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INDOKOLÁS SZEREPE 

VÁLTOZOTT: 

Alaptörvény  
28. cikk 

„A jogszabályok céljának 
megállapítása során 
elsősorban a jogszabály 
preambulumát, illetve a 
jogszabály megalko-
tására vagy módosításá-
ra irányuló javaslat indo-
kolását kell figyelembe 
venni.” 

VÁLTOZNI FOG: 

Jat. 
2010. évi CXXX.  

törvény  

NJTkr. 
338/2011. (XII. 29.)  

Korm. rendelet  

új Közlönyr. 
…/2019. (…)  
IM rendelet 



INDOKOLÁS KÖZZÉTÉTELE 

Főszabály szerint 
az indokolásokat  
közzé kell tenni 

Országos  
jogszabályok: 

Indokolások Tára 

Önkormányzati  
rendeletek: 

Nemzeti 
Jogszabálytár 

Kivétel 
ha az előterjesztő  

másként nyilatkozik 

Kétféle ok: 
  Nem mutatható ki jelentős 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, 
környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

vagy 

  Technikai/végrehajtási jellegű 

Kötelező elem: 
nyilatkozat az indokolásban 



AUTOMATIKUS 
DEREGULÁCIÓ 

Módosító 
rendelkezés 

Hatályon kívül 
helyező 

Eltérő szöveggel 
való hatálybalépést kimondó 

Hatályba nem  
lépést kimondó 

Végre nem  
hajtható rendelkezés is 

Egész jogszabály  
kiüresedett váza is 

Önmérséklet 
„[…] akkor tegyen javaslatot a 
jogszabály megalkotására, 

ha az a szabályozási cél 
eléréséhez feltétlenül 

szükséges” 
Jat. 15/A. § · 17/A. § 

 

Utólagos 
Elavult, egyszerűsíthető, 

kiüresedett stb. 
rendelkezések kitisztítása 

jegyzői feladat 
Jat. 22. § 

TARTALMI 
DEREGULÁCIÓ 



Rákövetkező napon automatikusan hatályát veszti  
AZ EGÉSZ RENDELET kiüresedett váza, ha már csak: 

•  rendeletcímet  •  bevezető részt  •  saját magát hatályba léptető rendelkezést    
•  jogharmonizációs záradékot  •  kiüresedett címeket és számozást 

tartalmaz 

MÓDOSÍTÓ 
rendelkezés 

 
 
 

HATÁLYON 
kívül  

helyező  
rendelkezés 

 
 

ELTÉRŐ 
szöveggel való 
hatálybalépést 

kimondó  
rendelkezés 

HATÁLYBA  
nem  

lépést  
kimondó  

rendelkezés 

Hatálybalépése 
napján  

NEM ÉPÜL BE, 
mert nincs hova 

Hatálybalépése 
napján  

BEÉPÜL  
az alaprendeletbe 

 

 

NEM 
HAJTHATÓ  

végre 

VÉGRE-
HAJTOTTÁ 

válik 

Következő napon automatikusan hatályát veszti  
A RENDELKEZÉS 

Végre-
hajt- 
ható? 



Bevezető rész 
„Nem lehet módosítani […] 

b)  –  az önkormányzati 
rendelet kivételével  – 

a rendelet bevezető részét” 
Jat. 8. § (2) 

 

Csak a jövőre 
nézve 

2019.  
március 15-től  

születő rendeletekre 
Jat. 36. § 

Kötelező 
rendeletalkotás 

„A felhatalmazás jogosultja a 
jogszabályt köteles 

megalkotni […]” 
Jat. 5. § (8) 

 

„[…] A végrehajtási jogszabályt, 
[…] a felhatalmazást adó 

jogszabály azon rendelkezésével 
egyidejűleg kell hatályba 

léptetni, amelynek a 
végrehajtására irányul, […]” 

Jat. 7. § (6) 

KÖTELEZŐ 
FELHATALMAZÁS 

BEVEZETŐ RÉSZ 
MÓDOSÍTÁSA 



Hatályba lépésre 
váró jogszabály 

megváltoztatása: 
•  eltérő szöveggel való 
hatálybalépést kimondó 

•  hatályba nem lépését 
kimondó rendelkezés 

Hatályba léptetése 
azzal a nappal, amikor az 

eredeti rendelkezés hatályba 
lépne 

Képviselő-testület 
(helyi/nemzetiségi) 

NORMATÍV HATÁROZATA 

Polgármester + 
Jegyző 

NORMATÍV UTASÍTÁSA 

Főszabály szerint 
egész Jat. vonatkozik rá 

Kivételek 
Jat. 1. § (4) 

KÖZJOGI SZERVEZET- 
SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK 

ELTÉRŐ 
HATÁLY 
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