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Jogszabálytan
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Jogszabálytan


Az állami szervek által kibocsá
kibocsátott magatartá
magatartásszabá
sszabályok vagy






Az általá
ltalános érvé
rvényű
nyű, szabá
szabályozó
lyozó jellegű
jellegűek a normá
normák
A normá
normák vonatkozhatnak
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általá
ltalános érvé
rvényű
nyűek vagy
egyediek

termé
természetesszetes- és jogi szemé
személyekre
csak meghatá
á
rozott
á
llami szervekre
meghat

Jogszabálytan


Ha az általá
ltalános érvé
rvényű
nyű normatí
normatív jogi aktus mindenkire vonatkozik
JOGSZABÁ
JOGSZABÁLYNAK nevezzü
nevezzük



Ha csak meghatá
meghatározott állami szervekre
ÁLLAMI IRÁ
IRÁNYÍ
NYÍTÁS EGYÉ
EGYÉB JOGI ESZKÖ
ESZKÖZEINEK nevezzü
nevezzük
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Jogforrás


Mely szerv milyen formá
formában alkothat jogszabá
jogszabályt
Belső
Belső jogforrá
jogforrás:



Külső
lső jogforrá
jogforrás:
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A jogalkotó
jogalkotó hatá
hatáskö
skör alapulhat:








Az Orszá
Országgyű
ggyűlés Alkotmá
Alkotmányt és tö
törvé
rvényt
A kormá
kormány rendeletet
A Nemzeti Bank elnö
elnöke rendeletet
A miniszterek rendeletet
Az önkormá
nkormányzat rendeletet alkothat

Megszűnt szervezetek által alkotott jogszabályok


Elnö
Elnöki Taná
Tanács




Törvé
rvényerejű
nyerejű rendelet

Orszá
Országos hatá
hatáskö
skörű szervezetet vezető
vezető államtitká
llamtitkár
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Alkotmá
Alkotmány felhatalmazá
felhatalmazásán Ö originá
originárius hatá
hatáskö
skör
Más magas szintű
szintű jogszabá
jogszabály felhatalmazá
felhatalmazásán
Ö derivatí
derivatív hatá
hatáskö
skör

Jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek
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Az a forma amiben a jogszabá
jogszabály megjelenik

Jogforrás
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Azok a szervek akik felhatalmazá
felhatalmazást kapnak jogszabá
jogszabály alkotá
alkotásra

Államtitká
llamtitkári rendelkezé
rendelkezés

Jogforrási hierarchia



A jogszabá
jogszabályok nem azonos rangú
rangúak, kö
köztü
ztük hierarchikus rend épül ki.
A hierarchia „alacsonyabb”
”
foká
á
n
lé
é
v
ő
jogszabá
alacsonyabb fok l
jogszabály

1





nem lehet ellenté
ellentétes
nem helyezheti hatá
hatályon kí
kívül
nem mó
módosí
dosíthatja

a „magasabb”
magasabb” fokon álló
llót.
9

A jogalkotó hatáskör gyakorlása



Maguk gyakoroljá
gyakorolják a jogalkotó
jogalkotó hatá
hatáskö
skörüket.
Végrehajtá
grehajtási jogszabá
jogszabály kiadá
kiadására felhatalmazá
felhatalmazás adható
adható


A felhatalmazá
felhatalmazásban meg kell jelö
jelölni a
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Tilos az alapvető
alapvető jogok és kö
kötelessé
telességek szabá
szabályozá
lyozására felhatalmazá
felhatalmazást adni!

A törvény




Az Orszá
Országgyű
ggyűlés normatí
normatív tartalmú
tartalmú aktusa
(Kivé
(Kivételesen lehet nem normatí
normatív tartalmú
tartalmú is)
A tö
törvé
rvények kö
közül kiemelkedik az Alkotmá
Alkotmány
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Alkothat:







A kormá
kormányrendelet lehet





Az Alkotmá
Alkotmány rendelkezé
rendelkezése alapjá
alapján eredeti mó
módon kibocsá
kibocsátott
Valamely tö
törvé
rvény felhatalmazá
felhatalmazása alapjá
alapján, annak vé
végrehajtá
grehajtására kibocsá
kibocsátott

Az MNB elnö
elnöke rendeletet kü
külön tö
törvé
rvényben meghatá
meghatározott feladatkö
feladatkörében bocsá
bocsáthat ki,
törvé
rvénnyel nem lehet ellenté
ellentétes




Az MNB elnö
elnöke rendeleté
rendeletében elő
előírhatja, hogy pé
pénzü
nzügyi inté
intézmé
zmények és a befekteté
befektetési vá
vállalkozá
llalkozások idegen forrá
forrásaik meghatá
meghatározott ará
arányá
nyában (tartalé
(tartalékrá
kráta) tartalé
tartalékot helyezzenek el az MNBMNB-nél.
Az MNB pé
pénzü
nzügyi inté
intézmé
zmények és befekteté
befektetési vá
vállalkozá
llalkozások kü
különbö
nböző típusú
pusú forrá
forrásaira elté
eltérő mérté
rtékű tartalé
tartalékrá
krátát írhat elő
elő.
Az MNB elnö
elnöke rendeleté
rendeletében szabá
szabályozza a tartalé
tartalék kiszá
kiszámítására, illetve a tartalé
tartalékok ké
képzé
pzésének és elhelyezé
elhelyezésének mó
módjá
djára vonatkozó
vonatkozó elő
előírásokat.

A rendelet


Az önkormá
nkormányzat rendeletet alkot:
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A kormá
kormány
A miniszterelnö
miniszterelnök
A kormá
kormány tagjai
A Nemzeti Bank elnö
elnöke
A helyi és terü
területi önkormá
nkormányzatok
A Honvé
Honvédelmi Taná
Tanács (rendkí
(rendkívüli állapot idejé
idején)

A rendelet
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Megalkotá
Megalkotásához, megvá
megváltoztatá
ltoztatásához a ké
képviselő
pviselők ké
kétharmadá
tharmadának a szavazata kell.
Az új Alkotmá
Alkotmányt né
népszavazá
pszavazással kell megerő
megerősíteni.

A rendelet
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jogosultat
tárgyá
rgyát
kereteit

A tö
törvé
rvény által nem szabá
szabályozott tá
társadalmi viszonyok jogi rendezé
rendezésére
Törvé
rvényi felhatalmazá
felhatalmazás alapjá
alapján, annak vé
végrehajtá
grehajtására

Az állami irányítás egyéb jogi eszközei


Hatá
Határozat


OGY, kormá
kormány, kormá
kormánybizottsá
nybizottság, önkormá
nkormányzat






Miniszter, orszá
országos hatá
hatáskö
skörű szerv vezető
vezetője




Általuk irá
irányí
nyított szervek feladatait, sajá
saját mű
működésüket

Utasí
Utasítás
Irá
Irányí
nyítási jogkö
jogkörben a kö
közvetlenü
zvetlenül alá
alá tartozó
tartozó szervek tevé
tevékenysé
kenységének szabá
szabályozá
lyozására

Statisztikai kö
közlemé
zlemény


KSH elnö
elnöke


Kizá
Kizárólag statisztikai mó
módszert, fogalmat, osztá
osztályozá
lyozást

2
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Az állami irányítás egyéb jogi eszközei


Jogi irá
iránymutatá
nymutatások
Irá
Irányelv


OGY, Kormá
Kormány, Miniszter


Általá
ltalános érvé
rvényű
nyű célokat, programokat hatá
határoznak meg, jogszabá
jogszabályok vé
végrehajtá
grehajtásának fő
főbb irá
iránya, mó
módszere (miniszter)

Elvi állá
llásfoglalá
sfoglalás


OGY, Kormá
Kormány


Jogszabá
Jogszabályok értelmezé
rtelmezése

Tájékoztató
koztató


Miniszter
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A jogszabály érvényessége



A jogszabá
jogszabály „létezé
tezéséhez”
hez” kapcsoló
kapcsolódó fogalom
Érvé
rvényessé
nyesség felté
feltételei
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legyen jogalkotó
jogalkotói hatá
hatáskö
sköre arra az életviszonyra amit szabá
szabályozni akar
a norma illeszkedjen a jogforrá
jogforrási hierarchiá
hierarchiába
a jogszabá
jogszabályokat kihirdessé
kihirdessék, a jogi irá
iránymutatá
nymutatásokat kö
közöljé
ljék
a jogforrá
jogforrás lé
létrehozá
trehozására elő
előírt eljá
eljárási szabá
szabályokat betartsá
betartsák

A jogszabály hatályossága


Idő
Időbeli hatá
hatály


mikortó
mikortól meddig alkalmazandó
alkalmazandó








A terü
területi hatá
hatály


a jogszabá
jogszabályok mely fö
földrajzi terü
területen keletkeztethetnek, mó
módosí
dosíthatnak jogviszonyokat





Orszá
Országos hatá
hatáskö
skörű szerv vezető
vezetője által kibocsá
kibocsátott Ö az egé
egész orszá
ország terü
területé
letén
Önkormá
nkormányzati rendelet Ö illeté
illetékessé
kességi terü
területé
letére

A szemé
személyi hatá
hatály


azoknak a kö
köre akiknek jogosultsá
jogosultságot állapí
llapít meg vagy kö
kötelezettsé
telezettséget há
hárít



Magyar állampolgá
llampolgárok, aká
akár MOMO-on tartó
tartózkodnak, aká
akár nem
Az orszá
ország terü
területé
letén tartó
tartózkodó
zkodó külfö
lföldi állampolgá
llampolgárokra

A jogszabályok jelölése


Törvé
rvény, a kihirdeté
kihirdetés évével és ró
római sorszá
sorszámmal




1990. évi LXV. tv. a helyi önkormá
nkormányzatokró
nyzatokról

Kormá
Kormányrendelet, folyó
folyó arab sorszá
sorszám, tö
törve a kihirdeté
kihirdetés évével, zá
zárójelben a
kihirdeté
kihirdetés dá
dátuma, ezutá
ezután a Korm.
Korm. r. rö
rövidí
vidítés
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más jogszabá
jogszabály hatá
hatályon kí
kívül helyezi
a jogszabá
jogszabályban meghatá
meghatározott idő
idő lejá
lejár
az AB megsemmisí
megsemmisíti

A jogszabály hatályossága
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Meg kell hatá
határozni a hatá
hatálykezdet idő
időpontjá
pontját
visszaható
visszaható hatá
hatály tilalma

hatá
hatály megszű
megszűnés mó
módjai
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Jogszabá
Jogszabály vé
végrehajtá
grehajtásáért
áért felelő
felelős szerv szá
számára

147/1994. (XI. 17.) Korm.
Korm. r. a belü
belügyminiszter feladat és hatá
hatáskö
sköréről

A jogszabályok jelölése


Miniszteri rendelet, a kormá
kormányrendelethez hasonló
hasonlóan, azzal, hogy a miniszté
minisztérium
hivatalos rö
rövidí
vidítésére utalni kell.




11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segí
segítő díjazá
jazásáról

Ha tö
több miniszter kö
közösen ad ki rendeletet első
első helyen a kiadá
kiadásért fő
főfelelő
felelőst, utá
utána a
többi abcabc-ben.

3
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A jogszabályok kihirdetése





A jogosultak és kö
kötelezettek általi megismeré
megismerés a kihirdeté
kihirdetéssel tö
törté
rténik meg.
Kihirdeté
é
s
csak
egy
hivatalos
lapban
tö
ö
rté
é
nik
meg,
minden
egyé
é
b
Kihirdet
t rt
egy kö
közlé
zlés kö
közzé
zzététel
Kihirdeté
Kihirdetés a jogszabá
jogszabály aláí
aláírrásából és a hivatalos lapban való
való megjelené
megjelenésbő
sből áll.
Jogszabá
Jogszabályok kihirdeté
kihirdetése a Magyar Kö
Köztá
ztársasá
rsaság hivatalos lapjá
lapjában a Magyar Kö
Közlö
zlönyben
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A Magyar Kö
Közlö
zlönyben kerü
kerülnek kö
közzé
zzétételre mé
még






OGY, kormá
kormány hatá
határozatai, jogi irá
iránymutatá
nymutatásai
Nemzetkö
Nemzetközi szerző
szerződések
LB jogegysé
jogegységi hatá
határozatai
AB hatá
határozatai
Szemé
Személyi ké
kérdé
rdésekben hozott dö
dönté
ntések

A jogszabályok közzététele


Hatá
Határozatok Tá
Tára





MH szerkesztette hivatalos lap
Kormá
Kormányhatá
nyhatározatok, kö
közlemé
zlemények kö
közzé
zzététele

Miniszté
Minisztériumok által kiadott tá
tárcalapok
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Önkormá
nkormányzati rendeleteket helyben szoká
szokásos mó
módon kell kihirdetni.

A jogszabályok kihirdetése
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9/2003. (V. 6.) IMIM-BMBM-PM er.
er. a szemé
személyes kö
költsé
ltségmentessé
gmentesség alkalmazá
alkalmazásáról a
büntető
ntetőeljá
eljárásban

Utasí
Utasítások, jogi irá
iránymutatá
nymutatások kö
közzé
zzététele
Jogszabá
Jogszabály, állami irá
irányí
nyítás egyé
egyéb jogi eszkö
eszköze amely a miniszté
minisztérium munká
munkája szempontjá
szempontjából
fontos

Számítógépes jogszabály nyilvántartások megjelenése


USA


R. T. Morgan 1957





J. Harty 1962
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1968 Öröklé
klési jog feldolgozá
feldolgozása
1970 Csalá
Családi jog feldolgozá
feldolgozása
1980 Egysé
Egységes, Orszá
Országos Jogi Informá
Információ
ciós Rendszer (JIR)





Tárgyszavak kidolgozá
kidolgozása (deszkriptorok
(deszkriptorok))
Tárgyszavak egymá
á
shoz
való
egym
való viszonyá
viszonyának kidolgozá
kidolgozásával a tezaurusz felé
felépítése

A JIR 19901990-ben megszü
megszünt.
nt.

Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon


KARTOTÉ
KARTOTÉK




Kézi kartonos rendszer filozó
filozófiá
fiáját kö
követve kezeli a hatá
hatályos jogszabá
jogszabályok cí
címét, hatá
hatálybalé
lybalépés
idő
időpontjá
pontját, tá
tárgyszavakat, jogszabá
jogszabályvá
lyváltozá
ltozásokat. Norma szö
szöveget nem!

MUTATÓ
MUTATÓ
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A joganyag teljes szö
szövegé
vegét tartalmazta (full
(full text)
text)

Számítógépes jogszabály nyilvántartások Magyarországon
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Joganyagot tá
tárgyszavak segí
segítsé
tségével dolgoztá
dolgozták fel
Nem a jogszabá
jogszabály teljes szö
szövegé
vegét, csak absztrakt tá
tárgyszavak szerinti kivonatá
kivonatát tartalmazta

Magyar jogszabá
jogszabályok tá
tárgymutató
rgymutatója, de tartalmazza a LB irá
irányelveit, elvi dö
dönté
ntéseit, miniszteri
utasí
utasításokat. Norma szö
szöveget nem!

Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon


FORRÁ
FORRÁS

4



EgyEgy-egy jogterü
jogterület hatá
hatályos joganyagá
joganyagának, LB elvi irá
iránymutatá
nymutatásainak gyű
gyűjtemé
jteményes kiadá
kiadása.





MAGYAR TÖ
TÖRVÉ
RVÉNYTÁ
NYTÁR CD
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CompLEX CDCD-Jogtá
Jogtár






JOGTÁ
JOGTÁR





HIVATALOS JOGSZABÁ
JOGSZABÁLYTÁ
LYTÁR
(CD(CD-JOGÁ
JOGÁSZ)







Ez az egyetlen kö
közhiteles szö
szövegű
vegű jogszabá
jogszabályly-nyilvá
nyilvántartá
ntartás Magyarorszá
Magyarországon
Az 19911991-ben kiadott Hatá
Hatályos Jogszabá
Jogszabályok Gyű
Gyűjtemé
jteményé
nyén alapul, frissí
frissítése a Magyar
Közlö
zlöny nyomdai tő
tőpéldá
ldányainak alapjá
alapján tö
törté
rténik, így nem lehet adatbeviteli hiba.
Teljes kö
körű keresé
keresési lehető
lehetőség, idő
időgép funkció
funkció, Magyar Kö
Közlö
zlöny nyomdahű
nyomdahű példá
ldányait

Háromnyelvű
romnyelvű Hatá
Hatályos Magyar Jogszabá
Jogszabályok

Complex CD-Jogtár vásárlás









Bolt cí
címe: KJKKJK-KERSZÖ
KERSZÖV Kft. 1117 Budapest, Prielle Korné
Kornélia u. 2121-35.
Telefon: 1/4641/464-5400
Nyitva tartá
tartás: Hétfő
tfő-Csü
Csütörtö
rtök / 9.009.00-16.30
Péntek
/ 9.009.00-16.00
Hétvé
/ Zárva
tvégén
Ebé
/ 12.00Ebéd idő
idő
12.00-12.30
Ár: CD Jogtá
Jogtár / 3.000,3.000,- Ft +Á
+Áfa
DVD Jogtá
Jogtár / 4.500,4.500,- Ft + Áfa

Complex CD-Jogtár vásárlás
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A JOGTÁ
JOGTÁR má
mágneslemezes elő
előfutá
futára

Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon
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Csak jogszabá
jogszabály szö
szövegeket tartalmaz, szakirodalmat, irá
iránymutatá
nymutatásokat nem
19901990-el lezá
lezárt Hatá
Hatályos Jogszabá
Jogszabályok Gyű
Gyűjtemé
jteményé
nyét frissí
frissítik havi rendszeressé
rendszerességgel

JOGJOG-ÁSZ
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Hatá
Hatályos jogszabá
jogszabályok, LB elvi irá
iránymutatá
nymutatásai, tö
törvé
rvények miniszteri indoklá
indoklása, jogi
szakirodalom, APEH állá
llásfoglalá
sfoglalások, Magyar Kö
Közlö
zlöny 19891989-től eredeti szö
szövegű
vegű kiadá
kiadásai, tá
tárca
közlö
zlönyö
nyök, fontosabb bí
bírósági dö
dönté
ntések, irat mintatá
mintatár.
Szé
Széleskö
leskörű keresé
keresési lehető
lehetőség, idő
időgép funkció
funkció, norma szö
szöveg a szö
szövegszerkesztő
vegszerkesztőbe is
átemelhető
temelhető.
Frissí
Frissítés havonta, de onon-line módon hóközben is.

Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon
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Hatá
Hatályos jogszabá
jogszabályok, OGY, AB, Kormá
Kormány hatá
határozatok, LB elvi irá
iránymutatá
nymutatásai, APEH irá
irányelvek, KSH
közlemé
zlemények, nemzetkö
nemzetközi szerző
szerződések, EU jogszabá
jogszabályok
FullFull-text rendszer, szé
széleskö
leskörű keresé
keresési lehető
lehetőségek, idő
időgép, iratmintatá
iratmintatár
Aktualizá
Aktualizálás havonta CD lemez megkü
megküldé
ldésével.

Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon
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Az adott té
témakö
makörben má
már fullfull-text rendszerű
rendszerű
Aktualizá
Aktualizálás évente há
három alkalommal

Bolt cí
címe: PRÓ
PRÓKÁTOR Jogi Kö
Könyvesbolt, 9026 Győ
Győr, Áldozat u. 20.
Telefon: 06/96/61806/96/618-976
Nyitva tartá
tartás: Hé
Hétfő
tfőtől-péntekig 8:00 – 14:00

Complex CD-Jogtár vásárlás
A vá
vásárlá
rláshoz felté
feltétlenü
tlenül szü
szüksé
kséges az érvé
rvényes diá
diákigazolvá
kigazolvány bemutatá
bemutatása. A diá
diákok
egy évben ké
kétszer vá
vásárolhatnak a kedvezmé
kedvezmény ígénybevé
nybevételé
telével CD/DVD Jogtá
Jogtárat, fé
fél

5

évente egyet. Egy diá
diák csak egy termé
terméket vá
vásárolhat, tehá
tehát má
más ré
részé
szére nem vihet.
Amennyiben nem tudnak feljö
feljönni Budapestre úgy a termé
termékeket írásban is
megrendelhetik az ügyfé
gyfélszolgá
lszolgálattó
lattól.
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