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A
adat-nyilvántartási kötelezettsége lõfegyver-kereskedõnek 1281
adatvédelem 396–397, 403–404, 423–424, 1284–1285, 1379–1380
adó (lásd még: általános forgalmi adó, helyi adók, jövedéki adó, személyi jövedelemadó, társasági adó)
– rendeltetése 1001
adóelkerülés elleni fellépés 843, 881–884
adókedvezmény lakáscélú hitelek után 1218
adólevonási jog 924, 1001
adómentesség
– építményadó alól 1552
– telekadó alól 1515
adózás rendje 843, 879, 889, 1353
adózási fegyelem 867
adózó rendelkezése szerinti felhasználása személyi jövedelemadónak 1080
agrártámogatás 1496
alapítvány
– adóból való támogatása 1082–1083
– jogutód nélküli megszûnése 777
alapjog
– korlátozásának alkotmányossága 401, 406, 419, 545, 551, 1076, 1379
– szabályozása törvényben és rendeletben 895–896, 897, 1076
alkalmazási tilalom alkotmányjogi panasz esetén 565, 567, 1323–1324
alkotmánybírósági
– eljárás felfüggesztése 1331
– hatáskör jogegységi határozat vizsgálatára 504
alkotmányellenesség jogkövetkezményei 269–270, 343–344, 526, 565, 673,
1329
alkotmányértelmezés 569, 576
alkotmányjogi panasz
– alkalmazási tilalma 565, 567, 1323–1324
– feltételei 323, 717, 933–934, 939, 976, 1004, 1035–1036, 1068, 1072–1073,
1213, 1228, 1249, 1253, 1401, 1499–1500
– jogintézménye 997
– mulasztásos alkotmánysértéssel kapcsolatban 900, 1325–1328
1
A kiemelt (kövér) oldalszámok – a határozat egészére jellemzõ tárgyszavak – a határozat elsõ oldalát jelölik,
a normál oldalszámok pedig a határozaton belüli oldalakat.

1786

Tárgymutató

alkotmányos büntetõjog 518, 525, 1025, 1143, 1341
azonnali végrehajtása adóhatározatnak 858, 864
Á
állam
– alapjogi jogképességének hiánya 37–38
– büntetõhatalma 517–518, 521–524
– egészségvédelmi kötelezettsége 549
– és egyház elválasztása 1241
– területi tagozódása 686–687
állami irányítás egyéb jogi eszközeinek köre 66–67, 137–138, 141, 200–201,
1478–1479
állami
– tulajdon 919, 920
– vállalat átalakulása 1346–1347
államigazgatási
– eljárás hatálya 1501–1502
– feladatok költségei 360, 362
állattartás 1415
általános forgalmi adó 197, 889, 923, 999, 1100
ártatlanság vélelme 786, 819–820, 935
ásványvíz általános forgalmi adója 1100
átalánydíj 1408
B
Balaton Területrendezési Terve 107
belterületbe vonás 704
béren kívüli juttatások közötti különbségtétel 338, 342
bérleti szerzõdés 952
bírói
– alkalmasság 1027, 1029–1031
– feljelentési kötelezettség 1087
– függetlenség 220, 222, 1028–1029
– hatalom jogszabály-értelmezése 512–513, 514, 526
– kezdeményezés mulasztás vizsgálatára 199–200
bírósághoz fordulás joga 184, 732, 863, 865, 1188
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bírósági
– letét 1540
– végrehajtás 740
bírság
– erdõgazdálkodási 1176
– építésügyi 675
– szabálysértési 1042
birtokháborítás 613, 620
bizonyítás
– büntetõeljárásban 1121–1122
– polgári eljárás során 1116–1120
biztonsági öv használata 1543
büntetõeljárás 175, 202, 504, 1070, 1085, 1112, 1287, 1296
bûnügyi költség 184–185

C, CS
cégnyilvántartás 902
családtervezés 544, 545–546
cserelakás 1413–1414
csoportképzés (mint a diszkrimináció vizsgálatának szempontja)
– adózás során 1106
– állattartók között 1416–1417
– béren kívüli juttatásban részesülõk között 339
– érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezettek között 1450
– érettségizõk között 304
– gazdasági társaságok tagjai és üzletrész-tulajdonosok között 1194
– gyermekek után járó kedvezmény tekintetében 1456
– köztisztviselõk között 1310–1311
– lakástulajdonos és bérlõ között 954
– munkajogi szabályok hatálya alapján 1358–1359
– pártok között 917–918
– szakértõk között 1119
– társadalmi szervezeteken belül 809
csõdeljárás 730, 752, 1146, 1182, 1215
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D
demokratikus legitimáció 377, 581
diszkrimináció (vizsgálata)
– adójóváírás és költségelszámolás kapcsolatában 1106
– adókedvezmények és adómentességek meghatározásánál 664
– állattartók között 1416–1417
– építményadó mértéke tekintetében 1423–1424
– felsõoktatási intézménybe jutás tekintetében 302–307
– gyermekelhelyezés esetén 961
– házasságból és házasságon kívül született gyermekek tekintetében
1454–1456
– hulladékkezelési közszolgáltatás esetén 1266–1267
– ikergyermeket nevelõk tekintetében 1172–1173
– illetménykiegészítés tekintetében 764–765
– jogi képviselõ kötelezõ igénybevétele tekintetében 1290
– kirendelt és felkért szakértõk között 1119–1120
– közszolgáltatási díjak tekintetében 1386, 1407–1408
– lakás tulajdonosa és bérlõje között 954
– – után fizetendõ helyi adó tekintetében 673
– munkavállalói érdekvédelmet és képviseletet ellátó szervezetek között
440–442
– nyugdíjak tekintetében 978–979
– pártok állami finanszírozása tekintetében 917–918
– szövetkezeti tagok között 774–775
– társadalmi szervek között 807–809, 887
– távbeszélõ-szolgáltatási díj tekintetében 1367
– tizenharmadik havi illetmény tekintetében 329, 337–340, 342
– útépítés lakossági támogatása tekintetében 1450
– ügyészséget érintõen 1305
– üzletrész-tulajdonosok tekintetében 1193–1194
– végrehajtási eljárás jogorvoslati rendszerében 746–747
– vezetõ köztisztviselõ tekintetében 1309–1310
doktori képzés 480–481
E
egészségbiztosítás 907
egészséghez való jog 549, 550, 1012, 1304
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egészségügyi önrendelkezési jog 542, 543, 547–548, 551
egyesbírói döntés 567, 1330
egyesülési jog 1403
egyetemi autonómia (lásd: felsõoktatási autonómia)
egyházak
– ingatlantulajdona 1108, 1243
– támogatása 1234
elbirtoklás 1058
eljárási garanciák (lásd: jogbiztonság és eljárási garanciák)
elõzetes normakontroll nemzetközi szerzõdést tartalmazó törvény tekintetében 85–87
emberi méltósághoz való jog 395–396, 400, 401–402, 405, 406, 542, 544, 569,
577, 928, 1039, 1174–1175, 1545
erdõgazdálkodási bírság 1176
érettségi 290
esélyegyenlõség 313–314, 1106, 1107, 1441
Európai Unió irányelveinek alkalmazhatósága 1282–1283
É
életkor, mint közszolgálati jogviszony megszûnési ok 1159
élõ jog vizsgálata 512, 513, 514
építési
– bírság 675
– engedély 656
– építési szabályzat 650, 704, 1480
építészeti tervezõi tevékenység feltételei 1434
építményadó 1418, 1549
érdekegyeztetés rendszerének kialakulása 433–435
érdekeltségi hozzájárulás 1443
F
fák védelme 1555
fakitermelés 1178–1180
fegyelmi felelõssége hallgatóknak 146–148, 152–153
„fegyverek egyenlõsége” 187, 190, 192, 224, 408
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 1231
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felelõsségbiztosítás (lásd: gépjármû-felelõsségbiztosítás)
felfüggesztése alkotmánybírósági eljárásnak 1331
felhatalmazás
– alkotmányellenessége 139–141
– értelmezése 357
– miniszteri rendeletben új rendelet megalkotására 1015
– „nem jogszabályi szintû” norma kiadására 140
feljelentési kötelezettség 1085
felmondása lakásbérleti jogviszonynak 951–952
felsõoktatás 144, 280, 290, 459, 1047
felsõoktatási autonómia 472–476, 481, 484
felsõoktatáshoz való jog 302, 1050
felülvizsgálati eljárás 565, 967, 1316
felvétel felsõoktatási intézménybe 290
fenntartói jogkörök felsõoktatási intézményeknél 481–484
foglalkozás szabad megválasztása 859 (lásd még: munkához való jog)
forrásmegosztás 1127
föld (lásd: termõföld)
földgáz (lásd: gáz)
fõvárosi
– kerületek elnevezése 682, 687
– – közötti forrásmegosztás 1127
frakció önkormányzati képviselõ-testületben 1426
G
gázár 1388, 1405
gazdasági
– társaság vezetõ tisztségviselõje 1200
– verseny szabadsága 772, 856–857, 1265
gépjármû-felelõsségbiztosítás igazolása 1535
GY
gyermekek
– jogai 546, 992, 995, 1171
– védelme 962, 1457
gyermekelhelyezés 958, 987, 993
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gyermekgondozási segély 1168
gyermektartásdíj 1506
gyógyszer
– ára 1007
– ellátásának biztonsága 1012–1013
H
hallgatók
– fegyelmi felelõssége 146–148, 152–153
– jogorvoslati joga felsõoktatási intézménnyel szemben 286
használatbavételi engedély 1270
hatalommegosztás 512–513, 516–517, 524, 576, 1142–1143
hatályvesztés értelmezése 718, 1083, 1139
határozatképesség szövetkezeti közgyûlésben 722
hatásköri összeütközés 157–158, 160–162, 1489, 1506, 1555
hatósági ár 1011, 1384, 1391–1392
hegyközségek 969
helyi adók 658, 667, 697, 798, 1418, 1511, 1549
helyi önkormányzáshoz való jog (lásd: önkormányzáshoz való jog)
helyiségbérlet 1393
helyszíni bírság 1042
HTO-utalvány 715
I, Í
ikergyermeket nevelõk támogatása 1168
illeték 175, 316, 981, 1066, 1251, 1292
illetménykiegészítés 763–764
indítvány kötelezõ kellékei 956, 1023, 1195, 1532–1533
információs önrendelkezési jog 49, 390, 396–397, 407, 419, 422, 569, 577–578,
1284–1285
informális jogértelmezés 67, 141, 200–201
ingatlanjuttatás (lásd még: tulajdonszerzés)
– egyházaknak 1108
– pártoknak 885, 913
– társadalmi szerveknek 805
ingatlantulajdonosok költségviselése út- és közmûépítés esetén 634, 635
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invazív beavatkozás 539
iparûzési adó 697, 798
irányító testület felsõoktatási intézményben 477–480
ítélt dolog (lásd: res iudicata)
J
jegyzõ
– építéshatósági hatásköre 656
– feladatainak költségfedezete 359–360
– képzettségi pótléka 607
jogállam 444–445, 583, 802, 896, 1061 (lásd még: jogbiztonság)
jogbiztonság és
– eljárási garanciák 727
– jog megismerhetõsége 718
– jogalkotói jogszabály-értelmezés 219
– jogszabályi fogalommeghatározás 1262–1263
– jogszabályszerkesztés 1144–1145
– megsemmisítés hatálya 141–142
– normatartalom 73–74, 124–125, 150, 267, 269, 287, 322, 485, 665, 725–726,
768–772, 802, 831, 855, 912, 953, 985, 992–993, 1137–1138, 1254,
1336–1337, 1456–1457
– rendszerek átalakítása 290, 308, 311–312
– visszamenõ hatály 89–92, 104–106, 679–680, 755, 876, 1063–1064, 1337,
1424–1425
jogcím nélküli helyiséghasználat 1393
jogegységi határozat 504, 1346–1347
jogerõ 229, 965–966
jogforrási hierarchia 647–648
jogharmonizáció 327
jogi képviselet 1096–1097 (lásd még: kötelezõ jogi képviselet)
„jogi partvonal” fogalma 114–116
jogorvoslat
– felsõoktatási intézménnyel szemben 286
– helyi népszavazás során 271–272
– helyszíni bírsággal szemben 1045
– országos népszavazás során 265, 271–275
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– választási eljárás során 264–265, 274
– végrehajtó letiltó végzése ellen 746, 747
jogorvoslathoz való jog 210–211, 268, 272, 320, 321, 424, 425, 746, 858, 1256,
1279, 1315, 1328, 1330, 1503
jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás 1339
jogszabály
– alkalmazásához szükséges felkészülési idõ 308–311, 755–756, 977, 1225
– nemzetközi szerzõdésbe ütközése (lásd: nemzetközi szerzõdésbe ütközés
vizsgálata)
jóhírnévhez való jog 865–866
jövedéki adó 239, 715
jubileumi jutalom 1335–1336
K
kamerás megfigyelés 390, 399–400
kárpótlás 70
kártalanítás 123, 656, 1350, 1372
kártérítéshez való jog 787, 1039 (lásd még: nem vagyoni kártérítés)
kedvezmények alkotmányossági megítélése 663–664, 672, 1223–1224,
1268–1269, 1504
„kellõ idõ” (lásd: jogszabály alkalmazásához szükséges felkészülési idõ)
képviselõcsoport (lásd: frakció)
képzettségi pótlék 607
kétszintû érettségi 290
kezelõi jog 807, 886, 921
kielégítési sorrend 1152–1153
kincstári számlavezetés 31
kisajátítás 379, 920–921, 1166, 1351
kisebbségek
– jogainak szabályozástörténete 578–581
– önkormányzatának választása 367, 570, 644
– védelme 367, 569
kollektív kisebbségi jogok 375, 569, 578
kollízió azonos szintû jogszabályok között 1155, 1212–1213
kommunális adó 658, 667
költségelszámolás adózás során 1091–1092, 1103
költségtérítés
– felmentõ ítélet esetén 1298–1299
– tanúzási kötelezettség teljesítése esetén 1077–1078
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költségvetési támogatása MTI-nek 738–739
költségvetést érintõ népszavazás 168–169, 171, 173
környezetvédelem 116–119, 1177–1178, 1485–1486
– eljárási illetéke 321
– termékdíja 1258
kötelezõ jogi képviselet 834–835, 1289
közalapítványok számlavezetése 31
közbiztonság, mint alapjog-korlátozási ok 1379
közélet tisztasága 1125
közéletben való részvétel joga, mint alapjog 581–582, 583
közérdek
– kisajátítás esetén 385–388
– mint alapjog-korlátozási ok 419
közérdekû adatok megismerhetõsége 56, 423, 445, 736–737, 1244
közhasznú
– szervezetek 1082–1083, 1211
– társaság 805, 810
közhatalom gyakorlása és szakszervezeti jogosítványok 439, 447–450
közigazgatási
– határozatok bírói felülvizsgálata 882–883, 955, 1187, 1255–1256,
1501–1502
– helynév 682
– szankció 856–859, 861, 866, 867, 1180–1181, 1256
– szervek köre 1229–1230
közmûves ivóvízellátás (lásd: víziközmûvek)
közmûvesítési hozzájárulás 627
közös tulajdon
– elidegenítése 1199
– megosztása 1164
köztartozássá minõsítése szemétdíj-hátraléknak 1473–1474
közteherviselési kötelezettség 52–53, 183, 191, 664, 671, 861, 867, 1091, 1223,
1354, 1553–1554
köztisztviselõi
– illetménykiegészítés 757
– jubileumi jutalom 1333
– másodállás 757
– pihenõidõ 1307
– „védett kor” 1356
– végkielégítés 870
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közúti
– ellenõrzés során átadandó iratok köre 1537–1538
– közlekedés 1535, 1543
közüzemi szerzõdések 1373
közszolgálati
– jogviszony megszûnése 1159
– mûsorszolgáltatás szabadsága 31, 39–45
közszolgáltatások szervezése önkormányzatoknál
1263–1264, 1471–1474, 1521–1522
L
lakás után fizetendõ kommunális adó 672–673
lakásbérleti jogviszony feltétele 613, 620, 637, 941, 1410
lakáscélú hitelek utáni adókedvezmény 1218
lakásépítési kedvezmény 1452
lakóhely fogalma 954
leányvállalat átalakulása 1343
légifuvarozás 83, 102
levéltári kutatás 421, 425
lõfegyver
– kereskedõ adat-nyilvántartási kötelezettsége 1281
– tartása 1283–1294
M
magánlakás sérthetetlensége 748–749, 951–952
magánszféra védelme 396, 400–401, 405, 553
Magyar Geológiai Szolgálat 1227
Magyar Távirati Iroda 734
mandátumra jutó szavazatok száma 251–253, 258
médiatörvény 31, 64
megélhetési minimum 911, 928, 1005
megyei jogú várossá nyilvánítás 837
menetlevél 1376
mérnöki tevékenység 1434
minimál-nyugdíj 172
miniszter rendeletalkotási jogának terjedelme 648–649

158–159,

695–696,
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miniszterelnök kinevezési javaslata 737–738
minõsített többség 916, 1109–1110
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
– alkotmányjogi panaszhoz való viszonya 900, 1325–1328
– feltételei 94–95, 119, 127, 128–129, 142, 149, 163, 194, 255–256, 271–272,
285, 312, 356, 383–384, 443–444, 584, 728, 840, 927, 966–967, 1014, 1038,
1050, 1198, 1273, 1354, 1430, 1541
megállapítása:
– Balaton tómedrét védõ garanciák hiánya miatt 107
– büntetõeljárás során keletkezett iratok másolatáért fizetendõ illeték tekintetében 175
– – – a másodfokú tanácsülés vonatkozásában 202
– egyenlõ választójog érvényesülése tekintetében 246
– érettségi vizsgák esélyegyenlõségének biztosítása tekintetében 290
– felsõoktatási fegyelmi eljárás szabályozás tekintetében 144
– – intézményi döntések kijavíthatósága tekintetében 280
– infrastruktúrahálózatok nyomvonalaival kapcsolatos eljárás tekintetében 107
– kisajátítás szabályozása tekintetében 379
– kötelezõ önkormányzati feladatátvállalás szabályozása tekintetében 156
– nemzetközi polgári repülésrõl szóló egyezmény kihirdetése tekintetében 325
– – szerzõdésekkel kapcsolatos eljárás tekintetében 83, 92–95
– népszavazáshoz kapcsolódó jogorvoslati határidõk tekintetében 261
– Országos Érdekegyeztetõ Tanács szabályozása tekintetében 427
– termõföld-elõvásárlási költségek megtérítése tekintetében 352
munkához való jog 1162–1163, 1439–1441 (lásd még: foglalkozás szabad megválasztása)
munkanélküliek érdekvédelme 441
munkavédelem 1301
mûsorelosztó vállalkozás vételkörzete 64, 68–69
Mûsorszolgáltatási Alap költségvetése 36
mûvi meddõvé tétel 536
N, NY
nem vagyoni kártérítés 1033, 1035–1036
nemperes eljárások 732–733, 1542
nemzeti hírügynökség 734
nemzetközi
– kötelezettségek kisebbségek védelmére 374
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– légifuvarozás 83, 102
– polgári repülés 325
– szerzõdésbe ütközés vizsgálata 327, 1056
– szerzõdések megkötésének rendje 83, 92–95
népszavazás 165, 172
népszuverenitás 275, 447, 581
– és önkormányzáshoz való jog 371, 377
normavilágosság (lásd: jogbiztonság és normatartalom)
nyugdíj 172, 974, 1003
nyugtaadási kötelezettség 843, 854–856, 867, 889
O
oktatáshoz való jog 470 (lásd még: felsõoktatás joga)
Országos Érdekegyeztetõ Tanács 427
Országos Választási Bizottság határozata elleni kifogás 165, 172
ORTT határozat 64, 66–67
Ö
önazonossághoz való jog 569
önkényes lakásfoglalás 637
önkormányzáshoz való jog 370–371, 1484
önkormányzat
– adómegállapítási joga 662–663, 670, 701, 1423, 1513–1514, 1552
– alapjogainak korlátozása 1135–1137
– – védelme 361
– autonómiája 475–476
– bevételeivel való szabad gazdálkodása 361
– finanszírozási rendszere 1134–1135
– hatáskörének hiánya 612
– képviselõinek vagyonnyilatkozata 1124
– képviselõ-testületének frakciói 1426
– – mûködése 1465
– kötelezõ feladatai 695–696, 1471–1474
– rendeletalkotási eljárása 709, 1480, 1487–1488, 1533–1534
– – jogköre bevételi források megosztására 1132–1133
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1798
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– – korlátja 617–618, 624–625, 634, 635, 641–642, 656, 702
– – szabadsága 158, 1396–1397, 1430–1431
– szociális feladatai 1463
– tulajdonszerzése 824, 827–829, 1343, 1348
– útépítéssel kapcsolatos feladatai 1448–1449
önrendelkezési jog 541–543, 545–546, 551, 569, 576–577, 1546
önvégrehajtó nemzetközi szerzõdés 88
örökbefogadás 987, 994–996
összeférhetetlenség
– köztisztviselõké 762
– ügyvédeké 821
özvegyi nyugdíj 1005
P
pályázatelbírálási eljárás 1501–1503
parti sétány Balatonnál 120
pártok
– alkotmányos funkciói 916, 918, 1431
– esélyegyenlõsége 918
– ingatlanai 886, 913
pénzbüntetés nyugtaadási kötelezettség elmulasztása esetén 854–856
perújítás 967
petíciós jog 821
piacgazdaság 382, 754, 772, 803, 862, 1242, 1264, 1524
piacvédelmi intézkedések 1475
pihenéshez való jog 1311
polgári jogi igény érvényesítése 931
polgári perrendtartás 931, 963, 1094, 1112, 1313, 1316
polgári repülés 325
pótmagánvád 504, 515, 519, 522–523, 525, 1287
privatizáció 1348
– népszavazással való eldöntése 165
prostitúció 1204
R
ráépítés 1273
rászorultság fogalma szociális ellátás esetén 926
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rendelkezésre állási díj 1388
rendeltetésszerû joggyakorlás 880–884
res iudicata az alkotmánybírósági eljárásban 266, 731, 786, 801–802, 822, 860,
1023, 1097–1098, 1167, 1170, 1184, 1195, 1202, 1249, 1314, 1412, 1502
résznyugdíj 974
S
sajtószabadság 41, 43–44
self-executing nemzetközi szerzõdés 88
statisztikai közlemény 1209–1210
SZ
szabad mandátum elve 1432
szabadságvesztés idõtartama 1020
szabálysértések 1042
szakértõi
– bizonyítás 1112
– jogszabály-értelmezés 1138
szakszervezet feladatai 436–439, 445
számlavezetése közalapítványoknak 31
számvitel 383, 1092
szelektív hulladékgyûjtés 1258
személyes adat
– fogalma 937
– védelme 49–50, 53 (lásd még: adatvédelem)
személyi jövedelemadó 1080, 1103, 1218
személyiség integritásához való jog 550
személyiségi jogi perek 1037–1038, 1040
szemétszállítás 689, 1471, 1517, 1525
szeméttárolás engedélyezése 1489
szerencsejáték 134
szerzett jogok védelme 976, 1441, 1504–1505,
szerzõdés
– megkötésének elõírása önkormányzati rendelettel 636
– megszegésének következménye 786–788
– szabadsága 773, 1391

1800
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szociális
– biztonság 908–909, 911, 926, 978, 1005, 1171
– ellátás 1459
szociálpolitikai kedvezmény 1452
szövetkezeti
– közgyûlés határozatképessége 722
– önállóság 726–727
– tag szavazati joga 1192–1194
– – személyes közremûködésének köre 766
– üzletrész-tulajdonosok 1190
szülõi
– felügyelet megszüntetése 995
– jogok 992
T
tandíj felsõoktatási intézményben 1047
tanúzási kötelezettség 1076
táppénz 907
tárgyalásról kiutasítása jogi képviselõnek 1094
társadalmi szervezetek
– ingatlantulajdona 805, 885, 913
– nyilvántartása 1399
társadalombiztosítás 909–911, 974, 1003
társasági adó 1089
társasbíráskodás 220
társasházak 1197
távbeszélõ-szolgáltatás díja 1363
telekadó 1511
településszerkezeti terv 710–711
televíziókészülék üzemben tartási díja 45–56
termékdíj (lásd még: környezetvédelem termékdíja)
– alóli mentesség feltételei 1267–1269
természetvédelem 1054
termõföld
– elidegenítése utáni jövedelem adója 70
– vásárlással kapcsolatos költségek megtérítése 352
területszervezési döntések 841
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tisztességes eljáráshoz való jog 185–187, 190, 192, 213, 218, 224, 228, 1096,
1294, 1299
tizenharmadik havi illetmény 329
többpártrendszer 919
tudományos élet szabadsága 470–472, 479, 480
tulajdonszerzése (lásd még: ingatlanjuttatás)
– önkormányzatoknak 824, 827–829, 1343
tulajdonvédelem
– alkotmányjogi sajátosságai 37–38, 121–122, 243, 720, 787, 1012, 1014,
1156–1157,
– elbirtoklás esetén 1061–1062, 1064
– és környezetvédelmi érdek 1487
– használati jognál 922
– kisajátítás esetén 385–388, 920–921
– közérdek nélküli korlátozással szemben 36
– üzletrészhez fûzõdõ jogoknál 906
– vadászati jognál 972
– vagyonõri tevékenységhez kapcsolódóan 398, 402, 405
türelmi zóna 1209
tüzelõolaj-utalvány 715
U, Ú
utólagos normakontroll hatáskör terjedelme 510–512
útépítés 1448
Ü
ügyészi döntések felülvizsgálata 955
ügyészség
– alkotmányos jogállása 518–519, 523
– törvényességi felügyeleti jogköre 1305
ügynöktörvény 413
ügyvédi
– fegyelmi eljárás 1276
– hivatás sajátosságai 819
– kamarai kizáró ok 1246
üzemben tartási díja televíziókészüléknek 45–56
üzletbezárás, mint adójogi szankció 856–859, 861, 866, 867
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Tárgymutató

üzletrészhez fûzõdõ jogok védelme és a tulajdonvédelem 906
üzletszerûség a büntetõjog fogalmi rendszerében 1341
V
vadászati jog 971–972
vádképviselet 523, 525
vagyonõrök jogosítványai 390
vagyonszerzési illeték 983, 1256
vagyonnyilatkozat 1124
választási eljárás 261, 833
választójog egyenlõsége 248–255, 375–376
választókerületi rendszer 246
vállalkozáshoz való jog 772–773, 857, 897–898, 1201–1202, 1265, 1386
vallásszabadság 1110, 1243
várományok védelme 877–878
Vatikáni Megállapodás 1244
védelemhez való jog 185–187, 190, 192, 226–228, 407–408, 1300
„védett kor” 1356
végelszámolás 1215
végkielégítés 870
végrehajtói letiltás elleni jogorvoslat 740
véleménynyilvánítás szabadsága 471
vételi jog 72, 74
vételkörzet fogalma 64, 68–69
vezetõi megbízatású köztisztviselõ 1309–1310
villamos energia közüzemi szabályzat 780
visszaesõk büntetése 1025
visszafizetése illetéknek 320
visszamenõleges hatály (lásd: jogbiztonság és visszamenõleges hatály)
vízdíj 1369, 1381
víziközmûvek 635, 824, 1384
vízmérõ 1372–1373
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények 127–129
Z
zálogjog 1151–1152, 1154, 1157
zártörés 1141
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1. § 879., 1142.
2. § 45., 54., 73., 97., 277., 279., 322., 377., 378., 983., 984., 985., 1013., 1064.,
1456.
2. § (1) bek. 54., 67., 73., 75., 76., 78., 85., 86., 90., 92., 93., 96., 97., 98., 100.,
104., 105., 115., 116., 123., 124., 125., 132., 139., 140., 141., 142., 146., 148.,
149., 150., 151., 153., 154., 189., 218., 219., 220., 226., 230., 233., 245., 248.,
265., 266., 267., 268., 269., 275., 277., 278., 285., 288., 289., 300., 307., 308.,
309., 311., 314., 321., 322., 348., 349., 359., 361., 372., 376., 377., 388., 444.,
445., 446., 451., 453., 455., 484., 485., 517., 530., 552., 567., 581., 583., 595.,
619., 635., 636., 648., 649., 665., 678., 679., 680., 702., 718., 719., 724., 725.,
727., 728., 744., 746., 747., 755., 756., 768., 769., 770., 771., 775., 788., 802.,
826., 827., 831., 854., 856., 861., 862., 875., 876., 877., 878., 879., 881., 883.,
896., 911., 912., 953., 965., 966., 968., 973., 976., 983., 985., 992., 1001.,
1037., 1038., 1045., 1060., 1061., 1063., 1078., 1083., 1110., 1111., 1132.,
1134., 1137., 1139., 1153., 1154., 1179., 1180., 1213., 1222., 1223., 1230.,
1241., 1253., 1262., 1264., 1267., 1268., 1299., 1314., 1328., 1330., 1336.,
1338., 1340., 1347., 1349., 1412., 1414., 1432., 1439., 1440., 1456., 1464.,
1478., 1503., 1504., 1522.
2. § (2) bek. 100., 270., 274., 275., 278., 371., 377., 446., 455., 456., 457., 581.,
1431., 1440.
2. § (3) bek. 442., 856., 879.
2/A. § (2) bek. 93.
3. § 916.
3. § (1) bek. 879.
3. § (2) bek. 879., 887., 918., 919., 1431.
3. § (3) bek. 457., 1432.
4. § 436., 437., 438., 439., 444., 445., 446., 453., 455., 457.
7. § 79., 100., 488., 956.
7. § (1) bek. 76., 78., 85., 90., 93., 94., 99., 100., 104., 323., 326., 327., 328., 597.,
879., 956.
7. § (2) bek. 139., 648., 679., 879., 1063.
8. § 45., 54., 79., 397., 552., 972., 1284.
8. § (1) bek. 76., 78., 184., 190., 227., 323., 387., 719., 775., 879., 952., 1045.,
1102., 1120., 1143., 1523.
8. § (2) bek. 49., 76., 78., 94., 187., 189., 190., 218., 227., 256., 275., 300., 307.,
323., 370., 386., 388., 396., 398., 544., 555., 592., 719., 748., 762., 775., 785.,
788., 822., 823., 863., 865., 895., 896., 972., 1076., 1109., 1120., 1143., 1181.,
1201., 1379., 1474., 1522.
9. § 45., 54., 521., 527., 773., 802., 811., 857., 862., 984., 1065., 1152., 1165.,
1371., 1374., 1385., 1387.
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9. § (1) bek. 51., 54., 130., 365., 520., 521., 531., 754., 771., 772., 775., 785., 786.,
790., 801., 802., 858., 862., 881., 920., 921., 924., 925., 984., 985., 1065.,
1069., 1077., 1083., 1153., 1165., 1184., 1242., 1262., 1264., 1267., 1269.,
1374., 1385., 1397., 1398., 1412., 1524.
9. § (2) bek. 718., 771., 772., 775., 802., 810., 811., 812., 835., 856., 857., 858.,
863., 879., 898., 925., 984., 985., 1165., 1201., 1202., 1262., 1264., 1265.,
1266., 1267., 1269., 1357., 1374., 1385.
10. § 116., 521., 527., 532.
10. § (1) bek. 116., 120., 520., 919., 920., 1184., 1242.
10. § (2) bek. 116., 520.
11. § 521., 527., 879.
12. § 364.
12. § (1) bek. 724., 879.
12. § (2) bek. 358., 363., 364., 365., 826., 879., 1242., 1412.
13. § 37., 38., 121., 133., 364., 385., 387., 866., 868., 972., 1039., 1077., 1166.,
1167., 1180., 1181., 1329.
13. § (1) bek. 35., 36., 38., 54., 57., 60., 61., 120., 122., 123., 129., 243., 520., 635.,
636., 720., 785., 786., 787., 788., 790., 794., 826., 827., 828., 831., 867., 879.,
881., 906., 920., 921., 971., 972., 1012., 1060., 1083., 1125., 1157., 1158.,
1166., 1180., 1181., 1184., 1192., 1193., 1194., 1195., 1216., 1257., 1262.,
1266., 1267., 1269., 1311., 1412., 1484., 1522.
13. § (2) bek. 38., 121., 122., 130., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 1019.,
1166., 1167., 1351.
14. § 879.
15. § 879., 953., 961., 991., 993., 1170., 1209.
16. § 300., 307., 546., 548., 551., 563., 953., 991., 992., 993., 1050., 1052., 1053.,
1170., 1457.
17. § 54., 812., 928., 929., 930., 1052., 1053.
18. § 116., 117., 119., 120., 126., 320., 812., 813., 879., 953., 992., 1485., 1486.
19. § (1) bek. 879., 1431.
19. § (2) bek. 1431.
19. § (3) bek. 879.
19. § (3) bek. d) 36., 44., 1243., 1244.
19. § (3) bek. f) 93.
19. § (3) bek. l) 258., 841.
20. § (1) bek. 259., 260.
20. § (2) bek. 248.
22. § (2) bek. 275.
26. § (4) bek. 85., 87., 96.
28/C. § (5) bek. 173.
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28/C. § (5) bek. a) 168., 171.
28/E. § 273.
30/A. § (1) bek. b) 93.
32. § 1236.
32/A. § 388., 510., 513., 529., 534.
32/A. § (1) bek. 96., 510., 512., 513., 514., 526., 530., 533., 997., 1006., 1478.
32/A. § (2) bek. 526., 533., 879., 1006.
32/A. § (3) bek. 879.
32/B. § (1) bek. 879.
32/B. § (2) bek. 879.
32/B. § (3) bek. 879.
35. § (1) bek. 500.
35. § (1) bek. a) 358.
35. § (1) bek. f) 495., 500., 502.
35. § (1) bek. j) 93.
35. § (1) bek. k) 358.
35. § (2) bek. 358., 648., 1371., 1374.
36. § 445., 458.
37. § (1) bek. 358., 363.
37. § (2) bek. 495., 496., 502.
37. § (3) bek. 114., 648., 649., 900., 1401., 1402., 1412., 1537., 1538., 1542.
39. § (2) bek. 95., 384.
40/A. § (2) bek. 410., 1283.
41. § (1) bek. 258., 686., 840.
41. § (2) bek. 258., 686.
42. § 158., 365., 370., 375., 376., 377., 686., 1431., 1432., 1484.
43. § 365.
43. § (1) bek. 736., 826., 1132.
43. § (2) bek. 826., 1132., 1412.
44. § 376., 377.
44. § (1) bek. 370., 375., 579., 1385., 1432., 1484.
44/A. § 365., 579.
44/A. § (1) bek. 1135.
44/A. § (1) bek. a) 163., 1133., 1134., 1137.
44/A. § (1) bek. b) 360., 361., 365., 662., 826., 1132., 1134., 1137.
44/A. § (1) bek. c) 45., 54., 736., 1132., 1134., 1135., 1347., 1348., 1349.
44/A. § (1) bek. d) 670., 701., 1134., 1137., 1423., 1513., 1553.
44/A. § (1) bek. e) 1430., 1433.
44/A. § (2) bek. 158., 162., 611., 617., 619., 624., 625., 633., 635., 641., 643.,
656., 657., 670., 687., 695., 696., 701., 702., 709., 711., 1132., 1384., 1385.,
1396., 1397., 1449., 1464., 1472., 1488., 1521., 1534.
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44/B. § (3) bek. 359., 360.
45. § 530., 533.
45. § (1) bek. 528., 1030.
46. § 530., 533.
46. § (1) bek. 220., 567., 1330.
46. § (3) bek. 1330.
47. § 527., 530., 533.
47. § (1) bek. 528.
47. § (2) bek. 277., 510., 513., 514., 528., 533., 567., 1330.
48. § 533.
49. § 533.
50. § 533., 1255., 1274.
50. § (1) bek. 234., 1030., 1295.
50. § (2) bek. 323., 863., 882., 955., 1030., 1045., 1501., 1502.
50. § (3) bek. 239., 1028.
51. § 527.
51. § (1) bek. 518., 521., 523., 524., 526., 1295.
51. § (2) bek. 518., 521., 523., 524., 525., 526.
51. § (3) bek. 518., 1305.
53. § (1) bek. 1304.
53. § (3) bek. 1304.
54. § 586.
54. § (1) bek. 248., 253., 337., 347., 349., 396., 400., 402., 406., 410., 411., 538.,
541., 542., 543., 544., 546., 548., 549., 551., 552., 553., 555., 561., 576., 577.,
588., 589., 746., 750., 751., 859., 879., 953., 1040., 1041., 1170., 1174., 1175.,
1486.
54. § (2) bek. 953., 1547.
55. § (1) bek. 953.
56. § 270., 1162.
57. § 218., 732., 1024., 1096., 1274., 1294.
57. § (1) bek. 183., 184., 189., 196., 218., 219., 223., 224., 225., 226., 228., 231.,
232., 233., 270., 277., 323., 484., 502., 521., 522., 732., 733., 820., 822., 834.,
835., 863., 865., 879., 882., 952., 955., 993., 1023., 1024., 1045., 1087., 1096.,
1097., 1188., 1189., 1255., 1256., 1294., 1299., 1328., 1502., 1503.
57. § (2) bek. 195., 234., 785., 786., 819., 820., 822., 860., 934., 935., 1024., 1202.
57. § (3) bek. 185., 189., 218., 228., 231., 407., 408., 821., 1024., 1031., 1096.,
1300.
57. § (4) bek. 234., 822., 1024., 1143.
57. § (5) bek. 211., 218., 265., 266., 268., 272., 275., 277., 278., 279., 320., 321., 322.,
323., 424., 425., 426., 744., 746., 747., 834., 835., 858., 863., 879., 953., 955., 966.,
1024., 1045., 1097., 1098., 1255., 1256., 1278., 1279., 1295., 1328., 1503.
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58. § (1) bek. 879., 954.
59. § 396., 410., 411., 589., 750., 751., 952., 953., 1284.
59. § (1) bek. 45., 49., 54., 396., 397., 402., 403., 405., 407., 419., 423., 424., 553.,
575., 576., 577., 802., 803., 835., 866., 951., 952., 953., 1125., 1285., 1286., 1379.
60. § 1109., 1242.
60. § (1) bek. 542., 879.
60. § (2) bek. 879.
60. § (3) bek. 879., 1241.
60. § (4) bek. 1109., 1110.
61. § 42., 44., 45., 58., 61., 62., 424., 455., 458.
61. § (1) bek. 39., 43., 56., 57., 58., 63., 419., 423., 444., 445., 543., 736., 738.,
739., 879., 939., 1243., 1244.
61. § (2) bek. 38., 43., 54., 57., 58., 62., 738., 739., 879.
61. § (4) bek. 39., 40., 456., 736.
63. § (1) bek. 436., 441., 587., 879., 1402., 1403.
63. § (3) bek. 916., 917.
64. § 821., 879.
66. § (1) bek. 1170.
66. § (2) bek. 879.
67. § 300., 307., 961., 962., 992., 993.
67. § (1) bek. 546., 953., 991., 995., 1171., 1457.
67. § (2) bek. 879., 992., 994., 995.
67. § (3) bek. 546., 548., 551., 1170.
68. § 375., 376, 377., 575., 576., 579., 586., 593., 594.
68. § (1) bek. 576., 583., 586.
68. § (2) bek. 371., 375., 576., 583.
68. § (3) bek. 371., 375., 378., 576., 579., 583.
68. § (4) bek. 371., 375., 575., 576., 579., 583., 587., 594.
68. § (5) bek. 371., 578., 582.
70. § 249., 376., 377.
70. § (1) bek. 575., 580., 879.
70. § (2) bek. 370., 375., 442., 580.
70. § (4) bek. 879.
70. § (5) bek. 442.
70. § (6) bek. 442.
70/A. § 45., 54., 79., 82., 195., 303., 337., 382., 383., 440., 555., 560., 664., 665.,
671., 673., 747., 763., 764., 765., 773., 775., 801., 802., 803., 808., 811., 812.,
826., 854., 878., 888., 898., 899., 917., 960., 978., 984., 992., 1014., 1024.,
1068., 1069., 1083., 1118., 1154., 1184., 1185., 1192., 1194., 1195., 1243.,
1266., 1314., 1315., 1349., 1374., 1385., 1407., 1409., 1416., 1417., 1447.,
1449., 1451., 1523., 1547.
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70/A. § (1) bek. 51., 54., 76., 78., 81., 82., 248., 253, 297., 300., 302., 303., 304.,
305., 307., 337., 340., 342., 345., 346., 348., 349., 350., 375., 440., 441., 442.,
552., 561., 586., 590., 619., 673., 720., 721., 746., 747., 773., 785., 788., 803.,
818., 819., 821., 822., 887., 898., 917., 918., 953., 960., 961., 973., 984., 985.,
1101., 1102., 1106., 1110., 1111., 1119., 1120., 1170., 1171., 1173., 1174.,
1193., 1201., 1232., 1248., 1262., 1267., 1289., 1290., 1304., 1305., 1308.,
1311., 1314., 1347., 1349., 1371., 1374., 1385., 1386., 1387., 1407., 1417.,
1423., 1440., 1450., 1514., 1515.
70/A. § (2) bek. 821., 822., 917., 918., 1120.
70/A. § (3) bek. 313., 314., 785., 788., 953., 1105., 1106., 1107., 1440.
70/B. § 337., 763., 764., 765., 802., 803., 879., 979., 1152., 1154., 1162., 1163.,
1440.
70/B. § (1) bek. 763., 811., 821., 835., 857., 859., 860., 879., 1249., 1439., 1440.
70/B. § (2) bek. 337., 338., 339., 345., 346., 763., 1154., 1201.
70/B. § (3) bek. 338., 346., 763., 879.
70/B. § (4) bek. 1311.
70/C. § (1) bek. 436., 441., 453., 454., 879.
70/D. § 326., 546., 1011., 1012., 1274., 1304., 1305., 1306.
70/D. § (1) bek. 326., 549., 557., 953., 1018., 1311., 1485., 1523.
70/D. § (2) bek. 326., 557., 1485.
70/E. § 721., 879., 909., 928., 929., 930., 977., 978., 997., 1005., 1006., 1152.,
1154., 1414.
70/E. § (1) bek. 908., 911., 928., 953., 1005., 1413., 1414.
70/E. § (2) bek. 908., 1414.
70/F. § 299., 304., 306., 469., 470., 473., 476., 483., 489., 493., 495., 497., 498.,
1050.
70/F. § (1) bek. 285., 290., 297., 301., 302., 493., 496.
70/F. § (2) bek. 297., 301., 302., 493., 494., 496., 498., 1050., 1052., 1053.
70/G. § 469., 470., 471., 473., 476., 480., 483., 489., 491., 493., 494., 495., 496.,
497., 499., 502.
70/G. § (1) bek. 146., 148., 470., 471., 481., 493., 1052., 1053.
70/G. § (2) bek. 470., 481., 493.
70/I. § 45., 52., 53., 54., 76., 78., 183., 191., 192., 193., 664., 671., 720., 801., 868.,
1001., 1068., 1069., 1091., 1093., 1101., 1223., 1268., 1354., 1552., 1553.,
1554.
70/K. § 484., 503., 521., 522., 733., 879., 929., 930., 956., 997., 1045., 1295.
71. § 249., 260.
71. § (1) bek. 248., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 259., 260., 375., 376.,
377., 579.
71. § (3) bek. 256.
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Törvény
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény „Melléklet a törvény 29. §
(4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékérõl” XIV.
3. pontja [316.]
– a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény 23. § (3) bekezdése [70.]
– a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 7. § (5) bekezdése, 2005. szeptember 30-ai hatállyal [134.]
– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-ának „január 1-jén” és „kivéve ha:
– 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,
– gyermekgondozási segélyben, illetve
– gyermekgondozási díjban részesül” szövegrésze, hatálybalépésére visszaható hatállyal [329.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-ának
„amennyiben január 1-jén közszolgálati jogviszonyban áll, kivéve ha:
– 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,
– gyermekgondozási segélyben, illetve
– gyermekgondozási díjban részesül” szövegrésze, hatálybalépésére visszaható hatállyal [329.]
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-ának
„amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll, kivéve ha:
– 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,
– gyermekgondozási segélyben, illetve
– gyermekgondozási díjban részesül” szövegrésze [329.]
– a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. §-a (4) bekezdésének „azzal, hogy számláikat a Magyar Államkincstár vezeti” szövegrésze
[31.]
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– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvénynek a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 36. §-ával
módosított, 2004. december 31-ig hatályban volt 109. §-ában az „amennyiben
január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve ha:
– 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,
– gyermekgondozási segélyben, illetve
– gyermekgondozási díjban részesül” szövegrész, hatálybalépésére visszaható hatállyal [329.]
– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. § (3) bekezdése valamint
78. § (3) bekezdése [261.]
– az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 187. § (2) bekezdése 2006.
június 30-i hatállyal [536.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 360. §-ának (1) bekezdése
[202.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 374. § (1) bekezdésének „vagy
az eljárást a 188. § (1) bekezdésének b) pontjában írt okból függeszti fel,”,
továbbá az a) pontnak a „ , vagy az ezekre vonatkozó fellebbezés alaptalan,”
szövegrésze, valamint b) pontja [202.]
– az Országgyûlés 2004. szeptember 6-i ülésnapján elfogadott, Hágában, 1955.
szeptember 28-án kelt Jegyzõkönyvvel módosított, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban, 1929.
október 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreali Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló törvény 3. § (1) bekezdésének a „rendelkezéseit azonban 1998. június 14-étõl
kell alkalmazni” szövegrésze [83.]
– az Országgyûlés 2004. szeptember 6-i ülésnapján elfogadott, a szerzõdõ fuvarozón kívüli személy által végzett nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó bizonyos szabályok egységesítésérõl szóló, 1961. szeptember 18-án, Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítõ Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvény 3. § (1) bekezdésének a „rendelkezéseit azonban 1965.
február 21-étõl kell alkalmazni” szövegrésze [102.]
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– „a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló, az Országgyûlés 2005. május 2-i ülésnapján elfogadott törvény
30. § (3) bekezdése, a 31. § (2) bekezdésének a 30 napos tárolási idõre vonatkozó rendelkezése, valamint a 31. § (4) bekezdésének az információs önrendelkezési jog három munkanapon belüli érvényesítésére vonatkozó rendelkezése [390.]
– a felsõoktatásról szóló, az Országgyûlés 2005. május 23-i ülésnapján elfogadott törvény 25. § (1) bekezdése, 25. § (2) bekezdés fg) pontja, 32. § (11) bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdése, 115. § (3) és (8) bekezdése, 151. § (5) bekezdése, 153. § (1) bekezdés 5. pontja [459.]
– az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló, az Országgyûlés 2005. május 30-i ülésnapján elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése, valamint 8. §-a [413.]
– a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyûlés 2005. június 13-i ülésnapján elfogadott törvény 68. §-ának (3) bekezdése [367.]

Miniszteri rendelet
– a fõvárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási
rendjérõl szóló 46/1998. (X. 21.) BM rendelet 17. § (2) bekezdése [644.]
– az építésügyi bírságról szóló 43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet módosításáról
szóló 107/1999. (XII. 28.) FVM rendelet 4. §-ának második mondata [675.]
– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 1997. évi CIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 80. § (5) bekezdésének második mondata
[239.]
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Önkormányzati rendelet
– Acsád Település Képviselõtestületének a Belterületbe vonás Vegyes – Településközpont Vegyes terület kialakításáról a 08. hrsz-ú úttól északra lévõ terület
hasznosításával tárgyú 1/2003. (I. 28.) Számú Önkormányzati Rendelete, 2006.
június 30. napjával [704.]
– Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl, a településtisztaság egyes kérdéseirõl
és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 20/2002. (XII. 27.) számú
rendelete 5. § (1) bekezdésének „A hulladékkezelési közszolgáltatás díját az
Önkormányzat a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R)
alapján határozza meg és az alapdíjból, valamint ürítési díjból áll. Az alapdíj éves díj, amely a hulladékkezelési közszolgáltatás megfelelõ kapacitással történõ folyamatos fenntartásának az R 6. § (2) bek. alapján meghatározott indokolt költségeinek és ráfordításainak állandó részét, valamint az
R 6. § (3) bek. szerinti, a tartós mûködéshez szükséges nyereség megtérülését, illetve fedezetét biztosítja.” szövegrésze, továbbá az 1. számú melléklet
2. pontjának „Alapdíj: 3470 Ft + 15% áfa/év/ingatlan = 3991 Ft” szövegrésze, 2005. december 31. napjával [689.]
– Budapest Fõváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselõ-testületének az útépítési és közmûvesítési hozzájárulásról szóló 5/2001. (IV. 26.) rendelete 5. § (12) bekezdése [627.]
– Budapest Fõváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirõl szóló 46/2001.
(2002. I. 2.) rendelete 7. § (2) bekezdés a) pontja [613.]
– Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII. 10.) rendelete 5. §-a, 2005. december 31. napjával [667.]
– Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselõ-testületének a tulajdonában álló lakások bérletérõl és bérbeadásának feltételeirõl szóló 29/2000. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésének d) pontja [637.]

Az Alkotmánybíróság által megsemmisített, alkotmányellenessé nyilvánított
jogszabályok, illetve jogszabályi rendelkezések
1817

– Budapest Józsefváros Önkormányzata Képviselõ-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirõl, valamint a lakbér mértékérõl szóló 41/2003. (VII. 11.) Ök. számú rendelete
6. § (1) bekezdés b) pontja [620.]
– Budapest Fõváros XII. Kerület Önkormányzata Képviselõ-testületének
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X. 25.) Ör. rendelete címében és bevezetõjében, az 1. § (1) bekezdésében a „Hegyvidék” szövegrész,
továbbá a 2. § (1) és (3) bekezdése, 2005. december 31. napjával [682.]
– Egyek Nagyközség Képviselõ-testületének a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 19/1999. (XII. 15.) Önk. sz. rendelete 5. § (1) bekezdés d) pontja
[658.]
– Gyermely Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi iparûzési
adóról szóló 6/2003. (III. 31.) Gyerm. önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 18/2004. (XII. 15.) Gyerm. önkormányzati rendeletének 2. §-a, 2005.
december 31. napjával [697.]
– Siófok Város Önkormányzatának Siófok város építési szabályzatáról szóló
12/1999. (IV. 23.) számú rendelete 94. § (2) bekezdése [650.]
– Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének a Szegvár
Nagyközség Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 15/1997. (IV. 29.) Ör. számú rendelete mellékleteként közzétett Polgármesteri Hivatal Ügyrendje 5/A. §-a [607.]
Egyéb
– „A költségvetési szervek, egyházi intézmények levonható áfájának arányosítása” címû 2001/6. APEH iránymutatás [197.]
– a Legfelsõbb Bíróság 3/2004. BJE büntetõ jogegységi határozata [504.]
– az Országos Rádió és Televízió Testület 1294/2001. (IX. 28.) ORTT határozata [64.]
– az Országos Választási Bizottság 131/2004. (X. 28.) OVB számú határozata
[165.]
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– a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott, a pénznyerõ automata üzemeltetésére vonatkozó általános játékfeltételekrõl szóló felügyeleti tájékoztató (PK.
10/1995.) [134.]
– a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott, a pénznyerõ automata üzemeltetésére vonatkozó általános játékfeltételekrõl szóló felügyeleti tájékoztató (PK.
16/2003.), 2005. szeptember 30-ai hatállyal [134.]
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Törvény
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 134. § (4) és (5) bekezdése, továbbá a 233. § (3) bekezdés b) pontja [1094.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 163. § (1) bekezdése,
177. § (1) bekezdése, 180. § (1), (2) és (3) bekezdései, valamint 181. § (1)
bekezdése [1112.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 228. § (1) bekezdése,
261. §-a, valamint 264. §-a [963.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 261. § (3) bekezdése
[931.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (1) bekezdésének
„az ügy érdemében hozott” szövegrésze [1316.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) bekezdése és
273. § (1) bekezdése [1313.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 324. § (2) bekezdése
[941.]
– a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 48. §
(5) bekezdés a) és d) pontja, (6) bekezdésének második mondata, 48/A. §
(2) bekezdése, valamint 72/A. § (1) bekezdése [987.]
– a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 72/A. §
(2) bekezdése [958.]
– az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
72. § (1) bekezdése [1187.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése,
valamint 74/C. § (6) és (7) bekezdései [777.]
Megjegyzés: „Az Alkotmánybíróság által vizsgált jogszabályok ...” címszó alatt azon jogszabályok találhatók, amelyeket az Alkotmánybíróság megvizsgált, de alkotmányellenességüket nem állapította meg.
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– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 84. § (1) bekezdés
e) pontja, valamint 355. § (1) és (4) pontja [1033.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 121. § (1) bekezdése és
124. § (1) bekezdése [1058.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 148. §-a [1164.]
– a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 62. § (2) bekezdésének a „külön
jogszabályban megállapított mértékben” és a 404. § (1) bekezdés c) pontjából „a tanú” szövegrészek [1070.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 47. § (4) bekezdése
a), b) és d) pontja, valamint 97. § (1) bekezdése [1020.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 249. § (1) és (2) bekezdése [1141.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 298/D. §-a [1339.]
– az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § d) pontja [987.]
– az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény
2. számú melléklete [246.]
– a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi
IV. törvény 19. § (1) bekezdésében „a hasonló állami intézményekkel azonos
mértékû” szövegrész [1234.]
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. §-a [837.]
– az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény 74. § (12) bekezdése és a
74/B. §-a [843.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdésének a „… továbbá öröklési, vagy ajándékozási illeték alá nem esõ, más módon történõ
megszerzése …” fordulata, valamint 26. § (1) bekezdés h) pontja [981.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A. § (7) bekezdése [1251.]
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– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (3) bekezdése, valamint a
Melléklet IV. Cím 1. pontja [175.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 58. § (1) bekezdés d) pontja és
80. § (1) bekezdés i) pontja [1292.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés l) pontja
[1066.]
– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése [798.]
– a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 9. §-a, 10. §-a, 10/A. §-a és 12. §-a [427.]
– a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 1991. évi XIV. törvény [1058.]
– a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi
XX. törvény 19. §-a [156.]
– az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 19. § (1) bekezdés „nem regionális
rendeltetésû” és „ha azok nem a regionális közmû hálózattól elkülönítve
üzemeltethetõk” szövegrészei, valamint 19. § (2) bekezdése [824.]
– a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36. § (1) bekezdése [134.]
– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 35. § (2) bekezdése és 46. § (7)–(8) bekezdése [752.]
– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 46. § (6) bekezdése [730.]
– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 49/D. §-a és az 57. § (1) bekezdés b) pontja [1146.]
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– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvénynek a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított
49/D. §-a [1146.]
– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 70. § b) pontja [1215.]
– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 80. § (1) bekezdése elsõ mondatának „vagy a követelést engedményezheti” szövegrésze [1182.]
– a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény 22. § (1) bekezdése [722.]
– a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése [1190.]
– a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény 63. §-a [766.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. § (1) bekezdésének „és területi, helyi szerve” szövegrésze, valamint 73. § (2) bekezdése
[1227.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. § (2) bekezdés
f) pontja [1159.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19.§ (2) bekezdése [870.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (2)–(3) bekezdései, 44. §-a, 44/A. §-a és 46. § (5) bekezdése [757.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 40. § (7) bekezdése [1307.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/E. §-a [1333.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. § (2) bekezdése [1356.]
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– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (6) bekezdése [870.]
– az idõlegesen állami tulajdonban levõ vagyon értékesítésérõl, hasznosításáról
és védelmérõl szóló 1992. évi LIV. törvény 30. §-a, 33. § (2) bekezdése, 40. §
(5)–(6) bekezdése, 42. § (1) bekezdése „ennek értékesítését követõen – a
(2) bekezdésben foglaltak szerint –” szövegrésze, 42. § (2) bekezdése „állami” szövegrésze, 53. §-a, valamint 66. §-a [1343.]
– a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény 2. § 1. pontja [937.]
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése [941.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtésérõl rendelkezõ 1992.
évi LXVIII. törvény [963.]
– az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2004. május
1-jéig hatályban volt 33. § (1) bekezdés a) pontjának elsõ fordulata [999.]
– az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 48. § (8) bekezdése [923.]
– az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 71. § (5) bekezdés
a) pontja [889.]
– az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletének 21. pontja [1100.]
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (4) bekezdése [941.]
– a jövedéki szabályozásról és ellenõrzésrõl, valamint a bérfõzési szeszadóról
szóló 1993. évi LVIII. törvény 67. § f) pontja és 70. § (1) bekezdése [715.]
– a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény [280.]
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– a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 17. § (6) bekezdése [1159.]
– a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 31. § (1) bekezdése, valamint
31. § (5) bekezdés a), b) és c) pontjai [1047.]
– a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 41. § (2) bekezdése [144.]
– a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja [1301.]
– a villamos energia termelésérõl, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi
XLVIII. törvény 50. § (2) bekezdés d) pontja, 51. § (1) bekezdés b) pontja, 52. §
(2) bekezdés b) pontja [780.]
– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 36. §-a, valamint a 43.,
44., 45. §-ai, továbbá 58. §-a, 217. §-a, 221. §-ának b) pontja és 222. §-a [740.]
– az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994.
évi LXXX. törvény 26. § k) pontja [1159.]
– az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994.
évi LXXX. törvény 33. § (2) bekezdése, 81. §-a és 87. § (3) bekezdés c) pontja
[870.]
– a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 45. § (5) bekezdése [969.]
– az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló 1995. évi
XLII. törvény 1. és 2. §-a [156.]
– a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 20. § v) pontja „amelyet közszolgáltató végez” fordulata [1258.]
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (4) bekezdés
elsõ mondatában foglalt a „szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthetõ” szövegrésze [1103.]
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 38. §-a [1218.]
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– a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 32. §-a (1) bekezdésének „ideértve, hogy számláit a Magyar Államkincstár vezeti” szövegrésze,
77. §-a (5) bekezdésének „számláját a Magyar Államkincstár vezeti” szövegrésze, 79. §-a (4) bekezdésének harmadik mondata, 82/A. § (1) bekezdése,
valamint 79–82. §-ai, 83–84. §-ai és 138. §-a [31.]
– a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 115. (4) bekezdése
[64.]
– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 63. § (2) bekezdése [870.]
– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 335. § (1) bekezdése [1231.]
– a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 39. § (1) bekezdése
[1054.]
– az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének a) pontja [1176.]
– a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 8. §
(1) bekezdés d) pontja és a 3. számú melléklet A) fejezetének 2000. december
31-ig hatályban volt 3. pontja elsõ mondata [1089.]
– a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja
[1080.]
– a nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi CXXVII. törvény 6. § (7) bekezdése
és 30. § (1) bekezdése [734.]
– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 33. § (2) bekezdése [752.]
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 51. §
(1) bekezdése [1027.]
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– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. §
(1) bekezdése [1159.]
– az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény 28. § (1) bekezdése [870.]
– az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény [1270.]
– az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (7) bekezdése harmadik mondatából „– a kérelem benyújtásától
számított egy éven belül –” szövegrész [1350.]
– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 7. §
(3) bekezdés b) pontja [974.]
– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 49. §
(2) bekezdése [1003.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
46. § (3) bekezdése [907.]
– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 78. § (4) bekezdése [833.]
– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/E. §, 115/F. § [569.]
– az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló
1997. évi CXXIV. törvény 2. § (7)–(10) bekezdése, 3. §-a, 4. § (2) bekezdése,
5–6. §-a, 7. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése, illetve 8–10. §-a [1234.]
– az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló
1997. évi CXXIV. törvény 10. §-a [1108.]
– a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény [805.]
– a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény 1. §-a [885.]
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– a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 23. § (3) bekezdése
[1200.]
– a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló
1997. évi CXLV. törvény 45–48. §-a [889.]
– az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 187. § (5) bekezdésének
„– házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élõ kérelmezõ esetén a házastársat (élettársat) is –” szövegrésze [536.]
– a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. § (1) bekezdésének „illetve amíg kérelmét a bíróság el nem utasította” szövegrésze [1211.]
– az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 6. § (2) bekezdésének e) pontja, a
13. § (4) bekezdésének c), d) pontja, 14. §-a, 25. § (2) és (3) bekezdése, 39. §
(1) bekezdése, 40. § (2) bekezdése, 41. § (1) és (2) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 54. § (2) bekezdésének második fordulata, (3) bekezdés második mondatának „a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya” szövegrésze, (4) bekezdés
második mondatának „amelynek nincs halasztó hatálya” szövegrésze, valamint a 65. §-a [814.]
– az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (4) bekezdés f) pontja [1246.]
– az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 52. § (1) és (3) bekezdése, 57. § (1)
bekezdése, 59. § (3) bekezdése, 60. § (5) bekezdése és 63. § (1) bekezdése
[1276.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 51. § (1) bekezdése és 53. §
(1) bekezdése [504.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 74. § (3) bekezdés b) pontja
[175.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998 évi XIX. törvény 99. § (1) bekezdése, 100. §
(1) bekezdésének a) pontja, 102. § (1) bekezdése, 108. § (1) bekezdése, valamint 110. § (1) bekezdése [1112.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998 évi XIX. törvény 171. § (2) bekezdése [1085.]
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– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 231. § (2) bekezdés b) pontja
[1287.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 338–340. §-ai [1296.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 360. § (2) és (3) bekezdései
[202.]
– a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdés
b) pontja, 20. § (2) bekezdése, 26. § (1) bekezdésének „függetlenül a gyermekek számától” szövegrésze, valamint 26. § (2) bekezdése [1168.]
– a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény
120. § (3) bekezdése [870.]
– a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 135. § (2) bekezdése
[1042.]
– a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 143. és 144. §-ai [1204.]
– a szervezett bûnözésrõl, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni
fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló
1999. évi LXXV. törvény 8., 9., 10. §-a [1204.]
– az állami tulajdonban lévõ ingatlanok pártok által történõ használatáról szóló
2000. évi XCIV. törvény egésze, illetve 2. § (1) bekezdése és 13. § (2) bekezdése [913.]
– a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000.
évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdés 2. mondata [1124.]
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontja [379.]
– a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII.
törvény egésze, illetõleg 3. § (2) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, 20. § (1) bekezdése, 38. § b) pontja, 45. § b), c), d), e), f) pontjai, 46. § b) pontja, 3. és 4. melléklete [107.]

Az Alkotmánybíróság által vizsgált
jogszabályok, illetve jogszabályi rendelkezések

1831

– az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI. törvény 59. § (1) és (2) bekezdése
[766.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott elbirtoklási idõ módosításáról szóló 2001. évi XIX. törvény [1058.]
– a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 277. §-a [1231.]
– a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 89. § (3) és (5) bekezdése
[780.]
– az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal jogállásáról szóló 2002. évi LXV. törvény 2. § (8) bekezdése [1182.]
– az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény [1353.]
– az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 2. § (1)–(2) bekezdése [879.]
– az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 174. §-a [843.]
– az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 174. § (4) bekezdése [843.]
– az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) bekezdése [889.]
– a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény [1127.]
– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése [1197.]
– a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 12. §-a [1281.]
– „a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló, az Országgyûlés 2005. május 2-i ülésnapján elfogadott törvény
28. § (2) bekezdésének és a 29. § (1) bekezdésének az elektronikus képi megfigyelõrendszerre vonatkozó rendelkezései [390.]
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Törvényerejû rendelet
– az 1971. évi 25. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésrõl szóló, az 1944. évi december 7. napján, Chicagóban aláírt Egyezmény
[325.]
– a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû rendelet [379.]
– a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. törvényerejû rendelet [83.]

Minisztertanácsi rendelet
– a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. § (1) bekezdésének „és magánszemélyekre” szövegrésze [1376.]
– a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendeletnek – a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet módosításáról
szóló 136/1993. (X. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított
– 2. § (5) bekezdésébõl a „Házaspár részére nyújtott” szövegrész [1452.]
– az országgyûlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló
2/1990. (I. 11.) MT rendelet melléklete [246.]

Kormányrendelet
– az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok behozatalánál alkalmazható piacvédelmi intézkedésrõl szóló 113/1990. (XII.23.) Korm. rendelet
3. §-a [1475.]
– a villamos energia termelésérõl, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi
XLVIII. törvény egyes rendelkezései végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet 1. melléklete (Villamos energia közüzemi szabályzat) 17. §-a
[780.]
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– a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (2) és (5) bekezdése [1369.]
– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 41. § (7) bekezdése [290.]
– a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló
269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) és (4) bekezdése, valamint 2. számú melléklete [290.]
– a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának
részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 7. §-a [352.]
– a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló 283/2002.
(XII. 21.) Korm. rendelet egésze, illetõleg 3. § a), b) pontjai, valamint 21. §-a
[107.]
– az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése [1496.]
– a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 7/A. §-a [1258.]
Kormányhatározat
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó
szervek jegyzékérõl szóló 1034/1992. (VII. 1.) Korm. határozat [1227.]
– a Balatonnal kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1075/2003. (VII. 30.) Korm.
határozat 28. §-a [107.]
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Miniszteri rendelet
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
3/1994. (II. 3.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése [1410.]
– a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 96. § (1) bekezdés b) pontja [1535.]
– a gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet
2. § (2) bekezdés b) pontjához tartozó táblázat utolsó sorában az 5001 forint
feletti nagykereskedelmi ár esetén az árrést 850 forintban rögzítõ rendelkezés, valamint 5. § (3) bekezdése [1007.]
– az építészeti-mûszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló
34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet 1. mellékletének 1.5. és 1.9. b) pontja [1434.]
– az egyes agrártámogatási földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 127/2003. (XII. 17.)
FVM rendelet 1. § (1) bekezdése [1496.]
– a polgári repülés hajózó személyzete repülési idejének szabályozásáról szóló
16/2003. (IV. 3.) GKM rendelet [325.]
– a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM
rendelet 13. § (2) bekezdése [1388.]
– a földgáz díjának megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
5. számú melléklete [1405.]
– a tanúk díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet [1070.]
– a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989.
(VI. 8.) IM rendelet 7. §-a [1399.]
– a büntetõeljárás során keletkezett iratokból másolat adásáról szóló 10/2003.
(V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet 5. § (5) bekezdése [175.]
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– a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 18. § (1) bekezdése [1535.]
– a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 48. § (5) bekezdése [1543.]
– a távbeszélõ-szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ távközlési
szolgáltató által nyújtott távbeszélõ-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes
távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról szóló 3/2002. (I. 21.)
MeHVM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete [1363.]
– a mûvi meddõvé tételrõl szóló 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdésének, valamint 6. § (1) bekezdésének „– házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élõ kérelmezõ esetén egyidejûleg a házastársat (élettársat) is –”
szövegrésze [536.]
– a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1. § (1) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja, továbbá a melléklet I. d) pontja [889.]

Önkormányzati rendelet
– Baja Város Képviselõ-testületének az út- és vezetékes ivóvízhálózat építésérõl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérõl szóló 60/2003.
(XII. 23.) Ktr. számú önkormányzati rendeletének 1. § (2) bekezdése, 3. § (1)
bekezdése, 5. § (2) bekezdésének d) és e) pontja, 6. § (1) bekezdése, 7. § (4) bekezdése, 10. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint 11. § (2) és (8) bekezdése
[1443.]
– Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselõ-testületének az útépítési és
közmûvesítési hozzájárulásról szóló 5/2001. (IV. 26.) rendelete 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és (5) bekezdése [627.]
– Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselõ-testületének a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásról szóló 23/2003. (VII. 16.) számú rendelete 26. § (5) bekezdése [1459.]
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– Budapest Józsefváros Önkormányzata Képviselõ-testületének Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirõl, valamint a lakbér mértékérõl szóló 41/2003. (VII. 11.) Ök. számú rendelete
21. § (1) bekezdése [620.]
– Budapest Fõváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselõ-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelete 30. §
(6) bekezdése [941.]
– Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának az állattartás rendjérõl szóló 29/2001. (VII. 20.) Ök. sz. rendelete 5. § (3) bekezdés
c) pontja „Molnár-szigeten” szövegrésze, valamint (4) bekezdése „belterület
és a Molnársziget közterületén (…) lovagolni tilos” szövegrésze [1415.]
– Egyek Nagyközség Képviselõ-testületének a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 19/1999. (XII. 15.) Önk. sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pontja
[658.]
– a Heves Megyei Önkormányzat alapokmányáról szóló 6/1992. (VI. 12.)
HMÖ rendelet 23–26. §-ai, 30. §-a, továbbá 1. és 2. számú melléklete [1426.]
– Kaba Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladék összegyûjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezõ
helyi közszolgáltatásról szóló 45/2004. (XII. 10.) rendelete 13. § (1) bekezdése
[1525.]
– Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által alkotott, az
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjérõl szóló 43/2001. (XI. 30.) számú rendelete 54. § (3)–(4) bekezdése
[1393.]
– Nagygeresd Község Képviselõ-testületének az építményadóról szóló 8/1997.
(XII. 10.) számú rendeletének 3. §-a és a 4. § (2) bekezdése, valamint a Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének az építményadóról szóló
8/1997. (XII. 10.) számú rendeletének módosításáról szóló 20/2003. (XII. 10.)
számú rendelete 1. §-a [1549.]
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– Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének a Nagykovácsi Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 16.) Kt. sz.
rendelete [1480.]
– Orfû Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról szóló
17/2001. (XII. 10.) számú rendelete 10. § (1) és (10) bekezdése [1471.]
– Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlése által az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az önkormányzati tulajdonú
közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról alkotott 1996. évi 38.
számú rendelet [1381.]
– Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlésének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelezõ igénybevételérõl szóló
44/2002. (06. 29.) számú rendeletének 3. § (1), (2) és (3) bekezdése, 5. § (1) és
(3) bekezdése, valamint 15. § (3) bekezdése [1517.]
– Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló
37/1999. (XII. 23.) Ör. rendelete 4. § (2) bekezdése [1418.]
– Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló
37/1999. (XII. 23.) Ör. rendeletének módosításáról szóló 20/2000. (V. 25.) Ör.
rendelet 5. §-a [1418.]
– Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 1/1991. (II. 14.) sz. rendelete 31. §
(1) bekezdése [1465.]
– Telki Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a telekadóról szóló
9/2002. (12. 13.) rendelete módosításáról szóló 16/2003. (11. 27.) számú rendelete 4. § (5) és (6) bekezdése [1511.]
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Egyéb
– a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9004/2002. (SK 7.) KSH közleménye Szolgáltatások Jegyzékérõl szóló Melléklete „93.05.12.4. szexuális
szolgáltatás” része [1204.]
– az Országos Választási Bizottság 5/2005. (I. 13.) OVB számú határozata
[172.]
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