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A nemze
eti jogalkotá
ás az önálló állami lét ala
apja, és Magyarország alkotmányoos önazonos
sságának
megtesttesítője – mondta Trócs
sányi László
ó igazságügyi miniszter az Igazsággügyi Zsebtö
örvénytár
bemutattóján 2018. március 5-é
én a Magyar Tudományo
os Akadémiá
án.
Trócsán
nyi László a magyar jogrendsze r megújítás
sának legfo
ontosabb töörvényeit ta
artalmazó
kiadványyt bemutatvva – Orbán Viktor
V
miniszzterelnök és
s a rendezvé
ényre meghíívott jogászo
ok előtt –
azt hang
goztatta, tárrcája feladatta, hogy őrkködjön a kod
difikáció minősége felettt és szerezz
ze vissza
annak ré
égi becsülettét.

Fotó: Vésssey Endre

Kiemelte
e, hogy a 96 éve Térfy
T
Gyul a által ala
apított Igazságügyi Zssebtörvénytá
ár újbóli
közreadásával bizzonyságot akarnak tenni a nemzeti kodifikáció
k
megbecsültségéről.
A nem
mzeti kodifikkáció tudomány és művészet, ezzel sz
zemben azz
alkufolya
amatokat
türköző
jogtecchnika
–
foga
almazott

uniós
a

jo
ogalkotás
miniszter.
m

Törvényyeink a letissztult jogelv
vek és a kkonkrét valóság ölelés
séből szüleetnek – fog
galmazott
Trócsán
nyi
László.
Elmondtta, ahhoz, hogy ma ki
k tudják ad
dni a zsebtö
örvénytárat, "jogi renddszerváltozásra" volt
szükség
g, arra, hog
gy 2010 és
s 2018 közzött alapjaiban újuljon meg a m
magyar jogrrendszer.
Közölte,, a zsebtörvvénytár mintt jogszabályygyűjtemény
y megjelente
etésének 19948-ban meg
gszakadt
hagyom
mányát a mo
ostani kiadv
vány hivatottt újjáéleszteni. A Térfy
y Gyula (18864-1929) jogtudós,

kodifikáttor által 1922-ben alapíttott és mostt újra kiadottt zsebtörvén
nytár az alapptörvényt, va
alamint a
hazai jog
grendszer megújításána
m
ak legfontossabb anyagi és eljárásjo
ogi törvényeiit tartalmazz
za.

Fotó: Vésssey Endre

Hangsúlyozta, hog
gy az Igazs
ságügyi Zs ebtörvénytá
ár évtizedek
ken kereszttül a "bibliá
ája" volt
valamen
nnyi jogászn
nak. A minis
szter időseb
bb Térfy Gy
yulát, a kiadvány alapítóóját, az akk
kori tárca
törvénye
előkészítő főosztályának vezetőjé
ét, királyi kúriai taná
ácselnököt – a család több
leszármazottja elő
őtt – mélta
atva a ko
ortárs kodiffikátornemzedék példaaképének nevezte.
Az Igazzságügyi Zssebtörvénytá
ár első alka
alommal 19
922-ben jelent meg, éés a jogalk
kalmazók
mindenn
napi munká
áját segítette
e azzal, ho
ogy a jogsza
abályokat egyetlen
e
gyűűjteménybe foglalta.
A most újraalapíto
ott, a Magy
yar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
K
gondozásáában kiadott kötetet
külsőleg
g egyfajta re
eprint kiadásként jelenttették meg, de már a hatályos
h
törrvényekkel, valamint
tárgymu
utatóval kieg
gészítve.

Fotó: Vésssey Endre

Az ese
eményen megemlékezt
m
tek továbbá
á Vladár Gáborról
G
(1881-1972), az egykori kiváló
igazságügyi minisztterről, "akinek szellemi és erkölcsi nagysága előtt a maii magyar po
olitika és
jogászsá
ág képviselő
őinek kötelessége fejet hajtani".
(MTI)

