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1058/D/1996. AB határozat A jövedéki szabályozásról és ellenõrzésrõl,
valamint a bérfõzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény
67. § f) pontja és 70. § (1) bekezdése alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................

715
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1063/B/1996. AB határozat A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény
22. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról, valamint e rendelkezéssel összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány
elutasításáról ..................................................................................
279/B/1997. AB határozat A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (6) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................
738/B/1997. AB határozat A nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi
CXXVII. törvény 6. § (7) bekezdése és 30. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
994/B/1997. AB határozat A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény 36. §-a, valamint a 43., 44., 45. §-ai, továbbá 58. §-a,
217. §-a, 221. §-ának b) pontja és 222. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról ............................................................................
1333/B/1997. AB határozat A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 35. § (2) bekezdése és 46. § (7)–(8) bekezdése, valamint a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 33. §
(2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ..................
142/B/1998. AB határozat A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 21. § (2)–(3) bekezdései, 44. §-a, 44/A. §-a és
46. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .........
381/B/1998. AB határozat A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény
63. §-a, valamint az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI.
törvény 59. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................................................................
531/B/1998. AB határozat A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése és 74/C. § (6) és (7) bekezdései
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
620/B/1998. AB határozat A villamos energia termelésérõl, szállításáról
és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 50. § (2) bekezdés d) pontja, 51. § (1) bekezdés b) pontja, 52. § (2) bekezdés
b) pontja, valamint a törvény egyes rendelkezései végrehajtásáról
szóló 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete (Villamos
energia közüzemi szabályzat) 17. §-a, illetve a villamos energiáról
szóló 2001. évi CX. törvény 89. § (3) és (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról..........................................................
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630/B/1998. AB határozat A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
39. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .........
728/B/1998. AB határozat A társadalmi szervezetek által használt állami
tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997.
évi CXLII. törvény alkotmányellenességének vizsgálatáról .........
763/B/1998. AB határozat Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény
6. § (2) bekezdésének e) pontja, a 13. § (4) bekezdésének c),
d) pontja, 14. §-a, 25. § (2) és (3) bekezdése, 39. § (1) bekezdése,
40. § (2) bekezdése, 41. § (1) és (2) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 54. § (2) bekezdésének második fordulata, (3) bekezdés második mondatának „a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya” szövegrésze, (4) bekezdés második mondatának „amelynek nincs halasztó hatálya” szövegrésze, valamint 65. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról ........................................................................
900/B/1998. AB határozat Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 19. § (1) bekezdés „nem regionális rendeltetésû”
és „ha azok nem a regionális közmû hálózattól elkülönítve üzemeltethetõk” szövegrészei, valamint a 19. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
965/B/1998. AB határozat A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 78. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról
994/B/1998. AB határozat A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 61. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról, továbbá annak vizsgálatáról, hogy a jogalkotó elmulasztotta megalkotni a megyeszékhelyek meghatározásának és megváltoztatásának, a megyék összevonásának és megszüntetésének, illetve új
megyék létrehozásának szabályait.................................................
1133/B/1998. AB határozat Az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény 74. § (12) bekezdése és a 74/B. §-a, valamint az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 174. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról .......................................................................
174/B/1999. AB határozat A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 19. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (6) bekezdése, az
ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény 33. § (2) bekezdése, 81. §-a és
87. § (3) bekezdés c) pontja, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 63. § (2) bekezdése és az igazságügyi alkalmazottak szolgá-
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lati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ...........................
210/B/1999. AB határozat Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 2. § (1)–(2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról...................................................................................................
393/B/1999. AB határozat A társadalmi szervezetek által használt állami
tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997.
évi CXLII. törvény 1. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról .
986/B/1999. AB határozat Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 71. § (5) bekezdés a) pontja, az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) bekezdése, valamint a
számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter
alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1. § (1) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja, továbbá a melléklet I. d) pontja
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
117/B/2000. AB határozat A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról
és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény
45–48. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról.......................
514/B/2000. AB határozat A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 46. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról..........................................................
549/B/2000. AB határozat Az állami tulajdonban lévõ ingatlanok pártok
által történõ használatáról szóló 2000. évi XCIV. törvény 13. §
(2) bekezdése, illetve egésze, valamint az állam tulajdonában és
pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezésérõl szóló 2000. évi XCV. törvény 2. § (1) bekezdése, illetve egésze alkotmányellenességének vizsgálatáról ...................................
567/B/2000. AB határozat Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 48. § (8) bekezdése alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................
676/E/2000. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról az Alkotmány 17. §-ával és 70/E. §-ával
összefüggésben ..............................................................................
727/D/2000. AB határozat A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 261. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................................................................
732/D/2000. AB határozat A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. §
1. pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról ..........................
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737/B/2000. AB határozat A lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 25. § (4) bekezdése, továbbá a Budapest Fõváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselõ-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló 26/2003. (VI. 30.) ök.
rendelete 30. § (6) bekezdése, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése, végül a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 324. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ............................................................................

941

764/B/2000. AB határozat A házasságról, a családról és a gyámságról
szóló 1952. évi IV. törvény 72/A. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................

958

769/B/2000. AB határozat A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 228. § (1) bekezdése, 261. §-a, valamint 264. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról............................................

963

837/B/2000. AB határozat A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 45. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

969

871/B/2000. AB határozat A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról..........................................................

974

207/B/2001. AB határozat Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
18. § (1) bekezdésének a „… továbbá öröklési, vagy ajándékozási
illeték alá nem esõ, más módon történõ megszerzése…” fordulata,
valamint a 26. § (1) bekezdés h) pontja alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................

981

429/B/2001. AB határozat A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 48. § (5) bekezdés a) és d) pontja, (6) bekezdésének második mondata, 48/A. § (2) bekezdése, valamint
72/A. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról a az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § d) pontjával kapcsolatosan......................................................

987

440/D/2001. AB határozat Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 2004. május 1-jéig hatályban volt 33. § (1) bekezdés a) pontja elsõ fordulata alkotmányellenességének vizsgálatáról.............................................................................................

999
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457/D/2001. AB határozat A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 49. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról.....................................................................
799/B/2001. AB határozat A gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló
19/2001. (V. 23.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint 5. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról...
800/B/2001. AB határozat A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény 47. § (4) bekezdés a), b) és d) pontja, valamint a 97. §
(1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ..................
951/E/2001. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 1997. évi LXVII. törvény 51. § (1) bekezdésével összefüggésben ............................................................................................
1094/D/2001. AB határozat A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 84. § (1) bekezdés e) pontja, illetve a 355. § (1) és
(4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ..................
1156/D/2001. AB határozat A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX.
törvény 135. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................................................
1188/E/2001. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 31. § (1) bekezdéséhez, valamint 31. § (5) bekezdés a), b) és
c) pontjával összefüggésben ..........................................................
26/C/2002. AB határozat A természet védelmérõl szóló 1996. évi
LIII. törvény 39. § (1) bekezdése nemzetközi szerzõdésbe ütközésének vizsgálatáról.........................................................................
38/B/2002. AB határozat A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 121. § (1) bekezdése és 124. § (1) bekezdése, a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott
elbirtoklási idõ módosításáról szóló 2001. évi XIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 1991. évi
XIV. törvény alkotmányellenességének vizsgálatáról...................
119/D/2002. AB határozat Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
102. § (1) bekezdése l) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................................................
189/D/2002. AB határozat A büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény
62. § (2) bekezdésének a „külön jogszabályban megállapított mértékben” és a 404. § (1) bekezdés c) pontjából „a tanú” szövegrészek, valamint a tanúk díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
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291/B/2002. AB határozat A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról..........................................................
333/B/2002. AB határozat A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 171. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról
682/B/2002. AB határozat A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés d) pontja és a 3. számú melléklet A) fejezetének 2000. december 31-ig hatályban volt
3. pontja elsõ mondata alkotmányellenességének vizsgálatáról....
770/B/2002. AB határozat A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 134. § (4) és (5) bekezdése, továbbá a 233. § (3) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról..............
915/B/2002. AB határozat Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 1. számú mellékletének 21. pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról.............................................................
41/B/2003. AB határozat A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 16. § (4) bekezdés elsõ mondatában foglalt a
„szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthetõ” szövegrésze, valamint a 33. §-a alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................
79/B/2003. AB határozat Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 10. §-a
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
102/B/2003. AB határozat A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 163. § (1) bekezdése, 177. § (1) bekezdése, 180. §
(1), (2) és (3) bekezdései, továbbá 181. § (1) bekezdése, továbbá a
büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 99. § (1) bekezdése, 100. § (1) bekezdésének a) pontja, 102. § (1) bekezdése, 108. §
(1) bekezdése, továbbá 110. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ........................................................................
117/B/2003. AB határozat A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. §
(3) bekezdés 2. mondata alkotmányellenességének vizsgálatáról .
125/B/2003. AB határozat A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény alkotmányellenességének vizsgálatáról ................................
144/B/2003. AB határozat A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény 249. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................
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159/B/2003. AB határozat A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvénynek a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000.
évi CXXXVII. törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított
49/D. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................
276/B/2003. AB határozat A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 15. § (2) bekezdés f) pontja, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény 26. § k) pontja, a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény 17. § (6) bekezdése, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (1) bekezdése
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
300/B/2003. AB határozat A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 148. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról .......
316/B/2003. AB határozat A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja, 20. § (2) bekezdése, a 26. § (1) bekezdésének „függetlenül a gyermekek számától”
szövegrésze, valamint a 26. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ........................................................................
321/B/2003. AB határozat Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.
évi LIV. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról............
519/B/2003. AB határozat A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 80. § (1) bekezdése elsõ mondatának „vagy a követelést engedményezheti” szövegrésze, illetve az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal jogállásáról szóló 2002. évi LXV. törvény 2. § (8) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról..........................................................
534/B/2003. AB határozat Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................
576/B/2003. AB határozat A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény
22. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .........
588/E/2003. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény 3. § (2) bekezdése tekintetében ........................................
732/B/2003. AB határozat A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi
CXLIV. törvény 23. § (3) bekezdése alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................
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735/B/2003. AB határozat A szervezett bûnözésrõl, valamint az azzal
összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az
ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV.
törvény 8., 9., 10. §-a, illetve a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi
LXIX. törvény 143. és 144. §-ai alkotmányellenességének vizsgálatáról.............................................................................................
739/B/2003. AB határozat A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 27. § (1) bekezdésének „illetve amíg kérelmét a bíróság el nem utasította” szövegrésze alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................
851/B/2003. AB határozat A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 70. § b) pontja
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
937/B/2003. AB határozat A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 38. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról...
20/D/2004. AB határozat A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 1. § (1) bekezdésének „és területi, helyi szerve”
szövegrésze és 73. § (2) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó
szervek jegyzékérõl szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
204/B/2004. AB határozat A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
335. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 277. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról ...
381/B/2004. AB határozat A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 19. § (1) bekezdésében
„a hasonló állami intézményekkel azonos mértékû” szövegrész,
valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. § (7)–(10) bekezdése, 3. §-a, 4. § (2) bekezdése, 5–6. §-a, 7. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése, illetve 8–10. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról.
458/D/2004. AB határozat Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény
13. § (4) bekezdés f) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról...................................................................................................
463/D/2004. AB határozat Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
23/A. § (7) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .....
649/B/2004. AB határozat A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá
egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
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LVI. törvény 20. § v) pontja „amelyet közszolgáltató végez” fordulata, valamint a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.)
Korm. rendelet 7/A. § alkotmányellenességének vizsgálatáról .....
703/D/2004. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról, mert az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben szabályozott
használatbavételi engedély az építmény létrejöttét és használatra
való alkalmasságát nem az építtetõ nevétõl függetlenül igazolja ..
730/B/2004. AB határozat Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény
52. § (1) és (3) bekezdése, 57. § (1) bekezdése, 59. § (3) bekezdése, 60. § (5) bekezdése és 63. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ........................................................................
744/B/2004. AB határozat A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004.
évi XXIV. törvény 12. § alkotmányellenességének vizsgálatáról .
882/B/2004. AB határozat A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 231. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................................................................
927/B/2004. AB határozat Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
58. § (1) bekezdés d) pontja és 80. § (1) bekezdés i) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
1003/B/2004. AB határozat A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 338–340. §-ai alkotmányellenességének vizsgálatáról .........
1015/B/2004. AB határozat A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.
törvény 87. § 9. pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról....
1030/B/2004. AB határozat A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 40. § (7) bekezdése alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................
1031/D/2004. AB határozat A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 270. § (2) bekezdésének és 273. § (1) bekezdésének
– az Alkotmány 70/A. §-ával összefüggõ – alkotmányossági vizsgálatáról .........................................................................................
1105/D/2004. AB határozat A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvénynek, a felülvizsgálati eljárást érintõ, a 42/2004. (XI. 9)
AB határozatban megsemmisített rendelkezéseivel kapcsolatos
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség és alkotmányjogi panaszok vizsgálatáról............................................................
1157/B/2004. AB határozat A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 49/E. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról
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1207/B/2004. AB határozat A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény 298/D. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról....
65/D/2005. AB határozat Az idõlegesen állami tulajdonban levõ vagyon
értékesítésérõl, hasznosításáról és védelmérõl szóló 1992. évi
LIV. törvény 30. §-a, 33. § (2) bekezdése, 40. § (5)–(6) bekezdése,
42. § (1) bekezdése „ennek értékesítését követõen – a (2) bekezdésben foglaltak szerint –” szövegrésze, 42. § (2) bekezdése „állami” szövegrésze, 53. §-a, valamint 66. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról ............................................................................
75/D/2005. AB határozat Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (7) bekezdése harmadik
mondatából „– a kérelem benyújtásától számított egy éven belül –” szövegrész alkotmányellenességének vizsgálatáról.............
278/B/2005. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvénnyel összefüggésben ................................................................
439/E/2005. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 71. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel
összefüggésben ..............................................................................
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IV. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak határozatai

916/B/1995. AB határozat A távbeszélõ-szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ távközlési szolgáltató által nyújtott távbeszélõ-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról szóló 3/2002. (I. 21.)
MeHVM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
361/B/1997. AB határozat A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves
szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
17. § (2) és (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .
953/B/1997. AB határozat A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a
közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet 1. § (1) bekezdése „és magánszemélyekre” szövegrész alkotmányellenességének vizsgálatáról............................................
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470/B/1998. AB határozat Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlése által az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamû
használatáért fizetendõ díjakról alkotott 1996. évi 38. számú rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról ................................
543/B/1999. AB határozat A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról
szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
923/B/2000. AB határozat Nagyatád Város Önkormányzatának, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának
és forgalmának rendjérõl szóló 43/2001. (XI. 30.) számú rendelete
54. § (3)–(4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ..
789/D/2001. AB határozat A társadalmi szervezetek nyilvántartásának
ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 7. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról............................................
1062/B/2001. AB határozat A földgáz díjának megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 5. számú melléklete alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
1149/D/2001. AB határozat A lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 3/1994. (II. 3.)
BM rendelet 4. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról.............................................................................................
66/B/2002. AB határozat Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának az állattartás rendjérõl szóló 29/2001. (VII. 20.)
Ök. sz. rendelete 5. § (3) bekezdés c) pontja „Molnár-szigeten”
szövegrésze, valamint (4) bekezdése „belterület és a Molnár-sziget közterületén (…) lovagolni tilos” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................
785/B/2002. AB határozat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) Ör. rendelete 4. §
(2) bekezdése és az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) Ör.
módosításáról szóló 20/2000. (V. 25.) Ör. 5. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................
844/B/2002. AB határozat A Heves Megyei Önkormányzat alapokmányáról szóló 6/1992. (VI. 12.) HMÖ sz. rendelet 24. § (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról
328/B/2003. AB határozat Az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság
részletes szabályairól szóló 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet
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l. mellékletének 1.5. és 1.9. b) pontja alkotmányellenességének
vizsgálatáról...................................................................................
431/B/2003. AB határozat Baja Város Képviselõ-testületének az út- és
vezetékes ivóvízhálózat építésérõl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérõl szóló 60/2003. (XII. 23.) Ktr. számú önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésének, 3. § (1) bekezdésének, 5. § (2) bekezdésének d) és e) pontja, 6. § (1) bekezdésének, 7. § (4) bekezdésének, 10. § (1), (3), (4) bekezdésének,
valamint 11. § (2) és (8) bekezdésének alkotmányellenessége
vizsgálatáról...................................................................................
535/B/2003. AB határozat A lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988.
(XII. 26.) MT rendeletnek – a lakáscélú támogatásokról szóló
106/1988. (XII. 26.) MT rendelet módosításáról szóló 136/1993.
(X. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított – 2. §
(5) bekezdésébõl a „Házaspár részére nyújtott” szövegrész alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
585/B/2003. AB határozat Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-testületének a szociális rászorultságtól függõ
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló
23/2003. (VII. 16.) számú rendelete 26. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
645/B/2003. AB határozat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 1/1991. (II. 14.) sz. rendelete 31. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
259/B/2004. AB határozat Orfû Község Önkormányzatának a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról szóló 17/2001. (XII. 10.) számú rendelete 10. §
(1) és (10) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ......
299/B/2004. AB határozat Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok behozatalánál alkalmazható piacvédelmi intézkedésrõl szóló 113/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról.............................................................
402/B/2004. AB határozat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testületének a Nagykovácsi Nagyközség helyi építési
szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 16.) Kt. sz. rendelete alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
662/F/2004. AB határozat Hatásköri összeütközés megszüntetésérõl .......
794/D/2004. AB határozat Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások
igénybevételének általános feltételeirõl szóló 290/2002. (XII. 27.)
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Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése, valamint az egyes agrártámogatási földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 127/2003.
(XII. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról ............................................................................
1069/F/2004. AB határozat Hatásköri összeütközés megszüntetésérõl .....
1122/H/2004. AB határozat Telki Község Önkormányzatának a telekadóról szóló 9/2002. (12. 13.) rendelete módosításáról szóló 16/2003.
(11. 27.) számú rendelete 4. § (5) és (6) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................
1164/B/2004. AB határozat Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezõ igénybevételérõl szóló 44/2002. (06. 29.)
számú rendelete 3. § (1), (2) és (3) bekezdése, 5. § (1) és (3) bekezdése, 15. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról
1213/B/2004. AB határozat Kaba Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladék összegyûjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 45/2004. (XII. 10.) rendelete 13. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
179/B/2005. AB határozat A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 96. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálatáról .................................................
317/E/2005. AB határozat Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatáról a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003.
(VII. 2.) IM rendelet 18. § (1) bekezdésével összefüggésben .......
351/B/2005. AB határozat A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 48. § (5) bekezdése
alkotmányellenességének vizsgálatáról .........................................
441/B/2005. AB határozat Nagygeresd Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az építményadóról szóló 8/1997. (XII. 10.) számú
rendeletének 3. §-a és a 4. § (2) bekezdése, valamint a Nagygeresd
Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének az építményadóról szóló 8/1997. (XII. 10.) számú rendeletének módosításáról
szóló 20/2003. (XII. 10.) számú rendelete 1. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról................................................................
541/F/2005. AB határozat Hatásköri összeütközés feloldásáról................
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V. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének végzései

1115/B/1996. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
477/B/1997. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl
és az indítvány visszautasításáról ..................................................
752/B/1997. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
366/B/1998. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl
876/B/1998. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
174/B/1999. AB végzés A 174/B/1999. AB határozat kijavításáról..........
371/B/1999. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
1050/D/1999. AB végzés Az alkotmányjogi panasz visszautasításáról.....
6/D/2000. AB végzés Az indítvány visszautasításáról ..............................
116/B/2000. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
578/B/2000. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
161/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
196/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
258/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
477/B/2001. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
723/D/2001. AB végzés Az alkotmányjogi panasz visszautasításáról.......
729/B/2001. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
1124/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
1168/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
253/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
281/D/2002. AB végzés Az indítvány visszautasításáról ..........................
327/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
354/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
450/B/2002. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
536/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
597/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
605/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
870/D/2002. AB végzés Az indítvány visszautasításáról ..........................
169/B/2003. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
242/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
249/E/2003. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
296/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
526/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
661/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
692/D/2003. AB végzés Az alkotmányjogi panasz visszautasításáról.......
890/B/2003. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
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933/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
63/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl...
424/F/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl .
683/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
861/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
1009/D/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl
1120/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
46/B/2005. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl...
202/B/2005. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
243/B/2005. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
387/B/2005. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
503/B/2005. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
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VI. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak végzései

906/B/1997. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
1432/B/1997. AB végzés Az indítvány visszautasításáról.........................
162/B/1998. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
294/B/1998. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
424/B/1998. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
800/B/1998. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
26/B/1999. AB végzés Az indítvány visszautasításáról.............................
482/B/1999. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
658/B/1999. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
716/B/1999. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
385/H/2000. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl
és az indítvány visszautasításáról ..................................................
594/B/2000. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
656/B/2000. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
776/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
836/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
913/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
999/B/2001. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
154/B/2002. AB végzés A 724/B/1998. AB határozat kijavításáról..........
240/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
347/B/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl
és az indítvány visszautasításáról ..................................................
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443/H/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
559/H/2002. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
678/B/2002. AB végzés Az indítvány visszautasításáról...........................
59/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl...
290/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
544/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
606/B/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
910/H/2003. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
17/H/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl...
164/H/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
194/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
221/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
475/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
600/H/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
621/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
786/H/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
799/D/2004. AB végzés Az indítvány visszautasításáról ..........................
974/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
987/B/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
1045/E/2004. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl.
1070/B/2004. AB végzés Az indítvány visszautasításáról.........................
1216/B/2004. AB végzés Az indítvány visszautasításáról.........................
22/B/2005. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl...
94/H/2005. AB végzés Az alkotmánybírósági eljárás megszüntetésérõl..
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VII. Az Alkotmánybíróság elnökének végzése

711/I/2003. AB elnöki végzés A nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasításáról..........................................................................................
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