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A DEREGULÁCIÓ FOGALMA 

Bevezetésképpen a dereguláció fogalmának meghatározásához elsősorban két kiin-
dulópont adódik: egyrészt a szakirodalomban használt dereguláció-definíciók szin-
tetizálása, másrészt az, hogy a dereguláció valamiképpen – a nyelvi értelmezésből 
következően is – a reguláció ellenpólusa. A dereguláció fogalmát a szakirodalom 
leggyakrabban kétféle értelemben használja. Egyrészt – elsősorban természetesen a 
közgazdasági és gazdasági jogi szakirodalomban – deregulációnak nevezik az ál-
lamnak a gazdaság irányításából való teljes vagy részleges kivonulásával összefüggő 
szabályozási következményeket, követelményeket – e körben beszélhetünk átfogó, 
a gazdasági élet szinte minden szektorát érintő deregulációról és az egyes piacok 
liberalizációjával összefüggő deregulációról. 

A közjogi szakirodalom elsősorban a hatályos joganyag meghatározott szem-
pontok szerinti felülvizsgálatának megjelölésére használja, amely a jogszabályok 
hatályosságának és időszer ségének vizsgálatát1 jelenti, és amelynek – funkcionális 
megközelítésben – „egyik, de távolról sem kizárólagos célja a joganyag egyszer b-
bé, átláthatóbbá tétele, adott esetben a jogszabályok számának csökkentése”.2 E két 
jelentősen eltérő definíció között a legalapvetőbb összefüggést a jogi szabályozott-
ság tartalmi és formai értelemben vett mérséklése jelenti. Az első esetben ennek 
indoka a társadalmi-gazdasági élet folyamatainak, illetve a társadalom- és a gazda-
ságpolitikának a megváltozása, vagyis közvetlenül egy társadalompolitikai döntés, a 
közjogi definícióban viszont leginkább a jogszabályi rendszerrel szemben támasz-
tott – és elsősorban a jogbiztonság alkotmányos elvéből eredő – követelményrend-
szer. 

Ha a reguláció fogalmából indulunk ki, szintén arra jutunk, hogy a dereguláció a 
jogi szabályozottság mérséklését vagy erre irányuló tevékenységet takar, azzal a 
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többletkövetelménnyel, hogy ez mindenképpen a jogalkotásra felhatalmazottak 
tevékenysége, ennek következtében kizárólagos eszköze maga a jogalkotás. A dere-
gulációnak a jogi szabályozottság mérséklésével való azonosítása azonban túlzottan 
relativizálná ezt a fogalmat, ezért – annak a ténynek az elismerésével, hogy a dere-
gulációnak ez a legtágabb értelemben vett definíciója – meg kell fogalmaznunk 
egyfajta értékkövetelményt, amelynek a dereguláció során érvényesülnie kell. Ha 
abból indulunk ki, hogy a közgazdasági jelleg  dereguláció-fogalomnál jelzett – a 
társadalmi és gazdasági környezet változásához idomuló – társadalompolitikai dön-
tés után az ezzel ellentétes jogszabályi rendelkezések lényégében jogi túlszabályo-
zottságot jelentenek, egy további fogalmi elemet is levezethetünk, ez pedig a jogi 
túlszabályozottság mérséklése. Ugyanerre az eredményre juthatunk a dereguláció 
közjogi jelleg  definíciójából kiindulva, hiszen ez elsősorban a technikai, formai 
értelemben vett jogi túlszabályozottság elkerülésére és csökkentésére irányuló tevé-
kenységet takar. 

Összefoglalóan tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a dereguláció a jogalkotásra 
felhatalmazottaknak a jogalkotás eszközével megvalósított, a jogi túlszabályozottság 
mérséklésére irányuló tevékenysége, valamint ennek eredménye. E tanulmány első-
sorban a dereguláció közjogi aspektusát vizsgálja, ez azonban az itt megalkotott 
definícióból eredően messze túlmutat a korábbiakban idézett közjogi értelemben 
vett dereguláció-fogalmakon. Részben azért, mert a jogi túlszabályozottság formai 
értelemben vett mérséklése is bővebb, mint a jogszabályok időszer ségének és 
hatályosságának vizsgálata, a joganyag egyszer bbé és átláthatóbbá tétele. Részben 
pedig azért, mert nem tekinthet el a liberalizációra irányuló társadalompolitikai dön-
tések következtében szükségessé vált, dereguláció formájában megvalósuló jogalko-
tói tevékenységtől. Ahhoz tehát, hogy e meglehetősen általános definíciót kézzel-
foghatóvá tegyük, össze kell foglalnunk a jogi túlszabályozottság mérséklésének 
azon követelményeit, amelyek e tevékenységet és eredményt nélkülözhetetlenné 
teszik egy modern jogállamban. 

DEREGULÁCIÓ MINT KÖVETELMÉNY 

Miért is van szükség deregulációra? Milyen indokok késztetik a jogalkotót arra, 
hogy ténylegesen éljen a dereguláció eszközeivel? A dereguláció legáltalánosabban 
az alkotmányos és hatékony jogi szabályozás kritériuma. Ennek kibontása többek 
között a jogbiztonság követelményéhez és az európai integrációval összefüggő de-
regulációs követelményekhez vezet el minket, e követelmények teljesítésének szá-
monkérésére több belső és külső, hazai és nemzetközi intézmény is alkalmas lehet. 
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a legfontosabbakra hozunk példát. 

A jogi túlszabályozottság a hatályos jog megismerhetőségének és alkalmazható-
ságának alapvető korlátja, így jogbiztonsági követelmény a dereguláció. E követel-
mény érvényesítése nem csupán a jogszabályok címzettjeinek, hanem – minden 
látszat ellenére – a jogalkotónak is elemi érdeke, hiszen például a jogalkotói hiba 
folytán formai értelemben hatályon kívül nem helyezett jogszabályok rendelkezései 
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a bírói joggyakorlatban sikeresen hivatkozhatóak. Erre példa a „Kismama-per” 
néven elhíresült eset,3 melyben a Legfelsőbb Bíróság egy valójában – a rendszertani 
értelmezésből kiindulva – tartalmi értelemben már hatályon kívül helyezett4 rendel-
kezésre alapozott keresetnek adott helyt. A bíróság álláspontom szerint helyesen 
mutatott rá arra, hogy a „jogbiztonság súlyos és fel nem oldható sérelmét jelentené 
a hatályos jogszabály alkalmazásának a jogalkotó feltehető szándékán és az új jog-
szabályok célján alapuló jogszabály-értelmezéssel történő kizárása. Ilyen módon 
nem orvosolható az a jogalkotói magatartás (mulasztás), amely elmulasztotta a ko-
rábbi jogszabály hatályon kívül helyezését.” E perben a Legfelsőbb Bíróság hivat-
kozott az Alkotmánybíróság 11/1994. (III. 2.) AB határozatára: „Igaz ugyan, hogy 
a magasabb szint  szabály későbbi rendelkezése […] a lex posterior, derogat priori 
elv alapján a korábbi jogszabály módosítását jelenti […] azonban a jogelméleti állí-
tás helyessége ellenére az a jogalkotói gyakorlat, amely a jogszabály megalkotásánál 
nem gondoskodik az új szabállyal ellentétes rendelkezések kifejezett hatályon kívül 
helyezéséről vagy módosításáról, nem elégíti ki az Alkotmány 2. §-ában megfogal-
mazott jogbiztonság követelményét.” Ez alapján pedig a taláros testület a megtá-
madott jogszabályi rendelkezést megsemmisítette. A jogalkotó számára követel-
ményként jelenik meg a dereguláció, amelyet ebben az esetben maga az Alkot-
mánybíróság végzett el helyette. 

Elkülönült kritériumrendszert képeznek az integrációval összefüggő dereguláci-
ós kötelezettségek is. E kötelezettségek egy részét a hazai jogalkotásnak még a csat-
lakozás előtt teljesítenie kellett, ez a csatlakozással összefüggésben keletkezett, a 
jogrendszert torzító jogalkotási melléktermékek eltávolítását és a hatályos joganyag 
koherenciájának technikai értelemben vett biztosítását foglalja magában. A kötele-
zettségek másik része pedig a korábban a jogalkotáson kívüli jogi túlszabályozottsá-
got eredményező tényezők vizsgálatánál már kifejtett jelenségek elkerülésére irá-
nyul. 

Külön ki kell itt emelni azt az elvet, hogy az irányelvek esetében pusztán a negli-
gáló tagállami igazgatási gyakorlat nem tesz eleget az implementációs kötelezettség-
nek, hanem a jogállamiság és így a jogbiztonság követelményeinek megfelelő, kihir-
detett belső jogi szabályozásra van szükség.5 Ebből következően az irányelvek ha-
tékony érvényesülését sértő jogszabályok deregulációja helyett nem elegendő az, 
hogy a hazai jogalkalmazó szervek negligálják azt, vagyis nem elegendő a 
desuetudo. E kötelezettségek elmulasztása végső soron hazánk elmarasztalásához 
vezethet az Európai Bíróság előtt, amelynek elkerülése szintén a jogalkotó jól felfo-
gott érdeke. 

E példák és követelmények csupán a jéghegy csúcsát jelentik, számos más 
diszfunkcionális jelenség is arra készteti a jogalkotót, hogy dereguláljon. Így a dere-
guláció és a deregulációs szempontok érvényesítése napjainkra a jogalkotás alapvető 
követelményévé vált. Mielőtt e követelmény megvalósításának elméleti és gyakorlati 
alapjainak behatóbb elemzésébe kezdenénk, szükséges mintegy programként, vizs-
gálati szempontrendszerként felvázolni a dereguláció rendszerét, azaz meghatározni 
a dereguláció fajtáit.  



A DEREGULÁCIÓ FAJTÁI 

A dereguláció felölel egyrészt egy igen fontos tudományterületet, amelynek önálló 
módszertana van, másrészt pedig egy állami tevékenységet, amely a jogalkotó ha-
táskörébe tartozik. A dereguláció mint tudományterület módszertana két nagy rész-
re oszlik: a technikai és az érdemi deregulációra. A kettő között az elhatárolási is-
mérv az, hogy változik-e a hatályos normatartalom. A technikai dereguláció tartalmi 
értelemben azonos jogi normarendszert eredményez, ám formai értelemben csök-
kenti a jogi túlszabályozottságot. A tartalmi dereguláció ezzel szemben csak a hatá-
lyos normatartalom változtatására koncentrál. Ebből következően a dereguláció 
módszertanának két szegmense egymással komplementer, és egymást kiegészítheti. 

A dereguláció mint jogalkotói tevékenység többféleképpen osztályozható. Be-
szélhetünk például a dereguláció alanya szerint, a jogforrások megoszlásának meg-
felelően dereguláció-fajtákról. A legfontosabb elhatárolási pont mégis az, hogy a 
deregulációs tevékenységet a jogalkotó mikor végzi: már a jogalkotás során, ekkor 
jogalkotási folyamatba épített deregulációról, vagy időszakonként visszatérően, 
meghatározott eseményekhez kapcsolódóan, illetve netalán esetlegesen, ekkor elő-
zetes vagy utólagos deregulációs szempontú felülvizsgálatról van szó.  

A továbbiakban elsősorban az itt felvázolt rendszer alapján arra törekszünk, 
hogy minél teljesebb képet adjunk a dereguláció általános elméletéről. 

A DEREGULÁCIÓ MÓDSZERTANA 

A módszertan valamely tevékenység sajátos módszerével foglalkozó ismeretanyag. 
A dereguláció módszertana így eligazítást nyújt a jogalkotó – pontosabban a jogal-
kotó deregulációval foglalkozó apparátusa számára – a jogi túlszabályozottság mér-
séklésének minél hatékonyabb megvalósítására. Valóban, ez az ismeretanyag annyi-
ban nem önálló princípium, hogy rendkívüli mértékben támaszkodik a jogi túlsza-
bályozottság gyökereinek elemzésére, ezért e fejezet a korábban – a jogi túlszabá-
lyozottság gyökereinek vizsgálata során – feltárt okok, okozati összefüggések 
nyomvonalán halad. A dereguláció módszertana éppen azért sajátos ismeretanyag, 
mert egyrészt a jogi túlszabályozottság konkrét megnyilvánulásainak felismerése 
csak e tényezők alapos ismerete alapján lehetséges, másrészt a szabályozás felismert 
„túlburjánzásának” feloldása is egyéni, komplex látásmódot kíván meg. 

Annyit a téma lehatárolása érdekében mindenképpen tisztázni kell, hogy a dere-
guláció – és elsősorban, de nem kizárólag az érdemi dereguláció – két területen 
kíván meg alapos szakismeretet. Mind a túlszabályozottság jelenségének konkrét 
felismerése, mind pedig annak feloldása megkívánja a jog rendszer jelleg  szemléle-
tét és az adott jogterület átfogó ismeretét. Elsősorban az érdemi dereguláció tehát 
jogterületenként eltérő sajátosságokat mutat, amelyekre e dolgozat nem vagy csak 
érintőlegesen térhet ki, felhívva azonban a figyelmet e sajátosságok feltárásának 
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szükségességére. E tanulmány ezért elsősorban a dereguláció általános elméletére 
koncentrál. 

E fejezet a technikai és az érdemi dereguláció viszonyrendszerében vizsgálódik, 
és arra keresi a választ, hogy milyen tényezők vizsgálatával lehet felismerni a jogi 
túlszabályozottság konkrét megjelenési formáit és a felismert anomáliák milyen 
módszerrel oldhatóak fel. 

TECHNIKAI DEREGULÁCIÓ 

A technikai dereguláció sajátossága, hogy a tartalmi értelemben hatályosuló norma-
tartalmat nem változtatja meg, így – a jogbiztonság erősödését leszámítva – nem 
vált ki társadalmi-gazdasági hatásokat. Ilyen módon megragadható a formai és tar-
talmi értelemben hatályos joganyag közötti ellentmondások mechanikus feloldása-
ként. 

A formai értelemben vett hatályosság, a tartalmi értelemben vett hatályosság és a 
hatályosuló normatartalom különböző fogalmak, és egymástól elválhatnak. A jog-
szabály formai értelemben vett időbeli hatálya a JAT.6 és az ABTV. alapján határozható 
meg, eszerint a jogszabályi rendelkezés vagy a hatályba léptető rendelkezés szerinti 
napon, vagy – ennek hiányában – a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatályon 
kívül helyező megjelölt napon veszíti hatályát, az alkotmánybírósági megsemmisítés 
esetén a határozatban megjelölt napon.7

A tartalmi értelemben hatályos joganyag ennél sz kebb, ugyanis „kiesnek” a rend-
szerből többek között azok a jogszabályi rendelkezések, amelyeket – bár explicit 
módon nem mondja ki, de az általános jogelvekből eredően – tartalmi értelemben 
hatályon kívül helyez egy magasabb szint  vagy későbbi jogszabály vagy más, a 
jogalkotáson kívül a jogszabályi rendszerre ható tényező. A tartalmi értelemben 
hatályos joganyagnak egy része bizonyos tényezők miatt nem rendelkezik 
hatályosuló normatartalommal. E jogszabályi rendelkezések léte vagy nem léte va-
lójában nem változtatja meg a hatályosuló normatartalom körét. 

A technikai dereguláció módszertanát a jogi túlszabályozottság gyökereinek 
vizsgálata során alkalmazott rendszerben vázoljuk, így először a jogszabályi rend-
szerre ható tényezők, majd a jogszabályi rendszeren kívül ható tényezők által indu-
kált jogi túlszabályozottság konkrét megjelenési formáit és az ezekre a technikai 
dereguláció eszközrendszerével adható válaszokat tárgyaljuk. A jogszabályi rend-
szerre ható tényezőket tovább differenciáljuk aszerint, hogy a jogalkotás vagy más 
tényező hatására módosult a jogszabályi rendszer. 

Jogi túlszabályozás és technikai dereguláció 

Technikai értelemben vett deregulációra elsősorban természetesen a technikai érte-
lemben vett jogi túlszabályozás következtében van szükség. A jog rendszerszemlé-
letének hiányossága a jogalkotásban számos olyan anomáliát okoz, amelynek felol-
dása a technikai dereguláció eszközeivel lehetséges.8 Különböző deregulációs prob-



lémákat vethet fel egy-egy jogszabály hatályon kívül helyezése, módosítása és meg-
alkotása is. 

Jogszabályok, jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezése és technikai dereguláció 

Egy jogszabály hatályon kívül helyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
számos ponton kapcsolódik a jogrendszer más részeihez, így alapos körültekintés-
sel kell eljárni, hiszen e hatályon kívül helyezés más jogszabályok értelmét, alapját, 
funkcióját és hatályosságát is alapvetően megváltoztathatja. E körben elsősorban a 
következő hibák léphetnek fel: 

a.) Nem helyezik hatályon kívül a hatályát vesztő jogszabály módosító rendelkezéseit.9 Ez 
azzal jár, hogy bár az alapjogszabály eredeti rendelkezéseit ugyan hatályon kívül 
helyezik, ám a módosítással érintett jogszabályi rendelkezések hatályban maradnak 
– elvileg mind formai, mind tartalmi értelemben. A legsúlyosabb probléma ezzel 
kapcsolatban az, hogy a jogszabály-nyilvántartások a hatályon kívül helyezni kívánt 
jogszabályt hatálytalanként tartják nyilván, annak ellenére, hogy van hatályos ren-
delkezésük – ezért ezek jó eséllyel a nem hatályosuló normatartalom körébe tartoz-
nak. A Legfelsőbb Bíróság korábban már vázolt gyakorlata alapján10 azonban e 
rendelkezések jó eséllyel hivatkozhatóak. Ezen anomália feloldásának eszköze az 
alapjogszabályt módosító összes rendelkezés felkutatása és hatályon kívül helyezé-
se. 

b.) Nem helyezik hatályon kívül a hatályát vesztő jogszabály végrehajtására kiadott jogsza-
bályt. Erre természetesen csak akkor van szükség, ha az alapjogszabályt nem váltja 
fel új azonos tárgyú jogszabály, vagy az új jogszabály nem ad felhatalmazást e vég-
rehajtási rendelet megalkotására, illetve a végrehajtási rendeletet is újraszabályozzák. 
A dereguláció ekkor a feleslegessé vált végrehajtási jogszabály hatályon kívül helye-
zésére irányul. Ehhez az esethez szorosan kapcsolódik a következő anomália. 

c.) A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése folytán látszólag felhatalmazás nél-
kül alkotott jogszabály,11 illetőleg hibás a felhatalmazás. Általános gyakorlat az, hogy egy-
egy törvény újraszabályozása során arra ugyan ügyelnek, hogy a megfelelő felhatal-
mazó rendelkezéseket a korábbi jogszabályból lényegében átemeljék, arra azonban 
nem, hogy az ennek megfelelő módosítást a végrehajtási rendeletben is megtegyék. 
Ez a gyakorlat érthető módon sérti a jogbiztonság elvét, ezért a dereguláció során 
fel kell kutatni az összes érintett végrehajtási jogszabályt, és a felhatalmazó rendel-
kezés megjelölését megfelelően módosítani kell. Lényegében ugyanez a helyzet a 
hibás felhatalmazással rendelkező jogszabályok esetében is. 

d.) Hatályban marad hatályon kívül helyező rendelkezés.12 A hatályon kívül helyező 
rendelkezések hatályban tartása azért indokolatlan, mert ha már egyetlen napon is 
hatályban voltak, e rendelkezés hatályvesztésével a hatályon kívül helyezett jogsza-
bály nem „éledhet fel”. Egészen más a helyzet, ha a hatályon kívül helyező jogszabályt 
utóbb az Alkotmánybíróság ex tunc hatállyal megsemmisíti, ekkor természetesen a 
hatályon kívül helyezett rendelkezés feléled. Emiatt indokolt az összes hatályon 
kívül helyező rendelkezés deregulációja. 
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e.) Hatályon kívül helyezett, ám meghatározott esetekben még alkalmazandó jogszabályi 
rendelkezés. Bizonyos esetekben a jogalkotó annak ellenére, hogy hatályon kívül he-
lyez egy adott jogszabályt, meghatározott viszonyokban – elsősorban jogvitákban – 
további alkalmazását rendeli el. Ez rendjénvaló is lenne, ha a jogalkotó időszakon-
ként felülvizsgálná ennek létjogosultságát, ennek elmulasztása azonban formai érte-
lemben vett jogi túlszabályozottsághoz vezethet.13

f.) A jogszabály rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése folytán kiüresedett jogszabály.14 
Előfordul az, hogy az adott jogszabály minden rendelkezése hatályát veszti külön-
böző jogforrásban található hatályon kívül helyező rendelkezések folytán, ám magát 
a jogszabályt – illetőleg annak egyedül megmaradt címét – egyik sem helyezi hatá-
lyon kívül. Az ily módon kiüresedett jogforrás a jogszabályok katalógusában megje-
lenő címével azt a hamis látszatot kelti, hogy jogilag szabályozott e tárgykör. E jog-
szabályok hatályon kívül helyezése indokolt. 

g.) Hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezésre hivatkozó jogszabály.15 Ezek az 
anomáliák könnyen felismerhetőek, ám gyakran csak nehezen feloldhatóak, attól 
függően, hogy a jogszabályi hivatkozás mennyire integráns része a hivatkozó jog-
forrásnak. Az esetek egy részében a jogi túlszabályozottság itt feloldható a hivatko-
zó rendelkezés egyszer  hatályon kívül helyezésével, máskor azonban fel kell tárni, 
hogy a hivatkozott rendelkezés helyébe a jogrendszer más pontján lépett-e valami-
lyen szabályozás és ennek megfelelően módosítani kell a hivatkozó rendelkezést. 
Ez utóbbi esetben a hivatkozott jogszabályhelyt hatályon kívül helyező rendelke-
zést tartalmazó jogszabály nyomán érdemes elindulni, az ugyanis gyakran maga az 
újraszabályozó jogforrás. 

Jogszabályok, jogszabályi rendelkezések módosítása és a technikai dereguláció 

A jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséhez hasonlóan jelentős anomá-
liákat okozhat azok nem körültekintő módosítása is, szintén elsősorban a jogrend-
szerhez való kapcsolódás miatt. Az e körben fellépő problémák: 

a.) Utólag újraszabályozott módosító rendelkezés.16 Egyes jogszabályok többszöri mó-
dosítása esetén gyakran előáll az a helyzet, hogy valamely későbbi módosítás telje-
sen felülír egy korábbit. Ennek következtében a módosító rendelkezés tartalmi 
értelemben nyilvánvalóan hatályát veszti, ám az újraszabályozó módosító rendelke-
zés hatályon kívül helyezése esetén látszólag az „újra” hatályba lép. Valójában – 
mint arra korábban utaltunk – a hatályon kívül helyezett rendelkezés csak a 
dereguláló norma ex tunc hatályú megsemmisítése esetén képes „újjáéledni”. Ez 
esetben tehát nincs szükség technikai deregulációra. 

Más a helyzet, ha az újraszabályozás csak tartalmi értelemben írja felül a korábbi 
módosító rendelkezést, ekkor a jogbiztonság szempontjából az érintett rendelkezés 
tételes hatályon kívül helyezése indokolt. 

b.) Magasabb szintű jogforrásból korábban átemelt, ám a magasabb szintű jogszabályban 
már módosított szöveg.17 Magasabb szint  jogforrás szövegszer  idézésének gyakorlata 
akkor válik problémássá, ha az átemelt szöveg eredetijét módosítják, ugyanis az 



átemelt szöveg azonnal ellentétessé válik a magasabb szint  jogszabállyal. Ha az 
átemelt szöveg eredetijét hatályon kívül helyezik, ez elsősorban a miniszteri rende-
leti szinten okoz jogforrási elvekbe ütközést, hiszen felhatalmazás nélküli jogalko-
tásnak minősül. A dereguláció során ezért ki kell iktatni ezeket az átemeléseket, 
hiszen a jogszabályhelyre való hivatkozás sokkal egyszer bben követhető, mint az 
átemelt szöveg sorsa. A jogalkotás során e szabályozási technika általában kerülen-
dő. 

c.) Utólag módosított jogszabályi rendelkezésre hivatkozó inkoherenssé vált jogszabályi ren-
delkezés. Az, hogy egy keretjogszabály olyan rendelkezésekre hivatkozik, melyeket 
időnként módosítanak, önmagában nem probléma, éppen ez az utaló szabály egyik 
leghasznosabb tulajdonsága, hogy nem szükséges egyszerre rengeteg jogszabályt 
módosítani (ezáltal elkerülhetőek az ebből eredő hibák), hanem a kívánt hatás 
egyetlen jogszabályi módosítással elérhető. Az anomáliák általában akkor következ-
nek be, ha a módosítás során a jogalkotó nincs figyelemmel arra, vagy nincs tudo-
mása arról, hogy az adott jogszabályi rendelkezésnek más jogszabályokkal valami-
lyen hivatkozási kapcsolata áll fenn. A legtipikusabb hiba, ha egyes rendelkezések 
„beillesztése” során a jogszabály szakaszainak – vagy ezen belül bekezdéseinek, 
pontjainak, alpontjainak stb. – számozását megváltoztatják, ám az erre hivatkozó 
rendelkezésekben ezt nem korrigálják. 

Nem igazán az inkoherenssé váló hivatkozás felismerése, hanem az inkoheren-
cia feloldása problematikus, hiszen a hivatkozott jogszabályhely átszámozásához 
hasonló eseteket leszámítva – mely egyszer  jogszabály-módosítással korrigálható – 
az anomália folytán egész jogszabályok válhatnak alkalmazhatatlanná. Ez esetben a 
dereguláció akár a hivatkozó jogszabály hatályon kívül helyezésének, illetve az egész 
tárgykör újraszabályozásának eszközéig is eljuthat. 

d.) A jogszabályt érintő jelentős számú módosítás (és hatályon kívül helyezés) a jogszabályt 
áttekinthetetlenné, alkalmazhatatlanná teszi. Az egy jogszabályt érintő jelentős számú és 
gyakoriságú módosulás egyik oldalról alapvetően sérti a jogbiztonságot, ugyanis a 
jogszabály megismerhetőségét nagyban megnehezíti, másik oldalról megnehezíti a 
jogszabály átláthatóságát a jogalkotó számára is, amely a későbbiekben – deregulá-
ciós reakciót igénylő – kodifikációs hibákhoz vezethet. Ezen anomália feloldásának 
leghatékonyabb eszköze a teljes újrakodifikáció, amely a technikai dereguláció kö-
rében lényegében a hatályos jogszabály egységes szerkezetének feltárását, a hatályos 
jogszabálynak – a fentiekre tekintettel lévő – hatályon kívül helyezését és a feltárt 
egységes szerkezet  szövegnek új jogszabályban történő elfogadását jelenti, termé-
szetesen megfelelően beillesztve a jogszabályi rendszerbe. Erre kit nő példa a 
rendőrkapitányságok illetékességi területét szabályozó BM rendelet újrakodifikálá-
sa.18

Rendkívüli nehézségekbe ütközik a hatályon kívül helyezés és módosítás követ-
keztében előálló anomáliák feltárása akkor, ha ezek explicit módon nem, csupán 
tartalmi értelemben valósulnak meg. 
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A tartalmi módosítás és hatályon kívül helyezés felismerésének problematikája 

A korábban felvázolt anomáliák feltárása ebben az esetben a jogrendszer olyan 
átfogó ismeretét feltételezi, amely akár egyetlen szó vagy – szélsőséges esetben – 
egyetlen fogalom különböző terminológiáinak előfordulási helyeire is képes rámu-
tatni. Ehelyütt csak utalnék arra, hogy hazánk európai uniós csatlakozásával össze-
függésben, a nemzeti elbánás elve19 alapján, szükség volt azoknak a korlátozó rendel-
kezéseknek a deregulációjára, amelyek nem biztosítottak diszkriminációmentességet 
a tagállami állampolgárok számára a magyar állampolgárokkal szemben. A jogalko-
tó e feladatának ellátása során azzal szembesült, hogy az akkor hatályos jogrend-
szerben még egy ilyen egyszer  fogalom is, mint a magyar állampolgárság rengeteg 
különböző terminológiában jelenhet meg. 

E tekintetben már elsősorban csak az elektronikus jogszabály-nyilvántartási 
rendszerekre támaszkodhat a deregulációval foglalkozó szakember, ám ezeket ter-
mészetesen nem kifejezetten deregulációs tevékenység céljára fejlesztették ki, mely-
nek következtében a deregulációval foglalkozó szakember kreativitásán és átfogó 
jogismeretén nagyon sok múlik. A dereguláció tehát e körben úgy történik, hogy – 
megfelelő szempontok alapján – kiválasztunk egy a módosító, módosított vagy 
hatályon kívül helyezett rendelkezésben szereplő kifejezést. Majd e kifejezésnek a 
jogszabályi rendszerben alkalmazott „szinonimáit” összegy jtjük. Megkeressük 
ezek előfordulási helyét és felvázoljuk az előfordulások kapcsolatrendszerét, és 
ebből levonjuk a megfelelő deregulációs konzekvenciákat. E tevékenység fejlődésé-
ben két tényező játszhat idővel igen komoly szerepet: egyrészt a jogszabály-
nyilvántartási rendszerek fejlődése, másrészt pedig a terminológiai egységesség ha-
tékonyabb érvényesítése a jogalkotásban és a jogszabályi rendszerben. 

Technikai dereguláció eltérő szabályozási módszer alkalmazásával 

A hatályon kívül helyezés és a módosítás problémakörétől elszakadva fel kell hív-
nunk a figyelmet a jogi túlszabályozásnak arra a jelenségére, amikor tartalmi érte-
lemben azonos szabályozást eltérő megszövegezésekkel, szabályozási módszerekkel 
is el lehet érni és a jogalkotó ezek közül „rosszul” választ. 

Mit jelent e tekintetben a „rossz” választás? Elsősorban a jogbiztonság követel-
ményéből levezethető normavilágosság kritériumára kell itt hivatkoznunk. Azzal a 
fenntartással, hogy szabályozástechnikai szempontból már az is „rossznak” minő-
sül, ha a hatályos szabályozás helyett alkalmazható megszövegezés egyszer bb, 
átláthatóbb és így követhetőbb regulációt eredményez. A két kritérium között azért 
kell különbséget tennünk, mert az Alkotmánybíróság lényegében kimondta, hogy a 
normaszövegek értelmezési nehézsége önmagában nem jelent a jogbiztonság sé-
relme alapján alkotmányellenességet.20 Az Alkotmánybíróság döntésében rendkívül 
nagy szerepet játszott az, hogy nincs „sem jogalkotási, sem önálló jogszabály-
értelmezési eljárásra hatásköre”,21 márpedig a dereguláció itt csakis kodifikációval 
teljesíthető. 



Ehelyütt – terjedelmi okokból – nem foglalkozhatunk sem a kodifikációs tech-
nikák általános elemzésével, sem a magyar nyelv sokszín ségéből eredő lehetősé-
gekkel, ám fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a deregulációs tevékenység e té-
ren is megkívánja az itt felsorolt szakismeretekben való jártasságot. Ezek hiányában 
ugyanis tovább növeli a jogi túlszabályozottságot az itt jelzett „kézm ves törvény-
hozási technika”.22

A jogszabályi rendszerre ható jogalkotáson kívüli tényez k és a technikai 
dereguláció 

A korábbiakban kifejtetteknek megfelelően négy ilyen tényezőt vizsgálunk: az al-
kotmánybírósági normakontrollt, a közvetlen demokrácia intézményeinek, a nem-
zetközi szerződések és a közösségi jog hatását. 

Az Alkotmánybírósági normakontroll kétféleképpen indukálhat deregulációt igénylő 
jogi túlszabályozottságot. Egyrészt azáltal, hogy – az Alkotmánybíróság jogalkotó 
hatáskörének hiányában – egy jogszabály utólagos normakontroll körében történő 
megsemmisítése esetén az ebből eredő deregulációs feladatokat a jogalkotónak kell 
elvégeznie. A dereguláció módszertanára a hatályon kívül helyező rendelkezéseknél 
leírtak megfelelően irányadóak. Ki kell azonban ezt egészíteni azzal, hogy a jogalko-
tónak nem csak a megsemmisített jogszabályi rendelkezés deregulációjával kell tö-
rődnie, hanem azzal is, hogy a megsemmisített rendelkezéssel lényegében azonos 
szabályozási tartalmat is el kell távolítania a jogrendszerből, hiszen ennek elmulasz-
tása újabb jogszabályok megsemmisítéséhez vezethet. 

Másrészt az Alkotmánybíróság előzetes normakontrollja23 is felvet deregulációs 
problémákat, hiszen az így megállapított alkotmányellenesség esetén azt az Ország-
gy lés szünteti meg.24 Ekkor gyakran nem elegendő egy, az aggályos rendelkezés 
elhagyását indítványozó módosító javaslat elfogadása, hiszen ezáltal egyrészt a jog-
szabály belső koherenciája, másrészt az egész jogrenddel való koherenciája is sérül-
hetne. Ez esetben is elsősorban a hatályon kívül helyezésre vonatkozó technikai 
deregulációs metodika az irányadó. 

A közvetlen demokrácia intézményei közül az eredményes ügydöntő népszavazás 
hat – ha csak közvetett módon is, de kötelező erővel – a jogszabályi rendszerre. Az 
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgy lésre,25 illetve a képvi-
selő-testületre26 nézve kötelező, azaz köteles annak megfelelő döntést hozni, ez 
természetesen azzal is jár, hogy a jogalkotás során a döntéssel ellenkező rendelkezé-
sek deregulációját el kell végezni. Ez utóbbi tehát újfent a jogalkotás számára ala-
poz meg technikai deregulációs kötelezettséget, amelynek módszertana azonban 
semmiben sem különbözik az eddig ismertetettektől. 

A közösségi joggal kapcsolatos technikai dereguláció – a korábban vázoltaknak megfele-
lően – az irányelvek implementációjához, az irányelvek záróhatásának elvéhez, va-
lamint a rendeleti jogforrások közvetlen hatályához és alkalmazandóságához kap-
csolódik. Az irányelvek implementációja – sz k kivételtől eltekintve – „jogalkotási 
kötelezettséget teremt a címzett tagállamok számára”,27 amelynek teljesítése során a 
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technikai deregulációs szempontok figyelembevétele elemi érdek, hiszen a jogrend-
szert érintő jelentős módosításról van itt szó. Az implementáció során tehát fel kell 
tárni azokat a jogszabályi rendelkezéseket, melyeket az tartalmi értelemben hatályon 
kívül helyez, illetőleg más módon közvetetten érint, és a korábbiakban vázoltak 
szerint végre kell hajtani a technikai deregulációt. Az irányelv záróhatásának elve 
következtében pedig a későbbi szabályozás során tartózkodni kell attól, hogy az 
implementáció által elért eredményt a jogalkotó lerontsa, az irányelv céljának érvé-
nyesülését akadályozza – ám ez már átvezet a tartalmi dereguláció témaköréhez. 

Új rendeletek esetében – a közvetlen alkalmazandóság következtében – tartóz-
kodni kell attól, hogy az abban foglaltak jogi erejét és végrehajtását a tagállam bár-
milyen intézkedése bármilyen irányban befolyásolja, azt kiegészítse vagy módosít-
sa.28 Ennek következtében a már meglévő rendeletekkel kapcsolatban a technikai 
dereguláció elviekben lezajlott, az új rendeletek esetében minden alkalommal a 
fentieknek megfelelően a formai értelemben vett túlszabályozottságot megfelelően 
csökkenteni kell, a jogalkotás során pedig tekintettel kell lenni e követelményre. A 
közösségi joggal kapcsolatos technikai deregulációt – egyes jogszabályi rendelkezé-
sek tartalmi értelemben vett hatályvesztése folytán – a tartalmi értelemben vett 
hatályon kívül helyezés és módosítás felismerése problematikájának vizsgálata során 
feltárt sajátosságoknak megfelelően kell végrehajtani. Jogi túlszabályozottságot 
természetesen nem csak a jogszabályi rendszert érintő tényezők indukálnak, az e 
körön kívül eső jelenségek egy része szintén kezelhető technikai dereguláció útján. 

Jogszabályi rendszeren kívül ható tényez k és a technikai dereguláció 

E tényezők legfontosabb következménye az, hogy egyes jogszabályi rendelkezések 
nem vagy módosult tartalommal érvényesülnek, amely a jogbiztonság, a jogalkal-
mazás és jogkövetés megkönnyítése érdekében a jogalkotó reakcióját – azaz techni-
kai deregulációt követel.  

A legfontosabb ilyen jelenség a jogszabályi rendelkezések anakronisztikussá válása. A 
hatályos magyar jogrendszer jelenleg is olyan jogszabályokat tartalmaz, „amelyek az 
idők során teljesen elavultak, esetleg eredetileg is alkalmatlanok voltak az életviszo-
nyok befolyásolására”.29 E jogszabályi rendelkezések felismerése gyakran – egy 
alapos átolvasás után – nyilvánvaló, máskor azonban az intézményi és társadalmi 
környezet alapos, átfogó ismerete szükséges hozzá. Egy jogszabály anakronisztikus-
sá válásának jellemző tünetei lehetnek különösen: ha a jogszabályi rendelkezésben 
megjelölt szerv már nem létezik30; ha a jogszabály olyan nemzetközi szerződést 
hirdet ki, ahol a másik szerződő fél abban a formában már nem létező állam31 vagy 
nemzetközi szervezet; ha a jogszabályt – a szabályozás tárgyához viszonyítva – 
meglehetősen régen módosították, és a jogszabályi rendelkezés például forintban 
meghatározott összeghatárt állapít meg.32

E tünetek természetesen önmagukban még nem tesznek anakronisztikussá egy 
jogszabályt, ennek felismerése inkább a logikus gondolkodásnak és a társadalmi 
viszonyok beható ismeretének a függvénye. Annak felismerése, hogy egy jogszabályt a 



jogalkalmazó szervek – például desuetudo formájában – nem vagy módosult tartalommal 
alkalmaznak a jogalkalmazó szervek gyakorlatának elemzése, illetőleg a jogalkalma-
zóktól kapott visszacsatolások megfelelő értékelése alapján lehetséges. Ilyenkor a 
nem hatályosuló normatartalom deregulációja még a tartalmi értelemben vett hatá-
lyon kívül helyezés és módosítás problémakörénél is komplexebb tevékenység, 
amelyben előny lehet a gyakorlati tapasztalat is. Technikai dereguláció e körben 
elsősorban egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésében merül ki, a 
hatályosuló normatartalom feltárása ugyanis olyan nehézségekbe ütközik, ami he-
lyett a jogalkotó inkább a teljes újraszabályozás és a szabályozási módszer megvál-
toztatása mellett dönt. 

A jogi normák hiányos szocializációjából eredő hatályosuló normatartalom csökkené-
sének felismerése még a jogalkalmazás jogi túlszabályozottságot indukáló gyakorla-
tánál is nehezebb, hiszen többnyire nem állnak rendelkezésre ennek „írásos nyo-
mai” (mint például az előbbi esetben a határozatok és végzések). Emiatt itt – annak 
ellenére, hogy elvileg lehetséges – szintén nem a technikai dereguláció, hanem az 
érdemi dereguláció eszközét választja a jogalkotó. 

A DEREGULÁCIÓS TEVÉKENYSÉG TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK 
IRÁNYAI 

A deregulációs tevékenység fejlesztése részben a tág értelemben vett jogalkotási 
eljárás szabályozásának átgondolásával, részben a jog öntisztító mechanizmusainak 
kiterjesztésével, részben pedig a dereguláció módszertanának tökéletesítésével, esz-
köztárának bővítésével lehetséges. 

A DEREGULÁCIÓS SZEMPONTOK FOKOZOTTABB ÉRVÉNYESÍTÉSE A 

JOGALKOTÁSBAN 

A jogalkotási folyamatban tovább kell erősíteni, intézményesíteni a deregulációs 
szempontok érvényesülését. Az új Jat. javaslat33 számos ponton bővíteni kívánja a 
jog öntisztító mechanizmusait azzal, hogy a jogalkotó számára konkrét technikai 
deregulációs kötelezettségeket állapít meg: előírja, hogy a felhatalmazó jogszabály 
hatályon kívül helyezése esetén – a felhatalmazásra jogosult vagy a felhatalmazás 
címzettje útján – intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezésé-
ről34; rögzíti, hogy jogszabályt – sz k kivétellel – csak a megalkotására felhatalma-
zott szerv helyezhet hatályon kívül, s csak tartalmában azzal szorosan összefüggő 
jogszabály módosíthat.35 Ilyen konkrét deregulációs kötelezettségek jogszabályban 
való előírása hozzájárulhat a jogi túlszabályozottság csökkenéséhez, ám – a koráb-
ban vázoltakra tekintettel – csupán a felmerülő anomáliák egy vékony szeletét tudja 
orvosolni. Éppen ezért a törvényjavaslat elfogadása valójában azért jelenthetne 
fontos lépést a dereguláció fejlesztésében, mert törvényi szinten intézményesítené a 
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jogalkotási folyamatba épített és az utólagos deregulációt,36 melynek felelőse az 
igazságügy-miniszter lenne.  

E rendszer fejlesztése érdekében a törvényalkotás során indokoltnak látszik az, 
hogy minden tervezet elkészítése során fel kelljen tárni a szabályozás kapcsolódási 
pontjait a jogrendszerrel, megvizsgálva azt, hogy a kapcsolódó rendelkezésekre az 
adott szabályozás milyen hatásokat vált ki, milyen módosításokat tesz indokolttá. A 
folyamatba épített dereguláció alapjául szolgáló vizsgálat eredményeit érdemes len-
ne a törvényjavaslathoz csatolva kezelni és – legalábbis az előterjesztő által támoga-
tott – módosító indítványok esetében, például az igazságügyi miniszter útján korri-
gálni. Ezzel legalább a technikai dereguláció terén mérsékelhető lenne az 
aktuálpolitikai megfontolásokon alapuló beavatkozások torzító hatása. 

Ugyancsak indokolt lenne az, hogy a rendkívül alapos és hosszú szakmai előké-
szítés után a plénum elé kerülő jogszabálytervezetek (mint például az új Polgári 
Törvénykönyv, Társasági törvény, Büntető Törvénykönyv, jelentősebb eljárási kó-
dexek) esetében módosító javaslatok csak korlátozott körben vagy egyáltalán ne 
legyenek benyújthatóak. Szintén intézményesíteni kellene a jogszabályi rendelkezést 
megsemmisítő alkotmánybírósági határozatokhoz, valamint a népszavazási dönté-
sekhez kapcsolódó utólagos deregulációt, továbbá részletesebb törvényi szabályo-
zást igényelne a közösségi jogrend változásához kapcsolódó előzetes és utólagos 
deregulációs tevékenység. 

A deregulációs tevékenység fejlesztésére irányuló de lege ferenda javaslatok után a 
dereguláció, mint konkrét szakmai tevékenység lehetőségeit vizsgáljuk az informa-
tika fejlődése következtében rendelkezésre álló eszközök tükrében. 

INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHET SÉGEI A 

DEREGULÁCIÓS TEVÉKENYSÉG SORÁN 

A deregulációs tevékenység egyik kulcsa az, hogy feltárjuk a jogrendszer normáinak 
kapcsolódási pontjait, ehhez elsősorban az elektronikus jogszabály-nyilvántartási 
rendszereket lehet alkalmazni. A jelenleg forgalomban lévő ilyen rendszerek renge-
teg szolgáltatást képesek nyújtani, ám egyik sem minősül közhitelesnek, ezért al-
kalmazásuk gyakran hibákra vezethet a deregulációs tevékenység során is. Ami 
ilyenkor megoldást jelenthet, hogy a feltárt anomáliákat összevetjük a Magyar Köz-
löny szövegével és az esetleges eltérésekből levonjuk a megfelelő konzekvenciát. Ez 
– azon túl, hogy nagyban csökkenti az elektronikus jogszabály-nyilvántartási rend-
szerrel járó előnyöket – azzal a következménnyel jár, hogy a csak a Magyar Köz-
lönyből felismerhető anomáliák feltáratlanok maradnak. 

A megoldást egy hivatalos, a Magyar Közlöny szövegével lehetőleg minél na-
gyobb pontossággal egyező elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer megal-
kotása jelentené. Az elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszerek azonban 
ennél sokkal több lehetőséget rejtenek magukban a dereguláció hatékonyságának 
növeléséhez. A tartalmi módosítás és hatályon kívül helyezés problematikájának vizsgálata 
során felvázolt rendszert követve informatikai megoldások alkalmazásával az egész 



jogszabályi rendszerre nézve létre lehetne hozni egy olyan adatbázist, amely az 
egyes normák kapcsolódási pontjait mátrixszer en tartalmazza. 

Ez az adatbázis lényegében a jogszabály-nyilvántartási rendszer olyan fejlett vál-
tozata lenne, amely az egyes jogintézményekhez bármilyen módon kapcsolódó, az 
egyes jogilag releváns tényeket (például helyek, tisztségek, szervek… stb.) tartalma-
zó teljes joganyagot képes lenne a deregulációs tevékenységet végző szakember 
számára könnyen elérhetővé tenni. Ráadásul alkalmas lehetne arra is, hogy egyes 
jogi rendelkezések változásához kapcsolódóan felhívja a figyelmet a közvetlenül 
vagy közvetetten érintett – a jogszabályi rendszer más pontján található – szabályo-
zás módosulására is. 

Ezen adatbázis felbecsülhetetlen érték  lenne a dereguláció szempontjából, lét-
rehozása azonban rendkívül nagy nehézségekbe ütközik. Először is a hatályos jog-
szabályok vonatkozásában kellene – egy igen bonyolult szempontrendszer alapján – 
kialakítani, amely kapcsolódhatna a jogrendszer egyszeri átfogó deregulációs szem-
pontú felülvizsgálatához. A későbbiekben e rendszert karban is kellene tartani, át 
kellene rajta vezetni a változásokat, amely viszont a jogalkotásba épített mechaniz-
musokkal, a már meglévő adatbázis alkalmazásával nem lenne különösebben bo-
nyolult. 

ZÁRSZÓ 

E tanulmány lezárásaképpen – a jogpozitivizmus vádjának elhárításaképpen is – 
meg kell vallani, hogy a dereguláció egyáltalán nem a jogi túlszabályozottság mér-
séklésének egyetlen eszköze. A jogalkalmazás kiszámítható m ködése, a jogelvek 
megfelelő alkalmazása, a jogi ismeretterjesztés, a jog címzettjei jogtudatának erősí-
tése mind alkalmas arra, hogy a jogi túlszabályozottságot ellensúlyozza. Ehhez lé-
nyegében a jogi kultúra fejlődésére van szükség, melyben kiemelkedő a jogászság 
szerepe. 

Mindazonáltal a dereguláció a jogi túlszabályozottság mérséklésének alappillére, 
hiszen sem a jogalkalmazó, sem a jogkövető nem képes ellensúlyozni a jogalkotás 
hiányosságaiból eredően diszfunkcionálisan m ködő jogrendszert. Újra idézve 
Eörsi Gyula szavait: „Ha a jog nem felel meg az életnek, annál rosszabb az élet-
nek!” Éppen ezért, ha a jogalkotó nem lép fel a jogi túlszabályozottsággal szemben, 
a jog tekintélye és így érvényesülése is csorbul. Ha pedig – Sólyom László korábban 
már idézett megállapítását37 megfordítva – a jogban többé már nem lehet megbízni, 
akkor jogállamról sem beszélhetünk. A deregulációs tevékenység és annak fejleszté-
se tehát egy jogállamban a jogalkotó alapvető feladata még akkor is, ha ez kifejezet-
ten nem szerepel az Alkotmányban. A dereguláció elméletének fejlesztése pedig a 
jogtudomány fontos hivatása még akkor is, ha önálló stúdiumként az egyetemeken 
nem oktatják, hiszen a jogi túlszabályozottságtól mentes jog minden tételes jogtu-
domány alapját képezi. 



BARANYI BERTOLD: A JOGI TÚLSZBÁLYOZOTTSÁG ÉS A DEREGULÁCIÓ 

A hazai jogalkotás, ha megkésve is, de ráébredt a dereguláció intézményesített 
folyamatos megvalósításának szükségességére, megtette az első lépéseket a jogi 
túlszabályozottság programszer en megvalósított mérséklése irányába. E tanul-
mány nem vállalkozhatott sokkal többre, minthogy e tevékenység elméleti kereteit 
felvázolja, felhívja a figyelmet erre a kevésbé ismert területre. 

A dereguláció módszertanának és dinamikájának fejlesztése a jövőben remélhe-
tőleg olyan kutatási területekre irányítja rá a jogalkotás elméletével és gyakorlatával 
foglalkozó szakemberek figyelmét, mint a deregulációs szempontok érvényesítése a 
jogszabály-előkészítés és a jogalkotás folyamatában, a jogszabályi rendszer nem 
tételes változtatásának elmélete, az érdemi dereguláció módszereinek részletesebb 
kidolgozása és az informatikai megoldások alkalmazásának lehetőségei a jogrend-
szer fejlesztésében… 
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rendelet váltotta fel. 

19 Az Európai Bíróság a diszkrimináció tilalmát a tagállamok a tagállamok jogrendszerinek 
közös általános jogelveként ismerte el. In: 152/73 Sotgiu v. Deutsche Bundespost [1974] 
ECR 153. oldal (162. oldal). 

20 35/1991. (VI. 20.) AB határozat. 
21 PETRÉTEI József: A jogszabályok érvényessége és hatályosság a magyar Alkotmánybíró-

ság gyakorlatában. = Petrétei József (szerk.): Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születé-
sének 70. évfordulójára. Pécs, 2000. 161-168. 

22  KISS László – PETRÉTEI József: A törvényhozástan alapvonásai. Pécs, 1996. 309.
23 Abtv. 1. § a) pontja. 
24 Abtv. 34. § (2) bekezdése. 
25 Alkotmány 28/C. § (3) bekezdése. 
26 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 48. §-a. 
27 KENDE Tamás – SZ CS Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, 2002. 545.  
28 KENDE – SZ CS: i.m. 544. 
29 FICZERE: i.m. 495.  
30 Például Földm velésügyi Statisztikai és Gazdaságelemző Központ – 9/1990. (XII. 26.) 

FM rendelet. 
31 Ide tartozik például a volt szocialista országokkal kötött nemzetközi szerződéseink idő-

szer ségének felülvizsgálata. 



 
32 Lásd például a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó kül-

földiek részére folyósítandó költőpénz összegéről szóló 11/1998. (II. 25.) BM rendelet 
1. §-át. 

33 A jogalkotásról szóló T/4488. számú törvényjavaslat [a továbbiakban: az új Jat. javaslat]. 
34 Az új Jat. javaslat 13. § (4) bekezdés. 
35 Az új Jat. javaslat 14. § (1) és (2) bekezdése és 15. §-a. 
36 Az új Jat. javaslat 26. és 48. §-ai. 
37 SÓLYOM László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Budapest, 2003. 709.  



 
 
 


