
Módos Mátyás:1 

Nyílt adatok a jogalkotásban 
 

 

„A jogszabályokról, akárcsak a virslikről, jobb nem tudni, hogy készülnek.”2 Az 

eredetileg Bismarcknak tulajdonított klasszikus mondásról utóbb kiderült, hogy minden 

bizonnyal egy amerikai jogász-költő, John Godfrey Saxe használta azt először egyetemi 

előadásaiban, 1869-ben. E mondás mai érvényét az határozza meg, hogy a jogalkotással 

összefüggő dokumentumok nyilvánossága mennyiben biztosított (vagy nem biztosított).  

 

A jogszabályok nyilvánossága egyértelmű alkotmányos alapelv, hiszen egy normát csak 

akkor lehet követni, ha annak tartalma megismerhető.3 Axióma, hogy „a jog nem tudása 

nem mentesít”, de ez csak akkor lehet igaz, ha maga a norma megismerhető. 

Magyarországon ezt az Alaptörvény rögzíti, egyfajta fordított definíciót adva a 

jogszabályokra: „[á]ltalánosan kötelező magatartási szabályt (…) a hivatalos lapban 

kihirdetett jogszabály állapíthat meg.”4 Más a helyzet a jogszabály-előkészítés 

nyilvánosságával, annak tökéletes nyíltsága ellen nem csak az hat, hogy a közpolitikai 

döntéshozatal, amelynek végtermékei jogszabályok, szükségszerűen a politika és az 

érdekérvényesítés (lobbik) terepe, hanem az is, hogy a döntéselőkészítés befolyás(ok)tól 

mentessége is megkívánja, hogy ne valamennyi ilyen adat, irat legyen nyilvános.  

 

Ezzel együtt a nyílt adatok koncepciójának az elmúlt évtized(ek)ben történt térnyerése a 

mondás megfordítása irányába hat, azaz: a jogszabályokról (akárcsak a virslikről) jobb 

lenne tudni, hogy készülnek. E cikkben elsőként megpróbáljuk röviden bemutatni a nyílt 

adatok koncepcióját és értelmezésének irányait, majd pedig egy értelmezési módot alapul 

véve feltárni a felmerülő kapcsolódási pontokat, áttekinteni a jogalkotás lehetséges nyílt 

adatait. 

 

I. Mit jelent a nyílt adatok koncepciója?  

 

A nyílt adatok (open data) koncepciója az elmúlt tíz-tizenöt évben került előtérbe, ez idő 

alatt ugyanakkor egyfajta evolúciós folyamat is végbement. A nyílt adatokról való 

gondolkodás ennek során különböző értelmezési keretekben zajlott, egyértelmű győztes 

(irányzat) e vitában a mai napig nem hirdethető. Ehelyütt csak röviden utalunk a 

meghatározó jellemzőkre és értelmezési irányokra.  

 

Milyen adatokról van szó, mit jelent a nyíltság és mi a célja mindennek? A fókuszba 

helyezett adatkört illetően az eltérő megközelítések másra helyezik a hangsúlyt, közös 

kiindulási pont azonban, hogy nem személyes adatokról, hanem közadatokról, a 

                                                 
1 A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának hallgatója, az 

Országgyűlés Hivatalának munkatársa. 
2 Laws, like sausages, cease to inspire respect in proportion as we know how they are made.” - John 

Godfrey Saxe (a szerző fordítása). Forrás: http://en.wikiquote.org/wiki/John_Godfrey_Saxe (Letöltve: 

2021.01.21.) 
3 Az erre vonatkozó elveket a 25/1992. (IV. 30.) AB határozat rögzítette. 
4 Alaptörvény T) cikk (1) bekezdés. A (2) bekezdés a jogszabályok felsorolását tartalmazza. 

http://en.wikiquote.org/wiki/John_Godfrey_Saxe
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közszféra információiról van szó. Ebbe beleértendők a közvetlenül a közszférára, annak 

működésére vonatkozó, valamint a közszféra által a feladatai ellátása során – valamennyi 

tevékenységi területen – gyűjtött, előállított adatok. Ennek megfelelően szokás nyílt 

kormányzati adatokról (open government data) is beszélni, valamint a fogalmat 

összekötni a nyílt kormányzás (open governance) kérdésével. „A nyílt kormányzás 

lényege, hogy az állampolgároknak joguk van hozzáférni a kormányzat által generált 

információkhoz, dokumentumokhoz, illetve a kormányzati eljárásokhoz.”5 E definíció 

konszenzusos jellegű abban az értelemben, hogy nem tükrözi az alább vázolandó eltérő 

megközelítéseket, mindkét fő iránynak megfelel.  

 

A két fő megközelítésmód a nyíltság célja és ennek megfelelően némileg az adatok köre 

tekintetében különbözik. Az első olvasat az átláthatóságot helyezi a középpontba, ennek a 

diskurzusnak a jellege és fogalomhasználata főként politikai, míg a másik megközelítés 

az együttműködésre és az adatok széles körű felhasználására, a közös értékteremtésre 

helyezi a hangsúlyt.6 Az átláthatósági megközelítésben a fő cél a közhatalom 

gyakorlásának ellenőrzése, ennek megfelelően itt az államra magára vonatkozó adatok 

vannak fókuszban. Az együttműködési megközelítésben a „nyílt adatok tényleges értékét 

az a többlet fejezi ki, ami az adatok (újra)felhasználása révén keletkezik” 7. Ebből 

következik, hogy itt szélesebb adatkörről, a közszféra által különböző területekről 

gyűjtött vagy előállított, feldolgozott stb. információkról van szó, legyenek ezek akár 

szociális, gazdasági, földrajzi, időjárási, turizmusra, üzleti életre, szabadalomra vagy 

oktatásra vonatkozó adatok. Itt tehát előtérbe kerül a gazdasági típusú felhasználás a 

társadalmi cél, illetve a részvétel erősítése mellett.  

 

Történetileg a nyílt adatokról való gondolkodás az információszabadság alkotmányos 

alapelvéhez kapcsolódik, az állam ellenőrizhetősége iránti igényt fejezte ki. A közadatok 

nyilvánosságának evolúciója aztán az e-kormányzati törekvésekkel és az információs 

technológia térnyerésével kapott új lendületet, ekkortól vált lehetővé nem csak az állam 

átláthatóságát biztosító adatok közzététele és kormányzati portálok létrehozatala, de az az 

igény is, hogy az állampolgárok hozzáférjenek a kormányzat által generált 

információkhoz, dokumentumokhoz, illetve a kormányzati eljárásokhoz.8 

 

A nyílt adatok kérdéskörével nemzetközi szinten is számos szervezet foglalkozik. Magát 

a „nyílt adat” kifejezést az angol Nyitott Tudás Alapítvány (Open Knowledge 

Foundation) hozta be a köztudatba, amely a nyílt kormányzat kérdéskörénél jóval 

                                                 
5 Munk Sándor, Fleiner Rita, Micsik András, Sikolya Zsolt, Nyáry Mihály: Kapcsolt nyílt kormányzati 

adatok és kutatásuk keretei Magyarországon. Pro Publico Bono. 2014/4. 144. o.  
6 Goda Szilárd: Nyílt adat és nyílt kormányzat. Információs társadalom. 2011/1-4. 181. o. Goda idézi Beth 

Simone Noveck-et, aki szerint a nyílt kormányzás elnevezés egyenesen rossz választásnak bizonyult az 

Egyesült Államokban, mert a nyíltság fogalma túlságosan hangsúlyozza az átláthatóságot, elterelve ezzel a 

figyelmet az együttműködés és a részvétel szempontjairól. Noveck, Beth Simone: Defining Open 

Government. https://cairns.typepad.com/blog/2011/04/whats-in-a-name-open-gov-we-gov-gov-20-

collaborative-government.html (Letöltve 2021.01.22.) 
7 Kaiser T.: Nyílt kormányzat, nyílt adatok: a szabad hozzáféréstől a hatékony újrafelhasználásig. In: 

Dargay, E. és Juhász, L.M. (szerk.): Antikorrupció és integritás. Budapest, NKE, 2015, 70. o. 
8 Csáki Csaba, Kő Andrea: A nyílt kormányzati adatok kutatási kihívásai. Vezetéstudomány. 2018/7-8. 32. 

o. Csáki és Kő idézik: Goda: i.m. 181. o. 

https://cairns.typepad.com/blog/2011/04/whats-in-a-name-open-gov-we-gov-gov-20-collaborative-government.html
https://cairns.typepad.com/blog/2011/04/whats-in-a-name-open-gov-we-gov-gov-20-collaborative-government.html
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tágabban foglalkozik a témával és próbálja előmozdítani a nyílt adatok ügyét a mai 

napig.9 Kormányzati összefüggésben elsősorban az Európai Unió, az Egyesült Államok 

kormánya, az OECD és a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government 

Partnership) nevű szervezet érdemel említést. A közszféra-adatok (public sector 

information) nyilvánossága az Európai Unióban a 2003-as „PSI-irányelvvel” (és az uniós 

közadatportálok létrehozásával), a nyílt kormányzás az Egyesült Államokban az Obama-

adminisztráció alatt vált hivatalos politikává. Előbbi a közszféra adataiban rejlő gazdasági 

potenciál kiaknázására, „az adatok szabad áramlására”, utóbbi a kormányzati 

átláthatóságra, valamint a társadalmi részvételre és együttműködésre fókuszált.10 A Nyílt 

Kormányzati Együttműködés egy 2011-ben létrehozott kormányközi szerv, amelynek 

célja a kormányzati tevékenységre vonatkozó információk hozzáférhetőségének javítása, 

a társadalmi részvétel támogatása, a legmagasabb szintű integritásnak a közigazgatás 

egészében történő megvalósítása és az új technológiákhoz való hozzáférés javítása a 

nyitottság és elszámoltathatóság érdekében.11 

 

Magyarországon a nyílt adatok kérdése a kezdetektől az információszabadsággal és a 

közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő joggal kapcsolódott 

össze. Az információszabadságról az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy „lehetővé teszi 

a választott népképviseleti testületek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás 

jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus 

működését.”12 Ezt jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) garantálja. Emellett 

közszféra adatokról a PSI-irányelvet átültető, a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. 

évi LXIII. törvény rendelkezik. Meg kell jegyezni, időközben kihirdették az Európai 

Unió új vonatkozó irányelvét: ez a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 

információinak további felhasználásáról szóló 2019/1024 irányelv, amelyet 

Magyarországnak 2021 első félévében át kell ültetnie. Ezen túl említést kell tenni a 

nemzeti adatvagyon fogalmáról, amit a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 

nyilvántartások fokozottabb védelméről 2010. évi CLVII. törvény vezetett be, tartalmát a 

nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 

                                                 
9 Csáki – Kö: i.m. 181. o., valamint https://okfn.org/ és https://opendefinition.org/ (Letöltve 2021.01.22.) 
10 Lásd A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK IRÁNYELV. (2003. 

november 17.), European Open Data Portal (2012) https://data.europa.eu/ (Letöltve 2021.01.22.), valamint 

Barack Obama: Transparency and open goverment memorandum. 2009. január 21. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/transparency-and-open-government (Letöltve 

2021.01.22.). 
11 Open Government Declaration. 2011. szeptember. https://www.opengovpartnership.org/process/joining-

ogp/open-government-declaration/ (Letöltve 2021.01.22.). A ma 78 államot tömörítő szervezethez 2012-

ben Magyarország is csatlakozott, majd miután a kormány megítélése szerint a szervezet eltért az 

alapításkor kitűzött céloktól és politikai megfontolásokat helyezett előtérbe, 2016-ban kilépett a 

szervezetből. Lásd: Magyarország csatlakozásáról a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government 

Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez szóló 1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozat, 

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű 

nemzetközi kezdeményezés keretében teendő vállalásairól szóló akcióterv jóváhagyásáról szóló 1080/2013. 

(II. 25.) Korm. határozat, Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében 

a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről szóló 1460/2015. (VII. 8.) Korm. 

határozat, valamint a Magyarország kilépéséről a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government 

Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezésből szóló 1719/2016. (XII. 6.) Korm. határozat. 
12 32/1992. (V. 29.) AB határozat. 

https://okfn.org/
https://opendefinition.org/
https://data.europa.eu/
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/transparency-and-open-government
https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/
https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/
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biztosításáról szóló 8/2011. (III. 22.) Korm. rendelet konkretizálta, nemrégiben pedig az 

adatgazdaságban rejlő lehetőségek kihasználására létrejött a Nemzeti Adatvagyon 

Ügynökség.13 Meg kell jegyezni, a jogalkotási adatok jelenleg nem tartoznak a nemzeti 

adatvagyon körébe. 

 

A nyílt adatok témakörének szélességét mutatja, hogy az OECD hány altémában, hány 

aspektusban foglalkozik a kérdéssel: a kormányzati információkhoz való hozzáférés jogi 

kérdései, a társadalmi részvétel erősítésének innovatív megoldásai, digitális kormányzás, 

nyílt állam, nyílt demokrácia, nyílt adatok és antikorrupciós politikák stb.14 Ha ehhez 

hozzávesszük, hogy a téma eredetileg a nyílt tudás promotálásával indult és a 

törekvéseknek máig része a kulturális adatok és a tudományos kutatás nyíltsága vagy a 

nyílt forráskódú szoftverek kérdése, akkor látható, hogy milyen szerteágazó, az élet 

számos szegmensét meghatározó problémáról van szó.  

 

Ami mégis közösnek tekinthető a különböző megközelítések és tárgykörök tekintetében 

is, az a nyílt adatokat meghatározó jellemzők. A nyíltság összetevői az alábbiak:  

- jogi nyíltság, azaz szabad felhasználhatóság, terjeszthetőség, újrahasznosíthatóság; 

- technikai nyíltság, azaz gép által olvasható (informatikai eszköz által feldolgozható) 

nyílt formátum; 

- ingyenesség, azaz ingyenes elérhetőség (letölthetőség, minimális másolási költség stb.) 

- hozzáférhetőség (megtalálhatóság), azaz szerepeltetés adatkatalógusokban, elérhetőség 

keresőrendszerek számára.15  

 

A nyílt adatokból nyílt tudás lehet, ha az adatok hasznosak (relevánsak és pontosak), 

használhatók (a nyíltság fenti összetevőinek megfelelnek), és azokat használják is 

(tényleges együttműködés-részvétel).  

 

A következőkben egy különleges adatcsoport, a jogalkotással összefüggő információk 

nyíltságának helyzetét tekintjük át Magyarországon a jogalkotás egyes fázisaihoz 

kapcsolódóan és különös figyelemmel a fenti „nyíltság-összetevőkre”. A vizsgálat 

kiindulópontja, hogy a jogszabály-előkészítéshez vagy a jogalkotási eljáráshoz 

kapcsolódó egyes dokumentumok nyíltsága vagy nyíltságának megteremtése számos 

pozitív hatással bírhat: átláthatóbbá és érthetőbbé, követhetőbbé teszi a folyamatot, 

segítheti a megalapozottabb döntéshozatalt, az érdekek megfelelő becsatornázását, 

segíthet elkerülni a hibákat, növelheti a normák ismertségét és társadalmi elfogadottságát 

stb., mindezek együttesen pedig javíthatják a jogalkotás minőségét és erősíthetik a 

demokráciát. 

                                                 
13 Lásd a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet. A stratégiai tervezés is mindig kiterjedt a kérdésre: a digitális 

adatvagyon hozzáférhetővé tételét már a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (2014–2020) 

megfogalmazta, ezt fogja leváltani a Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021-2030. Ennek tervezete egy 

Nemzeti Adatstratégia és Akcióterv elkészítésének szükségességéről szól, mivel értékelése szerint nem 

megfelelő szintű a nyílt hozzáférésű adatok közzététele és újrahasznosítása Magyarországon, ez pedig 

akadálya a digitális gazdaság és a mesterséges intelligencia fejlődésének.   
14 Forrás: https://www.oecd.org/governance/ (Letöltve 2021.01.22.) 
15 Munk – Fleiner – Micsik – Sikolya – Nyáry: i. m. 158. o. 

https://www.oecd.org/governance/
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Adalékul egy érdekes példa a jogalkotási nyílt adatok hasznosítására: a pártoktól 

független amerikai MapLight-projekt az amerikai törvényhozás szavazási adatait 

hasznosítják újra, összekötve azokat a nagy cégek kampányfinanszírozási adataival. A 

szervezet ezzel azt kívánja felfedni, illetve arra kíván rávilágítani, hogy a tőkeerős cégek 

hogyan próbálnak szavazatokban is jelentkező befolyást vásárolni az amerikai 

kongresszusban.16 

 

II. Nyílt adatok a jogszabály-előkészítésben 

 

A jogszabály-előkészítés egyben döntéselőkészítést is jelent. A döntéselőkészítő anyagok 

tipikus formája az előterjesztés, amely jogszabály-előkészítés esetén magában foglalja a 

normaszöveg tervezetét.17 Előterjesztés készül a központi közigazgatásban és a helyi 

önkormányzati jogszabály-előkészítés esetén is. Az előterjesztés tartalmazza a 

megalapozott döntéshez szükséges információkat, a tárgyra vonatkozó főbb 

megállapítások és javaslatok összefoglalását, határozott döntési javaslatot, adott esetben 

tájékoztatást arról, hogy a javasolt szabályozás összeegyeztethető-e az Európai Unió 

jogával, sőt, ismertetni kell az előterjesztés szerinti jogszabálytervezethez tartozó 

indokolás közzétételével kapcsolatos előterjesztői álláspontot és annak indokait.18 

Miniszteri rendelet esetén, mivel annak kibocsátásához nincs szükség a Kormány 

döntésére, számos esetben nem előterjesztés, hanem csak tervezet készül, amely a 

normaszöveg tervét és indokolást foglal magában.19 

 

Az előterjesztés és a tervezet melletti legfontosabb előkészítő dokumentum a 

hatásvizsgálati lap. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján 

a „jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.” A 

Jat. azt is rögzíti, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről Kormány által előterjesztendő 

törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet 

esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.20 

 

Az előkészítő adatok nyíltságának, megismerhetőségének kérdése – az előkészítés 

fázisában – a társadalmi egyeztetéssel függ leginkább össze. „A konzultáció az objektív 

és tényeken alapuló jogalkotás egyik eszközeként növeli a jogszabály elfogadottságát és 

elősegíti a megfelelő végrehajtását. Rendszerszinten beleszólást, participációt enged az 

egyénnek abba az állami feladatba, amely során az őt érintő döntések megszületnek. A 

konzultáció tehát az alkotmányos jogállam olyan eszköze, amely elősegíti a minőségi 

jogalkotás célkitűzéseinek elérését, és végső soron több-demokráciát biztosít.”21 Az 

                                                 
16 https://maplight.org/what-we-do/ (Letöltve: 2021.01.26.) 
17 Lásd. pl. a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat II. fejezetét. 
18 A központi közigazgatásban készülő előterjesztések tartalmát így határozza meg a Kormány ügyrendjéről 

szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 9. pontja. A helyi önkormányzati jogalkotásban készülő 

előterjesztések pontos tartalmát a helyi szabályozások tartalmazzák. 
19 Közvetve erről is a hivatkozott Kormány-ügyrend rendelkezik.  
20 Jat. 17. § (1) bekezdés. 
21 Drinóczi Tímea: A részvétel és a konzultáció elmélete és gyakorlata. Jura. 2013/1. 7. o. 

https://maplight.org/what-we-do/
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előkészítési folyamatba épített külső egyeztetés tehát szükségszerűvé teszi a tervezet 

vagy előterjesztés nyilvánossá tételét. 

 

Utaltunk rá, hogy a jogszabály-előkészítés dokumentumai döntéselőkészítő anyagok. 

Ilyen formán vonatkozik rájuk az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezése, amely 

szerint a „közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára 

irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a 

keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.”22 Sőt, a döntés megalapozását szolgáló 

adat megismerésére irányuló igény ezen idő alatt elutasítható, „ha az adat további 

jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot 

ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső 

befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a 

döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.”23 Látható tehát, 

hogy a külső nyíltságnak van egy erős korlátja. 

 

Másfelől ugyanakkor a jogszabálytervezetekre – legalábbis a központi közigazgatásban 

készülőkre – vonatkozik a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 

szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Jet.). A törvény hatálya a miniszterek 

által előkészített jogszabálytervezetek és az azok megalapozását szolgáló szabályozási 

koncepciók természetes személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, 

szervezetek által történő véleményezésére terjed ki. A törvény az alapelvek között rögzíti, 

hogy a „jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, 

azok minél teljesebb körű nyilvánosságát.”24  

 

A Jet. 4. §-a egy, még nem nevesített jogszabály-előkészítéssel összefüggő dokumentum 

tekintetében is nyilvánosságot ír elő: a „jogszabály előkészítéséért felelős miniszter 

közzéteszi az erre kijelölt honlapon a Kormány jogalkotási tervezési időszakára 

vonatkozó jogalkotási tájékoztatóját”. Ez tartalmazza az általa előkészítendő 

jogszabálytervezetek címét, a szabályozás rövid tartalmi összefoglalását és a 

jogszabálytervezet közzétételének tervezett időpontját, sőt a törvény azt is rögzíti, a 

közzétett miniszteri jogalkotási tájékoztatók a közzétételtől számított egy évig nem 

távolíthatók el a honlapról. Ide kapcsolódik, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi 

XXXVI. törvény 38. §-a alapjén a Kormány minden ülésszak végén a következő 

ülésszakra vonatkozóan tájékoztatja az Országgyűlést törvényalkotási programjáról.25  

 

                                                 
22 27. § (5) bekezdés. 
23 27. § (6) bekezdés. 
24 2. § (2) bekezdés. Kérdéses ugyanakkor, hogy a törvénybe foglalt alapelvnek milyen normatív tartalma 

van. 
25 Ez elérhető pl. az Országgyűlés honlapjának E-futár oldalán. A 2021. tavaszi törvényalkotási programhoz 

lásd: https://www.parlament.hu/documents/10181/721095/Tvalk_program_2021_tavasz.pdf/7ec4047e-

2a6d-2d18-ea35-ea79fbebfc9e?t=1608102446818. (Letöltve: 2021.01.26.) A dokumentum sajnos csak kép 

formátumú pdf-ként, azaz nem kereshető módon, a nyíltság alacsonyabb szintjét biztosítva érhető el.  

https://www.parlament.hu/documents/10181/721095/Tvalk_program_2021_tavasz.pdf/7ec4047e-2a6d-2d18-ea35-ea79fbebfc9e?t=1608102446818
https://www.parlament.hu/documents/10181/721095/Tvalk_program_2021_tavasz.pdf/7ec4047e-2a6d-2d18-ea35-ea79fbebfc9e?t=1608102446818
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Maga a társadalmi egyeztetés a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet 

tervezetének és indokolásának honlapon történő közzétételét jelenti.26 Lényeges 

rendelkezés, hogy a „tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalkotásról szóló törvényben 

meghatározott előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját.”27 A gyakorlatban a tervezet 

közzététele a Kormány honlapján történik meg, a dokumentum kereshető, szöveges pdf 

vagy word formátumban elérhető. Az észrevételeket e-mailes formában kell megküldeni 

a megjelölt – nem dedikált – címekre. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyakorlatban a 

konzultációra közel sem minden tervezet tekintetében kerül sor, a véleményezésre nyitva 

álló idő pedig néhány esetben meglehetősen rövid, akár 1-2 napos is lehet.28  

 

A nyíltadat-jellemzőket tekintve vegyes a kép. A közzétett formátum (word, kereshető 

pdf) magasabb szintű nyíltadat-minőséget jelent, emellett a dokumentumok 

értelemszerűen az ingyenesség és a jogi nyíltság kritériumait is teljesítik. A technikai 

nyíltság ugyanakkor nem teljeskörű, maguk a dokumentumok ugyan kereshetők, az 

adatbázis gépi olvashatósága ugyanakkor kérdéses. Ugyancsak korlátként értékelhető, 

hogy az interaktivitás milyen módon biztosított, a véleményezés módja nem korszerű, 

nem felhasználóbarát. Nincsenek értesítések, nem lehet tárgykör szerint feliratkozni, ez 

pedig a korlátozott közzététellel és a szűk határidővel együtt lényegesen limitálja a 

dokumentum nyílttá tételével elérendő célt. 

  

A konzultációhoz kötődő további jogalkotási dokumentum a társadalmi egyeztetésről 

készült összefoglaló. A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről 

és véleményezéséről szóló 301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján ugyanis a 

beérkezett észrevételekről összefoglalót kell közzétenni. Ez a tervezetre vonatkozó 

alapadatok mellett a beérkezett tartalmilag összefüggő, valamint a szakmailag jelentősebb 

észrevételek összefoglaló ismertetését, illetve az összefoglalóban ismertetett, de 

elutasított vélemények esetében az elutasítás rövid szakmai és jogi indokolását is kell 

tartalmazza, azonban a gyakorlatban nem könnyen fellelhető a Kormány honlapján.29  

 

                                                 
26 Természetesen a törvény számos kivételt rögzít az 5. § (3)–(5) bekezdésében. Így nem kell társadalmi 

egyeztetésre bocsátani a fizetési kötelezettségekről, az állami támogatásokról, a költségvetésről, a 

költségvetés végrehajtásáról, az európai uniós, illetve nemzetközi forrásokból nyújtott támogatásokról, a 

nemzetközi szerződés kihirdetéséről, valamint a szervezet és intézmény alapításáról szóló jogszabályok 

tervezeteit. Emellett nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés 

Magyarország különösen fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi, természetvédelmi, 

környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. Végezetül kibúvót jelenthet, 

azaz nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához 

kiemelkedő közérdek fűződik. A törvény hatálya nem terjed ki továbbá a különleges jogrendben alkotható 

jogszabályokra sem.  
27 8. § (3) bekezdés. 
28 Lásd: https://2015-2019.kormany.hu/hu/dok?type=302#!DocumentBrowse, illetve 

https://kormany.hu/dokumentumtar?categories=2&limit_rows_on_page=8&limit_page=0 (Letöltve 

2021.01.22.) 

A e-konzultáció magyarországi helyzetéről részeletesebben lásd Módos Mátyás: E-konzultáció a 

jogalkotási eljárásban. megjelenés alatt. 
29 A 2019. év tekintetében például az Összefoglalók kifejezésre keresve nincs találat, 2018-ra öt tipizált 

összefoglalót ad a Kormány archív honlapja. https://2015-2019.kormany.hu/hu/dok#!DocumentSearch 

(Letöltve: 2021.01.22.) 

https://2015-2019.kormany.hu/hu/dok?type=302#!DocumentBrowse
https://kormany.hu/dokumentumtar?categories=2&limit_rows_on_page=8&limit_page=0
https://2015-2019.kormany.hu/hu/dok#!DocumentSearch
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A Magyar Nemzeti Bank és az önálló szabályozó szervek rendeleteire, valamint a helyi 

önkormányzatokra a Jet. hatálya nem terjed ki. A Magyar Nemzeti Bank honlapján – nem 

túl egyértelműen fellelhető helyen – találhatók közzétett rendelettervezetek (word-

formátumban), társadalmi véleményezésre azonban nincs formalizált lehetőség.30 Az 

önálló szabályozó szervek honlapján rendelettervezetek nem érhetők el. A helyi 

jogszabály-előkészítés dokumentumai tekintetében a Jet. mellett a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) sem ír elő közzétételi 

kötelezettséget. Helyi szinten az elfogadott jogszabályok megismerhetősége sem volt a 

legutóbbi időkig maradéktalan, ennek megfelelően a jogszabálytervezetek 

nyilvánosságáról, illetve elektronikus véleményezésének általánosságáról sem 

beszélhetünk. Hozzá kell tenni, hogy éppen a helyi szint volna az, ahol ez a 

leghatékonyabban megvalósítható lenne, sőt, a jogszabályi tárgykörökre és a szabályozási 

szintre (a szabályozás részletességére) tekintettel itt volna a leginkább célszerű és 

eredményes is. Mindez nem jelenti ugyanakkor, hogy ne volna példa önkormányzati 

rendelettervezetek nyíltságára. A Fővárosi Önkormányzat E-információszabadság oldalán 

2013-ig visszamenően 220 tervezet érhető el, a véleményezésre főszabály szerint nyolc 

napos határidő áll rendelkezésre, a véleményeket ebben az esetben is különböző – nem 

dedikált – e-mailcímekre kell megküldeni. A tervezetek word-formátumban érhetőek el.31 

Található példa arra is, hogy a közgyűlési előterjesztések honlapi elérése biztosított, ám 

véleményezésre nincs lehetőség: ez a helyzet például Győr megyei jogú város esetében, 

az önkormányzat saját jogtár oldalán – letöltés nélkül – külön oldalon érhetők el az 

előterjesztések.32  

 

III. Nyílt adatok a jogalkotási eljárás során  

 

A jogszabály-előkészítési fázist a tényleges jogalkotási eljárás követi, különbséget kell 

azonban tenni a törvények és az alacsonyabb szintű jogszabályok megalkotására irányuló 

eljárás között. Utóbbiak esetén ugyanis a következő fázis már az elfogadáshoz, kiadáshoz 

kötődik, a tervezetet követő releváns dokumentum maga az elfogadott és kihirdetett 

jogszabály. A törvénytervezetek esetén ugyanakkor a következő eljárási fázis a 

parlamenti szakasz. Ekkor a törvénytervezetből a Kormány általi benyújtással 

törvényjavaslat – parlamenti iromány – lesz. Természetesen nem csak a Kormány lehet 

kezdeményező, a nyíltság tekintetében pedig nincs különbség a Kormány és más 

benyújtók (köztársasági elnök, országgyűlési bizottság, országgyűlési képviselő) 

törvényjavaslatai közt. A parlamenti szakasz teljes egészében nyilvános, így a keletkező 

dokumentumok – parlamenti irományok – is azok. Ide tartoznak a törvényjavaslat mellett 

a módosító javaslatok, a bizottsági jelentések, az egységes javaslat, az összegző módosító 

javaslat, az összegző jelentés, a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény 

szövege stb. A házszabályi rendelkezések szerint több mint százféle nem önálló indítvány 

                                                 
30 Lásd: https://www.mnb.hu/statisztika/informaciok-adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/kulso-

velemenyeztetes/rendelet-tervezetek-2021 
31 https://einfoszab.budapest.hu/list/rendelettervezetek-tarsadalmi-egyeztetese (Letöltve 2021.01.22.) 
32 http://jogtar.gyor.eu/?cat=5 (Letöltve 2021.01.22.) 

https://www.mnb.hu/statisztika/informaciok-adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/kulso-velemenyeztetes/rendelet-tervezetek-2021
https://www.mnb.hu/statisztika/informaciok-adatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/kulso-velemenyeztetes/rendelet-tervezetek-2021
https://einfoszab.budapest.hu/list/rendelettervezetek-tarsadalmi-egyeztetese
http://jogtar.gyor.eu/?cat=5
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létezik.33 Nem irományok, de a törvényalkotási eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok a 

napirendi javaslatok, az ülések jegyzőkönyvei és a szavazási eredmények is.  

 

Noha az első parlamenti tudósítások Kossuth Lajoshoz kötődnek, ezek nem voltak 

hivatalos iratok. Az országgyűlési iromány-nyilvántartás (Parlamenti Információs 

Rendszer), illetve a parlamenti honlap volt a meghatározó a jogalkotással összefüggő 

adatok nyíltságának biztosításában, ez volt ugyanis, amely elsőként tartalmazta 

valamennyi releváns irományt, mégpedig gyakorlatilag a dokumentum hivatalos 

keletkezésének pillanatától. A szakirodalom többnyire elismerően szól az országgyűlési 

iratnyilvánosság szintjéről, kiemelkedő gyakorlatnak tartva azt, amelyben nem létezik 

olyan irat, amihez ne lehetne gyorsan, hatékonyan hozzájutni.34 „A parlamenti működés 

’fizikai követhetősége’, megismerhetősége – a parlamenti ülések megtekinthetősége, az 

irományok és a felszólalások szövegének, állapotának, eseményeinek egyszerű 

lekérdezhetősége mára maximálisnak mondható: ebben sokat fejlődni az Országgyűlés 

már nem tud.”35 Mit jelent mindez? Az Országgyűlés honlapján kereshető pdf formájában 

van közzétéve valamennyi, a törvényalkotási eljárásban keletkező irat (iromány), illetve 

adat (pl. szavazási naplók). 2018. június óta ráadásul az irományok benyújtása során az 

írásbeliség követelményének – meghatározott kivételektől eltekintve – a Törvényalkotás 

Parlamenti Informatikai Rendszere alkalmazásával kell vagy lehet eleget tenni.36 A 

ParLex névre keresztelt program egy xml alapú parlamenti dokumentum- és 

irományszerkesztő valamint folyamatkezelő rendszer. Használatával – az xml alapnak 

köszönhetően – a jövőben a nyílt adatok biztosításának újabb szintje valósulhat meg: az 

adatok kapcsolása és más szöveghez kapcsolódó többletfunkciók.37 A nem irománynak 

minősülő dokumentumok közül a plenáris ülési jegyzőkönyvek az Országgyűlés 

honlapján szöveges és videós formátumban, a bizottsági ülési jegyzőkönyvek letölthető 

szöveges pdf-ként teljeskörűen (értelemszerűen az esetleges zárt üléseket leszámítva) 

elérhetők, a plenáris napirendi javaslatok közül az éppen aktuális érhető el mindig a 

honlapon, míg a bizottsági ülések meghívói (napirendekkel) kereshetők is.38  

                                                 
33 Ezeket az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklete 

sorolja fel. 
34 A parlamenti nyilvánosság – Bodnár Eszter előadása. In: A Házszabályon túl. Előadások a parlamenti 

jog aktuális kérdéseiről II. OGYH, Budapest 2018. 61. o. 
35 Milyen lesz a jövő parlamentje? Dr. Erdős Csaba írása. In: A Házszabályon túl. Előadások a parlamenti 

jog aktuális kérdéseiről II. OGYH, Budapest 2018. 227. o. 
36 Jelenleg a Házbizottságnak az egyes indítványok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló 6/2018-

2022. (II. 12.) HB állásfoglalása rendezi a kérdést (az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 

felhatalmazása alapján). Elérhető: 

https://www.parlament.hu/documents/10181/1576019/HB_af_Parlex.pdf/cae9d427-2d22-9f8f-5097-

8ac5e75481ea?t=1581928444577 (Letöltve: 2021.01.22.) Érdekes módon maga az állásfoglalás nem 

minősül parlamenti irománynak és maga nem ParLex-rendszerben készült, így noha szöveges pdfről van 

szó, a kereshetőség, ezáltal az indexálhatóság éppen e dokumentum tekintetében nem tökéletes.  
37 A rendszer felhasználói kézikönyve elérhető az Országgyűlés honlapján. 

http://www.parlament.hu/documents/10181/773675/Parlex+k%C3%A9zik%C3%B6nyv+I.+r%C3%A9sz/f

72a4bae-ce41-4dda-9d84-f228d277181e (Letöltve: 2021.01.22.) 
38 https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai A bizottsági jegyzőkönyvek a bizottsági 

honlapokról érhetőek el. https://www.parlament.hu/web/guest/bizottsagok-honlapjai Az aktuális napirend 

mindig a honlap E-futár aloldalán érhető el, linkesített pdf-formában: 

https://www.parlament.hu/web/guest/efutar A bizottsági meghívók itt kereshetőek: 

https://www.parlament.hu/documents/10181/1576019/HB_af_Parlex.pdf/cae9d427-2d22-9f8f-5097-8ac5e75481ea?t=1581928444577
https://www.parlament.hu/documents/10181/1576019/HB_af_Parlex.pdf/cae9d427-2d22-9f8f-5097-8ac5e75481ea?t=1581928444577
http://www.parlament.hu/documents/10181/773675/Parlex+k%C3%A9zik%C3%B6nyv+I.+r%C3%A9sz/f72a4bae-ce41-4dda-9d84-f228d277181e
http://www.parlament.hu/documents/10181/773675/Parlex+k%C3%A9zik%C3%B6nyv+I.+r%C3%A9sz/f72a4bae-ce41-4dda-9d84-f228d277181e
https://www.parlament.hu/web/guest/ulesnap-felszolalasai
https://www.parlament.hu/web/guest/bizottsagok-honlapjai
https://www.parlament.hu/web/guest/efutar
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Az adatok nyílttá tétele tekintetében az egyik leginkább előremutató megoldás a 

parlament kapcsán az ún. Web API. Az alkalmazás célja, hogy az Országgyűlés 

működése során keletkező információk meghatározott körét automatikus feldolgozásra 

alkalmas formában, XML adatszolgáltatásként interneten keresztül elérhetővé tegye.39 Ez 

a publikált adattartalmak feldolgozását, további elemzését, további publikálását teszi 

egyszerű formában lehetővé bárki – például kutatók, a sajtó munkatársai, politológusok 

stb. számára. Az alkalmazás használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az elérhető 

adatok közé a képviselők listája és a képviselői adatlapok, az irományok listája és 

adatlapja, valamint a szavazások listája és adatlapja tartozik.40 A Web API-val tehát az 

Országgyűlés aktuális ciklusra vonatkozó jogalkotási eljárásra vonatkozó adatainak 

nyíltsága – ideértve az ingyenességet, a jogi és technikai nyíltságot és az elérhetőséget is 

– közel teljesnek tekinthető. A jövőben megfontolandó lehet akár a plenáris és bizottsági 

ülések jegyzőkönyveinek, valamint a napirendi javaslatoknak és bizottsági ülési 

meghívóknak a Web API-ban történő elérhetővé tétele is, ezeknél ugyanis az automatikus 

feldolgozhatóság jelenleg nem biztosított.  

 

Az önkormányzati jogalkotási eljárás dokumentumait illetően részben az Mötv., részben 

az Infotv. igazít el. A képviselő-testület általi eljárás nem olyan formalizált, mint a 

törvényhozási, így itt a ülések napirendje, a szavazások adatai és a jegyzőkönyvek a 

releváns dokumentumok – a fent tárgyalt előterjesztések és véleményezhető tervezetek 

mellett. Az ülés nyilvánosságát az Mötv. rögzíti, megadva a zárt ülések tartásának 

feltételeit is – a rendeletalkotás tipikusan nyilvános ülésen zajlik.41 A Kúria 

Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2012/6. számú határozata szerint a nyilvánosság 

„részben a képviselő-testület ülésein való részvételt, részben pedig az arról készült adatok 

megismerésének lehetőségét jelenti”, e kettő „együtt adja a nyilvánosságot, s ennek 

következményeként a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, ami egyben 

megteremti a működés feletti kontroll gyakorlásának lehetőségét is.”42. Az Mötv. mellett 

az Infotv. alapján is közzé kell tenni az ülések néhány, a rendeletalkotási eljárás 

szempontjából is releváns adatát. Ide tartozik a testületi szerv (képviselő-testület, 

bizottság) ülésének helye, ideje, nyilvánossága, azaz az ülések meghívói, amelyek 

közzétételéről a polgármester az SzMSz-ben foglaltak szerint köteles gondoskodni, 

emellett pedig a már az Mötv. által is rögzített jegyzőkönyvek, ideértve a szavazási 

adatokat is.43 Érdekes, hogy a Kormány 2015-ben határozatban tűzte feladatul, hogy 

módszertani útmutatót kell kidolgozni a helyi önkormányzati döntéshozatal 

                                                                                                                                                  
https://www.parlament.hu/web/guest/bizottsagi-meghivo-heti-bizottsagi-ulesek (Letöltések ideje: 

2021.01.22.) 
39 API: alkalmazás-programozási interfész. http://www.parlament.hu/w-api-tajekoztato (Letöltve: 

2021.01.22.) 
40 http://www.parlament.hu/alkalmazasok (Letöltve: 2021.01.22.) 
41 Mötv. 46. §.  
42 Lásd: https://kuria-birosag.hu/hu/onkugy/kof503620126-szamu-hatarozat (Letöltve: 2021.01.22.) 
43 A helyzetet ilyen módon egyértelműsíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

NAIH/2019/6273/3. 

tájékoztatója is. Elérhető: https://www.naih.hu/files/NAIH-2019-6273-3--

taj_onkormanyzati_testuletek_mukodesenek_nyilvanossagarol.pdf (Letöltve: 2021.01.22.) 

az önkormányzati testületek működésének nyilvánosságáról 

https://www.parlament.hu/web/guest/bizottsagi-meghivo-heti-bizottsagi-ulesek
http://www.parlament.hu/w-api-tajekoztato
http://www.parlament.hu/alkalmazasok
https://kuria-birosag.hu/hu/onkugy/kof503620126-szamu-hatarozat
https://www.naih.hu/files/NAIH-2019-6273-3--taj_onkormanyzati_testuletek_mukodesenek_nyilvanossagarol.pdf
https://www.naih.hu/files/NAIH-2019-6273-3--taj_onkormanyzati_testuletek_mukodesenek_nyilvanossagarol.pdf
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nyilvánosságának biztosításával és az ehhez fűződő közzététellel kapcsolatos gyakorlat 

hatékonyabbá tétele céljából. Ugyanezen határozat azt is célul tűzte, hogy kísérleti 

projekt keretében vizsgálják meg, hogy az önkormányzati rendeletek és képviselő-

testületi ülési jegyzőkönyvek kereshetősége és feldolgozhatósága miként javítható egy 

nemzetközi szinten már bevált nyílt szabvány bevezetésével.44 Nem világos, hogy e 

projektek miként valósultak meg, az önkormányzati honlapok meglehetősen vegyes képet 

mutatnak a kérdésben.45 Hozzá kell tenni, a jegyzőkönyvek (és a rendeletek, határozatok) 

elektronikus rendelkezésre állása biztosított kell legyen a törvényességi ellenőrzés 

céljára, sőt, 2021 áprilisától a jegyző a testületi ülés jegyzőkönyvét az ún. Törvényességi 

Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével küldi meg a 

kormányhivatalnak.46 Ez minden bizonnyal technikailag egyszerűen lehetővé tenné ezen 

adatok nyílttá tételét, lehetőséget adva azok – akár gépi – feldolgozására is.  

 

IV. Nyílt adatok a jogalkotási „végtermék” tekintetében  

 

A jogalkotási eljárás „végterméke” a jogszabály, ahogy utaltunk rá, kihirdetése 

szükségszerű a jogszabály megismerhetőségéhez. Ahhoz azonban, hogy a jogszabály 

változásai követhetőek legyenek, szükség van arra, hogy az a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalva is elérhető legyen. Ez az utánközlés pedig a megismerhetőség 

szempontjából legalább annyira lényeges, mint a kihirdetés kérdése, nem elvárható 

ugyanis, hogy a jogkereső közönség a kihirdetett jogszabályok és módosítások 

összeolvasásával maga kompilálja hatályos és alkalmazandó jogot. A megismerhetőség 

két oldalát tehát a kihirdetés és az utánközlés jelentik.47 Ezen túl említést kell tenni még 

egy dokumentumtípusról, ez pedig a jogszabály indokolása.  

 

A központi jogszabályok tekintetében a kihirdetés a hivatalos lapban történik. Ez a Jat. 

25. §-a alapján a Magyar Közlöny, amit a kormányzati portálon történő elektronikus 

dokumentumként való közzététellel kell kiadni. A magyarkozlony.hu oldalon az egyes 

számok elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesített, kereshető pdf-formátumban 

érhetőek el, lehetőség van letöltésre és az oldal saját megjelenítőjének használatára is. Az 

oldalon tárgyszavas kereső is elérhető, amely dokumentumtartalomban keres.48 A 

nyíltság összetevőit tekintve az ingyenesség és a jogi nyíltság nem lehet kérdés, és a 

                                                 
44 Lásd Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. 

évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat 3. és 9. pontját.  
45 Kőbánya Önkormányzata például a közérdekű adatok közt külön – letölthető, kereshető pdf-formában - 

közzéteszi az ülések meghívóját (az előterjesztésekkel együtt), napirendjét, jegyzőkönyvét, a zárt ülés 

jegyzőkönyvi kivonatát, sőt az ülések videófelvételét is. Például: 

https://www.kobanya.hu/?module=news&action=list&fname=kt_20200924. Más önkormányzatok csak az 

ülési jegyzőkönyveket teszi közzé, kép formátumú, nem kereshető (szkennelt) pdf formában. Lásd például 

Zalavár önkormányzata esetében: https://zalavar.hu/images/testuleti/2020/200805_Zalavar.pdf (Letöltések 

ideje: 2021.01.22.) 
46 A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (5) bekezdése alapján. A 

rendelkezés 2021. április elsején lép hatályba. 
47 Részletesebben lásd Módos Mátyás: A jogszabályok megismerhetősége a XXI. században. In: Jog és 

Állam; 20. X. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. Szerk. Erik Stenpien, Miskolczi 

Bodnár Péter. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Budapest 2015. 
48 A Magyar Közlöny felelős kiadója az Igazságügyi Minisztérium, üzemeltetője azonban a Magyar 

Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. https://magyarkozlony.hu/segitseg (Letöltve: 2021.01.22.) 

https://www.kobanya.hu/?module=news&action=list&fname=kt_20200924
https://zalavar.hu/images/testuleti/2020/200805_Zalavar.pdf
https://magyarkozlony.hu/segitseg
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hozzáférhetőség, valamint a technikai nyíltság is csak akkor lehetne teljesebb, ha külön 

webes API lenne elérhető (azaz rendelkezésre állna egy, a közlönyadatok felhasználását 

biztosító programozási felület és annak részletes dokumentációja). 

  

Az önkormányzati rendeletek tekintetében a kihirdetés „a képviselő-testület hivatalos 

lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott – módon” történik.49 E rendelkezés alapján Magyarországon akár 3200 

féle kihirdetési mód is létezhetne a helyi jogalkotásban. Tipikusnak tekinthető kihirdetési 

mód az önkormányzat honlapján vagy a hirdetőtáblán való közzététel. Nem kell külön 

hangsúlyozni, hogy az utóbbi esetében az adatokhoz való hozzáférésnek igen alacsony 

módjáról van szó. A honlapi kihirdetés pedig gyakorlatilag egy duplikációt jelent, mert az 

Mötv. idézett rendelkezése azt is előírja, hogy a saját honlappal rendelkező önkormányzat 

rendeletét a honlapján is közzéteszi (ami utánközlést jelent). A kihirdetés elmaradottsága 

és az egységes megoldás hiánya csak azért nem tekinthető katasztrofálisnak, mert az 

önkormányzati rendeletek utánközlésének rendszere az elmúlt időszakban komoly 

fejlődésen ment át, a gyakorlatban pedig egyébként is az egységes szerkezetű 

jogszabályszövegek használhatók elsősorban. Hogy mégis komoly problémát okozhat a 

hatályos kihirdetési rendszer, és igenis szükség lehet a frissen kihirdetett rendelet 

megismerésére, azt azzal a példával lehet érzékeltetni, hogy a koronavírus-járványban a 

közterületi maszkviselés szabályainak meghatározására (adott településen, illetve 

kerületben hol kell és hol nem kell maszkot hordani) a helyi önkormányzatok kaptak 

felhatalmazást úgy, hogy a rendeletek gyakorlatilag azonnal hatályosak voltak.50 A 

jövőben megfontolandó lenne egy egységes Önkormányzati Közlöny weboldal 

létrehozása, ahol a jegyzők általi feltöltéssel – a Magyar Közlönyhöz hasonlóan, az annak 

megfelelő garanciákkal – elektronikusan volna lehetséges a kihirdetés. 

 

Az utánközlés tekintetében le kell szögezni, állami feladat a jogszabályok egységes 

szerkezetű szövegének a tipikus gyakorlati alkalmazás szempontjából releváns 

időállapotokkal együtt történő ingyenes elérhetővé tétele. Ebből a megfontolásból hozta 

létre a Jat. a Nemzeti Jogszabálytárat (NJT), amely egy elektronikus közszolgáltatásként 

működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, egységes szerkezetű szövegeket 

tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény.51 Újdonság, hogy az njt.hu oldal mellett 

immár elérhető az uj.njt.hu oldal is, amely kibővült funkcionalitással teszi elérhetővé a 

Nemzeti Jogszabálytárat, egyebek mellett például végre kattintható hivatkozásokat 

tartalmaznak a jogszabályszövegek, illetve megtörtént az oldal mobiltelefonra való 

optimalizálása is. Újdonság továbbá, hogy lehetségessé vált a regisztráció, amihez extra 

funkciók társulnak: személyre szabható tartalomkialakítást, tematikus jogszabály-

gyűjteményi szolgáltatást, jogszabályváltozások beállítható automatikus figyelését, 

                                                 
49 Mötv. 51. § (2) bekezdés.  
50 Például 2020. november 11-én délelőtt (időbélyegző hiányában nem megállapítható, hogy pontosan 

mikor) hirdették ki azt a rendeletet, amely aznap 12 órától a budapesti II. kerület teljes területén kötelezővé 

teszi a maszkviselést. Ebben az esetben nem volt mód megvárni az egységes felületen történő utánközlést 

(de egyébként is kérdéses volt, hogy hogyan teljesül az alkalmazáshoz szükséges felkészülési idő 

követelménye). Lásd: 

https://masodikkerulet.hu/sites/default/files/attachments/files/masodikkerulethu/2020_11/2516_001_0.pdf 

(Letöltve: 2021.01.22.) 
51 Jat. 29. § (1) bekezdés. 

https://masodikkerulet.hu/sites/default/files/attachments/files/masodikkerulethu/2020_11/2516_001_0.pdf
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valamint élethelyzet alapú jogalkalmazási támogatást ígér a szolgáltató.52 Az NJT pontos 

adattartalmát a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

(Njtr.) tartalmazza, amely 2021. április elsejével módosul, rendelkezve a kibővített 

funkcionalitásról is. Az NJT a központi jogszabályok esetén a kihirdetett szövegállapotot 

is tartalmazza (a 1989. október 23-án és azt követően kihirdetett jogszabályok 

tekintetében), valamint alapesetben az adott napon hatályost megelőző öt év időállapotai 

és az adott napot követő három időállapot, 2021. április 1-től pedig – a regisztrált és 

belépett felhasználók számára – valamennyi 1990. december 31. után hatályban volt 

jogszabály valamennyi időállapota elérhető.53 

 

A Nemzeti Jogszabálytár különböző modulokkal rendelkezik, így a központi 

jogszabályok mellett az NJT külön felületén elérhető Önkormányzati Rendelettár a helyi 

jogalkotás egységes szerkezetű normáit is tartalmazza. A rendelettárba felmenő 

rendszerben töltötték fel a jegyzők a rendeleteket, a tartalom és a kereshetőség azonban 

jelenleg még nem maradéktalan: a rendelettár keresőjében csak a rendelet címében lehet 

keresni, a tartalom tekintetében pedig nem ellenőrizhető, hogy a tár valamennyi 

rendeletet és azok egységes szövegét tartalmazza-e már.54 Az Njtr. ugyanakkor 2021. 

április 1-től úgy rendelkezik, hogy a jegyző a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által 

működtetett Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevételével gondoskodik az 

önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül az önkormányzati 

rendelet és valamennyi időállapot szerinti egységes szerkezetű szöveg NJT-ben való 

közzétételéről. Az Njtr. pedig külön szól a kereshetőségről, előírva a jogszabályok 

szövegében való kereshetőséget is.55 Ez alapján remélhető, hogy hamarosan az 

önkormányzati rendeletek szövegében való keresés lehetősége is megnyílik. 

 

Két további nagyon hasznos modullal rendelkezik az NJT: külön aloldalon érhetők el az 

igazságügyért felelős miniszter által meghatározott jogszabályfordítások (kereshető pdf 

formában, a fordítást is az Igazságügyi Minisztérium végzi), valamint külön a nemzetközi 

szerződések egységes szerkezetű szövegei (ha arról a nemzetközi szerződés módosítását 

kihirdető jogszabály rendelkezik).56 Az Njtr. 5. §-a alapján a tár tartalmazza továbbá a 

Magyar Közlönyben kihirdetett – minősített adatot nem tartalmazó – közjogi 

szervezetszabályozó eszközöket is. 

 

Végül külön szólni kell a jogszabályok indokolásáról. A Jat. 18. § (1) és (2) bekezdése 

szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben 

bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt 

szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, 

tájékoztatást ad a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek 

összhangjáról (valamint ismerteti álláspontját az indokolás közzétételéről is). Az 

                                                 
52 Forrás: https://uj.njt.hu/ (Letöltve: 2021.01.22.) Az ügyfélkapuval rendelkezők számára nem szükséges 

külön regisztráció, ügyfélkapus azonosítással is be lehet lépni. 
53 Njtr. 3. §.  
54 http://njt.hu/?onkormanyzati_rendeletek (Letöltve: 2021.01.22.) 
55 Njtr. 4/A. § és 6. §. Az önkormányzati rendelet helyesbítése esetén legkésőbb a helyesbítés közzétételét 

követő munkanapon az önkormányzati rendelet helyesbített változatának, valamint a helyesbítésnek 

megfelelő egységes szerkezetű szöveget közzé kell tenni. 
56 http://njt.hu/njt.php?forditasok és https://or.njt.hu/nemzetkozi (Letöltve: 2021.01.22.) 

https://uj.njt.hu/
http://njt.hu/?onkormanyzati_rendeletek
http://njt.hu/njt.php?forditasok
https://or.njt.hu/nemzetkozi
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indokolások azon pontosított alaptörvényi szabállyal összefüggésben kerültek előtérbe, 

amely szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 

céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik – a jogszabályok céljának 

megállapítása során pedig „elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály 

megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni.”57 

Ez szükségszerűvé tette az indokolások elérhetőségének biztosítását: az Indokolások Tára 

létrehozását. Az Indokolások Tára a Magyar Közlöny mellékleteként jelenik meg, az 

Njtr. alapján pedig a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az Indokolások Tárában 

közzétett indokolásokat, valamint – az igazságügyért felelős miniszter által 

meghatározott, kiemelkedő társadalmi, gazdasági jelentőségű, hatályos jogszabály 

tekintetében – a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslathoz 

kapcsolódó indokolásra, előterjesztői álláspontra és a megalkotása vagy módosítása során 

keletkezett irományokra figyelemmel szerkesztett összefoglalót (amelynek 

előkészítéséről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik).58 

 

V. Záró gondolatok 

 

A Nemzeti Jogszabálytár a legújabb fejlesztésekkel együtt a jogalkotási adatok nyíltsága 

tekintetében komoly előrelépést jelent. A változtatások összefüggnek az Igazságügyi 

Minisztérium, a Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft., a Miniszterelnökség, az 

Országgyűlés Hivatala és más konzorciumi partnerek által fejlesztett Integrált Jogalkotási 

Rendszer projekttel. A 2016-ban indult projekt befejezésének célzott dátuma 2021. 

március 31., éles üzemre azonban csak ezt követően kerülhet sor.59 Az előkészítés teljes 

folyamatát átfogó és informatikailag támogató – xml alapon működő – program a 

jogalkotás nyíltságának új szintre emeléséhez is hozzájárulhat, technikailag lehetővé téve 

az adatok – akár gépi – feldolgozását, újrahasznosítását. 

 

Tekintettel arra, hogy a magyar jogszabályok mellett Magyarországon az Európai Unió 

joga is megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt, említést kell tenni az 

uniós jogalkotás adatainak elérhetőségéről. Az uniós jog elérését az Eur-Lex portál 

biztosítja, amelynek legnagyobb erénye, hogy egy helyről teszi elérhetővé nem csak az 

elsődleges és másodlagos hatályos jogot, de az előkészítő dokumentumok teljességét is 

adja.60 Természetesen ahogy maga az uniós jogalkotás és döntéshozatal, úgy az erre 

vonatkozó adatokat tartalmazó portál is kellően bonyolult. A magyar gyakorlat számára 

elsősorban az uniós előkészítő anyagok, így különösen a hatásvizsgálatokra és a 

társadalmi egyeztetésre vonatkozó adatok, dokumentumok nyíltsága lehet követendő 

példa. Emellett megfontolandó lehet egy egységes jogalkotási portál létrehozása – akár a 

Nemzeti Jogszabálytár újabb modulokkal való kiegészítése – amely a kihirdetés fent 

vázolt egységesítése mellett az előkészítő anyagokra, így a jogszabályok 

                                                 
57 Az Alaptörvény 28. cikkének 2019. január 1-től hatályos szövege. 
58 Njtr. 1. § (5) és (6) bekezdés. A 4/B. §  az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás 

Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről is rendelkezik.  
59 A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programból támogatott fejlesztés. 

https://mhk.hu/projektjeink (Letöltve: 2021.01.26.) A rendszer várható elemei a közbeszerzési értesítőből 

voltak megismerhetők: http://www.kozbeszerzes.hu/data/hirdetmeny/portal_520120/portal_1858_2017.pdf. 

(Letöltve: 2021.01.26.) Az ajánlatkérő a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. volt. 
60 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html (Letöltve: 2021.01.26.) 

https://mhk.hu/projektjeink
http://www.kozbeszerzes.hu/data/hirdetmeny/portal_520120/portal_1858_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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véleményezésére is kiterjedne nem csak a kormányzat, de minden jogalkotó tekintetében. 

Bár indokolt volna, nem szükségszerű, hogy ezt a kormányzat hozza létre, elméletben az 

is elképzelhető, hogy az összes érintett – például webes API-k működtetése révén – 

rendelkezésre bocsátja a vonatkozó adatokat, és egy külső, akár piaci szereplő végzi el a 

feldolgozást és egységes nyilvántartást. 

 

A jogalkotási adatok teljes technikai nyíltsága pedig – az xml alapú, metaadatokra épülő 

Integrált Jogalkotási Rendszerrel – lehetővé teszi majd akár a teljes adatállomány 

rendelkezésre bocsátását a közszféra-adatokra vonatkozó rendelkezések szerint – azaz 

biztosítva az adatok gépi feldolgozását, újrahasznosítását. Ez olyan további fejlesztéseket 

inspirálhatna, amelyek hozzájárulhatnának a minőségi jogalkotás megteremtéséhez, 

ezáltal – az átláthatóság és a társadalmi részvétel erősítése mellett – mérhető gazdasági 

haszonnal is kecsegtetnének.61 Végső soron akár az is elképzelhető volna, hogy a 

jogalkotási adatállományok – elsősorban persze az egységes szerkezetű 

jogszabályszövegek – akár egy nemzetközi gyűjtőoldalon, egy európai vagy 

világjogtárban legyenek elérhetők – összehasonlíthatóvá téve az egyes országok 

jogalkotási megoldásait.62 

                                                 
61 Például a jogalkotási hibák okozta károk és tranzakciós költségek elmaradásával, a bármely oldalon 

jelentkező adminisztratív terhek leépítésével.  
62 Ehhez persze az automatikus fordítási szolgáltatások komoly fejlődése is szükséges lesz. 


