VI.
Az Alkotmánybíróság
háromtagú tanácsainak végzései
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906/B/1997. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.
évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól rendelkezõ 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet 108. § (1) bekezdésének utolsó mondata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó szerint az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV.
törvény (a továbbiakban: Evt.) végrehajtásának szabályairól rendelkezõ 29/1997.
(IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) átmeneti rendelkezést tartalmazó
108. § (1) bekezdésének utolsó mondata a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. §-át és ezen keresztül az Alkotmány jogállamiságot
deklaráló 2. § (1) bekezdését sérti.
Álláspontja az volt, hogy a jogalkotó túllépte az Evt. 106. §-ában kapott felhatalmazást, amikor úgy rendelkezett, hogy az 1997. január 1-je elõtt indult és folyamatban lévõ ügyekben a korábbi, hatályon kívül helyezett jogszabályok – az erdõkrõl és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban:
EVT.), illetõleg az erdõkrõl és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény
végrehajtásáról szóló 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) és
27/1981. (XII. 29.) MÉM rendelet (a továbbiakban: MÉM r.) – szerint kell eljárni.
Az anyagi jogi és az eljárási szabályok egyenlõ jelentõsége folytán ugyanis a jogalanyok alapvetõ jogai és kötelezettségei érvényre juttatásával kapcsolatos eljárást
a Jat. 15. § (2) bekezdése értelmében csak törvényi szinten lehet szabályozni, így
ilyen felhatalmazást az Evt. nem adhatott.
Elõadta azt is, hogy e szabályozás jogbizonytalanságot okozott, mert azt az ellentmondásos helyzetet idézte elõ, hogy folyamatos ügyekben az Evt. hatálybalépésétõl a Vhr. megjelenéséig az Evt. szabályait kellett alkalmazni, míg ugyanezen ügyekben a Vhr. hatálybalépése napjától ismét a korábbi jogszabályokat.
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Ezért indítványozta a kifogásolt rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

II.
1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezése:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”
2. A Jat. vonatkozó rendelkezései:
„2. § Az Országgyûlés törvényben állapítja meg
(...)
c) az állampolgárok alapvetõ jogait és kötelességeit, ezek feltételeit és korlátait, valamint érvényre juttatásuk eljárási szabályait.”
„15. § (1) A végrehajtási jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell
határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat.
(2) A szabályozás tárgykörébe tartozó alapvetõ jogok és kötelességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni.”
3. A Vhr. kifogásolt rendelkezése:
„108. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1997. január 1. napjától indult és a rendelet hatálybalépése napjáig el nem
bírált ügyekben alkalmazni kell. Az 1997. január 1. napját megelõzõen indult
és folyamatban lévõ ügyekben a korábban érvényes jogszabályok szerint kell eljárni.”

III.
Az Evt. 104. §-a a hatálybalépés napját 1997. január 1-jében határozta meg, ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezte – a vadgazdálkodásra és vadászatra vonatkozó szabályok kivételével – az EVT.-t és az R.-t.
A Vhr. 108. § (1) bekezdése a hatálybalépést a kihirdetés (1997. április 30.) napjára tette, a folyamatos ügyekre azonban – érkezésük idejétõl függõen – eltérõ rendelkezést tartalmazott: az új jogszabályok hatálya alá tartozónak tekintette azokat,
amelyek 1997. január 1-je után indultak, míg az Evt. hatálybalépését megelõzõen
indult, de el nem bírált ügyeket kivonta az új jogszabályok hatálya alól. E szabály
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az Evt. hatálybalépése elõtt indult és még be nem fejezett eljárások tekintetében alkalmazandó anyagi jogról rendelkezett.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 13. §-a szerint
a jogszabály akkor veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy
ha a jogszabályban meghatározott határidõ lejárt. Az Alkotmánybíróság több határozatában (pl.: 670/B/1997. AB határozat, ABH 1999, 600, 603.) a Jat.-nak ezt a
szabályát a jogszabály alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezésként értelmezi.
Eszerint formális hatályon kívül helyezés nélkül is hatályát vesztettnek kell tekinteni azt a jogszabályt, amelynek rendelkezései teljesedésbe mentek, és már nincs
mód arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi rendelkezés alapján jogot szerezzenek.
(pl. 1239/B/1990. AB végzés, ABH 1991, 905, 906.; 670/B/1997. AB határozat,
ABH 1999, 600, 603.; 332/B/2000. AB végzés, ABH 2002, 1742, 1743.) Miután
az Vhr. átmeneti rendelkezése az 1997. január 1-je elõtt indult és a Vhr. hatálybalépésekor még folyamatban lévõ eljárásokban volt alkalmazható, és ilyen eljárás
már nem indulhat, a támadott rendelkezés nem tekinthetõ hatályban lévõ jogszabálynak.
Hatályban nem lévõ jogszabály alkotmányellenességének vizsgálatára pedig
– az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint – csak kivételesen, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-a
szerinti bírói kezdeményezés és az Abtv. 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi
panasz alapján kerülhet sor. Mivel az indítvány nem vonható az Abtv.-ben meghatározott egyik eset alá sem, az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak
közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozat 31. § a) pontja alapján az Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. április 25.
Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bagi István s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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1432/B/1997. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata
tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet megszüntetésérõl és a Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításáról szóló 67/1996.
(XII. 28.) IKIM rendelet 2. § (1), (3)–(4) és 4. § (1) bekezdései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS
1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet megszüntetésérõl és a Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításáról szóló 67/1996. (XII. 28.) IKIM
rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt. Az Alkotmánybíróság a tárgyi azonosságra tekintettel az indítványokat egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
Az indítványozók az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközõnek tartják R. azon
rendelkezéseit, melyek a közszolgálati viszonyukat munkaviszonnyá alakítják át,
ezáltal szerintük sérülnek szerzett jogaik. Sérelmezik továbbá azt az eljárást, hogy
a dolgozókkal visszadátumozott szerzõdéseket írattak alá, kényszerhelyzetüket kihasználva. Az egyik indítványozó kifogásolja azt is, hogy a rendelet kihirdetése és
hatálybalépése között csak kettõ nap telt el, ami szerinte nem elégíti ki a kellõ idõ
követelményét. Kéri ezért az Alkotmánybíróságtól a rendelet hatálybalépése idõpontjának meghatározását is.
2. Az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetõleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 1. § b) pontja alapján az Alkotmánybíróság hatásköre jogszabályok, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára terjed ki.
Az Alkotmánybíróság az 52/1993. (X. 7.) AB végzésében kifejtette, „az állam
szerveinek jogalkotó hatáskörét átfogóan az Alkotmány és a jogalkotásról szóló
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1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) szabályozza. A Jat. határozza meg azt
is, hogy az állami szervek aktusai közül melyek minõsülnek jogszabálynak és melyek azok, amelyek az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartoznak. Önmagában véve azonban az, hogy valamely aktust olyan elnevezés alatt bocsátanak ki,
amelyet a Jat. a jogszabályok vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközei megjelölésére használ, még nem szükségképpen alapozza meg az adott aktus felülvizsgálatára nézve az Alkotmánybíróság hatáskörét. A hatáskör vizsgálatánál nem az
aktus elnevezése, hanem a benne foglalt rendelkezések jogi jellege az irányadó”
(ABH 1993, 407, 408.).
Adott esetben az intézet megszüntetése és ezzel egyidejûleg a korlátolt felelõsségû társaság megalapítása, illetve a jogutódlás [R. 2. § (1) bekezdés], valamint annak megállapítása, hogy a jogelõd költségvetési szerv által ellátott feladatokat
a továbbiakban a jogutód gazdasági társaság látja el [R. 2. § (4) bekezdés], olyan
egyedi aktus, mely bár jogszabályi elnevezéssel került kibocsátásra, annak mégsem tekinthetõ, mert normatív tartalommal nem bír.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogásolt rendelkezések alkotmányellenességének vizsgálatára, valamint a rendelet hatálybalépése idõpontjának meghatározására nincs hatásköre. Ezért az indítványokat az
Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 29. § b) pontjára
figyelemmel – érdemi vizsgálat nélkül – visszautasította.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Bragyova András s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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162/B/1998. AB végzés
Az Alkotmánybíróság állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az egyes minisztériumok kezelésében levõ
állami ingatlanok nyilvántartásáról szóló 24/1976. (MÉM É. 20.)
MÉM utasítás alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS
Az indítványozó beadványában az egyes minisztériumok kezelésében levõ állami ingatlanok nyilvántartásáról szóló 24/1976. (MÉM É. 20.) MÉM utasítás
(a továbbiakban: Inyut.) alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Elõadta, hogy bár „az Alkotmány 1989. október 23-i módosítása ... kötelezõvé tette ... a szocialista társadalmi tulajdon mindenféle formájának eltörlését,” az Inyut. 1. pontja törvényi felhatalmazás nélkül tartalmaz rendelkezéseket a
Belügyminisztérium és Honvédelmi Minisztérium kezelésében levõ ingatlanok,
valamint az Igazságügyi Minisztérium kezelésében levõ büntetés-végrehajtási célokat szolgáló ingatlanok, továbbá az általa meghatározott célgazdasági ingatlanok nyilvántartására. E nyilvántartást az Inyut. 11. és 12. pontja titkosította, így
nem érvényesülhet az ingatlan-nyilvántartás nyilvánosságának és közhitelességének elve, ellentétben az – akkor hatályos – ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972.
évi 31. tvr.-ben foglaltakkal.
Az indítványozó álláspontja szerint az Inyut. alapján alkalmazott és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. tvr. végrehajtásáról szóló 27/1972.
(XII. 31.) MÉM rendeletben meghatározott mûvelési ágak között nem szereplõ
„állami terület” megjelölés alkotmánysértõ, mert ellentétes mind a jogalkotási törvénnyel, mind a módosított Alkotmánnyal. Visszamenõleges hatállyal történõ
megsemmisítését indítványozta azért is, mert „egyik minisztérium ... sem élhet
vissza azzal, hogy egy jogtipró rendszerben adott utasítás e szerveket más szervekkel és természetesen személyekkel szemben elõnyösebb helyzetbe hozza”.
Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló,
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (a továbbiakban: Abü.) 21. § (1) és (2) bekezdése az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 22. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az indítvány tar-
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talmi kellékeként elõírja, hogy annak határozott kérelmet kell tartalmaznia, meg
kell jelölni a kérelem alapjául szolgáló okot, valamint a vizsgálandó jogszabály
megjelölése mellett az Alkotmánynak azokat a rendelkezéseit, amelyeket – az indítványozó állítása szerint – a hivatkozott jogszabályok sértenek.
Az Alkotmánybíróság – arra tekintettel, hogy az indítványozó általánosságban
hivatkozott az Inyut. alkotmányellenességére, valamint a beadvány tartalmából kitûnõen több alkotmányos rendelkezés sérelme is felmerülhet – felhívta az indítványozót, hogy pontosan jelölje meg, hogy az Inyut. támadott rendelkezései tekintetében az Alkotmány mely rendelkezésének sérelmét állítja. Az indítványozó a
megadott határidõben hiánypótlásnak nem tett eleget, így kérelme érdemben nem
bírálható el.
Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt az Abü. 29. § d) pontja alapján visszautasította.
Budapest, 2005. október 10.
Dr. Bagi István s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró
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294/B/1998. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a pártfogó ügyvéd díjazásáról szóló
3/1984. (V. 27.) IM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a pártfogó ügyvéd díjazásáról szóló 3/1984. (V. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Pr.) 2. § (1) és (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezve. A részbeni tartalmi azonosságra tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és azokat egy eljárás keretében bírálta el.
A Pr. 2. § (2) bekezdését a pártfogó ügyvéd részére megállapítható munkadíj
alacsony mértéke miatt az indítványozók az Alkotmány 70/B. § (2) bekezdésének,
illetõleg annak elsõ mondata, továbbá (3) bekezdésének sérelmét is fennállónak
vélték. Az egyik indítvány szerint az Alkotmány 9. § (2) bekezdése is sérül, mert a
kirendelt ügyvéd olyan tevékenységet lát el, amelyet e díjazás ellenében nem vállalna.
Az indítványozók egyike szerint a Pr. 2. § (1) bekezdése, amely a pártfogó ügyvéd díjának mikénti viselésérõl rendelkezik, továbbá a 2. § (2) bekezdésének második mondata sérti az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében rögzített bíróság elõtti
egyenlõséget azáltal, hogy megfelelõ dotáció hiányában nem érvényesül a felek
megfelelõ szintû képviselete.
2. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy az indítványok benyújtását követõen a Pr.-t a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható
díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésének
b) pontja 2003. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.
Az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollra irányuló vizsgálatát a régi helyébe lépõ új szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az tartalmilag a korábbival azonos és ezáltal azonos a vizsgálandó alkotmányossági probléma.
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(1314/B/1997. AB végzés, ABH 2000, 1049.) Ez az indítványozók által kifogásolt
rendelkezések tekintetében nem állapítható meg.
3. Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányellenességét nem vizsgálja, hacsak nem annak alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés.
(335/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 261, 262.) Hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányossági vizsgálata a konkrét normakontroll két esetében, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz alapján lehetséges, mivel ezekben az esetekben az alkalmazott jogszabály alkotmányellenességének
megállapítására és – ha az indítványozó különösen fontos érdeke indokolja – a
konkrét ügyben való alkalmazási tilalom kimondására van lehetõség.
Mivel a jelen eljárásban benyújtott indítványok utólagos normakontrollra irányultak, az Alkotmánybíróság az eljárást – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. határozatának 31. § a) pontja alapján – megszüntette.
Budapest, 2005. május 23.
Dr. Bagi István s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró
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424/B/1998. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 34. § (2) bekezdése és 35. §
(1) bekezdése tartalmi alkotmányellenességének megállapítására
és megsemmisítésére, illetve a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás formai alkotmányellenességének megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973. (IK 1974. 1.)
IM utasításnak (a továbbiakban: Büsz.) az eljáró tanács kijelölésérõl szóló 34. §
(2) bekezdése, illetve a kijelölés módosításáról szóló 35. § (1) bekezdése tartalmi
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte.
Véleménye szerint a kifogásolt rendelkezések ellentétesek a jogállamiság elvével
és az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében megfogalmazott bírói függetlenség elvével, mert az elnök szubjektív döntésétõl függ, hogy melyik ügyben a bíróság melyik tanácsa jár el, illetve mert „az elnök az ügyeket önkényesen az eljárás bármelyik szakaszában el is veheti adott már kijelölt tanácstól”.
Az indítványozó véleménye szerint formai okból alkotmányellenes az egész
Büsz., mert utasításban szabályoz állampolgárok tömegeit érintõ jogokat, az igazságszolgáltatás „átlátásának” és az ügyeikben keletkezett iratok megismerésének
lehetõségét. Ezért indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg: a bírósági ügyvitel utasításban való szabályozása alkotmánysértõ.

II.
Az indítvány benyújtását követõen a Büsz.-t 2003. július 1-jével hatályon kívül
helyezte a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet
(a továbbiakban: új Büsz.) 88. § (2) bekezdés a) pontja. Az ügyelosztás tekintetében az új Büsz. 31. §-a, illetve a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvény 11. §-a, a kijelölés módosítása tekintetében pedig az új

424/B/1998. AB végzés

1699

Büsz. 35. § (1) bekezdése a szabályozást teljesen új alapokra helyezte, kizárva az
indítványozó által kifogásolt önkényességet. Ennek következtében megszûnt az
indítványozó által felvetett alkotmányossági probléma.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlatának megfelelõen az utólagos normakontrollra irányuló vizsgálatát a régi helyébe lépõ új szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az tartalmilag alkotmányossági szempontból a korábbival azonos (1066/B/1995. AB végzés, ABH 1999, 867, 868.; 1314/B/1997. AB végzés,
ABH 2001, 1605, 1606.). Ez a konkrét esetben nem állapítható meg.
Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányellenességét nem vizsgálja, hacsak nem annak alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés
(335/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 261, 262.). Hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányossági vizsgálata a konkrét normakontroll két esetében, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz alapján lehetséges, mivel ezekben az esetekben az alkalmazott jogszabály alkotmányellenességének
megállapítására és – ha az indítványozó különösen fontos érdeke indokolja – a
konkrét ügyben való alkalmazási tilalom kimondására van lehetõség. Mivel jelen
ügyben a Büsz. 34. § (2) és 35. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványi kérelem az Abtv. 1. § b) pontja
szerinti utólagos absztrakt normakontrollra irányult, ezért az Alkotmánybíróság az
eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl
szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozatának 31. § a) pontja alapján megszüntette.
Az indítvány benyújtását követõen hatályba léptetett új Büsz. a bírósági ügyvitelt
már nem utasításban, hanem miniszteri rendeletben szabályozza. E tekintetben az Alkotmánybíróság az 54/2001. (XI. 29.) AB határozatában (ABH 2001, 421.) már kimondta, hogy a bírósági ügyvitel szabályozására az Alkotmánynak és a jogalkotásról
szóló 1987. évi XI. törvénynek megfelelõ jogforrási szint a miniszteri rendelet.
Ezért az Alkotmánybíróság a Büsz. formai alkotmányellenességének megállapítására irányuló eljárását az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak
közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozatának 31. § a) pontja alapján ugyancsak megszüntette.
Budapest, 2005. március 29.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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800/B/1998. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a bíróság által megállapítható ügyvédi
költségekrõl szóló 12/1991. (IX. 29.) IM rendelet egésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó a bíróság által megállapítható ügyvédi költségekrõl szóló
12/1991. (IX. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: Ükr.) egésze alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a támadott jogszabály ellentétes az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 9. § (2) bekezdésének rendelkezésével – amely szerint az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya –, ezáltal sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ükr. a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrõl szóló 8/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontja folytán hatályát vesztette, majd ez utóbbi jogszabályt a bírósági
eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrõl szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése helyezte hatályon kívül, új alapokra helyezve az ügyvédi
költség számítását.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlatának megfelelõen az utólagos normakontrollra irányuló vizsgálatát a régi helyébe lépõ új szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az tartalmilag alkotmányossági szempontból a korábbival azonos (1066/B/1995. AB végzés, ABH 1999, 867, 868.; 1314/B/1997. AB végzés,
ABH 2001, 1605, 1606.). Ez a konkrét esetben nem állapítható meg.
Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányellenességét nem vizsgálja, hacsak nem annak alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés
(335/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 261, 262.). Hatályát vesztett jogszabály
alkotmányossági vizsgálatára az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés,
valamint az Abtv. 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi panasz alapján kerülhet
sor.
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A vizsgált indítvány azonban egyik kategóriába sem tartozik, erre tekintettel az
Alkotmánybíróság – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü.
határozat 31. § a) pontja alapján – az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. május 23.
Dr. Bagi István s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró
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26/B/1999. AB végzés
Az Alkotmánybíróság állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a Közlekedési Fõfelügyelet 39/1999. számú KFF Szabályzat 7. számú függeléke I. fejezet 4.3. alpontja, 5.
pont második és harmadik mondata, illetve IV. fejezet 4.1. alpontja, 6. pont második és harmadik mondata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
visszautasítja.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó eredeti beadványában annak megállapítását kérte, hogy a
Közlekedési Fõfelügyelet fõigazgatója által kiadott 11/1992. KVF számú szabályzat 7. számú függelékének 3.4.1. pontja, 3.5. pontja, valamint 4.4.1. pontja magasabb jogszabályba ütközik, ezért alkotmányellenes. Felhívásra indítványát kiegészítette azzal, hogy a kifogásolt rendelkezések a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 48. § (6) bekezdésébe ütköznek,
és így sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság szerves részét képezõ jogbiztonság követelményét. Újabb indítványkiegészítésében az idõközben hatályon kívül helyezett szabályzat helyett a Közlekedési Fõfelügyelet
39/1999. számú KFF Szabályzat 7. számú függeléke I. fejezet 4.3. alpontja, 5. pont
második és harmadik mondata, illetve IV. fejezet 4.1. alpontja, 6. pont második és
harmadik mondata tekintetében terjesztett elõ azonos tartalmú kérelmet.
2. Az Alkotmánybíróság kialakult gyakorlatának megfelelõen mindenekelõtt
azt vizsgálta, hogy az indítvánnyal érintett szabályzat függelékének egyes részei
minõsíthetõk-e az állami irányítás egyéb jogi eszközei körébe tartozó normatív
rendelkezéseknek [l. 14/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 126, 130.;
497/B/2002. AB végzés, ABH 2003, 1896, 1897–1898.].
Az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló
231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 3. § (1) bekezdés
a) pontja szerint a Közlekedési Fõfelügyelet felügyeleti jogkörében „[a] közlekedési ágazat hatósági jellegû szakképzései tekintetében – külön jogszabályban
meghatározott szakmai képzések és szakképesítések követelményrendszere alap-
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ján – meghatározza a szaktanfolyamok, továbbképzések tantárgyait, tanterveit,
vizsgakövetelményeit, kinevezi a vizsgabiztosokat, lebonyolítja a vizsgáztatást,
felügyeli és ellenõrzi a tanfolyami képzést”.
A Korm.r. 5. § a) pontja alapján a Közlekedési Fõfelügyelet végzi a jármûvezetõ-képzés tananyagai és tansegédletei szakmai tartalmának meghatározását.
Az 52/2004. (XII. 10.) AB határozat a Közlekedési Fõfelügyelet által kiadott
szabályzatokkal kapcsolatban a következõket tartalmazza: „[a]z Alkotmánybíróság eljárása során tanulmányozta a Közlekedési Fõfelügyelet által megküldött […]
dokumentumokat, így a gépjármûvezetõ-képzés részletes tartalmi követelményeit,
a vizsgáztatás módszereit, feltételeit és az abban közremûködõk feladatait meghatározó szabályzatokat, a Bizonylati albumot, a különbözõ oktatói és iskolavezetõi
képzésekkel kapcsolatos követelményeket. Az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy mindezek – jellegüknél fogva – technikai típusú szabályzatok, formanyomtatványok, iratminták, valamint az azokhoz kapcsolódó tájékoztatók, amelyeknek
normatív tartalma nincs.” (Magyar Közlöny 187. szám, 2004. december 10.,
14390, 14394.)
3. Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben is azt állapította meg, hogy az indítvány által támadott rendelkezéseknek normatív tartalmuk nincs. Mivel a rendelkezések normatív jellege hiányzik, ezért az alkotmányellenesség vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre [az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 1. § b) pontja].
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a Közlekedési Fõfelügyelet 39/1999. számú KFF Szabályzat 7. számú függeléke I. fejezet 4.3. alpontja, 5. pont második és
harmadik mondata, illetve IV. fejezet 4.1. alpontja, 6. pont második és harmadik
mondata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványt annak érdemi vizsgálata nélkül – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 29. § b) pontjára is figyelemmel – visszautasította.
Budapest, 2005. március 8.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

482/B/1999. AB végzés

1704

482/B/1999. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata
tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a kazánok és egyéb nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet
10. §-ában foglalt rendelkezés alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó eredetileg a kazánok és egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyelet alá helyezésérõl szóló 29/1960. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KHFKR.) végrehajtására kiadott, a kazánok és egyéb nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet (a továbbiakban: Khfr.) 10. §-át – ténylegesen annak (1) és (2) bekezdését – támadta, kérte
alkotmányellenességének megállapítását és a rendelkezés megsemmisítését, mert
álláspontja szerint ellentétes az Alkotmány 8. §-ában, a 11. §-ában és a
70/D. §-ában foglaltakkal.
Az indítványozó – az indítványához mellékelt „Az önvizsgálati engedéllyel
kapcsolatos eljárás jogi háttere” címû indokolásban – annak a véleményének adott
hangot, hogy az ellenõrzés a jelen esetben államigazgatási hatósági aktus, azt csak
olyan szerv végezhetné, amely megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában megjelölt szerv fogalmának.
A támadott rendelkezés által az ellenõrzésre feljogosított szervezetek azonban a
gazdasági törvény hatálya alá tartozó nyereségorientált szervezetek, amelyek nem
felelnek meg az Áht. 28. §-ában megjelölt szerv fogalmának. Az indítványozó a
Khfr. 7. § (3) bekezdésének rendelkezését aláhúzva utalt arra; hogy ez a bekezdés
a Khfr. támadott 10. §-a tekintetében kivételt enged a hatósági ellenõrzés általános
szabálya alól.
Az indítványt kiegészítõ indokolásban az indítványozó felhívta a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetrõl szóló 166/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
2., 3. és 7. §-át is, amely rendelkezések hatályon kívül helyezték a Khfr. alapjául
szolgáló KHFKR. egyes rendelkezéseit, létrehozták az ipari és kereskedelmi miniszter irányítása és felügyelete alatt álló Mûszaki Biztonsági Fõfelügyeletet, a kazánok és nyomástartó berendezések hatósági ellenõrzését pedig elsõ fokon a terü-
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leti mûszaki-biztonsági felügyeletek, másodfokon a Mûszaki Biztonsági Fõfelügyelet hatáskörébe adták. Arra is utalt, hogy a támadott rendelkezés az említett
kormányrendelet szabályaival ellentétben áll.
Az indítványozó ezt követõen – az Alkotmánybíróság fõtitkárának felhívására
válaszul – indítványát pontosítva rámutatott a következõkre: a Kormány a
KHFKR.-ben meghatározta az ember életét, egészségét, valamint a természetes és
az épített környezet védelmét veszélyeztetõ azon berendezések körét, amelyek töltetüknél, avagy nyomásból eredõ potenciális energia folytán jelentenek veszélyt.
A Khfr. ugyanakkor részletesen meghatározza a hatósági tevékenységeket és
7. §-ában azokat a feladatokat, amelyeket ténylegesen, fizikailag is az állam képviselõjének kell végrehajtania. Az indítványozó ekként az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogainak – Alkotmány 8. § –, az egészséges környezethez való
jognak – Alkotmány 18. § –, továbbá a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való jognak, valamint az épített és a természetes környezet védelme alkotmányos követelményének – Alkotmány 70/D. §-a sérelmét kifogásolta annak a kérdésnek a szabályozásában, hogy ki jogosult a veszélyes készülékek hatósági ellenõrzését elvégezni.
Az Alkotmánybíróság az eljárás folyamán észlelte, hogy a Magyar Mûszaki
Biztonsági Hivatal szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl szóló 110/2003.
(VII. 24.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének a) pontja 2003. augusztus 23-tól
a KHFKR.-t hatályon kívül helyezte, egyidejûleg a 16. § (1) bekezdésének c) pontja a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetrõl szóló 166/1995. (XII. 27.)
Korm. rendeletet helyezte hatályon kívül.
A Khfr. egészét 2004. május 27-i kezdettel a nyomástartó és töltõlétesítmények
mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül. Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel felhívta az indítványozót annak közlésére, hogy fenntartja-e az indítványt, aki errõl nem nyilatkozott.
Az Alkotmánybíróság hatáskörébe fõszabályként csak hatályos jogszabályok
utólagos vizsgálata tartozik. A hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányosságát az Alkotmánybíróság csak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés, vagy a törvény 48. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén, vagyis kivételesen vizsgálja
(160/B/1996. AB határozat, ABH 1999, 875, 876.; 1378/B/1996. AB határozat,
ABH 2001, 1609, 1610.; 418/B/1997. AB határozat, ABH 2002, 1627, 1629.;
417/H/2003. AB határozat, ABK 2004. május, 470–471.).
Minthogy az indítvány nem bírói kezdeményezés és nem alkotmányjogi panasz, az Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett miniszteri rendelet vizsgálatára irányuló eljárást – az Abtv. 20. §-ára, valamint az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szer-
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kezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a) pontjára figyelemmel –
megszüntette.
Budapest, 2005. május 23.
Dr. Bagi István s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Erdei Áprád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró
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658/B/1999. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az 1999-ben a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetéséhez nyújtandó támogatásról szóló 30/1999.
(VI. 9.) GM–SZCSM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdésébõl az „1999. július 31-ig” szövegrész
alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában indult eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó az 1999-ben a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetéséhez nyújtandó támogatásról szóló 30/1999. (VI. 9.) GM–SZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: Ther.) 1. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdésébõl az „1999. július 31-ig” szövegrész alkotmányellenessége megállapítását
és megsemmisítését indítványozta.
Álláspontja szerint a Ther. 1999. június 9-én történt kihirdetése és hatálybalépésének napja (1999. június 14.) között eltelt idõ rövidsége nem tette lehetõvé a
jogszabály alkalmazására való felkészülést, amelynek eredményeként sérült az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elve.
A Ther. 9. § (1) bekezdése szerint a rendelet 2000. március 31-én hatályát vesztette, a 9. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel, amely szerint a támogatásban részesült munkaadókra – a 7. § (3)–(5) bekezdésének alkalmazása esetén – a támogatás utolsó részletének felvételétõl számított 5 évig a rendelet szabályait alkalmazni rendeli. Így az indítványozó által támadott, a támogatási kérelem elõterjesztésével összefüggõ rendelkezések már nem hatályosak.
2. Az Alkotmánybíróság – fõszabályként – csak hatályban lévõ jogszabály, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányosságát vizsgálja. Ez alól
kivétel lehet, ha az eljárás az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. § alapján bírói kezdeményezés vagy a 48. § alapján alkotmányjogi panaszt tárgyában folyik.
Mivel az indítvány nem tartozik ezek körébe, az Alkotmánybíróság az eljárást
az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, mó-
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dosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. §
a) pontja szerint megszüntette.
Budapest, 2005. április 25.
Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bagi István s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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716/B/1999. AB végzés
Az Alkotmánybíróság kormányhatározatok egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány
tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az európai integrációval összefüggõ kormányzati feladatok felelõsségi és koordinálási rendjérõl szóló
1093/1994. (X. 7.) Korm. határozat 1. pontja, valamint az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásra irányuló tárgyalásokon a „Közlekedés, Szolgáltatások szabad áramlása, Adózás” fejezetek területén
képviselendõ magyar álláspontról szóló 3076/1999. Korm. határozat 1/d. pontja alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítvány alapján indult eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó két kormányhatározat egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó szerint az európai
integrációval összefüggõ kormányzati feladatok felelõsségi és koordinálási rendjérõl szóló 1093/1994. (X. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kh1.) 1. pontja lehetõséget ad a Kormánynak arra, hogy „az Országgyûlés megkerülésével” hagyja
jóvá a tárgyalási irányelveket az Európai Unióval folytatott tárgyalásokra. Ez sérti
az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében kimondott jogállamiság elvét, továbbá
19. §-át. Az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése mellett a 12. §-ának (1) bekezdését is sérti – indítványozó álláspontja szerint – az Európai Unióhoz történõ csatlakozásra irányuló tárgyalásokon a „Közlekedés, Szolgáltatások szabad áramlása,
Adózás” fejezetek területén képviselendõ magyar álláspontról szóló 3076/1999.
Korm. határozat (a továbbiakban: Kh2.) 1/d. pontja is. Ez a rendelkezés figyelmen
kívül hagyta ugyanis a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvénynek az indítvány
benyújtásakor hatályos 113. §-ában elõírt véleményeztetési eljárást.
Az indítvány benyújtása után a Kh1.-et az 1067/2004. (VII. 8.) Korm. határozat,
a Kh2.-t pedig a 3063/2004. Korm. határozat 2004. november 30-i hatállyal hatályon kívül helyezte. Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabály
alkotmányellenességét csak az Alkotmánybíróságról szóló törvény 38. §-ának
(1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz esetében vizsgálja (216/B/2002. AB végzés, ABH 2004, 2085, 2086.). Mint-
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hogy az indítvány nem tartozik egyik említett esetkörbe sem, ezért az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. október 25.
Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
elõadó alkotmánybíró

385/H/2000. AB végzés
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385/H/2000. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet alkotmányosságának utólagos
vizsgálatára irányuló indítványok alapján meghozta a következõ

végzést:
1. Az Alkotmánybíróság a Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzatának az ebtartásról szóló 16/1999. (IX. 22.) XI. ÖK. sz.
rendelete 12. § (1) bekezdése törvény- és alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.
2. Az Alkotmánybíróság a Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzatának az ebtartásról szóló 16/1999. (IX. 22.) XI. ÖK. sz.
rendelete 9. § (1) és (3) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 21. § (1) és
(2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS
1.1. Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatalának vezetõje – miután törvényességi észrevételét a képviselõ-testület csak részben fogadta el – indítvánnyal
fordult az Alkotmánybírósághoz, melyben kérte a Budapest Fõváros XI. Kerületi
Önkormányzatának az ebtartásról szóló 16/1999. (IX. 22.) XI. ÖK. sz. rendelete
(a továbbiakban Ör.) 12. § (1) bekezdése törvényellenességének megállapítását.
Álláspontját azzal indokolta, hogy az Ör. 12. § (1) bekezdésében a képviselõ-testület az ebtartási ügyekben a Belbudai Mezõgazdasági Hatósági Igazgatási Társulást
ruházta fel hatósági jogkörökkel, ami az indítványozó álláspontja szerint ellentétes
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
9. § (3) bekezdésével, és ezért sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését.
1.2. Egy másik indítványozó – 2004. március 4-én kelt indítványában – az Ör.
több rendelkezése alkotmányellenességének megállapítását kérte. Így alkotmányellenesnek tartotta, hogy az Ör. 9. § (1) bekezdése értelmében ebmegõrzõ létesítéséhez az MEOE által kiadott tenyészalkalmassági igazolást ír elõ az Ör., ez pedig
álláspontja szerint jogbizonytalanságot eredményez. Az Ör. 9. § (3) bekezdése
azért alkotmányellenes az indítványozó szerint, mert az Ör. nem megfelelõen vette
át az ebtenyésztés definícióját magasabb szintû jogszabályból.
Az Ör. 12. § (1) bekezdését azért kérte megsemmisíteni az indítványozó, mert
az Ötv.-vel ellentétesen ruházott hatósági jogkört hatósági igazgatási társulásra a
képviselõ-testület, emellett pedig az „ebtartási ügyek” kitétel, amelyet az Ör. 12. §
(1) bekezdése tartalmaz, jogbizonytalanságot eredményez. Az indítványozó kérte
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az Ör. 21. § (1) és (2) bekezdése megsemmisítését, mert olyan ügyeket minõsített
az Ör. szabálysértési ügynek, amelyek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 100. és 191. §-a szerinti birtokvédelem körébe tartoznak, és eszerint
nem a szabálysértési hatóság, hanem a jegyzõ jogosult eljárni ezekben. Ez a szabályozási mód az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével ellentétes. Végezetül az indítványozó álláspontja szerint „hiányos” az Ör., mert nem tartalmaz átmeneti rendelkezéseket a korábban megkezdett állattartásra, s ez „a hiányos szabályozás” álláspontja szerint sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.
Az Alkotmánybíróság az indítványokat – tárgyuk azonosságára tekintettel –
egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
2. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy az Ör.-t 2004. január 1-jével hatályon kívül helyezte a Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzatának az állattartásról szóló 39/2003. (XI. 26.) XI. ÖK. sz. rendelete (a továbbiakban: új Ör.), amelyet azóta módosított a Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzatának az állattartásról szóló 39/2003. (XI. 26.) XI. ÖK. sz. rendelet módosításáról szóló 42/2004. (IX. 20.) XI. ÖK. sz. rendelete.
3.1. Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatalának vezetõje 2005. január 25-én kelt
levelében az indítványát visszavonta arra való hivatkozással, hogy az Ör. támadott
rendelkezéseit az új Ör. hatályon kívül helyezte. Ezért az Alkotmánybíróság az eljárását ezen indítvány tekintetében az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozata (a továbbiakban: Ügyrend) 31. § d) pontja alapján megszüntette.
3.2. A másik indítványozó által felvetettek kapcsán az Alkotmánybíróság megállapította azt, hogy az indítványozó által támadott rendelkezések már az indítvány benyújtásakor (2004. március 4-én) sem voltak hatályban, továbbá hogy az indítvány
által kifogásolt rendelkezéseket ugyancsak nem tartalmazza az új Ör. Már hatályon
kívül helyezett jogszabály alkotmányossági vizsgálatára csak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés, valamint a 48. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz alapján van lehetõség. Miután az indítvány egyiknek sem minõsül, és mivel a megsemmisíteni kért
jogszabály az indítvány benyújtását megelõzõen hatályát vesztette, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt az Ügyrend 29. § f) pontja alapján visszautasította.
Budapest, 2005. február 22.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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594/B/2000. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok alapján meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. § (6) bekezdése megsemmisítésére irányuló indítványok tárgyában az eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett annak megállapítására, hogy a
helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet
(a továbbiakban: BMr.) 3. § (6) bekezdése sérti az Alkotmány 44/B. § (3) bekezdését, valamint a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény több rendelkezését. A BMr. hivatkozott rendelkezése ugyanis miniszteri rendeleti szinten telepített
hatáskört a jegyzõre, továbbá ezen szabályozási mód következtében összekeveredtek a különbözõ szabálysértési szervek hatáskörei, ami értelmezési és hatásköri
vitákat eredményezett a gyakorlatban. Az indítványokat, tárgyuk azonosságára tekintettel az Alkotmánybíróság egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a BMr. 3. § (6) bekezdésének vitatott kitételét, miszerint a helyszíni bíróság behajtása érdekében az erre vonatkozó nyomtatványt a nyilvántartó szervnek a jegyzõhöz kell áttenni, módosította a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 44/2004. (VII. 22.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése.
Ezért az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. július 5.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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656/B/2000. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára
irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatásáról szóló 119/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése és a 3. § (1)–(2) bekezdései, valamint a 3. § (1) bekezdésének „statisztikai állományba tartozó” szövegrésze alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló
eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az Alkotmánybíróságnál két indítványozó kifogásolta a betegellátásban
közvetlenül és közvetve részt vevõk részére 2000-ben – Semmelweis Ignác születésének évfordulójára tekintettel – biztosított egyszeri juttatás szabályozását.
1.1. Az egyik indítványozó az egészségügyi dolgozók egyszeri, rendkívüli juttatásáról szóló 119/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §
(1) bekezdése és 3. § (1)–(2) bekezdései alkotmányellenességét abban látta, hogy a
Korm. r. személyi hatálya e rendelkezések szerint nem egyértelmû, ami az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamisághoz fûzõdõ jogbiztonság sérelmét jelenti. Az 1. § (1) bekezdése szerint ugyanis a juttatást a Kormány a „2000.
július hónapban a betegellátást végzõk részére” biztosítja, a 3. § (1) bekezdése viszont az „egyszeri juttatás jogosultjai”-ként a 2000. július 1-jén statisztikai állományba tartozó egészségügyi munkavállalók körét jelöli meg. Mindez az Alkotmány 70/A. §-át is sérti, mivel a támadott rendelkezések „kellõ súlyú alkotmányos
indok nélkül tesznek különbséget betegellátást végzõk között”.
1.2. Egy másik indítványozó hasonló indokok alapján a Korm. r. 3. § (1) bekezdése „statisztikai állományba tartozó” szövegrésze alkotmányellenessége megállapítását és megsemmisítését kérte „a jogbiztonság érdekében”, valamint az Alkotmány 70/A. §-ának sérelme miatt, tekintettel arra, hogy „az egészségügyben dolgozóknak nem biztosít azonos jogokat az egyszeri juttatás terén”.
Az Alkotmánybíróság az indítványokat – azok tartalmi azonosságára tekintettel – egyesítette.
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2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványok benyújtását
követõen a Korm. r.-t az egyes jogszabályok hatályon kívül helyezésérõl szóló
105/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz
történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésével egyidejûleg, azaz 2004. május 1-jével hatályon kívül helyezte. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata, hogy a hatályon kívül helyezett jogszabály
alkotmányellenességét fõszabály szerint az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-ában foglalt bírói kezdeményezés
és az Abtv. 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz esetében [10/1992. (II. 25.) AB
határozat, ABH 1992, 72, 76.], valamint akkor vizsgálja, ha a hatályát vesztõ jogszabály helyébe lépõ jogszabály azonos rendelkezési környezetben szintén tartalmazza a sérelmezett rendelkezést (137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456,
457.).
Tekintettel arra, hogy a Korm. r.-t – miután rendelkezései teljesedésbe mentek –
a jogalkotó hatályon kívül helyezte, ezért az Alkotmánybíróság a tárgytalanná vált
indítványok tekintetében az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak
közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozata 31. § a) pontja értelmében az eljárását megszüntette.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró
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776/B/2001. AB végzés
Az Alkotmánybíróság állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a mezõgazdasági szövetkezeti külsõ üzletrész-tulajdonosok helyzetének rendezésérõl szóló 1049/2001.
(V. 18.) Korm. határozat, valamint az azt részben módosító, a külsõ mezõgazdasági szövetkezeti üzletrészek, valamint a mezõgazdasági szövetkezeti nyugdíjasok üzletrészeinek állami megvásárlásával kapcsolatos egyes intézkedésekrõl szóló 1071/2001.
(VII. 10.) Korm. határozat alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó a mezõgazdasági szövetkezeti külsõ üzletrész-tulajdonosok
helyzetének rendezésérõl szóló 1049/2001. (V. 18.) Korm. határozat, valamint az
azt részben módosító, a külsõ mezõgazdasági szövetkezeti üzletrészek, valamint a
mezõgazdasági szövetkezeti nyugdíjasok üzletrészeinek állami megvásárlásával
kapcsolatos egyes intézkedésekrõl szóló 1071/2001. (VII. 10.) Korm. határozat
alkotmányellenességét állítja. Álláspontja szerint ugyanis az általa megsemmisíteni kért két Korm. határozat alapján az MFB Rt. által létrehozott korlátolt felelõsségû társaság korlátozott körben tett vételi ajánlatot a külsõ üzletrész-tulajdonosok
üzletrészeinek felvásárlására. A kft. létrehozása az adott feladatra, illetve az általa
kidolgozott vételi ajánlat az Alkotmány 9., 12., 13. és 70/A. §-át sérti. Az indítványozó alkotmányjogi panaszra irányuló kérelmét visszavonta, mivel annak hiányoztak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 48. §-ában meghatározott eljárási feltételei.

II.
Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy az egyes kormány- és
minisztertanácsi határozatok hatályon kívül helyezésérõl, valamint a 2004. évi de-
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regulációs programról szóló 1067/2004. (VII. 8.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezte mind az 1049/2001. (V. 18.) Korm. határozatot, mind az 1071/2001.
(VII. 10.) Korm. határozatot. Mivel már nem hatályos állami irányítás egyéb jogi
eszközének érdemi elbírálására csak alkotmányjogi panasz (Abtv. 48. §) vagy bírói kezdeményezés (Abtv. 38. §) alapján van lehetõség, azért az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. július 5.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró

836/B/2001. AB végzés
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836/B/2001. AB végzés
Az Alkotmánybíróság állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973. (IK 1974. 1.)
IM utasítás (a továbbiakban: Büsz.) alkotmányellenességének utólagos megállapítását több alkotmányossági megfontolásból is kezdeményezte. Véleménye szerint
az a tény, hogy egy nem publikus belsõ miniszteri utasítás rendelkezik a bírósági
ügyvitelrõl, sérti a jogállamiság és a jogbiztonság alkotmányos követelményét, a
bírói függetlenség alkotmányos elvét, önkényesen és aránytalanul korlátozza a
személyes adatok védelméhez, illetve a közérdekû adatok nyilvánosságához fûzõdõ alapjogokat, ellentétes továbbá a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény több
rendelkezésével, és sérti a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 10. §-át is.
Az indítvány benyújtását követõen a Büsz.-t 2003. július 1-jével hatályon kívül
helyezte a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet
88. § (2) bekezdés a) pontja. Ezzel megszûnt az indítványozó által felvetett alkotmányossági problémák forrása; a bírósági ügyvitel szabályait 2003. július 1-je óta
nem utasítás, hanem igazságügy-miniszteri rendelet tartalmazza. E tekintetben az
Alkotmánybíróság már az 54/2001. (XI. 29.) AB határozatában (ABH 2001, 421.)
kimondta, hogy a bírósági ügyvitel szabályozására az Alkotmánynak és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénynek megfelelõ jogforrási szint a miniszteri rendelet.
A fentieknek megfelelõen az Alkotmánybíróság a Büsz. alkotmányellenességének megállapítására irányuló eljárását az Alkotmánybíróság ideiglenes ügy-
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rendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozatának 31. § a) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

913/B/2001. AB végzés
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913/B/2001. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet egyes rendelkezései alkotmányosságának utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-testületének az állatok tartásáról szóló 20/2000. (XI. 28.)
ÖKT. rendelete 5. § (3) bekezdése, 8. § (3) bekezdése, 10. § (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 12. § (2) bekezdés elsõ mondata,
22. § (2) bekezdése, a 22. § (3) bekezdése, 22. § (4) bekezdése, 31. §
(1) bekezdése, 32. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt indított eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ) több törvényességi észrevételt tett Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének az állatok tartásáról szóló – a 7/2001. (VII. 2) ÖKT. számú
rendelettel módosított – 20/2000. (XI. 28.) ÖKT. rendeletére (a továbbiakban:
Ör.). A Képviselõ-testület a törvényességi észrevételeket nem fogadta el, ezért a
hivatalvezetõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Alkotmánybírósághoz fordult a támadott rendelkezések megsemmisítése érdekében.
2005. január 27-én kelt beadványban a hivatalvezetõ az indítványt visszavonta
arra tekintettel, hogy a Képviselõ-testület az Ör.-t hatályon kívül helyezte.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a alapján az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Az indítvány visszavonására tekintettel az Alkotmánybíróság – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontja alapján – az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. február 22.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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999/B/2001. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
1. Az Alkotmánybíróság a súlyos fogyatékosság minõsítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
1. § (4) bekezdése, valamint annak 1. számú melléklete 4. pontjának alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére
irányuló eljárást megszünteti.
2. Az Alkotmánybíróság a súlyos fogyatékosság minõsítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
1. § (4) bekezdése, valamint annak 1. számú melléklete 4. pontja
tekintetében a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságnál egyrészt a súlyos fogyatékosság
minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 1. § (4) bekezdése, valamint annak 1. számú melléklete 4. pontjának rendelkezései alapján mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló vizsgálatot kezdeményezett. Az indítványozó a jogalkotó mulasztását
abban látta, hogy a Vhr. kifogásolt rendelkezései „nem vontá[k] be a súlyos mozgáskorlátozottak közé azokat a betegeket, akik valamilyen okból nem az ott írt segédeszközöket használják”. Továbbá indoklása szerint a Vhr. 1. § (4) bekezdése,
valamint az 1. számú mellékletének 4. pontja a súlyos fogyatékosság minõsítésénél a mozgásszervi fogyatékos fogalmát a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.)
23. § d) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékos fogalmához képest
szûkítõen határozza meg, amely sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.
Egyben kérte a Vhr. 1. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 1. számú mellékletének
4. pontja utólagos normakontrollra irányuló vizsgálatát is. Hivatkozása szerint a
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támadott rendelkezések ellentétesek a Fot. 1. §-ával, 2. § (1) bekezdésével, valamint a 23. § (1) bekezdés d) pontjával, amely folytán sértik az Alkotmány 2. §
(1) bekezdését. A Vhr. támadott rendelkezései alapján az indítványozó sérülni látta még az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését is, mivel álláspontja szerint nincs
ésszerû magyarázata annak, hogy miért nem tartoznak a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges, mozgásszervi fogyatékosok
személyi körébe „azok a mozgáskorlátozottak, akik (még) nem rendelkeznek pl.
mûvégtaggal, protézissel, de ténylegesen képtelenek járni, mozogni”.
2. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy az indítvány benyújtását
követõen az indítványozó által sérelmezett szabályozás többször módosult.
Az indítványozó által hivatkozott Fot. 23. § (1) bekezdésében rögzített, a fogyatékossági támogatásra való jogosultak körének meghatározása az indítvány benyújtását követõen többször módosult. A Fot. 23. § (1) bekezdését 2003. március
1-jével az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény 60. § (2) bekezdése új d) ponttal egészítette ki, míg a d) pont jelölése e) pontra módosult, továbbá annak (3) bekezdése a Fot. 23. § (1) bekezdésének e) pontja
helyébe új rendelkezést léptetett. Továbbá a 23. § (1) bekezdése felvezetõ mondatrészének szövegét az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVI. törvény 19. § (1) bekezdése állapította meg, mely a
Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától – 2004. május
1-jétõl – hatályos.
A Vhr. 1. §-ának (4) bekezdését legutóbb a súlyos fogyatékosság minõsítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. § (1) bekezdése 2003. március 1-jével átszámozta a Vhr. 1. §
(5) bekezdésére, továbbá az Mr. 1. § (2) bekezdése a Vhr. 1. § (5) bekezdését új
szöveggel állapította meg, így annak hatályos rendelkezései szerint:
„1. § (5) A Fot. 23. § (1) bekezdése e) pontja alkalmazása során mozgásszervi
fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki
a) állapota miatt a helyváltoztatáshoz az 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerû használatát igényli, vagy
b) mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy
c) az 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott mozgásszervi betegségben
szenved és emiatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.”
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Továbbá a Vhr. 1. számú mellékletét az Mr. 8. §-a 2003. március 1-jével új szöveggel állapította meg, amelynek 6. pontja alapján a hatályos rendelkezés szerint:
„Mozgásszervi fogyatékosnak kell tekinteni azt a személyt is, akinek
a) mindkét felsõ végtagja a manipulációs képességet olyan jelentõs mértékben
korlátozóan bénult, csonkolt, deformált vagy torzult, amely önmagában vagy mûtéti korrekcióval alkalmas lehet alapfunkciók elvégzésére, de a felsõ végtag protézis használata esetén e funkciók ellátására már nem lenne képes;
b) legalább két végtagra vagy egy végtagra és a törzsre kiterjedõ tartós ízületi,
illetve izommerevsége, bénulása, vagy csont-, illetve ízületi deformitása van,
amennyiben ez az állapot a mozgást vagy az érintett testrészek használatát súlyos
mértékben akadályozza;
c) túlmozgással együttjáró súlyos mozgáskoordinációs zavara a járást vagy a
motoros képességeket jelentõs mértékben akadályozza.”
3. Az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollra irányuló vizsgálatát a régi
helyébe lépõ új szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az, tartalmilag alkotmányossági szempontból a korábbival azonos. (1066/B/1995. AB végzés,
ABH 1999, 867, 868.; 1314/B/1997. AB végzés, ABH 2001, 1605, 1606.) Jelen
esetben – a fentiekben ismertetettek szerint – az indítvány benyújtása óta a támadott rendelkezések lényegesen megváltoztak, ugyanakkor az új szabályozásra vonatkozóan indítvány nem érkezett.
Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányellenességét nem vizsgálja, hacsak nem annak alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés
(335/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 261, 262.). Hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányossági vizsgálata a konkrét normakontroll két esetében, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §
(1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz alapján lehetséges, mivel ezekben az esetekben az alkalmazott jogszabály
alkotmányellenességének megállapítására és – ha az indítványozó különösen fontos érdeke indokolja – a konkrét ügyben való alkalmazási tilalom kimondására van
lehetõség.
Mivel jelen ügyben a Vhr. 1. § (4) bekezdése, valamint annak 1. számú melléklete 4. pontjának alkotmányellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványi kérelem az Abtv. 1. § b) pontja szerinti utólagos absztrakt normakontrollra irányult – a támadott rendelkezések idõközben történt, lényeges változására tekintettel – az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság
ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozatának (a továbbiakban: Ügyrend)
31. § a) pontja alapján szüntette meg.

999/B/2001. AB végzés

1724

4. Az Alkotmánybíróság megállapította továbbá, hogy a Vhr. azon rendelkezéseinek tartalma, amelyek a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
megállapítására irányuló indítványok alapjául szolgáltak, az Mr. 1. § (1) és (2) bekezdéseivel megállapított új rendelkezései folytán lényegesen megváltoztak.
A módosítás folytán megszûnt az a szabályozási hiány, amelyre tekintettel az indítványozó a mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítását kérte,
így az indítvány ebben a részében okafogyottá vált. Ezért az Alkotmánybíróság a
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában az eljárást az Ügyrend 31. § e) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Bragyova András s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

154/B/2002. AB végzés
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154/B/2002. AB végzés
Az Alkotmánybíróság alkotmánybírósági határozat kijavítása tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a 724/B/1998. AB határozat indokolásának III. 3. pont harmadik bekezdésének második mondatát kijavítja.
A kijavított mondat helyes szövege a következõ:
„A társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény (a továbbiakban:
Thtv.) 1. § (1) bekezdése alapján a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épület-berendezés, helyiség és lakás a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.”

INDOKOLÁS
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmánybíróság Határozatai
2000. augusztus–szeptemberi számában közzétett 724/B/1998. AB határozat
(ABK 2000. augusztus–szeptember, 317.) indokolásának a rendelkezõ részben
megjelölt szövegrészében – a határozat indokolásának további részeibõl is megállapíthatóan – nyilvánvaló elírás történt. Ezért az Alkotmánybíróság a helyes szöveg feltüntetésével a határozat indokolásának kijavítását rendelte el.
Budapest, 2005. június 20.
Dr. Holló András s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

240/B/2002. AB végzés
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240/B/2002. AB végzés
Az Alkotmánybíróság állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a mezõgazdasági külsõ üzletrész-tulajdonosok helyzetének rendezésérõl szóló 1049/2001. (V. 18.) Korm.
határozat, a mezõgazdasági szövetkezeti nyugdíjasok üzletrészeinek megvásárlásáról szóló 1129/2001. (XII. 10.) Korm. határozat,
valamint a csõd, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló
szövetkezetek üzletrészeinek állami megvásárlásával kapcsolatos
egyes intézkedésekrõl szóló 2373/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó a mezõgazdasági külsõ üzletrész-tulajdonosok helyzetének
rendezésérõl szóló 1049/2001. (V. 18.) Korm. határozat, a mezõgazdasági szövetkezeti nyugdíjasok üzletrészeinek megvásárlásáról szóló 1129/2001. (XII. 10.)
Korm. határozat, valamint a csõd, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló
szövetkezetek üzletrészeinek állami megvásárlásával kapcsolatos egyes intézkedésekrõl szóló 2373/2001. (XII. 18.) Korm. határozat alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését kérte. Az indítványozó a kifogásolt Korm. határozatok alkotmányellenességét abban látja, hogy a bennük foglalt, a szövetkezeti
külsõ üzletrész-tulajdonosok, valamint a nyugdíjas szövetkezeti tagok üzletrészeinek felvásárlását elõíró szabályozás sérti az Alkotmány 70/A. §-át, mivel hátrányosan különbözteti meg a szövetkezeti tag üzletrész-tulajdonosokat a külsõ üzletrész-tulajdonosokkal, valamint a nyugdíjas szövetkezeti tagokkal szemben. Álláspontja szerint a Korm. határozatok formai szempontból is alkotmányellenesek,
sértik ugyanis a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 46. §-ában foglaltakat,
amely folytán azokat ellentétesnek véli az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében rögzített jogbiztonság elvével.
2. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy az egyes kormány- és minisztertanácsi határozatok hatályon kívül helyezésérõl, valamint a
2004. évi deregulációs programról szóló 1067/2004. (VII. 8.) Korm. határozat
– többek között – az indítványozó által támadott valamennyi: a mezõgazdasági
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külsõ üzletrész-tulajdonosok helyzetének rendezésérõl szóló 1049/2001. (V. 18.)
Korm. határozatot, a mezõgazdasági szövetkezeti nyugdíjasok üzletrészeinek
megvásárlásáról szóló 1129/2001. (XII. 10.) Korm. határozatot, valamint a csõd,
felszámolási és végelszámolási eljárás alatt álló szövetkezetek üzletrészeinek állami megvásárlásával kapcsolatos egyes intézkedésekrõl szóló 2373/2001.
(XII. 18.) Korm. határozatot 2004. augusztus 8-ával hatályon kívül helyezte.
3. Az Alkotmánybíróság hatályát vesztett jogszabály, állami irányítás egyéb
jogi eszközének alkotmányosságát az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz és a 38. §-a szerinti bírói
kezdeményezés esetén, vagyis csak akkor vizsgálja, ha a hatályon kívül helyezett
jogforrás alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés. Mivel a jelen ügy tárgya nem
tartozik ebbe a körbe, ezért az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság
ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a) pontja alapján megszüntette.
Budapest–Esztergom, 2005. október 11.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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347/B/2002. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az egyes jogszabályok hatályon kívül helyezésérõl szóló 194/2001. (X. 19.) Korm. rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.
Az Alkotmánybíróság a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet kiegészítésére irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó az egyes jogszabályok hatályon kívül helyezésérõl szóló
194/2001. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. A támadott jogszabály 1. §-a
ugyanis hatályon kívül helyezte az egyes iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezésérõl szóló 93/1994. (VI. 17.)
Korm. rendeletet, amely korábban úgy rendezett bizonyos könyvelõi szakképesítéseket, hogy az alapján az érintett személyi kör – közöttük az indítványozó – mérlegképes könyvelõként dolgozhatott. A hatályon kívül helyezés eredményeként az
indítványozó úgy véli, hogy õt „visszaminõsítették”, és ez sérti az Alkotmány
54. §-a által védett emberi méltóságát.
Egy késõbbi beadványában az indítványozó konkrét szöveget is megjelölve kéri, hogy az Alkotmánybíróság egészítse ki a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Knyt.)
3. §-át.

II.
1. A támadott Korm.r-t az indítvány benyújtását követõen az egyes jogszabályok hatályon kívül helyezésérõl szóló 105/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. §-a a
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Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló, nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától hatályon kívül
helyezte.
Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az Alkotmánybíróság
hatáskörébe fõszabályként csak hatályos jogszabályok utólagos vizsgálata tartozik. A hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányosságát az Alkotmánybíróság csak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (továbbiakban:
Abtv.) 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés vagy a törvény 48. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén vizsgálja [160/B/1996. AB határozat, ABH 1999, 875, 876.;
1378/B/1996. AB határozat, ABH 2001, 1609, 1610.; 418/B/1997. AB határozat,
ABH 2002, 1627, 1629.; 417/H/2003. AB határozat, ABK 2004. május, 470–471.].
Minthogy az indítvány nem bírói kezdeményezés és nem alkotmányjogi panasz,
ezért az Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett Korm.r. rendelkezéseivel
összefüggõ eljárást – az Abtv. 20. §-ára, valamint az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (továbbiakban: ideiglenes ügyrend) 31. §
a) pontjára figyelemmel – megszüntette.
2. A Knyt. 3. §-ának kiegészítése iránti indítvánnyal kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Abtv. 1. §-a értelmében nincs hatásköre jogszabály alkotására, kiegészítésére vagy módosítására; ilyen hatáskört az Alkotmánybíróságnak egyéb törvényi rendelkezések sem biztosítanak. Ezért az indítványnak a jogszabály kiegészítésére vonatkozó részét az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjének 29. § b) pontja alapján visszautasította.
Budapest, 2005. május 9.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
elõadó alkotmánybíró

443/H/2002. AB végzés

1730

443/H/2002. AB végzés
Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati rendelet alkotmányellenességének
utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Csongrád Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl
szóló, többször módosított 6/1996. (III. 13.) Ökt. rendelet 7. §
(1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje indítványában kezdeményezte Csongrád Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd
hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló, többször módosított 6/1996. (III. 13.) Ökt. rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 7. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését, mert törvényességi észrevételét a képviselõ-testület nem fogadta el.
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje az Alkotmánybírósághoz
2005. január 18-án érkezett beadványában jelezte, hogy az Ör.-t az önkormányzat
képviselõ-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 35/2003. (XII. 23.) rendeletével 2004. január 1. napjával hatályon kívül helyezte, ezért az indítványát visszavonta.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a alapján az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Tekintettel az indítvány
visszavonására, az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontjára figyelemmel megszüntette.
Budapest, 2005. február 22.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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559/H/2002. AB végzés
Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati rendelet törvényellenességének és
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Túrkeve Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 34/2001. (XII. 29.) számú rendelete 10. § (2) bekezdés
elsõ mondata második része törvényellenességének és alkotmányellenességének megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje indítványában kezdeményezte Túrkeve Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 34/2001. (XII. 29.) számú rendelete 10. §
(2) bekezdés elsõ mondata második része törvényellenességének és alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését, mert törvényességi észrevételét a képviselõ-testület nem fogadta el.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje az Alkotmánybírósághoz 2005. január 31-én érkezett beadványában a 02–4.278/2002.
szám alatt benyújtott indítványát visszavonta.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a szerint az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Tekintettel az indítvány
visszavonására, az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontjára figyelemmel megszüntette.
Budapest, 2005. február 22.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

678/B/2002. AB végzés
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678/B/2002. AB végzés
Az Alkotmánybíróság állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
határozatáról az egyes vas- és acélipari termékek behozatalára vonatkozó végleges piacvédelmi intézkedés bevezetésérõl” szóló
9/2003. (GK. 8.) GKM közlemény alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt
visszautasítja.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó „a Gazdasági Minisztérium határozatáról az egyes vas- és
acélipari termékek behozatalára vonatkozó piacvédelmi vizsgálat megindításáról
és egyidejûleg ideiglenes intézkedés bevezetésérõl” szóló 11/2002. (GFK. 9.) GM
közlemény (a továbbiakban: GM. Közl.) alkotmányellenességének megállapítását
és megsemmisítését kérte arra hivatkozással, hogy – álláspontja szerint – ebben az
aktusban vámpótlék nem állapítható meg. Hivatkozott arra, hogy a vámjogról, a
vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény szerint a
vámhatóság az egyéb (nem vám) fizetési kötelezettségeket külön jogszabályok
alapján veti ki. Álláspontja szerint a konkrét esetben alkalmazandó vámpótlékról
és annak mértékérõl legalább kormányrendeleti szinten kellett volna rendelkezni.
Hangsúlyozta azt is, hogy a GM. Közl. nem minõsül jogszabálynak.
Az indítványozó 2003. május 21-i újabb beadványában korábbi indítványát kiegészítette, utalva arra, hogy a GM. Közl. 2002 decemberében hatályát vesztette,
de „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium határozatáról az egyes vas- és acélipari termékek behozatalára vonatkozó végleges piacvédelmi intézkedésrõl” szóló
9/2003. (GK. 8.) GKM közlemény (a továbbiakban: GKM. Közl.) ismételten vámpótlék bevezetését írta elõ. Az indítványozó ezért azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy a korábbi indítványában részletezett indokok alapján most már a GKM.
Közl. alkotmányellenességét állapítsa meg, és azt visszamenõleges hatállyal semmisítse meg.
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2. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja szerint a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének megállapítása tartozik az alkotmánybíróság hatáskörébe.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) III. fejezete
rendelkezik az állami irányítás egyéb jogi eszközeirõl. A Jat. 46. § (1) bekezdése
szerint az Országgyûlés, a Kormány, a kormánybizottságok, az önkormányzatok
és az önkormányzatok szervei határozatban szabályozzák az általuk irányított
szervek feladatait, a saját mûködésüket, és állapítják meg a feladatkörükbe tartozó
terveket. A Jat. 49. § (1) bekezdése szerint a miniszter és az országos hatáskörû
szerv vezetõje a jogszabályban meghatározott irányítási jogkörében a közvetlen
irányítása alá tartozó szervek tevékenységét szabályozó utasítást adhat ki. A Jat.
53.–55. §-ai rendelkeznek a jogi iránymutatásokról. E körbe tartozik az Országgyûlés és a Kormány által kiadott irányelv és elvi állásfoglalás, továbbá a miniszter és az országos hatáskörû szerv vezetõje által kiadott irányelv és tájékoztató.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvánnyal támadott GKM.
Közl. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Fõosztálya által kiadott minisztériumi határozat, és az nem tartozik a Jat. szerint az állami irányítás egyéb jogi
eszközei körébe.
Mivel az Alkotmánybíróság csak a jogszabályok, valamint az állami irányítás
egyéb eszközei alkotmányosságát vizsgálja, ezért az indítványt hatáskör hiányában – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló,
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 29. §
b) pontja alapján – visszautasította.
Budapest, 2005. június 20.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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59/B/2003. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló
1177/2002. (X. 10.) Korm. határozat 2. e) és 4. b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló 1177/2002. (X. 10.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm.h.) 2. e) és 4. b) pontjai alkotmányellenességének a megállapítását és megsemmisítését kezdeményezi. Indítványát arra alapozza, hogy – álláspontja szerint – a Korm.h. lényegében kötelezõ önkormányzati feladat- és hatáskört határoz meg az érintett települési önkormányzatoknak. Rámutat arra, hogy
az Alkotmány 43. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati jogokat és kötelességeket törvény határozza meg. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (5) bekezdés alapján törvény a helyi önkormányzatnak kötelezõ feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötelezõen ellátandó feladat- és hatáskör meghatározásával egyidejûleg az Országgyûlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás
mértékérõl és módjáról. Kormányhatározat törvényt nem pótolhat, az indítványozó erre alapozva tartja a támadott határozati pontokat alkotmányellenesnek. Ellentmondást lát továbbá abban, hogy a témával kapcsolatos korábbi, az
1085/2001. (VII. 25.) Korm. határozat 1. pontja szerint a Kormány önként vállalt
kötelezettséget a kártalanításra, ugyanakkor az eljárás egészét az önkormányzatok
feladat- és felelõsségi körébe utalja. A két kormányhatározat között ellentmondást
lát a kárenyhítés mértékében is. Bár az 1177/2002. (X. 10.) Korm. határozat
4. pontja „felkéri” a helyi önkormányzatokat arra, hogy „saját hatáskörben döntsenek az egyes károsultak támogatásáról,” ez azonban – az indítványozó véleménye
szerint – kötelezõ erõvel bír, hiszen a támogatások egész rendszere az önkormányzatokra épül. Hivatkozik arra is, hogy az önkormányzatoknak kormányrendelet
sem írhat elõ kötelezettséget.
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Az indítvány benyújtását követõen a Kormány az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosai kárenyhítési eljárásának új rendjét alakította ki, az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak
kárenyhítésérõl szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelettel. Ennek a rendeletnek az
5. § (1) bekezdése szerint a támogatás odaítélésérõl a jegyzõ dönt. Ezzel a Kormány már nem az önkormányzatokat kérte fel a kárenyhítéssel kapcsolatos egyes
teendõkre, hanem a jegyzõt kötelezte. Az Ötv. 7. § (1) bekezdése alapján kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzõnek. A Kormány rendelete a kihirdetését követõ 3. napon – március 30-án – lépett hatályba. Ezzel a támadott Korm.h. már nem tekinthetõ hatályosnak, az indítvány alapja szûnt meg.
Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § b) pontja alapján hatályos jogszabály alkotmányellenességét vizsgálja. Ezért
az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. §
e) pontja alapján az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. február 22.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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290/B/2003. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a 2003. április 12. napjára kitûzött országos népszavazás eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról szóló 33/2002. (XII. 23.) BM rendelet egésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó a 2003. április 12. napjára kitûzött országos népszavazás eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról szóló 33/2002. (XII. 23.)
BM rendelet (a továbbiakban: R.) egészének alkotmányellenességét állította indítványában. Álláspontja szerint ugyanis az R. nem biztosítja azt, hogy a 2003. április
12. napjára kitûzött népszavazáson a választási bizottságokban biztosított legyen
az „igen” és a „nem” szavazatokat leadni szándékozók képviselete. Véleménye
szerint „az országgyûlési képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok deklarált
vélemény-álláspontjuk fényében nem tekinthetõk az EU-csatlakozást ellenzõ vélemény hiteles és megfelelõ képviseletét ellátni képes testületeknek, ill. jogalanyoknak”. Emellett az indítványozó szerint az R. sérti az Alkotmány 60. §-át is,
mert nem biztosított megfelelõ idõt a választópolgároknak a tájékozódásra.
2. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy az indítványozó
által alkotmányellenesnek vélt R.-t hatályon kívül helyezte az egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezésérõl szóló 105/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint hatályban nem lévõ jogszabály alkotmányellenességének vizsgálatára csak kivételesen, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-ának (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi
panasz alapján kerülhet sor. Az indítvány nem az Abtv. 38. § (1) bekezdése vagy
48. §-a szerinti kérelem. Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak
közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozat 31. § a) pontja értelmében az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtása után a vizsgálat alá vont jogszabály hatályát

290/B/2003. AB végzés

1737

vesztette és ezzel az indítvány tárgytalanná vált. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az R. alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszüntette.
Budapest–Esztergom, 2005. október 11.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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544/B/2003. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata
tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzati
Képviselõ-testületének a Gyenesdiás Nagyközség teljes területére
vonatkozó változtatási tilalom bevezetésérõl szóló 7/2003. (IV. 1.)
ÖKT számú rendelete 5. § második mondata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány alapján indult eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az Alkotmánybírósághoz három indítvány érkezett, melyben az indítványozók a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzati Képviselõ-testületének a Gyenesdiás Nagyközség teljes területére vonatkozó változtatási tilalom bevezetésérõl
szóló 7/2003. (IV. 1.) ÖKT. számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § második
mondata alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték. Az indítványozók az Ör. azon elõírását kérték – kihirdetésének idõpontjára visszamenõleges hatállyal – megsemmisíteni, amely úgy rendelkezik, hogy az
Ör. „rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell”.
Az indítványozók elõadták, hogy az önkormányzattal történt többszöri egyeztetés után építésiengedély-kérelmet nyújtottak be, azonban azt az önkormányzat elutasította. Az indítványozók fellebbezését a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal
szintén elutasította, arra hivatkozva, hogy idõközben megalkotásra került az Ör.,
mely a község egész területére változtatási tilalmat rendelt el oly módon, hogy azt
a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
Az indítványozók álláspontja szerint a kifogásolt elõírás „egyértelmûen annak
megakadályozására irányul, hogy a rendeletalkotást megelõzõen indult egyedi
építési ügyekben meggátolja az önkormányzat elképzeléseivel ellentétes építkezéseket, melyek egyébként az engedélykérelmek benyújtásakor a jogszabályi elõírásoknak (...) mindenben megfeleltek”. Az indítványozók véleménye szerint az
Ör. kifogásolt rendelkezése által az önkormányzat olyan mértékû jogbizonytalanságot teremtett az építéshatósági ügyekben, mely súlyosan sérti az Alkotmány 2. §
(1) bekezdésébõl levezetett jogbiztonság követelményét. Az Ör. 5. § második
mondata továbbá ellentétes a kötelezettségek visszamenõleges hatályú megállapí-
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tásának tilalmára vonatkozó, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 12. § (2) bekezdésébe foglalt szabályával, illetõleg a Jat. 12. § (3) bekezdésében rögzített kellõ felkészülési idõ követelményével, s ezáltal az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésének sérelmét idézi elõ.
2. Az Alkotmánybíróság az eljárása során megállapította, hogy az Ör. támadott
rendelkezésének hatályon kívül helyezésére ugyan nem került sor, de az már nincs
hatályban, mivel az Ör. 2. §-a szerint az Ör.-rel elrendelt változtatási tilalom csak
2003. december 31-ig állt fenn. (Az Ör. 2. §-a szerint: „Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata a település belterületére az új, egységes településrendezési, illetve
szabályozási terv jóváhagyásáig, de legfeljebb 2003. december hó 31. napjáig változtatási tilalmat rendel el a III. és VII. építési övezetek építési tömbjeire.”)
A Jat. 13. §-a szerint a jogszabály akkor veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi vagy ha a jogszabályban meghatározott határidõ lejárt. A Jat.
nem határozza meg egyértelmûen, hogy a jogszabályban meghatározott határidõnek kifejezetten a jogszabály hatályának megszûnésére vagy a jogszabály alkalmazhatóságára kell-e vonatkoznia.
„Az Alkotmánybíróság több határozatában a Jat.-nak ezt a szabályát a jogszabály alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezésként értelmezte. E határozataiban
megállapította, hogy a szabály alkalmazására jogszabályban elõírt határidõ leteltével, azzal, hogy a kifejezetten hatályon kívül nem helyezett jogszabályi rendelkezések teljesedésbe mentek, s már nincs mód arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi
rendelkezés alapján jogot szerezzenek, a jogszabály lényegében hatályát veszti.”
(1239/B/1990. AB végzés, ABH 1991, 905, 906.; 298/B/1994. AB határozat,
ABH 1994, 696, 700.; 880/B/1992. AB végzés, ABH 1996, 803, 804–806.;
670/B/1997. AB határozat, ABH 1999, 600, 603.; 165/B/1996. AB végzés, ABH
2001, 1528, 1529.; 1024/B/1995. AB végzés, ABH 2001, 1520, 1524.;
385/B/2001. AB végzés, ABH 2001, 1670, 1672–1673.; 332/B/2000. AB végzés,
ABH 2002, 1742, 1743.)
Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy az Ör. által elrendelt változtatási tilalom 2003. december 31-ig állt fenn, ezért az Ör. alkalmazhatósága megszûnt, az már nem tekinthetõ hatályos jogszabálynak.
Az Alkotmánybíróság már több határozatában rámutatott arra, hogy a hatáskörébe fõszabályként csak hatályos jogszabályok utólagos vizsgálata tartozik. Az
Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett jogszabályt csak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés, vagy a törvény 48. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén, vagyis csak kivételesen vizsgálja. [160/B/1996. AB határozat, ABH 1999,
875, 876.; 1378/B/1996. AB határozat, ABH 2001, 1609, 1610.; 418/B/1997. AB
határozat, ABH 2002, 1627, 1629.] Az indítvány nem bírói kezdeményezés, nem
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alkotmányjogi panasz, ezért az indítvány érdemi vizsgálatára nem kerülhetett sor
és így az Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett Ör. rendelkezéseivel összefüggõ eljárást – az Abtv. 20. §-ára, valamint az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, többször módosított 3/2001. (XII. 3.) Tü.
határozat 31. § a) pontjára figyelemmel – megszüntette.
Budapest, 2005. július 12.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

606/B/2003. AB végzés

1741

606/B/2003. AB végzés
Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati rendeletek törvényellenességének
és alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) számú rendeletének módosításáról szóló 53/2002. (XII. 22.) számú rendelet
1. számú melléklete elsõ, szöveges részének utolsó mondata és a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) számú rendeletének
módosításáról szóló 3/2003. (II. 10.) számú rendelete 2. §-ának
utolsó két mondata törvényellenességének és alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást
megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó szerint alkotmányellenes Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) számú rendeletének módosításáról
szóló 53/2002. (XII. 22.) számú rendelet 1. számú melléklete elsõ, szöveges részének utolsó mondata, amely szerint: „A rendelet nem érinti a más szolgáltatóval a
rendelet hatálybalépése elõtt megkötött szerzõdések érvényességét.” Hasonlóan
alkotmányellenes az indítványozó megítélése szerint Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 56/2001. (XII. 12.) számú rendeletének módosításáról szóló 3/2003. (II. 10.) számú rendelete 2. §-ának utolsó két mondata, melyek
szerint: „A rendelet nem érinti a más szolgáltatóval a rendelet hatálybalépése elõtt
megkötött szerzõdések érvényességét. Jelen rendelet szabályait nem sérti meg az
az ingatlantulajdonos, aki más szolgáltatóval a rendelet hatálybalépése elõtt kötött
szerzõdést.”
Az indítványozó – hiánypótlásra történt felhívása után – abban jelölte meg az
indítványa alapjául szolgáló alkotmánysértést, hogy a két támadott önkormányzati
rendeletbeli szabály ellentétes az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével, amely szerint: „A helyi képviselõtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem le-
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het ellentétes a magasabb szintû jogszabállyal.” A támadott önkormányzati rendeletek indítványozó megítélése szerint ellentétesek egyrészt a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénynek az indítvány elõterjesztése idõpontjában
hatályos 27. § (3) bekezdés d) pontjával, amely szerint települési hulladékkezelési
közszolgáltatást az a hulladékkezelõ végezhet, aki „az a)–c) pontokban meghatározott feltételek, illetõleg eredményes pályázat alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerzõdést kötött”, másrészt ugyanezen törvény 56. § (9) bekezdésében foglalt azon szabályával, amely szerint: „E törvény hatálybalépéséig
létrejött, települési hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdések 2003. január 1. napján megszûnnek, kivéve, ha azt a szerzõdõ felek az e törvényben, valamint az 59. § (1) bekezdés l) pontja szerinti jogszabályban meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelõen módosították.” Az indítványozó
szerint a támadott önkormányzati rendeletek ellentétesek nemcsak az idézett törvényi rendelkezésekkel, hanem a hulladékgazdálkodásról szóló törvény egész
szellemével is. A törvény célja az, hogy a hulladékkezelést egységesen, átlátható
módon, a pályázatot elnyert közszolgáltató tevékenységének bekapcsolásával rendezze. Ezzel ellentétben a támadott rendeletek olyan hulladékkezelésre vonatkozó
szerzõdéseket „konzerválnak”, amelyek a törvény erejénél fogva megszûntek, illetõleg amelyeknek az alanyai nem felelnek meg a törvény által szabott feltételeknek. A rendeletek ekként részletezett törvényellenességében látja egyben indítványozó az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésének sérelmét.
Az indítvány benyújtását követõen a Legfelsõbb Bíróság az indítványozó által
megindított polgári perben a felülvizsgálati eljárás során olyan tartalmú részítéletet hozott, amely az indítványozó konkrét érdeksérelmének részbeni orvosolását
eredményezi. Az indítványozó ezért az indítványát visszavonta.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a szerint az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Tekintettel az indítvány
visszavonására, az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontjára figyelemmel megszüntette.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

910/H/2003. AB végzés
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910/H/2003. AB végzés
Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati rendelet törvényellenességének és
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Képviselõ-testületének a köztisztaságról, a települési környezet
fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 2/2000. (I. 21.) számú rendelete 15. § (3) és (6) bekezdése törvényellenességének és alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje indítványában kezdeményezte
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének a köztisztaságról,
a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló 2/2000. (I. 21.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 15. § (3) és (6) bekezdése törvényellenességének és alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését, mert törvényességi észrevételét a
képviselõ-testület nem fogadta el.
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje az Alkotmánybírósághoz 2005.
március 30-án érkezett beadványában jelezte, hogy az Ör. kifogásolt rendelkezéseit az önkormányzat képviselõ-testülete 2/2005. (II. 1.) számú rendeletével mégis
módosította, ezért az indítványát visszavonta.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a szerint az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Tekintettel az indítvány
visszavonására, az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontjára figyelemmel megszüntette.
Budapest, 2005. június 20.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

17/H/2004. AB végzés
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17/H/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati rendelet törvényellenességének és
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Esztergom Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Esztergom város közterületein a gépjármûvel
történõ várakozás rendjének kialakításáról, valamint a várakozás
díjáról szóló 24/2003. (V. 22.) számú rendelete 7. § g) pontja törvényellenességének és alkotmányellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
A Komárom Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje indítványában
kezdeményezte Esztergom Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Esztergom
város közterületein a gépjármûvel történõ várakozás rendjének kialakításáról, valamint a várakozás díjáról szóló 24/2003. (V. 22.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.)
7. § g) pontja törvényellenességének és alkotmányellenességének megállapítását és
megsemmisítését, mert törvényességi észrevételét a képviselõ-testület nem fogadta el.
A Komárom Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje az Alkotmánybírósághoz 2005. január 18-án érkezett beadványában jelezte, hogy az Ör.-t az önkormányzat képviselõ-testülete a parkolás rendjérõl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV. 1.) számú rendelet 14. § (2) bekezdésével hatályon kívül helyezte, ezért az indítványát visszavonta.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a szerint az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Tekintettel az indítvány
visszavonására, az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe
foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontjára figyelemmel megszüntette.
Budapest, 2005. február 22.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

164/H/2004. AB végzés
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164/H/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi
közszolgáltatás 2003. és 2004. évi díjának jóváhagyásáról szóló
51/2002. (2003. I. 1.) számú rendelete alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatás 2003. és 2004. évi díjának jóváhagyásáról szóló
51/2002. (2003. I. 1.) számú rendelete (a továbbiakban: Kgy. r.) alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál, mivel a közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett felhívására az általa törvénysértõnek ítélt állapotot nem szüntette meg.
Az indítvány benyújtását követõen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje tájékoztatta az Alkotmánybíróságot, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése idõközben megalkotta a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatás 2005. évi díjának jóváhagyásáról szóló 22/2004. (VIII. 31.) KGY rendeletét, amely 2005. január 1-jével a
Kgy. r.-et hatályon kívül helyezte, ezért az indítványát visszavonta.
Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
20. §-a alapján az arra jogosult indítványa alapján jár el. Tekintettel arra, hogy az
indítványozó a kezdeményezést visszavonta, az Alkotmánybíróság – az Alkot-
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mánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontjára is figyelemmel – az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

194/B/2004. AB végzés

1747

194/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a mezõõrök és hegyõrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés
c) pontja „valamint kóbor macska és póráz nélküli kóbor kutya elpusztítása” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó a mezõõrök és hegyõrök szolgálati viszonyáról szóló
29/1998. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés c) pontja
„valamint kóbor macska és póráz nélküli kóbor kutya elpusztítása” szövegrésze
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Indítványában kifejtette, hogy a kifogásolt szövegrész sérti az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében biztosított tulajdonhoz való jogot, továbbá ellentétes a 70/A. § (1) bekezdésében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmával.
2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány benyújtását követõen a 8/2005. (II. 11.) FVM rendelet 1. §-a 2005. február 19. napjával az R.
8. §-ának (1) bekezdését úgy módosította, hogy a hatályos rendelkezés az indítványozó által sérelmezett szövegrészt nem tartalmazza.
3. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint hatályban nem lévõ jogszabály alkotmányellenességének vizsgálatára csak kivételesen, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-ának (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi
panasz alapján kerülhet sor. Az indítvány nem az Abtv. 38. § (1) bekezdése vagy
48. §-a szerinti kérelem. Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak
közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozat 31. § a) pontja értelmében az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtása után a vizsgálat alá vont jogszabály hatályát
vesztette és ezzel az indítvány tárgytalanná vált. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az R. 8. § (1) bekezdés c) pontja „valamint kóbor macska és póráz
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nélküli kóbor kutya elpusztítása” szövegrésze alkotmányellenességének utólagos
vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. május 9.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

221/B/2004. AB végzés
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221/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabályok alkotmányellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
1. Az Alkotmánybíróság az „Ipari Park” címrõl szóló 185/1996.
(XII. 11.) Korm. rendelet, valamint az „Ipari Park” cím elnyerését
szolgáló pályázati rendszer mûködtetésérõl szóló 19/1997.
(V. 14.) IKIM rendelet alkotmányellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló indítvány alapján indult eljárást
megszünteti.
2. Az Alkotmánybíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság
3.P.86.439/2003. számú eljárásában az „Ipari Park” címrõl szóló
185/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint az „Ipari Park” cím
elnyerését szolgáló pályázati rendszer mûködtetésérõl szóló
19/1997. (V. 14.) IKIM rendelet alkalmazhatóságának a kizárására
irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS
1. Az Alkotmánybírósághoz indítványt terjesztettek elõ az „Ipari Park” címrõl
szóló 185/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az „Ipari Park” cím elnyerését szolgáló pályázati rendszer mûködtetésérõl
szóló 19/1997. (V. 14.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R.) alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére vonatkozóan.
Az indítványozó szerint a támadott rendeletek sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdésén alapuló jogbiztonság elvét. Az indítványozó az alkotmányellenesség
megállapítására irányuló kérelmében a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényre
(a továbbiakban: Jat.), a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvényre (a továbbiakban: Ttv.), valamint a jogszabályszerkesztésrõl szóló
12/1987. (XII. 29.) IM rendeletre (a továbbiakban: IM rendelet) hivatkozott. Állítása szerint a „szabályozás nem lehet párhuzamos vagy indokolatlanul többszintû,
ezért a támadott rendeletek ellentétesek Jat. 1. § (2) bekezdésében és 18. § (3) bekezdésében foglaltakkal. Ezen túlmenõen azt is állította, hogy a Kormány nem kapott felhatalmazást az „Ipari Parkokra” vonatkozó jogszabály megalkotására,
„amit bizonyít a hivatkozott kormányrendelet »bevezetõ része« is”, hiszen a
Korm. rendelet alkotására vonatkozó felhatalmazást az IM rendelet 4. § (1) bekez-
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dése szerint fel kellett volna tüntetni. A Ttv. 22. § (3) bekezdésére hivatkozással
nem tartotta továbbá lehetségesnek azt, hogy „Ipari Park”-ot mind miniszteri,
mind önkormányzati döntéssel hozzanak létre.
Indítványával kapcsolatban kérte továbbá a kifogásolt rendeletek alkalmazhatóságának a kizárását a Pesti Központi Kerületi Bíróság – folyamatban lévõ –
3.P.86.439/2003. számú eljárásában.
2. Az indítványozó által vizsgálni kért rendeleteket az „Ipari Park” címrõl és az
ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése – 2005. szeptember 21-ei idõponttal – hatályon
kívül helyezte.
Az Alkotmánybíróság már több határozatában, összefoglalóan a 7/1994.
(II. 18.) AB határozatában (ABH 1994, 68, 69.) rámutatott arra, hogy hatáskörébe
fõszabályként csak hatályos jogszabályok utólagos vizsgálata tartozik. Az Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett jogszabályt csak az Alkotmánybíróságról
szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés, vagy a törvény 48. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén, vagyis csak kivételesen vizsgálja. Az indítvány nem bírói kezdeményezés, nem alkotmányjogi panasz, ezért az indítvány érdemi vizsgálatára nem kerülhetett sor és
így a hatályon kívül helyezett rendeletekkel összefüggõ eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § a) pontja értelmében az
Alkotmánybíróság megszüntette.
3. Az Alkotmánybíróság továbbá megállapította, hogy az Abtv. 1. §-a értelmében nincs hatásköre a vizsgált rendeletek alkalmazhatóságának folyamatban lévõ
bírósági eljárásban történõ kizárására; ilyen hatáskört az Alkotmánybíróságnak
egyéb törvényi rendelkezések sem biztosítanak. Ezért az Alkotmánybíróság az erre vonatkozó indítványt az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak
közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozat 29. § b) pontja alapján visszautasította.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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475/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az iskolatej programról szóló 51/2004.
(IV. 24.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó az iskolatej programról szóló 51/2004. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésének alkotmányellenesség miatti megsemmisítése tárgyában terjesztett elõ indítványt. Álláspontja szerint az R. támadott
rendelkezése azáltal, hogy az iskolatej programból kizárja az óvodába járó gyermekeket, ellentétes a Bizottság 2000. december 11-i az iskolai tanulók tejjel és
egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésével. Ezáltal sérti a
Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a
Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság,
a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi XXX. törvény 1. és 3. §-ait, a törvénnyel való ellentéte miatt
pedig az Alkotmány 37. § (3) bekezdését.
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2. Az indítvány beadását követõen a támadott jogszabályt az iskolatej program
támogatásáról szóló 127/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.
Az Alkotmánybíróság fõszabályként csak hatályban levõ jogszabály, illetve állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányosságát vizsgálja, kivéve az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés, valamint 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz esetét. Az indítvány azonban nem tartozik ezen esetek körébe.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint, ha az indítványban megjelölt
jogszabály hatályát veszti, de az új jogszabály a sérelmezett rendelkezést szó szerint, illetve azonos „rendelkezési környezetben” változatlanul tartalmazza, az Alkotmánybíróság a hatályos rendelkezés tekintetében lefolytatja a vizsgálatot
(137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456, 457.; 163/B/1991. AB határozat,
ABH 1993, 544, 545.; 1425/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 844, 845.). A jelen
esetben azonban a hatályban lévõ jogszabály az indítványozó által támadott rendelkezést nem tartalmazza; a 2005. évi iskolatej program tavaszi idõszakának szabályozásáról szóló 171/2004. (XII. 23.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a
program kiterjed az óvodai nevelésben részesülõ gyerekekre is.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. §-ának a) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. május 23.
Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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600/H/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata
Képviselõ-testületének a IV. Kerületi Önkormányzat intézményei
és a Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetésérõl és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2004. (III. 10.) számú rendelete 13. §
(16) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatalának vezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ) indítványt terjesztett elõ az Alkotmánybírósághoz a Budapest IV. ker.
Újpest Önkormányzata Képviselõ-testületének a IV. Kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetésérõl és a végrehajtás
szabályairól szóló 4/2004. (III. 10.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 13. §
(16) bekezdése alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és annak megsemmisítésére.
A hivatalvezetõ álláspontja szerint az Ör. kifogásolt rendelkezése sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglaltakat, így a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 98. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva törvényességi észrevétellel fordult Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-testületéhez, melyben felhívta a képviselõ-testületet az általa kifogásolt jogsértés megszüntetésére. Mivel Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-testülete nem értett egyet a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és nem módosította az Ör. rendelkezését, a hivatalvezetõ az Ötv. 99. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva
az Alkotmánybírósághoz fordult.
Az Ör. 13. § (16) bekezdésének kifogásolt rendelkezése szerint „[a]z intézményi költségvetési összegek személyi juttatásai, valamint a munkáltatót terhelõ járulékok elõirányzatai 2004. április 1.–december 31-ig terjedõ idõszakra a tábla
szerinti besorolási bérre számított 6%-nyi Újpest pótlék összeget, valamint annak
járulék vonzatát tartalmazzák.” A hivatalvezetõ az indítványában az alábbiakra
mutatott rá: „[a] közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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(a továbbiakban: Kjt.) 69. §-a szerint az e törvényben megállapított feltételek mellett a közalkalmazott a 70–75. § szerinti illetménypótlékra jogosult. A Kjt.
70–74. §-ai által megállapított pótlékok mellett a Kjt. 75. §-a felhatalmazást ad a
miniszternek, hogy a fenti rendelkezéseken túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, illetve kollektív szerzõdésben
is lehetõség van arra, hogy a jogszabályban megállapított mértéknél magasabb
pótlék megállapítására kerülhessen sor. Ugyanakkor ilyen felhatalmazást a törvény az önkormányzat részére nem ad. A Kjt. 2. §-a határozza meg azokat a szabályokat, melyek a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozhatnak, így a jogszabályhely értelmében a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ kérdéseket törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendelet, kollektív szerzõdés és közalkalmazotti szabályzat rendezi. Így e tárgykörben sem önkormányzati rendeletet, sem határozatot
nem hozhat jogszerûen a képviselõ-testület. Ezt támasztja alá az Ötv. 1. § (3) bekezdése, illetõleg 16. § (1) bekezdése is.”
A hivatalvezetõ álláspontja szerint „[f]entiekbõl következik tehát, hogy a képviselõ-testület – miután magasabb szinten szabályozott viszonyról van szó – kizárólag feladat- és hatáskörében, illetõleg törvényi felhatalmazás alapján, csak a törvény keretei között hozhatja meg döntését. Jelen esetben azonban a Képviselõ-testület hatáskör hiányában, törvényi felhatalmazás nélkül, hatáskörén túlterjeszkedve, más jogalkotó szervek hatáskörét elvonva hozta meg az Újpest pótlék bevezetésére vonatkozó döntését”.
A hivatalvezetõ mindezekre tekintettel kérte az Alkotmánybíróságtól az Ör. kifogásolt rendelkezésének „felülvizsgálatát és megsemmisítését, tekintettel arra,
hogy a rendelkezés sérti a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében foglaltakat.”
2. A hivatalvezetõ a 2005. július 12-én kelt, az Alkotmánybírósághoz intézett
beadványában az indítványát – mivel álláspontja szerint az okafogyottá vált –
visszavonta. „[Az Ör.] a költségvetési év végével, 2004. december 31-ével hatályát veszette. A 2004-ben történt törvénysértés megállapításának már nem lehetnek munkajogi következményei olyformán, hogy a munkaadó visszakövetelje a
jogalapját vesztett, a rendelet alapján 2004-ben kifizetett pótlékot. A 2005. évi
költségvetésrõl szóló 1/2005. (III. 03.) számú önkormányzati rendelet pedig már
nem tartalmaz a közalkalmazottak számára meg nem engedett kerületi pótlékot,
így az Alkotmánybíróság döntésének Újpest Önkormányzata vonatkozásában
megszûnt az elvi, jövõre vonatkozó jelentõsége.”
Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
20. §-a értelmében az arra jogosult indítványa alapján jár el. Mivel az indítványozó
az indítványát visszavonta, ezért az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerke-
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zetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § d) pontja szerint az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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621/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001.
(VII. 18.) KöM rendelet l. sz. mellékletének B) kiegészítõ listájában
0202 kódszám alatt szereplõ szövegrész alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (a továbbiakban: R1.) l. sz. mellékletének B) kiegészítõ listájában 0202 kódszám alatt szereplõ szövegrész megsemmisítését kérte az Alkotmány 9. §-ának
(2) bekezdésére hivatkozva. Álláspontja szerint az R1. támadott szövegrésze ellentétben áll az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003.
(VI. 27.) FVM rendelettel, amely már az Európai Unió szabályainak megfelelõ
rendelkezéseket tartalmaz. Az indítványozó kifejtette, hogy a támadott szabályok
„a magyar vállalkozások versenyképességét, jogos érdekeit sértik, súlyosan veszélyeztetik az EU-s tagállamok más piaci szereplõivel szemben”.
Az indítvány benyújtását követõen a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001.
(VII. 18.) KöM rendelet módosításáról szóló 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet
3. §-a 2005. január 1-jétõl hatályon kívül helyezte az R1. l. sz. mellékletének
B) kiegészítõ listáját, amely az indítványozó által támadott szövegrészt tartalmazta.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint fõszabályként csak hatályos
jogszabály tekintetében végez utólagos normakontrollt. A hatályon kívül helyezett jogszabályok alkotmányellenességét az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
évi XXXII. törvény 38. §-a alapján bírói kezdeményezés vagy a 48. §-a alapján
alkotmányjogi panasz esetében vizsgálja. Az indítvány nem tartozik ezek körébe, ezért az Alkotmánybíróság az eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes
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ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. §-ának a) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. július 4.
Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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786/H/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére, valamint mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta a
következõ

végzést:
1. Az Alkotmánybíróság Debrecen Megyei Jogú Város Közgyûlésének a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló
7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelete 3. § (1), (2), (3), (4), (7) és
(8) bekezdése, valamint annak melléklete alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában indult eljárást megszünteti.
2. Az Alkotmánybíróság a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában indult eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ) törvényességi ellenõrzést követõen fordult az Alkotmánybírósághoz és
indítványozta Debrecen Megyei Jogú Város Közgyûlése (a továbbiakban: Közgyûlés) a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.)
Kr. számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1), (2), (3), (4), (7) és (8) bekezdésének, valamint mellékletének a megsemmisítését. Álláspontja szerint az Ör. támadott rendelkezései az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
vonatkozó elõírásaival ellentétesen szabályozzák a víz- és csatornadíj meghatározását, közzétételét, illetve konkrétan megállapítják egyes fogyasztók számára a
szolgáltatónak fizetendõ – áfával terhelt – díjat. Az indítványát a hivatalvezetõ az
Alkotmány 43. § (2) és 2. § (1) bekezdésének sérelmére alapozta. Azzal pedig,
hogy az Ör. nem rögzíti „a szolgáltatásokért kérhetõ legmagasabb árat (a hatósági
árat)” a Közgyûlés jogalkotó mulasztást követett el, ezért a hivatalvezetõ az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 49. §-ának (1) bekezdésére hivatkozással arra kérte az Alkotmánybíróságot, hogy kötelezze a jogalkotót jogalkotási kötelezettségének teljesítésére. A hivatalvezetõ a Közgyûléshez törvényességi
felhívással fordult a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
99. §-ának (1) bekezdése alapján, észrevételeivel azonban a Közgyûlés nem értett
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egyet. Ezt követõen nyújtotta be a hivatalvezetõ indítványát az Alkotmánybírósághoz.
A hivatalvezetõ 2005. július 6-án kelt levelében a támadott szabályozás módosítására hivatkozással az indítványát visszavonta. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló,
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat
31. §-ának d) pontja alapján mind a támadott rendelkezések alkotmányellenessége, mind a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítása tárgyában az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. október 10.
Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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799/D/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet alkotmányellenességének utólagos vizsgálata és alkotmányjogi panasz alapján indult eljárásban meghozta a következõ

végzést:
1. Az Alkotmánybíróság Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzatának az állattartásról szóló 1/2001. (II. 1.) Ök. rendelete
ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
2. Az Alkotmánybíróság Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzatának az állattartásról szóló 1/2001. (II. 1.) Ök. rendelete
alkotmányellenessége utólagos megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.
3. Az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. §-ában megjelölt „helyi közügy” értelmezésére
irányuló indítványi kérelmet visszautasítja.

INDOKOLÁS
Az indítványozó 2004. július 24-én kelt indítványát alkotmányjogi panaszként
nyújtotta be a Fõvárosi Bíróság 1.K.30.258/2004/8. sz. ítéletével szemben. Ebben
azt fejtette ki, hogy az általa képviselt peres félnek a bíróság elõtti eljárásban „különösen fontos érdeke fûzõdik ahhoz, hogy ügyében a normát ne alkalmazzák”.
Egyúttal kérte, hogy „az Alkotmánybíróság a támadott jogszabály alkotmányellenességét a konkrét ügyben visszamenõleges hatállyal való alkalmazással mondja
ki”. Indítványában azonban nem jelölte meg, hogy a Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzatának az állattartásról szóló 1/2001. (II. 1.) Ök. rendelete
(a továbbiakban: Ör.) mely rendelkezései tekintetében kéri az alkotmányellenesség kimondását, és hogy az Alkotmány mely rendelkezésének megsértése megállapítását kéri. 2004. november 1-jén kelt indítványkiegészítésében az indítványozó azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság tegye vizsgálat tárgyává a helyi közügy fogalmát az ebtartás vonatkozásában. Álláspontja szerint ugyanis a helyi önkormányzatoknak nem lehet szabályozási jogkörük a magántulajdonra nézve.
Az Alkotmánybíróság az indítványozót felhívta arra, hogy jelölje meg, hogy az
Ör. mely rendelkezései alkotmányellenessége megállapítását kéri alkotmányjogi
panasz alapján folyó eljárásban, és hogy az Alkotmány mely rendelkezéseibe üt-
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közés alapján. Az indítványozó válaszában az Ör. „mindazon rendelkezéseit” kérte megsemmisíteni, amelyek az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését sértik. Fenntartotta továbbá azon korábbi indítványi kérelmét, hogy az Alkotmánybíróság „vizsgálja felül” azt az álláspontját, mely szerint az ebtartás és ebtenyésztés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) értelmében
vett helyi közügynek minõsül.
Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy az Ör.-t 2004. július
1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 31/2004. (VI. 30.) rendelete (a továbbiakban: új Ör.). Már hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányossági vizsgálatára csak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés, valamint a 48. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz alapján van lehetõség.
Az indítványozó indítványát részben mint alkotmányjogi panaszt nyújtotta be.
Az Abtv. 48. §-a alapján alkotmányjogi panasszal az fordulhat az Alkotmánybírósághoz, akinek jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán
következett be, és egyéb jogorvoslati lehetõségeit kimerítette, illetve más jogorvoslati lehetõség nincs számára biztosítva. Az Abtv. 22. § (2) bekezdése értelmében az indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése mellett határozott
kérelmet kell tartalmaznia. Az indítványozó nem jelölte meg indítványában, hogy
az Ör. mely, az indítvány alapjául szolgáló ügyben alkalmazott rendelkezései alkotmányosságának vizsgálatát kérte, s ennek az Alkotmánybíróság felhívására
sem tett eleget. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt ezen részében az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozata (a továbbiakban:
Ügyrend) 29. § d) pontja alapján visszautasította.
Az indítványozó kérte az Ör. „mindazon rendelkezéseinek” alkotmányossági
vizsgálatát és megsemmisítését, amely ellentétes lehet az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésével. Az Alkotmánybíróság felhívására az indítványozó újból hiányosan adta be indítványát, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt ezen részében is
az Ügyrend 29. § d) pontja alapján visszautasította.
Ezzel kapcsolatban utal arra is az Alkotmánybíróság, hogy az Ör.-nek az indítvány alapjául szolgáló peres ügyben nem alkalmazott rendelkezései tekintetében
az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre az Abtv. 48. § (1) bekezdése szerinti eljárást lefolytatni, hanem azok csak utólagos normakontroll keretében lennének elbírálhatók. Az Ör. azonban már az indítvány benyújtásakor hatályát vesztette, és
az indítványozó nem terjesztette ki indítványát az új Ör.-re, így az Alkotmánybíróság érdemi eljárásának ezért sem lehet helye.
Az indítványozó indítványkiegészítésében azon indítványi kérelmét fejtette ki
részletesen, miszerint kéri az Ötv. szerinti helyi közügy fogalmának olyan értel-
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mezését, véleménye szerint ugyanis az ebtartás és ebtenyésztés – lévén, hogy azok
folytatása magánterületen történik – nem vonható a helyi közügy fogalmi körébe.
Az Alkotmánybíróság hatáskörébe az Abtv. 1. §-a alapján jogszabály vagy állami
irányítás egyéb jogi eszköze tekintetében azok alkotmányellenességének vagy
nemzetközi szerzõdésbe ütközésének vizsgálata tartozik, illetve az Alkotmánybíróságnak kizárólag az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezésére van hatásköre.
Az Abtv. és más jogszabály alapján tehát az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre az Ötv. egyes rendelkezéseinek értelmezésére. Ezért az Alkotmánybíróság az
indítványt ebben a részében az Ügyrend 29. § b) pontja alapján visszautasította.
Budapest, 2005. február 22.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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974/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeleti szabályozás alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Nagygeresd Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a telekadóról szóló 10/2003. (VI. 30.) számú
rendeletének 4. §-a alkotmányellenessége megállapítására és
megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó kérelemmel fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben kérte
Nagygeresd Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a telekadóról szóló
10/2003. (VI. 30.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. 4. §-ának rendelkezése ellentétes az Alkotmány 70/A. §-ának és
70/I. §-ának rendelkezéseivel. Az Ör. 4. §-ának az indítvány benyújtásakor hatályos szövege szerint:
„Mentes a telekadó alól a hatályos adójogszabályokban meghatározottakon túl:
– a magánszemély tulajdonában álló telek, illetve építményhez tartozó telkek
esetén telekrész, ha az adóalany Nagygeresd község állandó lakosa.”
Az alkotmánybírósági eljárás alatt Nagygeresd Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 11/2004. (VI. 15.) számú rendeletével (a továbbiakban: Örm.)
2005. január 1-jével módosította az Ör. 4. §-át. Az Örm. alapján az Ör. 4. §-ának
hatályos szövege: „Mentességre a Htv. 13. §-ban foglaltak az irányadóak.” Az
Örm. az indítvánnyal támadott rendelkezést az új szabályozás megállapításával
hatályon kívül helyezte és az önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglalt adómentességen túl további adómentességet nem állapított meg.
Ezzel az indítvány okafogyottá vált. Ezért az Alkotmánybíróság az Ör. 4. §-a
alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárást az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egysé-

974/B/2004. AB végzés

1764

ges szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § e) pontja alapján megszüntette.
Budapest, 2005. július 5.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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987/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezés alkotmányosságának utólagos
vizsgálata iránt benyújtott indítvány alapján meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
17. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálja felül
724/B/1998. AB határozatát (ABH 2000, 918.) (a továbbiakban: Abh.) és állapítsa
meg a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 17. § (3) bekezdése
alkotmányellenességét. Álláspontja szerint az Abh.-t kezdeményezõ indítványozók nem hívták fel az Alkotmánybíróság figyelmét minden körülményre és szerinte a Korm.r. vitatott szabálya az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében szabályozott
jogegyenlõséget sértõ módon tesz különbséget a társasházban lakó és a családi
házban lakók között, mert a vízdíj megfizetéséért társasház esetén nem az egyes
családok, hanem a társasház közössége viseli a felelõsséget.
Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló,
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. §
c) pontja alapján az Alkotmánybíróság megszünteti az eljárást, ha az indítvány az
Alkotmánybíróság által már érdemben elbírált jogszabállyal azonos jogszabályi
rendelkezés felülvizsgálatára irányul és az indítványozó az Alkotmánynak ugyanarra a rendelkezésére, azonos alkotmányos összefüggésre hivatkozva kéri az alkotmánysértés megállapítását (,,ítélt dolog”).
Az indítvány elbírálása során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
Abh. állást foglalt az indítványozó által felvetett alkotmányossági kérdésben
(l.: indokolás III. 2. pont, ABH 2000, 922.), az indítvány tehát ítélt dologra irányul,
ezért az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. június 20.
Dr. Holló András s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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1045/E/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi

végzést:
Az Alkotmánybíróság Gyula Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 21/2002. (V. 31.) számú rendelete 7. §
(1)–(2) bekezdéseivel, valamint a 2. számú mellékletének második,
harmadik és negyedik mondatával összefüggésben elõterjesztett,
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
1. A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ) Gyula Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 21/2002. (V. 31.) számú
rendelettel (a továbbiakban: R.) összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványában kifejti, hogy az Alkotmánybíróság a 2/2004. (II. 12.) AB határozatában (Alkotmánybírósági ügyszáma: 1128/B/2001.) megsemmisítette az R.
7. § (1)–(2) bekezdéseit, valamint a 2. számú mellékletének második, harmadik és
negyedik mondatát. A hivatalvezetõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 98. § (2) bekezdésében biztosított törvényességi ellenõrzési jogkörében eljárva 2004. május 19-én észrevételt tett Gyula Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az R. felülvizsgálatára, mert az önkormányzat az R. megsemmisített rendelkezéseit az Alkotmánybíróság döntését követõen nem alkotta meg.
A hivatalvezetõ a mulasztás megszüntetésének végsõ határidejét 2004. szeptember 30. napjában határozta meg. A képviselõ-testület a 2004. október 25-én megtartott ülésén sem alkotta meg rendeletét, hanem ennek idõpontját egy általa kiírt
közbeszerzési eljárás befejezésének idõpontjától tette függõvé. Az indítványozó
álláspontja szerint mindezek által sérül az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogbiztonság elve, valamint az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése.
Az indítványozó 2005. július 26-án kelt beadványában indítványát visszavonta,
arra tekintettel, hogy Gyula Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2005. június
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27-ei ülésén a hatályos Korm. rendeletnek megfelelõen kiegészítette az R.-t a közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezésekkel.
2. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a alapján az
Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Az indítvány visszavonására tekintettel az Alkotmánybíróság – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. határozata 31. § d) pontja alapján – az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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1070/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati rendelet alkotmányellenességének
utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság Budapest Kõbányai Önkormányzat Képviselõ-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirõl szóló 19/2000. (IV. 18.) számú rendelete
14/A. § (9) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást visszautasítja.

INDOKOLÁS
1. Az indítványozó 2004. november 12-én benyújtott indítványában Budapest
Kõbányai Önkormányzat Képviselõ-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérbeadásának feltételeirõl szóló 19/2000. (IV. 18.) számú rendelete
(a továbbiakban: Ör.) 14/A. § (9) bekezdése a) pontja alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az Ör 14/A. §-a a szociális, jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történõ pályázati feltételeket határozza meg. A támadott rendelkezése szerint pályázat alapján
nem adható bérbe lakás annak, aki a pályázat benyújtását megelõzõen 5 éven belül
birtokháborítással költözött bármilyen lakásba vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségbe. Az indítványozó szerint ez a rendelkezés sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, mert a jogszabály kihirdetését megelõzõ idõszakban tanúsított magatartáshoz fûz hátrányos jogkövetkezményt. Az indítványozó álláspontja szerint az
Ör. 14/A. § (9) bekezdés a) pontja sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését is,
mert ütközik Budapest Fõváros Önkormányzata Közgyûlésének a fõvárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában álló lakások bérbeadása során érvényesítendõ
szociális, jövedelmi, vagyoni feltételekrõl szóló 35/1993. (XI. 15.) Fõv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kgy.r.) rendelkezéseivel. A Kgy.r.-ben kizáró feltételként
nem szerepel az 5 éven belüli birtokháborítással történõ költözés, ezért ilyen feltételt az Ör. sem állapíthat meg. Az indítványozó hivatkozik a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésére, valamint 86. §-ára is. Az indítványozó
az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjával is ellentétesnek tartja az Ör. megjelölt rendelkezését. Úgy véli, hogy a kifogásolt rendelkezés elsõsorban a roma la-
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kosság számára diszkriminációt jelent, emiatt az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése
is sérül.
2. Az Alkotmánybíróság tájékoztatta az indítványozót arról, hogy az Ör. támadott rendelkezése már nem hatályos. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet a
Budapest Kõbányai Önkormányzat Képviselõ-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirõl szóló 25/2004. (V. 20.) számú
rendelete, amely a lakás bérbeadása szociális bérletre jogosultaknak, pályázat útján cím alatt rendelkezik az önkormányzati lakások bérbeadása során érvényesítendõ szociális, jövedelmi és vagyoni feltételekrõl. E feltételek között nem szerepel az indítványban kifogásolt rendelkezés. Ezért az Alkotmánybíróság felhívta az
indítványozót, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 15 napon belül nyilatkozzon arról, hogy az indítványát fenntartja-e. Az indítványozó a felhívásra nem válaszolt.
Az Alkotmánybíróság – az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz kivételével – az eljárás idõpontjában hatályos jogszabályok alkotmányosságát vizsgálja. Tekintettel arra, hogy az indítvány nem tartozik ezek
körébe, és a megsemmisíteni kért jogszabály az indítvány benyújtását megelõzõen
már hatályát vesztette, az Alkotmánybíróság az eljárást, az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 29. § f) pontja alapján visszautasította.
Budapest, 2005. március 29.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
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1216/B/2004. AB végzés
Az Alkotmánybíróság országgyûlési határozat alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában meghozta
a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az európai alkotmány létrehozásáról szóló
szerzõdés megerõsítésérõl szóló 133/2004. (XII. 23.) OGY határozat alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó indítványában a H/12631. számú országgyûlési határozat [az
indítvány benyújtását követõen 133/2004. (XII. 23.) OGY határozat számon kihirdetett, a továbbiakban: OGYh.] alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, mivel álláspontja szerint az sérti az
Alkotmány 28/C. § (3) bekezdését. Az indítványozó társadalmi szervezet
2003-ban aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) azzal, hogy országos ügydöntõ népszavazást
kíván kezdeményezni az Európai Unió alkotmányának (a továbbiakban: ASZ) létrehozásáról szóló nemzetközi szerzõdés „Magyar Köztársaságra vonatkozó, kötelezõ érvényû hatályának” elismerése kérdésében. Az OVB 122/2003. (X. 27.)
OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.) az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta. Az indítványozó az OVBh.-val szemben kifogást nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, amely 58/2004. (XII. 14.) határozatával (a továbbiakban: Abh.)
megsemmisítette az OVBh.-t és az OVB-t új eljárásra utasította. Az Abh.-ban az
Alkotmánybíróság – többek között – kimondta: „[a] Magyar Köztársaság alkotmányos rendje szerint tehát lehetséges népszavazás tartása arról a kérdésrõl, hogy az
Országgyûlés megerõsítsen-e valamely nemzetközi szerzõdést – így az ASZ-t –
vagy sem.” (ABH 2004, I. kötet, 822, 828.)
Az indítványozó álláspontja szerint „megállapítható: az [OVB az OVBh.-t] elõkészítõ eljárása során tévesen végezte a jogértelmezést és ezzel indokolatlanul
késleltette a népszuverenitás közvetlen kifejezésének lehetõségét.” Az indítványozó kifejtette továbbá, hogy az Abh.-ban „megfogalmazott, fenti jogértelmezés
megismerhetõ volt az országgyûlési képviselõk számára, különösen azért, mert er-
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rõl december 18-án elektronikus levélben személy szerint tájékoztattam a t. Ház
minden tagját. [...] Az Alkotmánybíróság 52/1997. (X. 14.) számú alkotmányértelmezés céljából hozott határozata leszögezi, hogy népszuverenitás közvetlen hatalomgyakorlását a maga teljességében a kötelezõen elrendelendõ népszavazás valósítja meg. A népszavazásban érintett szervek (köztük a kormány, az országgyûlés és a köztársasági elnök) köteles tartózkodni minden olyan döntéstõl vagy mulasztástól, amely befolyásolná és meghiúsítaná a független és közvetlen hatalomgyakorlás megvalósítását, és kötelesek más szerveket is távol tartani ettõl. Az Alkotmánybíróság határozata továbbá egyértelmûen kimondja, hogy kötelezõ ügydöntõ népszavazási kezdeményezés automatikusan a képviseleti szerv fölé helyezi
a közvetlen hatalomgyakorlást, tehát az országgyûlés és a népszavazásban érintett
szervek végrehajtói szerepbe kerülnek, és egyben kötelezettségükké válik az, hogy
a közvetlen hatalomgyakorlás eljárását ne fenyegesse senki, egészen az eredményes népszavazásig. A fentiek alapján – álláspontom szerint – megállapítható: az
Alkotmánybíróság határozata azt jelenti, hogy folyamatban van egy ügydöntõ országos népszavazásra vonatkozó jogszerû aláírásgyûjtés engedélyezési eljárás az
EU Alkotmány ratifikálásával kapcsolatban, aminek eredménye az Alkotmány
28/C. § (3) bekezdés szerint az országgyûlésre kötelezõ érvényû. (»Ha az országos
népszavazást el kell rendelni, az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az
Országgyûlésre kötelezõ.«), vagyis a Magyar Országgyûlés H/12631 sz. határozatával megsértette az Alkotmány 28/C. § (3) bekezdését.”

II.
Az Alkotmánybíróság elõször azt vizsgálta, hogy az OGYh. alkotmányosságának felülvizsgálatára van-e hatásköre.
Az Alkotmánybíróság már az 52/1993. (X. 7.) AB végzésében kifejtette: „Az
Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság felülvizsgálja
a jogszabályok alkotmányosságát, illetõleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt
feladatokat. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: ABtv.) 1. § b) pontja alapján az Alkotmánybíróság hatásköre jogszabály,
valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára terjed ki.
Az állam szerveinek jogalkotó hatáskörét átfogóan az Alkotmány és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) szabályozza. A Jat. határozza meg azt is, hogy az állami szervek aktusai közül melyek minõsülnek jogszabálynak és melyek azok, amelyek az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartoznak. Önmagában véve azonban az, hogy valamely aktust olyan elnevezés alatt
bocsátanak ki, amelyet a Jat. a jogszabályok vagy az állami irányítás egyéb jogi
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eszközei megjelölésére használ, még nem szükségképpen alapozza meg az adott
aktus felülvizsgálatára nézve az Alkotmánybíróság hatáskörét. A hatáskör vizsgálatánál nem az aktus elnevezése, hanem a benne foglalt rendelkezések jogi jellege
az irányadó.
Az Alkotmány és a Jat. rendelkezései alapján az Országgyûlés határozata nem
tekinthetõ jogszabálynak. A Jat. 46. § (1) bekezdése értelmében az Országgyûlés
határozatban szabályozza az általa irányított szervek feladatait, a saját mûködését
és állapítja meg a feladatkörébe tartozó terveket. A 46. § (2) bekezdése szerint e
rendelkezés nem érinti az Országgyûlés egyedi határozat meghozatalára vonatkozó jogát.
E törvényi szabályoknak megfelelõen tehát nem minden országgyûlési határozat tartozik az állami irányítás egyéb jogi eszközei körébe, csak azok, amelyek a
46. § (1) bekezdésében foglalt tartalommal bírnak. A 46. § (2) bekezdése kifejezetten kizárja az állami irányítás egyéb jogi eszközei körébõl a parlament egyedi határozatait.” (ABH 1993, 407–408.)
Az Alkotmánybíróság vizsgálata során megállapította, hogy az OGYh. nem tekinthetõ a Jat. 46. § (1) bekezdésében meghatározott, állami irányítás egyéb jogi
eszköze körébe tartozó normatív határozatnak, hanem az a Jat. 46. § (2) bekezdésében meghatározott, egyedi országgyûlési határozat. Az OGYh.-ban ugyanis az
Országgyûlés nem az általa irányított szerv feladatát határozza meg, nem a saját
mûködését szabályozza és nem is a feladatkörébe tartozó tervet állapít meg, hanem
egy konkrét nemzetközi szerzõdés megerõsítésérõl dönt, valamint a nemzetközi
kötelezettségvállaláshoz szükséges egyéb eljárási cselekményekrõl rendelkezik.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a 133/2004.
(XII. 23.) OGY határozat alkotmányellenességének vizsgálatára nincs hatásköre,
így az indítványt – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 29. § b) pontjára tekintettel – érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.
Budapest, 2005. december 12.
Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,
elõadó alkotmánybíró
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22/B/2005. AB végzés
Az Alkotmánybíróság állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tárgyában meghozta a következõ

végzést:
Az Alkotmánybíróság az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzõ Hivatal Környezetvédelmi felülvizsgálat áfa minõsítése 2004-tõl címû
2004/24. számú állásfoglalása alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS
Az indítványozó a Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) által
végzett – a gépjármûvekre kiterjedõ – környezetvédelmi felülvizsgálat áfamentességével összefüggésben fordult az Alkotmánybírósághoz. A 91/2004. (VI. 29.) GKM
rendelet 2004. július 1. napjával kettéválasztotta a környezetvédelmi vizsgálatot,
mely szerint maga a vizsgálat áfaköteles tevékenység, míg a hatósági bizonyítvány
kiállítása áfamentes. 2004 elsõ félévében azonban jogszabály nem rendezte a fenti
kérdést, így az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzõ Hivatal Környezetvédelmi felülvizsgálat áfa minõsítése 2004-tõl címen, 2004/24. számon állásfoglalást (a továbbiakban: APEH állásfoglalás) bocsátott ki, melyben iránymutatást adott a tárgyalt tevékenység áfavonzatait illetõen. Az APEH állásfoglalás szerint, amennyiben vállalkozások járnak el a Felügyelet nevében, és õk végzik a környezetvédelmi vizsgálatot, az ezért beszedett díjnak azon része, mely a vállalkozásoknál marad áfaköteles. Ennek indoka, hogy a közhatalmi tevékenység áfamentes, így a Felügyelet
tevékenysége is, ellenben a vállalkozók tevékenysége áfaköteles, ugyanakkor az
átvállalt közhatalmi tevékenység mértékéig adómentes. A 2004. év elsõ félévében
tehát csak az APEH állásfoglalás szabályozta a kérdést, az is csak a második negyedévtõl, ami bizonytalanságot okozott és nem alakult ki egységes gyakorlat a
környezetvédelmi vizsgáztatás áfatartalmát illetõen. Az indítványozó kéri egyrészt annak megállapítását, hogy a sérelmezett APEH állásfoglalás alkotmánysértõ, másrészt kéri annak kimondását, hogy ahhoz joghatás nem fûzõdik. Az állásfoglalás ugyanis normaként mûködött, holott nem minõsül állami irányítás egyéb
jogi eszközének, illetve a normavilágosság elvét – végsõ soron a jogállamiság elvébõl levezetett jogbiztonság elvét – is sértette.
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Az indítványozó 2005. március 22-én kelt beadványában indítványát visszavonta és az eljárás megszüntetését kérte, arra tekintettel, hogy idõközben a hatáskörrel rendelkezõ jogalkotó és jogalkalmazó szervek, valamint az érdekelt szervezetek egyeztetést folytattak, melynek eredményeként egységes álláspontra jutottak. A támadott állásfoglalást hatályon kívül helyezték, így indítványuk okafogyottá vált.
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 20. §-a alapján az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el. Az indítvány visszavonására tekintettel az Alkotmánybíróság – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. határozata 31. § d) pontja alapján – az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. július 12.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró
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94/H/2005. AB végzés
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeletek törvény- és alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány alapján meghozta a következõ

végzést:
1. Az Alkotmánybíróság az Érd Város Képviselõ-testületének az
önkormányzati tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz és a
biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló
6/1994. (II. 25.) számú rendelete törvény- és alkotmányellenességének megállapítására, valamint megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.
2. Az Alkotmánybíróság Százhalombatta Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének az önkormányzati közös tulajdonú vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a biztosított csatornaszolgáltatásért fizetendõ díjakról szóló 16/1996. (VI. 12.) Ör. sz. rendelete törvény- és alkotmányellenességének megállapítására, valamint megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást
megszünteti.

INDOKOLÁS
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ)
törvényességi ellenõrzést követõen fordult az Alkotmánybírósághoz és indítványozta Érd Város Képviselõ-testületének az önkormányzati tulajdonú víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz és a biztosított csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 6/1994. (II. 25.) számú rendeletének, valamint Százhalombatta Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzati közös tulajdonú vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a biztosított csatornaszolgáltatásért fizetendõ díjakról szóló 16/1996. (VI. 12.) Ör. sz. rendeletének megsemmisítését. Álláspontja szerint a két önkormányzati rendelet az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvénnyel ellentétesen állapított meg eltérõ díjfizetési kötelezettséget a lakosságra és a „közületekre”. Emellett a két önkormányzati rendelet ezen
szabályozási módja az Alkotmány diszkrimináció tilalmát megfogalmazó
70/A. §-ával is ellentétes. A hivatalvezetõ mindkét önkormányzat képviselõ-testületéhez törvényességi felhívással fordult a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény 99. § (1) bekezdése alapján. Észrevételeit azonban mindkét képvi-
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selõ-testület elutasította. Ezt követõen nyújtotta be indítványát az Alkotmánybírósághoz.
A hivatalvezetõ 2005. március 2-án kelt levelében az indítványát visszavonta.
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. határozata 31. § d) pontja alapján az eljárást megszüntette.
Budapest, 2005. március 29.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró

