sza bá lya,
az R) cik ké nek (3) be kez dé se („Az Alaptör-
vény ren del ke zé se it azok cél já val, a ben ne fog-
lalt Nem ze ti hit val lás sal és tör té ne ti al kot má -
nyunk vív má nya i val össz hang ban kell ér tel-
mez ni.”), va lamint a 28. cik ke („A bí ró sá gok
a jog al kal ma zás so rán a jog sza bá lyok szö ve-
gét el sõ sorban azok cél já val és az Alap tör-
vénnyel össz hang ban ér tel me zik. Az Alap tör -
vény és a jog sza bá lyok ér tel me zé se kor azt kell
feltételezni, hogy a jó zan ész nek és a köz jó nak
meg fe le lõ, er köl csös és gaz da sá gos célt szol gál-
nak.”). Ezek ugyan is olyan új ér telmezési
ke re tek ki ala kí tá sát te szik szük sé ges sé,
ame lyek nek lé nye gé ben nincs elõz mé nye.9
Eh hez tár sul nak a rend szer vál to zás óta
meg lé võ szer ke ze ti aka dá lyok, így az a kö-
rül mény, hogy a ko ráb bi két har ma dos
több sé get igény lõ tör vé nyek for má li san
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nem áll nak fö löt te a kö zön sé ges (egy sze rû
több ség gel el fo gad ha tó) tör vé nyek nek, tar-
tal muk azon ban még is be fo lyá sol ja az
utób bi a kat, kü lö nö sen a mi nõsített or szág -
gyû lé si több ség hi á nyá ban.10 A sar ka la tos
tör vé nyek te hát va ló já ban (leg alább) há-
rom szin tû sza bá lyo zást je len te nek: Alap-
tör vény –» sar ka la tos tör vény –» egy sze rû
tör vény (–» vég re haj tá si ren de let/ ek).

Ha az Alap törvény egy in tézmény szer ve-
ze ti, mû kö dé si vagy jog ál lá si kér dé se it két-
har ma dos több ség gel el fo ga dan dó sar ka la tos
tör vény re bíz za, ala pos meg fon to lást igé nyel, 
hogy ezek mi lyen mély sé gig sza bá lyoz za nak. 
Az egy sze rû tör vé nyek ese tén al kal maz ha tó
meg ol dás, amely je len tõs át fe dé se ket en ged,
ebben az eset ben nem tart ható, mert a sar ka-
latosság miatt ez az zal jár na, hogy igen sok el -
já rá si sza bály kö tõd ne mi nõ sí tett több ség -
hez. Ez pe dig nem egy sze rû en prak ti kus hát-
rá nyok kal jár na (az egy sze rû tör vé nyek
mó do sí tá sát rend kí vül meg ne he zít ve), de ki-
emelt vé del met biz to sí ta na olyan rész let sza -
bá lyok nak, ame lyek ezt nem fel tét le nül
igény lik. A for dí tott hely zet, a mi ni ma lis ta
sar ka la tos tör vény a sar ka la tos ság (vé del mé -
nek) ki üre sí té sét je len te né.

A jog rend szer össze tett sé ge a jel zett ve szé -
lyek nél kül is je len tõs za va rok ra ad le he tõ sé -
get. Ta lán al kalmas pél da erre az új al kot -
mány bí ró sá gi tör vény ja vas lat11 (ÚjAbtv.)
ere de ti szö veg e 27. §-ának (2) be kez dé se,
amely a bí ró sá gi dön té sek el le ni al kot mány -
jo gi pa nasz be nyúj tá sá nak le he tõ sé gét ki ter -
jesz tet te vol na a köz ben sõ ha tá ro za tok ra is:
„Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az ügy ér dem ben
tör té nõ el dön té sét meg elõ zõ en ho zott – jog or -
vos lat tal tá mad ha tó – dön tés sel szem ben az ügy
ér de mé ben ho zott dön tést meg elõ zõ en is az Al-
kot mány bí ró ság hoz for dul hat az egye di ügy ben
érin tett, Alap tör vénnyel biz to sí tott jo gá ban
köz vet le nül és sú lyo san sér tett sze mély vagy
szer ve zet.” A tör vény ja vas lat 53. §-ának
(3) be kez dé se pe dig az ilyen al kot mány jo gi

pa nasz ese té re az alap el já rás köte lezõ fel füg -
gesztését írta (vol na) elõ. A két rendelkezés
együtt az igaz ság szol gál ta tás egé szé nek sú-
lyos mû kö dé si za va rát okoz ná, fi gye lem mel
arra, hogy a fo lya mat ban lévõ el já rá sok ban
be nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz ese tén az
el já rás fel füg gesz té se kö te le zõ len ne, ami tág
te ret en ged ne az el len ér de kû fe lek, ter hel tek
pe rel hú zá si tak ti ká i nak. A ko di fi ká ci ós hiba,
amely az al kot mány bí ró sá gi tör vény és az el-
já rá si tör vé nyek egy ide jû fi gye lem be vé te lé -
nek hi á nyá ból fa kadt, mó do sí tó ja vas lat tal
or vo sol ha tó volt, de a ko di fi ká tor ön ma gá -
ban tö ké le tes jog sza bály el éré se irán ti tö rek -
vé sé bõl ere dõ „se kély lá tás” ve szé lyét jól pél-
dáz za.

In kong ru en cia a jog al ko tás ban
és a jog ér tel me zés ben

Egy má sik, szin tén az al kot mány bí ró sá gi
törvénnyel oko zott zavar már nem volt or -
vo sol ha tó. Az új igaz ság szol gál ta tá si rend szer 
dog ma ti kai szem pont ból leg fon to sabb kér-
dé sét a bí ró sá gi szer ve zet rõl szóló új tör vény
(ÚjBszi.) 6. §-a veti fel, amely sze rint a bí ró ság
ha tá ro za ta min den ki re kö te le zõ. Csak hogy az
ÚjAbtv. – az Alap törvény köz vetlen ren del-
kezésével össz hangban – a 27. §-ában úgy ren -
del ke zik, hogy az alap tör vény-el le nes bí rói
dön tés sel szem ben az egye di ügy ben érin-
tett sze mély vagy szer ve zet al kot mány jo gi
pa naszt nyújt hat be, az Alkot mány bíró ság
pe dig, ha az alap tör vény-el le nes sé get meg ál la -
pítja, ak kor – a 43. § sze rint – a fe lülvizsgált
ren des bí ró sá gi dön tést meg sem mi sí ti. Sõt, a
bí rói dön tést meg sem mi sí tõ al kot mány bí ró -
sá gi dön tés el já rá si jog kö vet kez mé nyei te kin -
te té ben a bí ró sá gi el já rá sok sza bá lya it tar tal -
ma zó tör vé nyek ren del ke zé sei az irány adó -
ak, és a szük ség sze rint le foly ta tan dó (újabb
ren des) bí ró sá gi el já rás ban az al kot mány jo gi
kér dés ben az Alkot mány bíró ság ha tá ro za ta
szerint kell el járni. A 39. § ér tel mében pe dig
az Alkot mány bíró ság dön té se min den ki re néz-
ve kö te le zõ.
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Az ÚjB szi. 6. §-a és az ÚjAbtv. 39. §-a ér -
tel mé ben van te hát két min den ki re kö te le zõ
dön tés faj ta, ame lyek rõl kü lö nö sebb spe ku -
lá ció nél kül ki de rül, hogy va ló já ban csak
egyi kük, még pe dig az Al kot mány bí ró sá gé a
va ló ban kö te le zõ, a ren des bí ró sá gét ugyan is 
az Alkot mány bíró ság nem egy sze rû en fe lül -
vizs gál hat ja, ha nem meg is sem mi sít he ti. Le-
egy sze rû sít ve: a ren des bí ró sá gok íté le te min-
den ki re kö te le zõ, ki vé ve az Alkotmánybíró-
ságot. Minthogy azon ban ezt a kivételt az
ÚjB szi. nem tar tal maz za, az el lent mon dás
csak ak kor old ható fel, ha az Al kotmánybí-
ró sá got (ren des) bí ró ság nak te kint jük. Csak-
hogy azt meg az Alaptörvény 25. §-a mond ja
ki, hogy a leg felsõbb bí rósági fó rum a Kú ria,
vagyis ezzel az ér telmezéssel azt kell meg-
állapítanunk, hogy az Alkot mánybíróság
maga a Kú ria.12 Az el lent mon dás te hát nem
fel old ha tó, csak egy má sik el lent mon dás ra
„cserélhetõ”. Ami nem len ne baj, csak ép pen
ez egy má sik szer ve ze ti meg ol dást igé nyel -
ne. Az Alkotmánybíróság és a Kú ria bel sõ
szer ve ze te ugyan is annyi ra kü lön bö zik,
hogy az Alkot mány bíróság = Kú ria kö vet-
keztetés nem fér össze vele.

A jog al ko tó (és a ko di fi ká tor)
fe le lõs sé gé nek nö ve ke dé se

A fen ti pél dák jól mu tatják, hogy mi lyen
kró ni kus vagy akut je len sé gek ve szé lyez te tik
a jog rend szer új ele me i nek szánt nor mák ko-
di fi ká to ra it. Ha ezek hez hoz zá vesszük azt a
tényt is, hogy 2012-tõl, az Alap törvény ha -
tály ba lé pé sé tõl csök ken a nor ma kont roll le-
he tõ sé ge, lát nunk kell, hogy a jog al ko tó ra
a ko ráb bi nál na gyobb fe le lõs ség há rul. Ha
ugyan is az Alkot mány bíró ság el sõ sor ban
nem abszt rakt jog ér tel me zést vé gez, ak kor a
jog al ko tá si hi bák or vos lá sá nak le he tõ sé ge is
szû kül. Ez per sze a he lyes ha ta lom meg osz tá -
si szem lé let kö vet kez mé nye: a jog al ko tó nem
ru ház hat ja át fe le lõs sé gét a har ma dik ha tal mi
ágra. A hi bás jog al ko tás ve szé lye nem há rít -
ható el teljesen, mi vel a jog nak min dig lesz
olyan „nyi tott szö ve dé ke”,13 amely nek „ki -
töl tõ dé se” nem lát ha tó elõ re. Bi zo nyos hi bák 
vi szont meg elõz he tõk, eh hez azon ban a ko-
di fi ká ció ve szé lyes sé gé nek be lá tá sa és a ko di -
fi ká to rok cél irá nyos (to vább)kép zé se szük sé -
ges. Sem a mû velt ség, sem az el kö te le zett ség
ön ma gá ban nem ele gen dõ.

12 Erre az összefüggésre Pa tyi And rás hív ta fel a fi gyelme-
met, amit ezú ton is meg köszönök.

13 Hans KEL SEN: Tisz ta jog tan, Budapest, ELTE Bibó Ist ván
Szak kol lé gi um, 1988, 52–56. p., Her bert HART: A jog fo-
gal ma, Budapest, Osiris, 1955, ford. TAKÁCS Pé ter,
147–159. p.

Gon do la tok a ko di fi ká ció mély ré te ge i rõl

„Az Alap tör vény Ma gyar or szág jog rend sze ré nek alap ja”, ami 2012. ja nuár 1-je óta im már tény kér-
dés. Hát ra van azon ban az Alap tör vény és a sar ka la tos tör vé nyek ren del ke zé se i nek kö vet ke ze tes
vé gig ve ze té se a jog rend ala cso nyabb szin tû jog for rá sa in. A meg úju ló jog rend szer maj da ni vég ered -
mé nyé re a ko di fi ká ci ós mû he lyek bõl ki ke rü lõ szö veg ter ve ze tek tény le ges tar tal ma és for má ja is
meg ha tá ro zó be fo lyás sal bír. A ko di fi ká ció so rán a leg tö ké le te sebb jog al ko tói el kép ze lés is hely re -
hoz ha tat lan sé rü lést szen ved het, ha a szer kesz tõ nincs egé szen pon to san tisz tá ban az egyes meg fo -
gal ma zá sok kö vet kez mé nye i vel. A hi bás jog al ko tás ve szé lye tel je sen nem há rít ha tó el, mi vel a jog-
nak min dig lesz olyan „nyi tott szö ve dé ke”, amely nek „ki töl tõ dé se” nem lát ha tó elõ re. Bi zo nyos
hi bák vi szont meg elõz he tõk, eh hez azon ban a ko di fi ká ció ve szé lyes sé gé nek be lá tá sa és a ko di fi ká -
to rok cél irá nyos (to vább)kép zé se szük sé ges. Sem a mû velt ség, sem az el kö te le zett ség ön ma gá ban
nem ele gen dõ.




