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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TELJES ÜLÉSÉNEK 
A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉTETT HATÁROZATAI

73/2011. (X. 19.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
kifogás alapján meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
25/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro za tát helybenhagyja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

1. Ma gán sze mé lyek 2011. feb ru ár 8-án or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz (a to váb bi ak ban: OVB) az or szá gos nép sza va zás -
ról és né pi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a sze rin ti hi te le sí tés cél já ból.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés jog sza bá lyi
úton avat koz zon be a de vi za ala pú hi te lek szer zõ dé se i be és 
vál toz tas sa meg azo kat úgy, hogy a fo rint ár fo lya má nak
in ga do zá sa mi at ti adós ság ál lo mány és tör lesz tõ rész let vál -
to zá sok 50%-a a hi telt nyúj tó ban ko kat ter hel je vagy il les -
se meg?”

Az OVB a 25/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro za tá val (a to -
váb bi ak ban: OVBh.) az or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sét meg ta gad ta. Ha -
tá ro za tát az zal in do kol ta, hogy az ab ban fog lalt kér dés
nem fe lel meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, to váb bá az Al kot mány -
bí ró ság 26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro zat ban fog lal tak alap -
ján a kez de mé nye zõ ál tal fel tett kér dés nem te kint he tõ
egy ér tel mû nek. Meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy a kér dés ben
tar tott ered mé nyes nép sza va zás olyan jog al ko tá si kö te le -
zett sé get te rem te ne, amely ki szá mít ha tat lan kö vet kez mé -
nyek kel jár na. Így a vá lasz tó pol gár dön té se meg ho za ta la -
kor nem le het ne tisz tá ban az zal, hogy a kér dés re „igen”-
 nel vagy „nem”-mel tör té nõ sza va zás ese tén, dön té sé nek
mi lyen pénz ügyi vagy egyéb kö vet kez mé nyei lennének.

A 25/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny
2011. évi 24. szá má ban, 2011. már ci us 9-én je lent meg.
A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel

kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -
zat el len 2011. már ci us 24-én 15 óra 20 perc kor – ha tár idõ -
ben – ér ke zett a nép sza va zás kez de mé nye zõ i tõl ki fo gás.
A ki fo gást te võk sze rint az ál ta luk fel tett kér dés meg fe lel
az Nsztv. egy ér tel mû sé gi kö ve tel mé nyé nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér -
ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog -
sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó
tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 342.]. El já rá sa so rán az Al kot mány -
bí ró ság e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té -
sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 251, 256.].

Az OVB ha tá ro za tá val egyet ért ve az Al kot mány bí ró ság 
a ki fo gást nem ta lál ta meg ala po zott nak, és az OVBh.-t in -
do kai alap ján hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 18.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr.Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 503/H/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 121. szá má ban.



74/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
kifogás alapján meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
148/2010. (III. 4.) OVB ha tá ro za tát helybenhagyja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

1. Ma gán sze mé lyek or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot -
ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a to váb bi ak -
ban: OVB) az or szá gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé -
nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban:
Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -

vényt ar ról, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö két 
a mi nisz ter el nök kez de mé nye zé sé re a köz tár sa sá gi el nök
elõ ter jesz té sé re az Országgyûlés válassza meg?”

Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy ugyan ezen kér dés te kin -
te té ben ko ráb bi 297/2009. (VI. 23.) OVB ha tá ro za tá val hi -
te le sí tet te az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát, amely el len
ki fo gást nyúj tot tak be. Az Al kot mány bí ró ság – a ki fo gás
nyo mán – 9/2010. (I. 28.) ha tá ro za tá val az OVB határo -
zatát meg sem mi sí tet te és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.
Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kér dés ben fog lalt tiszt ség be töl té sé nek szabályo -
zása az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve ze ti dön -
tés nek te kin ten dõ. Az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés
d) pont já ban fog lalt ti la lom nem pusz tán a konk rét sze mé -
lyi dön tés re, ha nem a dön tés mód ját (szint jét) meg ha tá ro -
zó tör vé nyi ren del ke zés re is vo nat ko zik. A tör vé nyen ala -
pu ló ál lam szer ve ze ti dön té sek, így az OVB el nö ke meg vá -
lasz tá sá nak rend jé re vo nat ko zó tör vé nyi sza bá lyo zás is az
Al kot mány 28/C. § (5) bekezdés d) pontjának hatálya alá
tar to zó kér dés, így népszavazás tárgyát nem képezheti.

Az OVB – az Al kot mány bí ró ság fen ti ha tá ro za tá ban
fog lal tak ra te kin tet tel – meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés az
Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés d) pont já ban fog lalt ti la -
lom ba üt kö zik, és az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét az Nsztv. 10. § b) pontja alapján megtagadta.

A kér dés kez de mé nye zõi a vá lasz tá si el já rás ról szó ló
1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. §-a alap -
ján ki fo gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az
OVBh. el len, kér ve an nak meg sem mi sí té sét és az OVB új

el já rás ra uta sí tá sát. Kifogásukat a következõkkel indo -
kolták:

A ki fo gást te võk sze rint az Al kot mány bí ró ság 9/2010.
(I. 28.) ha tá ro za tá nak meg ho za ta la so rán meg sér tet te a Ve. 
3. § d) és e) pont já ban fog lal ta kat, mert a nép sza va zás kez -
de mé nye zõ it nem ér te sí tet te a ki fo gást te võ be ad vá nyá ról
és nem tet te le he tõ vé, hogy ar ra jog or vos la ti jogukkal élve
észrevételeket tegyenek.

A ki fo gást te võk ar ra is hi vat koz tak, hogy – mi vel a hi -
te le sít he tõ ség egyet len kor lát ja a tör vé nyes ség, így – az
Al kot mány bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sa so rán „al kot má -
nyos sá gi kont rollt” nem, csak „tör vény es sé gi kont rollt”
gya ko rol hat. Eb bõl ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy a
9/2010. (I. 28.) AB ha tá ro zat tal szemben is alkotmányjogi
panasznak van helye.

A ki fo gást te võk nem vi tat ják, hogy az Al kot mány
28/C. § (5) be kez dés d) pont já ban fog lalt ti lal mat az Or -
szág gyû lés nek nem csak az Al kot mány ban ki fe je zet ten
rög zí tett ha tás kö rei ala poz zák meg, ha nem az Or szág gyû -
lés nek egyéb tör vé nyek ben fog lalt sze mé lyi és szer ve zet -
ala kí tá si ha tás kö rei is be le tar toz nak. Úgy vé lik azon ban,
hogy az OVB el nö ké nek vá lasz tá sa nem til tott tárgy kör,
mert nincs tör vény, amely sze rint az OVB el nö két az Or -
szág gyû lés választja, ezért nem tartozik az Alkotmányban
tiltott kérdések közé.

Vé gül a ki fo gást te võk hi vat koz nak ar ra is, hogy az
OVB-t az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta az in do ko lás te -
kin te té ben nem, csak az új el já rás le foly ta tá sá ra va ló kö te -
le zés te kin te té ben kö ti. Utal nak to váb bá a Ve. 21. § (1) be -
kez dé sé re, mely bõl azt a kö vet kez te tést von ják le, hogy az
OVB té ve sen hi vat ko zott a 9/2010. (I. 28.) AB ha tá ro zat -
ban ki fej tett érvekre.

A ki fo gás sal érin tett ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2010.
évi 31. szá má ban, 2010. már ci us 4-én je lent meg; a ki fo gás 
2010. már ci us 18-án, va gyis a tör vé nyes ha tár idõn be lül
ér ke zett az OVB-hez.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. En nek so rán az 
Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del -
te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö -
zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív és a nép sza va -
zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek,
és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ -
en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002,
342.]. El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát
alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban
látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999,
251, 256.]

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást nem ta lál ta meg ala po -
zott nak, és a 9/2010. (I. 28.) AB ha tá ro zat ban fog lal ta kat is 
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fi gye lem be vé ve, az OVBh.-t he lyes in do kai alapján hely -
ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel rendelte el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 512/H/2010.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.

75/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos né pi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj -
tõ ív min ta pél dá nya, és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té -
se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott kifogás
alapján meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
471/2010. (VI II. 4.) OVB ha tá ro za tát – a je len ha tá ro zat -
ban fog lalt in do ko lás sal – helybenhagyja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 471/2010. (VI II. 4.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí -
tet te egy or szá gos né pi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívét.
Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés tûz ze na pi -
rend jé re és tár gyal ja meg, hogy 40 év szol gá la ti idõ meg lé -
te után az öreg sé gi nyug díj – az öreg sé gi nyug díj kor ha tár -
ra te kin tet nélkül – a nyugdíj csökkentése nélkül igénybe
vehetõ legyen?”

A 471/2010. (VI II. 4.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2010. évi 127. szá má ban, 2010. au gusz tus 4-én je lent
meg. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az
OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi -
te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro -
zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta -
ni. Az OVB ha tá ro za ta el len 2010. augusztus 8-án – a tör -
vé nyes ha tár idõn belül – kifogással éltek.

A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint az OVB-nek az or szá gos
nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 18. § c) pont ja alap -
ján meg kel lett vol na ta gad nia az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sét, mi vel az OVB ál tal hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív nem
fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény -
nek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az or -
szá gos né pi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak ban:
Ren de let) mel lék le té ben meg ta lál ha tó min tá nak, az aláb -
bi ak ra te kin tet tel. Egy részt nem tar tal maz za a min tá ban
meg ha tá ro zott, az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a to váb bi ak -
ban: OVI) ve ze tõ je ál tal a Ve. 118. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén ki töl ten dõ részt. Ki fo gás -
ol ta to váb bá, hogy a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív táb lá za ta
20+1 so ros, míg a Ren de let min tá já ban 15+1 sor sze re pel.
Vé gül azt is ki fo gás ol ta, hogy az íven az „or szá gos né pi
kez de mé nye zés ki tû zé sét in dít vá nyoz zuk” szö veg sze re -
pel, míg a minta az „országos népi kezdeményezést tá mo -
ga tunk” szö ve get tartalmazza. Ez álláspontja szerint azért
is problémás, mivel országos népi kezdeményezést nem
le het ki tûz ni.

II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és né pi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kérdés
lehet.”

„28/D. § Or szá gos né pi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos né pi kez -
de mé nye zés ar ra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a napirend -



jére. Az or szá gos né pi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma -
zott kérdést az Országgyûlés köteles megtárgyalni.”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„17. § A né pi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -

mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra javasolt kérdést.
18. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja

meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról szó ló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„117. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -

bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc napon belül
hitelesíti.”

„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Országos Választási Bizottsághoz be -
nyúj ta ni.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

„131. § Az or szá gos né pi kez de mé nye zés so rán a
117–121. § és a 130. § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fe le lõ en alkalmazni.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa
jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
251, 256.].

2. A ki fo gás te võ sze rint az OVB ál tal hi te le sí tett alá írás -
gyûj tõ ív azért nem fe lel meg a Ren de let mel lék le té ben

sze rep lõ min tá nak, mert nem tar tal maz za a min tá ban ta lál -
ha tó, az OVI ve ze tõ je ál tal a Ve. 118. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén ki töl ten dõ részt, to váb bá
az alá írás gyûj tõ ív táb lá za ta 20+1 so ros, míg a min tá ban
15+1 sor ta lál ha tó.

Az Al kot mány bí ró ság az 58/2011. (VI. 30.) AB ha tá ro -
za tá ban (ABK 2011. jú ni us, 569–573.; a to váb bi ak ban:
Abh.) a ki fo gást elõ ter jesz tõ ál tal az OVB-hez be nyúj tott,
tar tal mát te kint ve az zal lé nye gé ben meg egye zõ kér dés
alá írás gyûj tõ ív hi te le sít he tõ sé gét vizs gál ta, amely azon -
ban or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyult. Az
Abh.-ban el bí rált OVB ha tá ro zat ban az alá írás gyûj tõ íven
a kö vet ke zõ nép sza va zás ra szánt kér dés sze re pelt: „Egyet -
ért-e Ön az zal, hogy 40 év szol gá la ti idõ meg lé te után az
öreg sé gi nyug díj – az öreg sé gi nyug díj kor ha tár ra te kin tet
nél kül – a nyug díj csök ken té se nél kül, az ered mé nyes nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár já nak 1. nap já tól igény be ve he -
tõ le gyen?” Je len eset ben a kez de mé nye zõ or szá gos né pi
kez de mé nye zés ként a kö vet ke zõ kér dést kí ván ja fel ten ni:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés tûz ze na pi -
rend jé re és tár gyal ja meg, hogy 40 év szol gá la ti idõ meg lé -
te után az öreg sé gi nyug díj – az öreg sé gi nyug díj kor ha tár -
ra te kin tet nél kül – a nyug díj csök ken té se nél kül igény be
ve he tõ legyen?”

Az Abh. az egyik ki fo gás kap csán – töb bek kö zött –
fog lal ko zott a je len ki fo gás ban is meg je lölt azon kér dés -
sel, hogy az OVB ál tal hi te le sí tett or szá gos nép sza va zás ra
irá nyu ló kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve meg fe lel-e a
Ren de let mel lék le té ben ta lál ha tó min tá nak, mi vel a hi te le -
sí tést ké rõ táb lá za ta 20+1 so ros, míg a min tá ban 15+1 sor
sze re pel, il let ve az nem tar tal maz za a min tá ban fog lalt, az
OVI ve ze tõ je ál tal a Ve. 118. § (1) be kez dé se sze rin ti fel té -
te lek ese tén ki töl ten dõ részt.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés tör vé nyes sé gét nem érin ti, hogy a
hi te le sí tést ké rõ táb lá za ta a min tá ban sze rep lõ 15+1 sor
he lyett 20+1 so ros. Meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy az
OVB-hez hi te le sí tés cél já ból be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak a Ren de let mel lék le té ben köz zé tett
min tá tól va ló for mai el té ré se ér dem ben nem be fo lyá sol ta
az ív hi te le sít he tõ sé gét (ABK 2011. jú ni us, 572.). In do ko -
lá sá ban hang sú lyoz ta, hogy „[a] Ve. 118. § (1) be kez dé se
sze rint az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az OVI ve ze tõ je
lát ja el hi te le sí té si zá ra dék kal a jog or vos la ti ha tár idõ ered -
mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat ese tén a vo -
nat ko zó al kot mány bí ró sá gi dön tés Ma gyar Köz löny ben
va ló köz zé té te lé nek nap ján. Hi te le sí tés kor a hi te le sí té si
zá ra dék szö ve gét az OVI ve ze tõ je kéz zel vagy bé lyeg zõ
hasz ná la tá val is rá ve zet he ti az alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nyá ra. Az, hogy a hi te le sí té si zá ra dék R. mel lék le té ben
köz zé tett szö ve ge a hi te le sí tés elõtt már sze re pel az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán, az OVI ve ze tõ jé nek mun ká -
ját se gí ti, an nak hi á nya azon ban nem le het a kez de mé nye -
zés be nyúj tá sá nak aka dá lya” (ABK 2011. június, 572.).
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Az Al kot mány bí ró ság fen ti meg ál la pí tá sa it je len ha tá -
ro za tá nak meg ho za ta la so rán is irány adó nak te kin tet te, és
a ki fo gást a fen ti ek ben is mer te tett ré szé ben nem te kin tet te
meg ala po zott nak.

Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ en a ki fo gás nak azt a
ré szét vizs gál ta, amely sze rint az alá írás gyûj tõ ív azért
nem fe lel meg a Ren de let ben ta lál ha tó min tá nak, mi vel az
íven „az or szá gos né pi kez de mé nye zés ki tû zé sét in dít vá -
nyoz zuk” szö veg sze re pel a min tá ban meg je lölt „or szá gos
né pi kez de mé nye zést tá mo ga tunk” szö veg he lyett. Az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ez a for mai el té rés
ér dem ben nem be fo lyá sol ja az ív hi te le sít he tõ sé gét, ezért a 
ki fo gást eb ben a ré szé ben is el uta sí tot ta.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság – a je len
ha tá ro za tá ban ki fej tett in do kok alap ján – az OVB
471/2010. (VIII. 4.) OVB ha tá ro za ta ren del ke zõ ré szét
hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1226/H/2010.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.

76/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz, va la mint
fo lya mat ban lé võ ügyek ben al kal ma zan dó al kot mány el le -
nes jog sza bály al kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sá ra irá -
nyu ló bí rói in dít vá nyok tárgyában meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság a köz úti köz le ke dés rõl szó ló
1988. évi I. tör vény 2010. de cem ber 31. nap já ig ha tá lyos
46. §-a „köz le ke dé si” szö veg ré szé nek al kal ma zá sát a fo -
lya mat ban lévõ perekben kizárja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a köz úti köz le ke dés rõl szó ló
1988. évi I. tör vény 2010. de cem ber 31. nap já ig ha tá lyos
46. §-a „köz le ke dé si” szö veg ré szé nek al kot mány el le nes -
sé gé re irá nyu ló al kot mány jo gi panaszt visszautasítja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a köz úti köz le ke dés rõl szó ló
1988. évi I. tör vény 2010. de cem ber 31. nap já ig ha tá lyos
46. §-a „köz le ke dé si” szö veg ré szé nek al kot mány el le nes -
sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyok tár gyá ban
az el já rást meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

I.

A Za la Me gyei Bí ró ság bí rái és a Bor sod-Aba új-Zemp -
lén Me gyei Bí ró ság bí rá ja for dult az Al kot mány bí ró ság -
hoz és al kot mány jo gi pa nasz alap ján is in dult el já rás a
köz úti köz le ke dés rõl szó ló 1988. évi I. tör vény (a továb -
biakban: Kkt.) 2010. de cem ber 31. nap já ig ha tá lyos
46. §-a al kot mány el le nes sé gé vel és konk rét perekben való
al kal maz ha tó sá gá val össze füg gés ben.

Az in dít vá nyok ból ki tû nõ tör té ne ti tény ál lás sze rint a
meg kö ze lí tõ leg azo nos idõ ben, 2010 áp ri li sá ban, a rend õr -
ha tó ság az ál ta la fo ga na to sí tott el len õr zé sek so rán, a Kkt.
egyes ren del ke zé sei alap ján bír ság szank ci ót al kal ma zott a 
jog sér tõk kel szem ben. A köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró -
sá gi fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló, 2010 õszén meg in dult pe -
res el já rá sok ban a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok jog sze rû sé -
gét a bí ró sá gok töb bek kö zött azon az ala pon is vizs gál ták,
hogy a ha tó sá gok nem al kal maz ták a Kkt. 46. §-t a köz -
igaz ga tá si eljárás során, jóllehet az abban foglalt fel té tek -
nek az ügyfelek mindenben megfeleltek volna. 

A bí rói kez de mé nye zé sek ben és az al kot mány jo gi pa -
nasz ban fog lal tak ér tel mé ben a Kkt. a köz le ke dé si ha tó sá -
got meg ala po zott in dok nél kül pri vi le gi zál ja, amely azon -
ban hát rá nyos meg kü lön böz te tést ered mé nyez ugyan azon
ma ga tar tást ta nú sí tó, a pár hu za mos ha tás kör ben el já ró más 
ha tó sá gok el já rá sá ban ügy fél ként részt ve võ sze mé lyek
ese té ben. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za tá ban



fog lal tak ra te kin tet tel in dít vá nyoz zák a tá ma dott, már nem 
ha tá lyos ren del ke zés al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí -
tá sát, de legalábbis perbeli alkalmazásának kizárását. 

Az in dít vá nyo zók egy ré sze ki fe je zet ten hi vat ko zik az
Al kot mány bí ró ság 5/2011. (I. 28.) AB ha tá ro za tá ra (ABK, 
2011. ja nu ár, 17., a to váb bi ak ban: Abh.1.). Az Abh.1.
– szin tén bí rói kez de mé nye zé sek és al kot mány jo gi pa nasz
alap ján – meg ál la pí tot ta a Kkt. 46. § ha tó ság ra vo nat ko zó
„köz le ke dé si” jel zõ jé nek al kot mány el le nes sé gét és ki zár ta 
an nak az al kot mány bí ró sá gi eljárás alapját adó perekben
történõ alkalmazását. 

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok tár gyá nak azo -
nos sá gá ra va ló te kin tet tel, és fi gye lem mel az Al kot mány -
bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3., a to -
váb bi ak ban: Ügy rend). 28. § (1) be kez dé sé re is, el ren del te
az ügyek együt tes vizs gá la tát és el bí rá lá sát. 

II.

Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé se:
„50. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság bí ró sá gai vé dik és biz -

to sít ják az al kot má nyos ren det, a ter mé sze tes sze mé lyek, a 
jo gi sze mé lyek és a jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve ze tek jo ga it és tör vé nyes ér de ke it, bün te tik a bûn -
cse lek mé nyek el kö ve tõ it.”

„57. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek jo ga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyilvános tárgyaláson bí -
rálja el.”

Az Abtv. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé se:
„43. § (1) Azt a jog sza bályt vagy a köz jo gi szer ve zet -

sza bá lyo zó esz közt, ame lyet az Al kot mány bí ró ság a ha tá -
ro za tá ban meg sem mi sít, az er rõl szó ló ha tá ro zat nak a hi -
va ta los lap ban va ló köz zé té te lét követõ naptól nem lehet
alkalmazni.”

„43. § (2) A jog sza bály nak vagy a köz jo gi szer ve zet sza -
bá lyo zó esz köz meg sem mi sí té se, – (3) be kez dés ben fog -
lalt eset ki vé te lé vel – nem érin ti a ha tá ro zat köz zé té te le
nap ján vagy azt meg elõ zõ en lét re jött jog vi szo nyo kat, s a
be lõ lük származó jogokat és kötelezettségeket.”

(…)
„43. § (4) Az Al kot mány bí ró ság a 42. § (1) be kez dé sé -

ben, va la mint a 43. § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
idõ pont tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja az al kot mány el le -
nes jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét vagy konk rét
eset ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gát, ha ezt a jog biz ton ság,
vagy az el já rást kezdeményezõ különösen fontos érdeke
indokolja.”

A Kkt. 2010. de cem ber 31. nap já ig ha tály ban volt érin -
tett ren del ke zé se:

„46. § A 18. § (7) be kez dé sé ben, a 20. § (1) be kez dé sé -
ben és a 29/A. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben a köz le ke dé si ha tó ság a bír ság ki sza bá sát ak kor mel -
lõzi, ha a bír ság ki sza bá sá ra okot adó te vé keny ség vagy
mu lasz tás az éle tet, a tes ti ép sé get, a va gyon biz ton sá got, a
köz le ke dés biz ton sá gát vagy a köz te her vi se lé si kö te le zett -
ség tel je sí té sét köz vet le nül nem ve szé lyez te ti, har ma dik
sze mély nek kárt nem okoz, a te vé keny ség vagy mu lasz tás
te kin te té ben a rossz hi sze mû ség, a ha tó ság fél re ve ze té sé -
nek szándéka nem állapítható meg, és a tevékenység vagy
mulasztás elsõ ízben fordul elõ.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az
al kot mány jo gi pa nasz ér dem ben be fo gad ha tó-e. Az Abtv.
48. § (1) be kez dé se sze rint „[a]z Al kot mány ban biz to sí tott
jo ga i nak meg sér té se mi att al kot mány jo gi pa nasszal for -
dul hat az Al kot mány bí ró ság hoz az, aki nek a jog sé rel me az 
al kot mány el le nes jog sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet -
ke zett be, és egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet -
te, il le tõ leg más jog or vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz -
to sít va”. A (2) be kez dés ér tel mé ben „[a]z al kot mány jo gi
panaszt a jogerõs határozat kézbesítésétõl számított hatvan 
napon belül lehet írásban benyújtani”. 

Az Al kot mány bí ró ság a csa tolt ira tok (a ke re se tet ér -
dem ben el dön tõ jog erõs íté let és az an nak kéz be sí té sét iga -
zo ló tér ti ve vény) alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a pa na szos
in dít vá nyát törvényi határidõben nyújtotta be. 

Az Ügy rend 29. § e) pont ja ér tel mé ben az Al kot mány bí -
ró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, „ha meg ál la pít ha tó,
hogy a be nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz nem fe lel meg az
Abtv. 48. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek”.
Mi vel a pa na szos ügyé ben a Kkt. 46. §-át nem al kal maz -
ták, ezért a pa na szos ál lí tott jog sé rel me nem hoz ha tó
össze füg gés be a jog erõs ér de mi ítéletben al kal ma zott jog -
sza bá lyok alkotmányosságával. 

Így az Al kot mány bí ró ság az al kot mány jo gi pa naszt az
Ügy rend 29. § e) pont ja alap ján ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta.

2. Az in dít vá nyok ban hi vat ko zott Abh.1.-ben az Al kot -
mány bí ró ság már meg ál la pí tot ta azt is, hogy a tá ma dott
jog sza bály 2010. de cem ber 31. nap ján ha tá lyát vesz tet te.
A ha tá lyon kí vül he lye zés azon ban nem aka dá lya an nak,
hogy a jog sza bály ha tá lya ide jén ke let ke zett jog vi szo -
nyok ból szár ma zó igé nye ket bí ró ság elõtt – az adott jog -
sza bály al kal ma zá sá val – ér vé nye sí te ni le hes sen. Az
Abh.1. azon ban meg ál la pí tot ta a tá ma dott jog sza bály al -
kot mány el le nes sé gét és a kez de mé nye zõ bírák elõtt fo lya -
mat ban lévõ perek vonatkozásában kizárta az alkalmazás
lehetõségét. 

2.1. Az Ügy rend 31. § c) pont ja ér tel mé ben „az Al kot -
mány bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha az in dít vány az
Al kot mány bí ró ság ál tal ér dem ben már el bí rált jog sza -
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bállyal azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül -
vizs gá la tá ra irá nyul, és az in dít vá nyo zó az al kot mány nak
ugyan ar ra a §-ára, il le tõ leg al kot má nyos el vé re (ér té ké re)
– ezen be lül – azo nos al kot má nyos össze füg gés re hi vat -
koz va ké ri az al kot mány sér tést meg ál la pí ta ni („ítélt do -
log”)”. Mi vel az in dít vá nyo zó bí rák ál tal tá ma dott jog sza -
bály „köz le ke dé si” szö veg ré szé nek al kot mány el le nes sé -
gét az Abh.1.-ben meg je lölt al kot má nyos ren del ke zé sek re
és al kot má nyos össze füg gés re ala pí tot ták, ezért az al kot -
má nyos ság te kin te té ben is mé telt al kot mány bí ró sá gi el já -
rás le foly ta tá sá ra nincs mód. Az al kot mány el le nes ség is -
mé telt meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó bí rói in dít vá nyok tár -
gyá ban az Al kot mány bí ró ság az el já rást megszüntette. 

2.2. Az Al kot mány bí ró ság 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro -
za tá ban (ABK, 2011. má jus, 396., a to váb bi ak ban: Abh.2.) 
ér tel mez te az Abtv. 43. § (1)–(2), il let ve (4) be kez dé se it.
Ko ráb bi gya kor la tát meg vál toz tat va az aláb bi meg ál la pí -
tá so kat tet te: 

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta a jog ki szá mít ha tó
mû kö dé sét tart ja szem elõtt.

Ugyan ak kor meg ál la pí tot ta azt is, hogy a tes tü let al kot -
mány vé del mi fel ada tá nak egyik lé nye ges cél ja az, hogy al -
kot mány el le nes nor ma ne ér vé nye sül hes sen a jog rend ben.
A bí ró az Al kot mány 50. § (1) be kez dé se sze rin ti al kot má -
nyos kö te le zett sé gét ak kor tud ja ma ra dék ta la nuk tel je sí te -
ni, ha az al kot má nyos jog al kal ma zá sá val, ér tel me zé sé vel
dönt az elé tárt jog vi ták ban. A két dön tés ho zó bí rói szerv
kö zöt ti kap cso la tot te hát az al kal ma zan dó jog al kot má -
nyos sá gá nak ga ran tá lá sa te rem ti meg, esz kö ze pe dig az
Abtv. 38. § (1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye zés.
A jog vi tá ban dön tést ho zó bí ró te hát az al kot má nyos jog -
sza bály al kal ma zá sa ré vén tesz ele get Al kot mány ból fo lyó 
kö te le zett sé gé nek, az Al kot mány bí ró ság pe dig ak kor, ha
ér dem ben bí rál el min den elé tárt bí rói kez de mé nye zést.
Ezek ered mé nye ként áll hat elõ az a hely zet, hogy a ha -
sonló tény be li alap ból szár ma zó, azo nos jog alap ján ke let -
ke zett jog vi szo nyok ha son ló el bí rá lást nyer het nek a bí ró -
ság elõtt (ABK, 2011. má jus, 401.).

Az Abh.2.-ben a jog biz ton ság el vé nek ér vé nye sí té se ér -
de ké ben, az Al kot mány bí ró ság egyé ni al kot mány vé de -
lem ben fenn ál ló al kot má nyos kö te le zett sé ge, va la mint a
bí ró ság elõt ti egyen lõ ség al kot má nyos el já rá si el ve alap -
ján az Al kot mány bí ró ság ar ra a kö vet kez te tés re ju tott,
hogy ha tás kö ri sza bá lyai meg ad ják a le he tõ sé get a bí rói
kez de mé nye zé sek ese té ben az al kot mány el le nes jog sza -
bály al kal ma zá si ti lal má nak ál ta lá nos, min den fo lya mat -
ban lé võ per re ki ter je dõ ki zá rá sá ra, il let ve ar ra is, hogy ko -
ráb ban meg ál la pí tott al kot mány el le nes ség ese tén az al kal -
ma zá si ti la lom ról ön ál ló an dönt sön.

Az el já rást kez de mé nye zõ bí rák olyan jog sza bály per -
be li al kal ma zá sá nak ki zá rá sát ké rik, amely jog sza bály a
jog vi ták bí ró sá gok ál ta li el bí rá lá sá nak ide jén ha tá lyon kí -
vül he lye zés foly tán ki ke rült a jog rend bõl, emel lett az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta al kot mány el le nes sé gét is.
A bí ró az Al kot mány 50. § (1) be kez dé se alap ján az al kot -
má nyos jog ér vény re jut ta tá sá ra kö te les, ugyan ak kor nem

ren del ke zik az is mer ten al kot mány el le nes jog mel lõ zé sé -
nek ha tás kö ré vel. Ezért az al kal ma zan dó jog al kot mány el -
le nes sé gé nek ész le lé se kor kö te les az Al kot mány bí ró ság -
hoz for dul ni, aki vi szont kö te les a bí rói kez de mé nye zést
ér dem ben vizs gál ni. 

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok ból és a csa tolt ira -
tok ból meg ál la pí tot ta, hogy az el bí rá lás alap já ul szol gá ló
köz igaz ga tá si jog vi szo nyok az Abh.1. alap ját ké pe zõ jog -
vi szo nyok kal egye zõ idõ ben jöt tek lét re, az alap el já rá sok
min den eset ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gok ál tal meg ho zott 
bír ság meg fi ze té sé re kö te le zõ ha tá ro za tok jog sze rû sé gé -
nek fe lül vizs gá la tá ra irá nyul tak. Ön ma gá ban az a tény,
hogy a je len el já rás ban vizs gált in dít vá nyok az Abh.1-ben
meg ál la pí tott al kot mány el le nes ség ki mon dá sa és a ha tá ro -
zat ki hir de té sé nek idõ pont ja után ér kez tek az Al kot mány -
bí ró ság ra, nem ered mé nyez he ti azt, hogy a jo ga i kat a pe res 
bí ró ság elõtt ér vé nye sí te ni kí vá nó személyek jogvitája
bizonyos esetekben alkotmányos, bizonyos esetekben pe -
dig is mer ten alkotmányellenes jog alapján ítéltessenek
meg. 

A ki fej tet tek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az
Abtv. 43. § (1) és (4) be kez dé se alap ján el ren del te a Kkt.
2010. de cem ber 31. nap já ig ha tá lyos 46. §-a sze rin ti ha tó -
ság „köz le ke dé si” jel zõ jé nek ál ta lá nos al kal ma zá si ti lal -
mát. Az ál ta lá nos al kal ma zá si ti la lom ered mé nye ként va -
la mennyi fo lya mat ban lé võ per ben, amely ben a Kkt. már
nem ha tá lyos 46. §-át még al kal maz ni kell, a „közleke -
dési” jel zõt figyelmen kívül kell hagyni.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám. 222/B/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.



77/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
26/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

1. Ma gán sze mé lyek 2011. feb ru ár 8-án or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz (a to váb bi ak ban: OVB) az or szá gos nép sza va zás -
ról és né pi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a sze rin ti hi te le sí tés cél já ból.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy in gat lan fe de ze tû ban ki hi tel
ese tén a fi ze tés kép te len né vá ló adós fe de ze tül szol gá ló in -
gat la ná nak vagy in gat lan ja i nak el ár ve re zé sét kö ve tõ en az
eset leg fenn ma ra dó tar to zás ke rül jön el en ge dés re a gaz da -
sá gi vál ság ra va ló te kin tet tel?”

Az OVB a 26/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro za tá val (a to -
váb bi ak ban: OVBh.) az or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sét meg ta gad ta. Ha -
tá ro za tát az zal in do kol ta, hogy az ab ban fog lalt kér dés
nem fe lel meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az OVB sze rint a jog al -
ko tói egy ér tel mû ség ré szét ké pe zi az is, hogy pon to san
meg le gyen ha tá roz va, hogy egy ered mé nyes nép sza va zás
mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár na, az az ki és ho gyan vi se li
a tar to zás el en ge dé sé vel já ró ter he ket, mely kö ve tel mény -
nek a kez de mé nye zés meg fo gal ma zá sa nem tesz ele get.
Utalt to váb bá ar ra, hogy egy a kér dés ben tar tott ered mé -
nyes nép sza va zás olyan tör vény al ko tá si kö te le zett sé get je -
len te ne, amely nek kö ve tel mé nye tel jes egé szé ben ki szá -
mít ha tat lan, bi zony ta lan, ez ál tal az Al kot mány bí ró ság
26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet tek alap ján a
kez de mé nye zõ ál tal fel tett kér dés nem te kint he tõ egy ér tel -
mû nek.

A 26/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny
2011. évi 24. szá má ban, 2011. már ci us 9-én je lent meg.
A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -

zat el len 2011. már ci us 24-én 15 óra 20 perc kor – ha tár idõ -
ben – ér ke zett a nép sza va zás kez de mé nye zõ i tõl ki fo gás.
A ki fo gást te võk sze rint az ál ta luk fel tett kér dés meg fe lel
az Nsztv. egy ér tel mû sé gi kö ve tel mé nyé nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér -
ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog -
sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó
tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 342.]. El já rá sa so rán az Al kot mány -
bí ró ság e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té -
sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 251, 256.].

Az OVB ha tá ro za tá val egyet ért ve az Al kot mány bí ró ság 
a ki fo gást nem ta lál ta meg ala po zott nak, és az OVBh.-t he -
lyes in do kai alap ján hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 504/H/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.
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78/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
27/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

1. Ma gán sze mé lyek 2011. feb ru ár 8-án or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz (a to váb bi ak ban: OVB) az or szá gos nép sza va zás -
ról és né pi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a sze rin ti hi te le sí tés cél já ból.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés dol goz zon ki
jog sza bályt a fi ze tés kép te len né vá ló ter mé sze tes sze mé -
lyek adós ság ren de zé si el já rá sá ra vo nat ko zó an?”

Az OVB a 27/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro za tá val (a to -
váb bi ak ban: OVBh.) az or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sét meg ta gad ta. Ha -
tá ro za tát az zal in do kol ta, hogy az ab ban fog lalt kér dés
nem fe lel meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Ér ve lé sé ben utalt ar ra,
hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nek mind a
jog al ko tó, mind az ál lam pol gár szá má ra vi lá gos nak, egy -
fé le kép pen ér tel mez he tõ nek kell len nie. A jog al ko tói egy -
ér tel mû ség meg kí ván ja, hogy egy eset le ges ered mé nyes
nép sza va zást kö ve tõ en az Or szág gyû lés el tud ja dön te ni,
mi lyen tar tal mú jog al ko tá si kö te le zett ség ter he li a nép sza -
va zás ered mé nye ként, mi vel az Nsztv. 8. § (1) be kez dé se
ér tel mé ben „ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott

dön tés az Or szág gyû lés re kö te le zõ”. Az OVBh. hang sú -
lyoz ta to váb bá, hogy a kér dés a jog al ko tói egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek azért nem fe lel meg, mi vel még alap ja it
te kint ve sem ha tá roz za meg, hogy – ered mé nyes nép sza -
va zás ese tén – az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te le -
zett ség ter he li, az adott tárgy ban a tör vényt az Or szág gyû -
lés nek mi lyen tar ta lom mal kel le ne meg al kot nia. Az
OVBh. egy út tal ki fej tet te, hogy a kér dés a vá lasz tó pol gá -
rok szá má ra sem egy ér tel mû, mi vel nem ál la pít ha tó meg,
hogy alá írá suk kal mi lyen tar tal mú tör vény el fo ga dá sát kí -
ván ják tá mo gat ni; va la mint nem len né nek tisz tá ban az zal,
hogy egy eset le ges ered mé nyes nép sza va zás mi lyen kö -
vet kez mé nyek kel jár na. Az OVBh. sze rint a nép sza va zás -
ra fel ten ni kí vánt kér dés meg fo gal ma zá sá ból nem ál la pít -
ha tó meg az sem, hogy egy ered mé nyes nép sza va zást kö -
ve tõ en mi lyen adós sá gok ren de zé sé re szol gál na a meg al -
ko tan dó jogszabály.

A 27/2011. (III. 9.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny
2011. évi 24. szá má ban, 2011. már ci us 9-én je lent meg.
A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -
zat el len 2011. már ci us 24-én 15 óra 20 perc kor – ha tár idõ -
ben – ér ke zett a nép sza va zás kez de mé nye zõ i tõl ki fo gás.
A ki fo gást te võk sze rint az ál ta luk fel tett kér dés meg fe lel
az Nsztv. egy ér tel mû sé gi kö ve tel mé nyé nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér -
ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog -
sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó
tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 342.]. El já rá sa so rán az Al kot mány -
bí ró ság e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té -
sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 251, 256.].



Az OVB ha tá ro za tá val egyet ért ve az Al kot mány bí ró ság 
a ki fo gást nem ta lál ta meg ala po zott nak, és az OVBh.-t he -
lyes in do kai alap ján hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám. 505/H/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.

79/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos né pi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj -
tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té se
tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott kifogás alapján 
meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
45/2011. (V. 6.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új eljárásra utasítja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) 45/2011. (V. 6.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta az
or szá gos né pi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nyá nak hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér -
dés sze re pelt: 

„Kez de mé nyez zük: az Or szág gyû lés tár gyal ja meg,
hogy a 70. élet évét be töl tött vá lasz tó pol gár vá lasz tó jo gá -
nak gya kor lá sát köz jegy zõi ok irat ban nagy ko rú cse lek võ -
ké pes gyer me ké re át ru ház has sa.”

Az OVB ha tá ro zat hi vat ko zott az or szá gos nép sza va -
zás ról és né pi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 17. §-ára, amely nek ér tel -
mé ben a né pi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel mû -
en kell tar tal maz nia a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést. En -
nek fi gye lem be vé te lé vel az OVB meg ál la pí tot ta, hogy „az 
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kez de mé nye zés
meg fo gal ma zá sa meg té vesz tõ a vá lasz tó pol gá rok szá má -
ra”. Az OVB sze rint ugyan is a be ad vá nyo zók kez de mé -
nye zé se – az Al kot mány 28/D. §-át ól el té rõ en – konk rét
jog al ko tás ra irá nyul, s nem pe dig ar ra, hogy az Or szág gyû -
lés a ha tás kö ré be tar to zó kér dést tûz ze na pi rend jé re. „Így a 
kez de mé nye zés meg fo gal ma zá sa a vá lasz tó pol gár szá má -
ra azt a té ves lát sza tot kel ti, mint ha az alá írás gyûj tés al kal -
má val nép sza va zá si kez de mé nye zést támogatna.”

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2011. má jus 6-i
szá má ban je lent meg. A ha tá ro zat el len 2011. má jus 11-én, 
a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (to váb bi -
ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül ki fo gást nyúj tot tak be. A ki fo gás te võk ar ra kér -
ték az Al kot mány bí ró sá got, hogy az OVB ha tá ro za tát
sem mi sít se meg és uta sít sa az OVB-t új el já rás ra. Azt ál lí -
tot ták, hogy a „kez de mé nyez zük: az Or szág gyû lés tár gyal -
ja meg” meg fo gal ma zás sal or szá gos né pi kez de mé nye zést
kez de mé nyez tek. Így az OVB sze rin tük alap ta la nul hi vat -
ko zott ha tá ro za tá ban ar ra, hogy a vá lasz tó pol gá rok fél re -
ért he tik: az az nem a té ma meg tár gya lá sát, ha nem ta lán tör -
vény al ko tást kez de mé nyez nek. Hi vat koz tak ar ra, hogy
sem az Al kot mány, sem pe dig az Nsztv. té te les sza bá lyo -
zás sal nem ál la pít ja meg, mit kell ér te ni az Al kot mány
28/D. §-ának szö ve ge alatt, mi sze rint az „or szá gos né pi
kez de mé nye zés ar ra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha -
tás kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi -
rend jé re.” A ki fo gás te võk ál lás pont ja sze rint az Al kot -
mány nem egy kér dõ mon dat meg fo gal ma zá sát kö ve te li
meg, ha nem az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó té ma fel -
ve té sét ír ja elõ, an nak ér de ké ben, hogy ezt né pi kez de mé -
nye zés ként a vá lasz tó pol gá rok alá írá suk kal tá mo gas sák.
Vé le mé nyük sze rint az ál ta luk meg fo gal ma zott kér dés
min den ben meg fe lel az Al kot mány és az Nsztv. kö ve tel -
mé nye i nek.
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II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé se:
„28/D. § Or szá gos né pi kez de mé nye zést leg alább

50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos né pi kez -
de mé nye zés ar ra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos né pi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zés -
rõl szó ló 1998. évi III. tör vény érin tett ren del ke zé sei:

„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„17. § A né pi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -
mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.”

„18. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad -
hat ja meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

(…)
b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, (…)”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé se:
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont já nak meg fe le lõ en a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság a
be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá -
írás gyûj tõ ív és a né pi kez de mé nye zés re szánt kér dés meg -
fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és
az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el. Az Al kot -
mány bí ró ság ezt a fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és
ren del te té sé vel össz hang ban látja el.

2. A ki fo gás sal érin tett OVB ha tá ro zat az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét az Nsztv. 17. §-ára, va -

gyis az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sé rel mé re hi vat -
koz va ta gad ta meg. Az OVB ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint a 
kér dés meg fo gal ma zá sa a vá lasz tó pol gár szá má ra azt a té -
ves lát sza tot kel ti, mint ha az alá írás gyûj tés al kal má val or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést tá mo gat na, mi vel a
kez de mé nye zés konk rét jog al ko tás ra irá nyul, s nem a kér -
dés na pi rend re tûzésére.

Az Al kot mány 28/D. §-a az or szá gos né pi kez de mé nye -
zés tárgy kö rét csak annyi ban kor lá toz za, hogy a kez de mé -
nye zés nek az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dést
kell tar tal maz nia. Ezen túl me nõ kor lá to zást az Al kot mány
az or szá gos né pi kez de mé nye zés tárgy kö rét érin tõ en nem
fog lal ma gá ban. Az Al kot mány 28/D. §-a nyo mán az
Nsztv. 18. §-a ak kor te szi kö te le zõ vé a né pi kez de mé nye -
zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá -
sát, ha a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be, b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, vagy c) az alá írás gyûj tõ ív
nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény ben fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Nsztv. 17. §-a sze rint „[a] né pi
kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel mû en tar tal maz -
nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést”.

A né pi kez de mé nye zés re szánt kér dés „pon tos sá ga és
egy ér tel mû sé ge” a jog in téz mény al kot má nyos ren del te té -
sé vel össz hang ban ér tel me zen dõ. A jog in téz mény al kot -
má nyos ren del te té se, hogy az Or szág gyû lés tûz ze na pi -
rend re és tár gyal ja meg a kez de mé nye zés ben fog lalt kér -
dést. Az Al kot mány 28/D. §-a ér tel mé ben az or szá gos né pi 
kez de mé nye zés nyo mán a dön tés az Or szág gyû lés ha tás -
kö re ma rad, az Or szág gyû lés dön té si jog kö rét a kez de mé -
nye zés nem von ja el, csak az Or szág gyû lés na pi rend jé re
van ha tás sal. Er re fi gye lem mel a kér dés egy ér tel mû sé gé -
nek hi á nya mi att csak ak kor ta gad ha tó meg az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té se, ha a meg fe le lõ szá mú alá írás össze gyûj -
té se ese tén az Or szág gyû lés szá má ra nem len ne egy ér tel -
mû, hogy mi lyen kér dést tûz zön na pi rend re (mi rõl szól jon
a vi ta, il let ve mi ben dönt sön). Ön ma gá ban te hát az a kö rül -
mény, hogy a kér dés köz ve tet ten vagy köz vet le nül tör -
vény al ko tás ra irá nyul, még nem te szi ér tel met len né, ér tel -
mez he tet len né az or szá gos né pi kez de mé nye zés ben meg -
fo gal ma zott kérdést.

Mind ezt fi gye lem be vé ve az OVB ha tá ro zat ban fog lalt
in do kok alap ján nem ta gad ha tó meg az or szá gos né pi kez -
de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se.
E dön tés tar tal mát te kint ve el len té tes az or szá gos né pi kez -
de mé nye zés jog in téz mé nyé nek al kot má nyos ren del te té sé -
vel, il let ve a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel.
A konk rét eset ben az alá írás gyûj tõ ív egyéb ként azért sem
kelt „té ves lát sza tot”, mert a kér dés fe lett sze re pel, hogy
„[a]lu lí rot tak or szá gos né pi kez de mé nye zést tá mo ga tunk
az aláb bi kér dés ben:”. Nem kelt het to váb bá té ves lát sza tot, 
hi szen a kér dés a „kez de mé nyez zük: az Or szág gyû lés tár -



gyal ja meg” meg fo gal ma zás sal két ség be von ha tat la nul or -
szá gos né pi kez de mé nye zés re irányul.

Az Al kot mány bí ró ság a né pi kez de mé nye zés re szánt
kér dés sel kap cso la tos kö ve tel mé nye ket a 42/2002.
(X. 11.) AB ha tá ro zat ban fog lal ta össze. Az Al kot mány bí -
ró ság meg ál la pí tot ta, hogy „[n]épi kez de mé nye zés ese tén
[a nép sza va zás sal] szem ben az Or szág gyû lés nek a kér dés
na pi rend re tû zé sé re, meg tár gya lá sá ra és dön tés ho za tal ra
van kö te le zett sé ge, de en nek a dön tés nek a tar tal mát a né pi 
kez de mé nye zés nem kö ti meg.” Ki fej tet te to váb bá, hogy a
né pi kez de mé nye zés nek az Al kot mány ban meg fo gal ma -
zott tárgy kö ri kor lát ja nincs, a kér dés nek nem kell konk rét
jog al ko tá si kö te le zett sé get meg fo gal maz nia. A né pi kez -
de mé nye zés bõl csu pán az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
to zó kér dés ben va ló vi ta és dön tés kö vet ke zik. Így a né pi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívén sze rep lõ kér dés sel
szem ben is mind össze annyi az el vá rás, hogy az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó tárgy kör re vo nat koz zon. (ABH 
2002, 316, 318.)

En nek meg fe le lõ en ko ráb ban az OVB és az Al kot mány -
bí ró ság is hi te le sít he tõ nek mi nõ sí tet te az aláb bi né pi kez -
de mé nye zé se ket:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a kap cso ló dó tör -
vé nyek mó do sí tá sát úgy, hogy or szá gos nép sza va zást le -
hes sen tar ta ni ar ról, hogy a Par la ment be csak a 176 or szág -
gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü let ben meg vá lasz tás ra ke rü lõ
kép vi se lõk jut has sa nak be.” [93/2009. (X. 16.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2009, 849.]; „Kez de mé nyez zük az Al kot mány
és a kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá sát úgy, hogy or szá -
gos nép sza va zást le hes sen tar ta ni ar ról, hogy az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk a vá lasz tá si kör ze tük ben élõ vá lasz tók
ne gye dé nek in dít vá nyo zá sá ra vissza hív ha tók le gye nek.”
[94/2009. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 2009, 854.]; „Kez -
de mé nyez zük az Al kot mány és a kap cso ló dó tör vé nyek
mó do sí tá sát úgy, hogy or szá gos nép sza va zást le hes sen tar -
ta ni ar ról, hogy a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben vál lalt kö te -
le zett sé ge ink a vá lasz tók több sé gé nek aka ra ta ese tén fel -
mond ha tók le gye nek.” [95/2009. (X. 16.) AB ha tá ro zat,
ABH 2009, 859.].

A fen ti e ket fi gye lem be vé ve az Al kot mány bí ró ság a je -
len ügy ben ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az or szá gos
né pi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nya konk ré tan tar tal maz za a meg tár gya lás ra ja va solt
kér dést, az az egy ér tel mû ség nyelv ta ni ér te lem ben vett kö -
ve tel mé nyé nek meg fe lel. Az egy ér tel mû ség, pon tos ság hi -
á nya az OVB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott in do kok alap -
ján a né pi kez de mé nye zés re irá nyu ló kér dés te kin te té ben
nem ál la pít ha tó meg.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az el já rá sa
alap já ul szol gá ló ki fo gást meg ala po zott nak ta lál ta, ezért
az OVB ha tá ro za tát a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint
meg sem mi sí tet te, és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re te kin -
tet tel ren del te el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 665/H/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.

80/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
132/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

904 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 10. szám



10. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 905

I n d o k o l á s

1. Ma gán sze mély 2011. jú ni us 24-én or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz (a to váb bi ak ban: OVB) az or szá gos nép sza va zás ról és
né pi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a sze rin ti hi te le sí tés cél já ból.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért e ön az zal, hogy a ma gyar te le pü lé sek, mint vá -
ro sok egy ré sze szin tén ka me ráz za az ut cá it, ez zel a ré gi és
bé kés ál la po tát elv éve?”

Az OVB a 132/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro za tá val
(a to váb bi ak ban: OVBh.) az or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sét meg ta gad ta.
Ha tá ro za tát az zal in do kol ta, hogy az ab ban fog lalt kér dés
nem fe lel meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés meg fo gal ma zá sa nem egy ér tel mû a
vá lasz tó pol gá rok szá má ra. A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint
a mon dat egyes ré szei, ki fe je zé sei nin cse nek egy más sal
nyelv ta ni és lo gi kai össze füg gés ben, ez ál tal an nak pon tos
tar tal ma nem ál la pít ha tó meg.

A 132/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2011. évi 88. szá má ban, 2011. jú li us 26-án je lent
meg. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az
OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi -
te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro -
zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta -
ni. A ha tá ro zat el len 2011. jú li us 28-án – ha tár idõ ben – ér -
ke zett a nép sza va zás kez de mé nye zõ i tõl ki fo gás. A ki fo -
gást te võk sze rint az ál ta luk fel tett kér dés meg fe lel az
Nsztv. egy ér tel mû sé gi kö ve tel mé nyé nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér -
ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog -
sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó
tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 342.]. El já rá sa so rán az Al kot mány -
bí ró ság e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té -
sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 251, 256.].

Az OVB ha tá ro za tá val egyet ért ve az Al kot mány bí ró ság 
a ki fo gást nem ta lál ta meg ala po zott nak, és az OVBh.-t he -
lyes in do kai alap ján hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1170/H/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.

81/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
131/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.



I n d o k o l á s

1. Ma gán sze mély 2011. jú ni us 24-én or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz (a to váb bi ak ban: OVB) az or szá gos nép sza va zás ról és
né pi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért e ön az zal, hogy a ha zai tar tós mun ka nél kü li ek -
nek szin tén je gyet kell ven ni a tö meg köz le ke dés re Ma -
gyar or szá gon, ha nincs mi bõl utaz ni uk, pl-ul állásinter -
júra?”

Az OVB a 131/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro za tá val
(a to váb bi ak ban: OVBh.) az or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sét meg ta gad ta.
Ha tá ro za tát az zal in do kol ta, hogy az ab ban fog lalt kér dés
nem fe lel meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés meg fo gal ma zá sa nem egy ér tel mû a
vá lasz tó pol gá rok szá má ra. A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint
a mon dat egyes ré szei, ki fe je zé sei nin cse nek egy más sal
nyelv ta ni és lo gi kai össze füg gés ben, ez ál tal an nak pon tos
tar tal ma nem ál la pít ha tó meg.

A 131/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2011. évi 88. szá má ban, 2011. jú li us 26-án je lent
meg. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az
OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi -
te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro -
zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta -
ni. A ha tá ro zat el len 2011. jú li us 28-án – ha tár idõ ben – a
nép sza va zás kez de mé nye zõ jé tõl ér ke zett ki fo gás. A ki fo -
gást te võ sze rint az ál ta la fel tett kér dés meg fe lel az Nsztv.
egy ér tel mû sé gi kö ve tel mé nyé nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér -
ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog -
sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó
tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 342.]. El já rá sa so rán az Al kot mány -
bí ró ság e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té -
sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 251, 256.].

Az OVB ha tá ro za tá val egyet ért ve az Al kot mány bí ró ság 
a ki fo gást nem ta lál ta meg ala po zott nak, és az OVBh.-t he -
lyes in do kai alap ján hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám. 1171/H/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban.

82/2011. (X. 28.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
124/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tot a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

906 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 10. szám



10. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 907

I n d o k o l á s

1. Ma gán sze mély or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a to váb bi ak ban:
OVB) az or szá gos nép sza va zás ról és né pi kez de mé nye zés -
rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
2. §-a szerinti hitelesítés céljából.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért e ön az zal, hogy a ha zai gon do zat lan kert és

ud var tu laj do no so kat meg kell bír sá gol ni és egy ben fel szó -
lí ta ni?”

Az OVB 124/2011. (VII. 26.) OVB ha tá ro za tá val (a to -
váb bi ak ban: OVBh.) az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sét az Nsztv. 10. § c) pont ja alap ján meg ta -
gad ta. Az OVB a ha tá ro zat in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ben fog lalt kér dés nem fe lel meg az
Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyé nek, a kez de mé nye zés ben fel ten ni kí vánt kér dés
meg fo gal ma zá sa nem egy ér tel mû, mi vel a kér dés meg fo -
gal ma zá sa a ma gyar nyelv tan sza bá lya i nak nem fe lel meg,
a mon dat egyes ré szei, ki fe je zé sei egy más sal nyelvtani és
logikai összefüggésben nincsenek, ezáltal annak pontos
tar tal ma nem állapítható meg.

A ki fo gást te võ sze rint a kér dés egy ér tel mû, a vá lasz tók
szá má ra is ér tel mez he tõ, ezért ér tet len sé gét fe je zi ki a hi te -
le sí tés meg ta ga dá sa mi att, egy út tal ké ri az OVB határozat
megsemmisítését.

A ki fo gás sal érin tett ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2011.
évi 88. szá má ban, 2011. jú li us 26-án je lent meg; a ki fo gás
2011. jú li us 28-án, va gyis a tör vé nyes ha tár idõn be lül ér -
ke zett az OVB-hez.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. En nek so rán az 
Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del -
te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö -
zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív és a nép sza va -
zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek,

és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ -
en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002,
342.]. El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát
alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban
látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251,
256.]

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást nem ta lál ta meg ala po -
zott nak, és az OVBh.-t he lyes in do kai alap ján hely ben -
hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben va ló meg je le né sé re
te kin tet tel rendelte el.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám. 1179/H/2011.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 127. szá má ban



AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HÁROMTAGÚ TANÁCSAINAK
A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉTETT HATÁROZATAI

71/2011. (X. 12.) AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Deb re cen
Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat Köz gyû lé sé nek a he lyi 
épí té si sza bály zat ról szó ló 8/2003. (V. 23.) Kr. szá mú ren -
de le te 34. § (6) be kez dé sé nek c) pont ja al kot mány el le nes,
ezért azt megsemmisíti. 

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

I n d o k o l á s

I.

Az in dít vá nyo zó Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Köz -
gyû lé se 41/2004. (XII. 14.) Kr. szá mú ren de le te (a to váb -
bi ak ban: Ör1.) 2. §-a al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí -
tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. A tá ma dott ren del ke zés
Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Köz gyû lé sé nek a he lyi épí -
té si sza bály zat ról szó ló 8/2003. (V. 23.) Kr. szá mú ren de -
le te (a to váb bi ak ban: Ör.) 34. § (5) be kez dé sé nek c) pont -
ját úgy mó do sí tot ta, hogy elõ vá sár lá si jo got ál la pí tott meg
Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (a továb -
biakban: DMJV Ön kor mány za ta) ja vá ra az in gat lan-nyil -
ván tar tás ban 10009. hely raj zi szá mon sze rep lõ – sport te -
lep meg je lö lé sû – a va ló ság ban a Vá gó híd ut cá ban lé võ
deb re ce ni in gat lan vo nat ko zá sá ban. A MÁV Rt. tu laj do -
ná ban ál ló fen ti in gat lant az ön kor mány zat bé rel te, ám azt
a DVSC Rt. hasz nál ta. 2004. év ben a tu laj do nos MÁV Rt.
je lez te, hogy nem hosszab bít ja meg a bér le ti szer zõ dést,
ha nem ér té ke sí ti az in gat lant. Ezt kö ve tõ en ke rült sor az
Ör. je len ügy ben tá ma dott mó do sí tá sá ra, amely le he tõ vé
tet te az ön kor mány zat szá má ra, hogy az in gat lan ér té ke sí -
té sé re ki írt pá lyá za ton nyer tes in dít vá nyo zó he lyett – él ve
elõ vá sár lá si jo gá val – meg sze rez ze az in gat lan tu laj don jo -
gát. Az in dít vá nyo zó sze rint a mó do sí tás nem fe lel meg
az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVI II. tör vény (a to váb bi ak ban: Étv.) 25. §
(2) be kez dé sé ben adott jog al ko tá si fel ha tal ma zás nak. Az
Étv. fen ti ren del ke zé se az ön kor mány za tok nak elõ vá sár lá -
si jog ala pí tá sá ra ab ban az eset ben adott le he tõ sé get, ha az
be épí tet len tel ket érint és a te le pü lés szer ke ze ti terv ben
sze rep lõ köz ér de kû cél meg va ló sí tá sát szol gál ja, il le tõ leg

az olyan te rü le tet érint, ahol az ön kor mány zat te le pü lés -
ren de zé si in téz ke dé se ket ter vez, és a ren de zett te le pü lés -
fej lõ dés biztosítása azt megkívánja. Az indítványozó úgy
véli, hogy az Ör1. kilépett a felhatalmazás keretei közül,
mivel az elõvásárlási jog egyrészt nem beépítetlen telekre
vonatkozik, másrészt funkcióváltás sem történt, hiszen az
érintett ingatlan a rendelet kibocsátása elõtt is sport te lep -
ként szerepelt az ingatlan-nyilvántartásban. 

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Ör1. el len té tes a
Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény
5. §-ában fog lal tak kal is (jog gal va ló vissza élés ti lal ma),
mi vel az ön kor mány zat a kér dé ses in gat lan tu laj don jo gát
nem a sa ját, ha nem a DVSC Rt. szá má ra kí ván ta meg sze -
rez ni, az az az elõ vá sár lá si jog ala pí tá sá ra nem köz ér dek -
bõl – ha nem a DVSC ér de ké ben – ke rült sor. Az in dít vá -
nyo zó ezt az zal kí ván ta alá tá masz ta ni, hogy az ön kor -
mány zat nem kü lö ní tet te el az in gat lan meg vá sár lá sá hoz
szük sé ges pénz esz kö zö ket a költ ség ve té sé ben, il let ve az
elõ vá sár lá si jog ala pí tá sá ra is csak ak kor ke rült sor, ami kor 
vi lá gos sá vált, hogy a DVSC Rt.-n kí vül má sok is pá lyáz -
tak az in gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé sé re. A fen ti ek -
ben fog lal tak alap ján az in dít vá nyo zó sze rint az Ör1. más
jog sza bá lyok kal ellentétes, így sérti az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdését, ezért kérte megalkotására vissza me nõ le -
ges ha tá lyú megsemmisítését.

Az Al kot mány bí ró ság meg ke res te DMJV Ön kor mány -
za tá nak pol gár mes te rét, kér ve, hogy fejt se ki vé le mé nyét
az in dít vány ban fog lal tak kal kap cso lat ban. A pol gár mes -
ter vá lasz le ve lé ben vi tat ta a köz ér de kû ség hi á nyát és a
jog gal va ló vissza élést is. Mint elõ ad ta a sport te lep meg vá -
sár lá sa szo ro san kö tõ dött a 2012-es Lab da rú gó Eu ró pa
Baj nok ság ren de zé si jo gá nak meg szer zé sé re irá nyu ló pá -
lyá zat hoz – az egyik szín he lyül szol gá ló sta di on ugyan is
Deb re cen ben épült vol na, töb bek kö zött az érin tett in gat -
lan te rü le tén. A sta di on lé te sí té sét az ön kor mány zat köz ér -
de kû cél nak te kin tet te – a nyil ván va ló gaz da sá gi hasz non
kí vül –, at tól a he lyi sport élet fel len dí té sét vár ta, bí zott an -
nak kö zös ség te rem tõ és egész ség ne ve lõ ha tá sá ban. Ál lás -
pont ja sze rint a sport cé lú lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sa te -
le pü lés ren de zé si in téz ke dés nek mi nõ sül, így nem áll fenn
el len tét az Ör1. és az Étv. kö zött. El is mer te to váb bá, hogy
az ön kor mány zat 2005. évi költ ség ve té sét sza bá lyo zó
DMJV Ön kor mány zat Köz gyû lé sé nek 2/2005. (II. 15.) Kr. 
ren de le té ben a „Va gyon gaz dál ko dá si fel ada tok” kö zött a
„Ren de zé si ter vi kor lá to zás ból ere dõ in gat lan vá sár lás, ki -
sa já tí tás” cím alatt nem sze re pelt a sport te lep meg vá sár lá -
sá hoz szük sé ges összeg. Ál lás pont ja sze rint en nek az volt
az oka, hogy az ön kor mány zat nem kí vánt él ni az in gat lan
ki sa já tí tá sá nak le he tõ sé gé vel, mert azt a ma gán tu laj don ba
va ló leg dur vább be avat ko zás nak te kin tet te, ezért a pol gár -
mes ter sa ját ha tás kör ben, más mó don – a vá ros üze mel te té -
si, va gyon gaz dál ko dá si ki adá sok ra, a szo ci á lis fel ada tok ra 
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jó vá ha gyott elõ irány za to kon be lü li át cso por to sí tás sal él ve
– te rem tett for rást a sport te lep meg vá sár lá sá ra. A pol gár -
mes ter sze rint azért is té ves az in dít vá nyo zó állítása, amely 
szerint az Ör. megalkotására a DVSC Rt. érdekében került
sor, mert már a MÁV Rt. értékesítésre vonatkozó pályázati 
felhívását – amely 2004. november 29-én jelent meg a saj -
tó ban – meg elõ zõ en (2004. november 25-én) megküldésre
ke rült a közgyûlés tagjai számára az elõvásárlási jog ala pí -
tá sá ról szó ló rendelettervezet. 

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint nem a
mó do sí tó ren del ke zé se ket ha tály ba lép te tõ, ha nem a mó -
do sí tott ren del ke zé se ket ma gá ba fog la ló (in kor po rá ló)
jog sza bály ren del ke zé se it vizs gál ja, így nem az Ör1. ha -
nem az ál ta la mó do sí tott az Ör. te kin te té ben foly tat ta le el -
já rá sát. [174/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 870, 871.;
8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 74, 81.;
51/2004. (XII. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 679, 683.;
28/2005. (VII. 14.) AB határozat, ABH 2005, 290, 297.] 

Az Ör. 34. § (5) be kez dé sé nek szá mo zá sát 2010. már ci -
us 1-vel Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat
Köz gyû lé sé nek a he lyi épí té si sza bály zat ról szó ló 9/2010.
(II. 23.) Ör. szá mú ren de le te (6) be kez dés re mó do sí tot ta,
ám tar tal ma vál to zat lan ma rad, ezért az Al kot mány bí ró ság 
a vizs gá la tot az Ör. 34. § (6) be kez dés c) pontja te kin te té -
ben foly tat ta le. 

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„44/A. § (2) A he lyi kép vi se lõ-tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes más jog sza -
bállyal.”

2. A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) in dít vánnyal érin tett ren del -
ke zé se:

„16. § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön -
kor mány za ti ren de le tet alkot.”

3.1. Az Étv. érin tett ren del ke zé se i nek ha tá lyos szö ve ge:
„20. § (1) A te le pü lés ren de zé si fel ada tok meg va ló sí tá -

sa, to váb bá a ter mé sze ti, kör nye ze ti ve szé lyez te tett ség
meg elõ zé se ér de ké ben az érin tett te rü let re vál toz ta tá si,
telek alakítási, il le tõ leg épí té si ti la lom (a továbbiakban
együtt: tilalom) rendelhetõ el.”

„21. § (1) A he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá -
lyo zá si terv ké szí té sé re vo nat ko zó írá sos meg ál la po dás
meg lé te ese tén a he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá -
lyo zá si terv ké szí té sé nek idõ sza ká ra azok hatálybalépé -
séig, de leg fel jebb há rom évig az érin tett te rü let re a te le pü -
lé si önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat
elõ.”

„25. § (1) A te le pü lé si ön kor mány za tot elõ vá sár lá si jog
il le ti meg az épí té si sza bály zat ban és a sza bá lyo zá si terv -

ben meg ha tá ro zott te le pü lés ren de zé si cé lok meg va ló sí tá -
sá hoz szükséges ingatlanok esetében.

(2)”
„26. § A te le pü lés ren de zé si fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz 

köz ér dek bõl szük sé ges in gat la nok az ar ra vo nat ko zó kü -
lön jog sza bá lyok ban sza bá lyo zott ese tek ben és módon
sajátíthatók ki.”

3.2. Az Étv. 25. § (2) be kez dé sé nek 2006. ok tó ber
5. nap já ig ha tá lyos ren del ke zé se:

„25. § (2) A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben elõ vá -
sár lá si jo got ál la pít hat meg a te le pü lés szer ke ze ti terv ben
rög zí tett köz ér de kû cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a be -
épí tet len tel kek re, il le tõ leg az olyan te rü le tek re, ahol te le -
pü lés ren de zé si in téz ke dé se ket ter vez, és a ren de zett te le -
pü lés fej lõ dés biz to sí tá sa azt meg kí ván ja. A ren de let ben
meg kell je löl ni azt a célt, amelyre a telket, területet az ön -
kor mány zat fel kívánja használni.”

4. A Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör -
vény érin tett ren del ke zé sei:

„5. § (1) A tör vény tilt ja a jog gal va ló vissza élést.
(2) Jog gal va ló vissza élés nek mi nõ sül a jog gya kor lá sa,

ha az a jog tár sa dal mi ren del te té sé vel össze nem fé rõ cél ra
irá nyul, kü lö nö sen ha a nem zet gaz da ság meg ká ro sí tá sá ra,
a sze mé lyek zak la tá sá ra, jo ga ik és tör vé nyes ér de ke ik
csor bí tá sá ra vagy illetéktelen elõnyök szerzésére ve zet -
ne.”

5. Az Ör. érin tett ren del ke zé se:
„34. § (6) be kez dés Az elõ vá sár lá si kor lá to zás zó ná já -

ban a tel ke ken köz cé lú in téz mé nyek lé te sí té sé nek biz to sí -
tá sá ra az ön kor mány zat elõ vá sár lá si jo got tart fenn. A te le -
pü lés szer ke ze ti terv ben meg ha tá ro zott ren del te té sek nek
meg fe le lõ en köz ér de kû cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben az
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg az alábbi te rü -
le tek re:

a) 10008/1 hrsz-ú, üzem meg je lö lé sû, a va ló ság ban Vá -
gó híd ut cán lé võ in gat lan – sport cé lú lé te sít mé nyek meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben,

b) 10008/2 hrsz-ú, üzem meg je lö lé sû, a va ló ság ban Vá -
gó híd ut cán lé võ in gat lan – sport cé lú lé te sít mé nyek meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben,

c) 10009 hrsz-ú, sport te lep meg je lö lé sû, a va ló ság ban
Vá gó híd ut cán lé võ in gat lan – sport cé lú lé te sít mé nyek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben,

d) 7730/1 hrsz-ú, ipar te lep meg je lö lé sû, a va ló ság ban
Gör be ut ca 4–1. sz. alatt lé võ in gat lan – kul tu rá lis, il let ve
szo ci á lis in téz mé nyek meg va ló sí tá sa ér de ké ben.”

III.

1. A he lyi ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö rét
egy részt az Al kot mány, más részt az Ötv. ál la pít ja meg. Az
Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott al kot -
má nyos kor lát sze rint a he lyi ön kor mány zat fel adat kör -



ében ren de le tet al kot hat, amely azon ban nem le het el len té -
tes más jog sza bállyal. Az Ötv. 16. § (1) be kez dé se elõ ír ja,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza bá lyo zott
he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá a tör vény 
fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön kor mány -
za ti ren de le tet al kot. Az Étv. 25. § (1) be kez dé se ki mond -
ja, hogy a te le pü lé si ön kor mány za tot elõ vá sár lá si jog il le ti
meg az épí té si sza bály zat ban és a sza bá lyo zá si terv ben
meg ha tá ro zott te le pü lés ren de zé si cé lok meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges in gat la nok ese té ben. Az Étv. 25. § (2) be kez dé -
sé nek – az in dít vány elõ ter jesz té se kor ha tá lyos – szö ve ge
fel ha tal ma zást adott az elõ vá sár lá si jog ön kor mány za ti
ren de let ben va ló meg ál la pí tá sá ra. Az Al kot mány bí ró ság
azon ban a 43/2006. (X. 5.) AB ha tá ro za tá ban al kot mány -
el le nes nek ta lál ta az Étv. 25. § (2) be kez dé sét, mert an nak
alap ján nem ke rült sor olyan köz igaz ga tá si ha tá ro zat meg -
ho za ta lá ra, amellyel szem ben jog or vos lat tal le he tett vol na
él ni, ehe lyett a te le pü lé si ön kor mány zat ren de le te ha tá roz -
ta meg, me lyek azok a tel kek, ame lyek re a meg je lölt te le -
pü lés ren de zé si cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben elõ vá sár lá si
jog ke let ke zett. A jog or vos lat hi á nya sér tet te az Al kot -
mány 57. §-ának (5) be kez dé sét, ezért az Al kot mány bí ró -
ság meg ál la pí tot ta az Étv. 25. §-a (2) be kez dé sé nek az al -
kot mány el le nes sé gét (ABH 2006, 540, 548–549.), és azt
ex nunc ha tállyal meg sem mi sí tet te. Az Étv. így je len leg
nem te szi le he tõ vé elõ vá sár lá si jog ön kor mány za ti ren de -
let tel tör té nõ ala pí tá sát, de ez nem zár ja ki an nak le he tõ sé -
gét, hogy az az ön kor mány zat – az Étv. 25. § (1) be kez dé se 
alap ján – elõ vá sár lá si jo gá val él jen az ingatlan értékesítése 
esetén. 

A 842/H/1993. AB ha tá ro zat sze rint a tör vény es sé gi
kont roll ke re té ben az Al kot mány bí ró ság nak az ala cso -
nyabb szin tû jog sza bályt az ép pen ha tá lyos tör vé nyi ren -
del ke zés hez kell vi szo nyí ta nia. (ABH 844, 846.) Az Al -
kot mány bí ró ság így a je len ügy ben is az Étv. ha tá lyos sza -
bá lyai alap ján – ar ra te kin tet tel – vizs gál ta az Ör. szabá -
lyait. Ez egy út tal azt is je len ti, hogy az Al kot mány bí ró -
ság nem vizs gál ta – nem is vizs gál hat ta –, hogy az Ör.
2004. évi mó do sí tá sa meg fe lelt-e az Étv. ak kor ha tá lyos
ren del ke zé se i nek.

Az Ör. – a fen ti ek alap ján – tör vé nyi fel ha tal ma zás nél -
kül ren del ke zik az ön kor mány zat elõ vá sár lá si jo gá nak lé -
te sí té sé rõl, ami az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé nek
sé rel mé vel jár. Ezért az Al kot mány bí ró ság az Ör. 34. §
(6) be kez dés c) pont já nak al kot mány el le nes sé gét meg ál la -
pí tot ta és a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint meg sem -
mi sí tet te. A meg sem mi sí tett ren del ke zés e ha tá ro zat Ma -
gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét kö ve tõ na pon vesz ti
ha tá lyát. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor meg jegy zi,
hogy a meg sem mi sí tés nem érin ti az Ör. 34. § (6) be kez dés 
c) pont ja alap ján már tel je se dés be ment jog ügy le te ket. 

A meg sem mi sí tett ren del ke zés egy konk rét jog ügy let re
– a Deb re ce ni Kör ze ti Föld hi va tal in gat lan-nyil ván tar tá sa
sze rint 10009. hely raj zi szá mon fel vett in gat lan tu laj don -
jo gá nak meg szer zé se – vo nat ko zott. Az Al kot mány bí ró -

ság ál lás pont ja sze rint az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá val ez 
a ren del ke zés oka fo gyot tá vált, a nor ma ki üre se dett.
Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a
jog al ko tás ról szó ló 2010. évi CXXX. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Jat.) 10. § (2) be kez dé se sze rint a ha tá lyos jog sza -
bályt (jog sza bá lyi ren del ke zést) – fõ sza bály sze rint – a ha -
tá lyon kí vül he lyez ni kí vánt jog sza bály (jog sza bá lyi ren -
del ke zés) meg al ko tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ szerv he -
lyez he ti ha tá lyon kí vül. A de re gu lá ció hi á nya fel vet he ti az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó jog biz ton ság sé -
rel mét is, mint ar ra 162/E/2001. AB ha tá ro zat rá mu ta tott.
Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint azon ban a vég re -
haj tott, ki üre se dett nor ma ha tá lyon kí vül he lye zé se nem az 
Al kot mány bí ró ság, ha nem a jog al ko tó fel ada ta. [ABH
2002, 1219, 1227.] Ugyan ak kor a for má li san ha tá lyos ön -
kor mány za ti ren de let vizs gá la ta az Al kot mány bí ró ság ha -
tás kö ré be tar to zik.

2. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Ör. azért is al -
kot mány el le nes, mert az ön kor mány zat az elõ vá sár lá si jo -
got ren del te té sé vel el le nes cél ra hasz nál ta fel, így ez ál tal
az Ör. 34. § (6) be kez dés c) pont ja el len té tes a Pol gá ri Tör -
vény könyv 5. §-ával is, ami az Al kot mány 44/A. § (2) be -
kez dé sé nek sé rel mé vel jár. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó
gya kor la ta sze rint, ha az adott ren del ke zés al kot mány el le -
nes sé gét az Al kot mány va la mely ren del ke zé se alap ján már 
meg ál la pí tot ta, ak kor az in dít vány ban fel hí vott to váb bi al -
kot má nyi, tör vé nyi ren del ke zé sek kel va ló el len té tet már
nem vizs gál ja [61/1997. (XI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
478, 482.; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002,
199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66,
72.; 9/2005. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.;
47/2008. (IV. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2008, 1372,
1388–1389.]. Te kin tet tel ar ra, hogy az Al kot mány bí ró ság
az Ör. 34. (6) be kez dés c) pont ja al kot mány el le nes sé gét
meg ál la pí tot ta és az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé se
alap ján meg sem mi sí tet te, nem vizs gál ta a jog gal va ló
vissza élés meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyi részt.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 11. 

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 492/B/2006.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 117. szá má ban
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72/2011. (X. 12.) AB ha tá ro zat 

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let tör vény -
el le nes sé gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány
alap ján meghozta a következõ:

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Bel vá -
ros-Li pót vá ros Bu da pest Fõ vá ros V. ke rü let Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban le võ bér lõ vel ter helt nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi sé gek el ide ge ní té sé nek sza bá lya i ról al ko tott
16/2007. (IV. 19.) ön kor mány za ti ren de let 4. § (3) be kez -
dé se, va la mint a 11. § (2) be kez dés el sõ mon da tá ban „a
bér lõ nek, il let ve” szövegrész törvénysértõ, ezért azt 2011.
november 30. napjával megsemmisíti.

A Bel vá ros-Li pót vá ros Bu da pest Fõ vá ros V. ke rü let
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal az ön kor -
mány zat tu laj do ná ban le võ bér lõ vel ter helt nem la kás cél -
já ra szol gá ló he lyi sé gek el ide ge ní té sé nek sza bá lya i ról al -
ko tott 16/2007. (IV. 19.) ön kor mány za ti ren de let 11. §
(2) bekezdése a következõ szöveggel marad hatályban:

„11. § (2) A pá lyá zat ki írá sá ról, ki írás tar tal má ról a Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján a Kt. dönt. A pá lyá zat ki írá sa elõtt 
a he lyi sé get je len ren de let ben fog lal tak sze rint az elõ vá -
sár lás ra jo go sult nak kell vá sár lás ra fel aján la ni. Pá lyá zat
út ján a he lyi sé get ak kor le het más nak el ad ni, ha az elõ vá -
sár lás ra jo go sult e jogával nem él.”

2. Az Al kot mány bí ró ság a Bel vá ros-Li pót vá ros Bu da -
pest Fõ vá ros V. ke rü let Ön kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ-tes tü le te ál tal az ön kor mány zat tu laj do ná ban le võ bér -
lõ vel ter helt nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi sé gek el ide ge -
ní té sé nek sza bá lya i ról al ko tott 16/2007. (IV. 19.) ön kor -
mány za ti ren de let 4. § (2) be kez dés el sõ mon da ta, 4. §
(4) be kez dé se törvényességének vizsgálata iránt be nyúj -
tott in dít ványt elutasítja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi. 

I n d o k o l á s

I.

A Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) 99. § (2) be kez dés
a) pont ja alap ján – mi vel az ön kor mány zat tör vény es sé gi
ész re vé te lé vel nem ér tett egyet – az Al kot mány bí ró ság hoz 
for dult, és kez de mé nyez te a Bel vá ros-Li pót vá ros Bu da -
pest Fõ vá ros V. ke rü let Ön kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ-tes tü le te ál tal az ön kor mány zat tu laj do ná ban le võ bér -
lõ vel ter helt nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi sé gek el ide ge -
ní té sé nek sza bá lya i ról al ko tott 16/2007. (IV. 19.) ön kor -

mány za ti ren de let (a to váb bi ak ban: Ör.) 3. §-a és 9. §
(1) be kez dé se tör vé nyes sé gé nek vizs gá la tát. Az in dít vány
be nyúj tá sát kö ve tõ en az in dít vá nyo zó jog utód ja, Bu da pest 
Fõ vá ros Kor mány hi va ta lá nak ve ze tõ je ész lel te, hogy az
Ör.-t mó do sí tot ta az ön kor mány zat tu laj do ná ban le võ bér -
lõ vel ter helt nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi sé gek el ide ge -
ní té sé nek sza bá lya i ról al ko tott 16/2007. (IV. 19.) ön kor -
mány za ti ren de let mó do sí tá sá ról és az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban ál ló va gyon nal va ló ren del ke zés egyes sza bá lya i -
ról szó ló 20/2009. (VI. 02.) ön kor mány za ti ren de let mó do -
sí tá sá ról ren del ke zõ 14/2010. (IV. 7.) ön kor mány za ti ren -
de let (a to váb bi ak ban: Ör mód.). A mó do sí tás a vi ta tott
sza bá lyok tar tal mát ér dem ben nem be fo lyá sol ta, az Ör.-
 ben el fog lalt he lyük azon ban meg vál to zott, en nek meg fe -
le lõ en az in dít vá nyo zó az in dít vány ban fog lal ta kat fenn -
tart va, az Ör. 4. § (2) be kez dés el sõ mon da ta, 4. § (3) és
(4) be kez dé se, va la mint 11. § (2) be kez dé se tör vé nyes sé -
gé nek vizs gá la tát kez de mé nyez te.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Ör. vi ta tott ren -
del ke zé sei, ame lyek ar ra ad nak le he tõ sé get, hogy az ön -
kor mány zat ér ték ha tár ra te kin tet nél kül ver seny tár gya lás
mel lõ zé sé vel ad ja el a he lyi ség bér lõ jé nek az önkor -
mányzat tu laj do ná ban le võ nem la kás cél já ra szol gá ló he -
lyi sé ge ket, sér tik az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 108. §-át. Az
Áht. 108. §-a ugyan is elõ ír ja, hogy az ál lam ház tar tás al -
rend sze ré hez kap cso ló dó – a költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe let ti – va gyont ér té ke sí te ni
csak nyil vá nos ver se nyez te tés út ján, a leg jobb aján la tot te -
võ ré szé re le het. Az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos költ -
ség ve té si tör vény, a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 9. § (1) be -
kez dé se pe dig úgy ren del ke zett, hogy a he lyi ön kor mány -
za tok te kin te té ben az Áht. 108. § (1) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott ver seny tár gya lás al kal ma zá sa kö te le zõ, amennyi -
ben az érin tett va gyon tárgy for gal mi ér té ke a 25 mil lió fo -
rin tot meg ha lad ja. 

Az in dít vá nyo zó sze rint az ön kor mány zat a vi ta tott sza -
bá lyok meg al ko tá sa kor csak a la ká sok és he lyi sé gek bér le -
té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá -
lyok ról szó ló 1993. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Lt.) 58. §-ára volt fi gye lem mel és fi gyel men kí vül
hagy ta az Áht. 108. (1) be kez dé sét. Ál lás pont ja sze rint az
Áht. 108. § (1) be kez dé se, va la mint a költ ség ve té si tör -
vény elõ írá sa alap ján a 25 mil lió fo rint nál na gyobb ér té kû
nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség bér lõ ré szé re tör té nõ
el ide ge ní té se csak a ver se nyez te tés re vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá val jog sze rû. A kö te le zõ en tar tan dó ver seny -
tár gya lás alap ján ka pott leg jobb aján lat köz lé sé vel kell fel -
hív ni az elõ vá sár lá si jog jo go sult ját, hogy kí ván ja-e jo gát
gya ko rol ni. Ez kö vet ke zik a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
szó ló 1959. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptk.) elõ vá -
sár lá si jo got sza bá lyo zó 373. §-ából is, ame lyet az Lt. el té -
rõ sza bá lyá nak hi á nyá ban az Lt. ha tá lya alá tar to zó jog vi -
szo nyok ban is al kal maz ni kell.



II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sa kor az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé se ket vette figyelembe:

1. Az Lt.-nek az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló he lyi -
sé gek el ide ge ní té sé re vo nat ko zó szabályai:

„58. § (1) Ha a tör vény más ként nem ren del ke zik, az ál -
lam tu laj do ná ból az ön kor mány zat tu laj do ná ba ke rült he -
lyi ség re a bér lõt (bér lõ tár sat) elõ vá sár lá si jog illeti meg.

(2) Az ön kor mány zat ren de le té ben ha tá roz za meg az
(1) be kez dés ben em lí tett he lyi sé gek vé tel árá nak mér té két,
meg fi ze té sé nek (rész let fi ze tés, vé tel ár en ged mény stb.)
mód ját és feltételeit.

(3) Az ön kor mány zat ren de le té ben ha tá roz za meg az (1) 
be kez dés ben nem em lí tett egyéb he lyi sé gei el adá sá nak
fel té te le it.” 

„60. § Ha az ön kor mány za ti, il le tõ leg az ál la mi tu laj -
don ban lé võ he lyi sé get az e tör vény alap ján elõ vá sár lás ra
jo go sult ve szi meg, a vé tel ár mér té ke a he lyi for gal mi
értéket nem haladhatja meg.”

2. Az Áht.-nak az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott sza bá lya:
„108. § (1) Az ál lam ház tar tás al rend sze ré hez kap cso ló -

dó – a költ ség ve té si tör vény ben, az ál la mi va gyon ke ze lé -
sé re vo nat ko zó kor mány ren de let ben, il le tõ leg a he lyi ön -
kor mány zat ren de le té ben, va la mint a he lyi ki sebb sé gi ön -
kor mány zat ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe let ti 
– va gyont ér té ke sí te ni, a va gyon fe let ti va gyon ke ze lés jo -
gát, a va gyon hasz ná la tát, il let ve a hasz no sí tás jo gát át en -
ged ni – ha tör vény vagy ál la mi va gyon ese té ben tör vény
fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ki vé telt nem
tesz – csak nyil vá nos (in do kolt esetben zártkörû) ver se -
nyez te tés út ján, a legjobb ajánlatot tevõ részére lehet. Nem 
vonatkozik ez a rendelkezés:

a) a bér be adás ra, hasz ná lat ba adás ra, va gyon ke ze lés be
adás ra, amennyi ben az ál lam ház tar tá si kör be tar to zó szer -
ve zet, il let ve jog sza bály ban elõ írt ál la mi, ön kor mány za ti
fel ada tot el lá tó gazdálkodó szervezet javára történik,

b) in gat lan cse ré re, amennyi ben kü lön jog sza bály – ide
nem ért ve az ön kor mány za ti ren de le tet – a szol gál ta tott in -
gat lan fe let ti ren del ke zé si jo got vé det té nyil vá ní tás sal
vagy más mó don kor lá toz za, és az ellenszolgáltatás is in -
gat lan, 

c) a he lyi ön kor mány zat kor lá to zot tan for ga lom ké pes és 
for ga lom ké pes va gyo ná nak az Ötv. 80/A. § (5) be kez dés
sze rin ti va gyon ke ze lés be adására.”

3. Az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos költ ség ve té si tör -
vény, a Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2010. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kt.) az
ér ték ha tár ra néz ve a kö vet ke zõ rendelkezéseket tartal -
mazza: 

„72. § (1) A he lyi ön kor mány za tok, te le pü lé si és terü -
leti ki sebb sé gi ön kor mány za tok te kin te té ben az Áht.
108. §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ver seny tár gya -
lás al kal ma zá sa kö te le zõ, amennyi ben az érin tett va gyon -

tárgy for gal mi ér té ke a 25,0 mil lió fo rin tot meg ha lad ja.
A he lyi ön kor mány zat ren de le té ben, va la mint a te le pü lé si
és te rü le ti ki sebb sé gi önkormányzat határozatában ennél
ki sebb ér ték ha tárt is meghatározhat.”

4. A Ptk.-nak az elõ vá sár lá si jog ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei:

„373. § (1) Ha a tu laj do nos meg ha tá ro zott do log ra néz -
ve írás be li meg ál la po dás sal elõ vá sár lá si jo got en ged, és a
dol got el akar ja ad ni, a ka pott aján la tot a szer zõ dés meg kö -
té se elõtt kö te les az elõ vá sár lás ra jo go sult tal kö zöl ni. Nem 
ter he li e kö te le zett ség a tu laj do nost, ha an nak tel je sí té se a
jo go sult tar tóz ko dá si he lye vagy más kö rül mé nyei miatt
rendkívüli nehézséggel vagy számottevõ késedelemmel
jár na. 

(2) Ha az elõ vá sár lás ra jo go sult a tu laj do nos hoz in té zett 
nyi lat ko za tá ban az aján lat tar tal mát ma gá é vá te szi, a szer -
zõ dés kö zöt tük lét re jön. Ha a jo go sult a szer zõ dé si aján lat
el fo ga dá sá ra ál ta lá ban meg sza bott ha tár idõ alatt ilyen nyi -
lat ko za tot nem tesz, a tu laj do nos a dol got az aján lat nak
meg fe le lõ en vagy annál kedvezõbb feltételek mellett el ad -
hat ja.

(…)
(6) Az elõ vá sár lá si jog ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a

jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jog ra is al kal maz ni kell.
A jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jog a szer zõ dé ses
elõvásárlási jogot megelõzi.”

5. Az Ör.-nek az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott sza bá lyai:
„4. § (2) Az Ön kor mány zat az ál lam tu laj do ná ból az ön -

kor mány zat tu laj do ná ba ke rült he lyi ség re a bér lõ nek a
Tv.-ben biz to sí tott elõ vá sár lá si jo ga gya kor lá sát úgy te szi
le he tõ vé, hogy az el adás ra szá mí tás ba ve he tõ he lyi sé get
– az e ren de let ben sza bá lyo zott el já rás keretében a bér lõ -
nek fel ajánl ja megvásárlásra. (…)

(3) A (2) be kez dés ben nem em lí tett ön kor mány za ti tu -
laj do nú egyéb he lyi sé gek el ide ge ní té se so rán a bér lõt elõ -
vá sár lá si jog il le ti meg, mely nek gya kor lá sa az (2) be kez -
dés ben foglaltak szerint történhet.

(4) Azt a he lyi sé get, amely nek bér lõ je van, más sze -
mély nek csak ak kor le het el ad ni, ha a bér lõ elõ vá sár lá si jo -
gá val nem él.”

„11. § (2) A pá lyá zat ki írá sá ról, ki írás tar tal má ról a Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján a Kt. dönt. A pá lyá zat ki írá sa elõtt 
a he lyi sé get je len ren de let ben fog lal tak sze rint a bér lõ nek,
il let ve az elõ vá sár lás ra jo go sult nak kell vá sár lás ra fel aján -
la ni. Pá lyá zat út ján a he lyi sé get ak kor le het más nak el ad ni, 
ha az elõvásárlásra jogosult e jogával nem él.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az in dít vány alap ján az Al kot mány bí ró ság el sõ ként
azt vizs gál ta, hogy el len té te sek-e az Áht. 108. §-ával, va la -
mint a Kt.72. § (1) be kez dé sé vel az Ör.-nek azok a ren del -

912 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 10. szám



10. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 913

ke zé sei, ame lyek az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló he -
lyi sé gek nek az Lt. 58. § (1) be kez dé se alap ján elõ vá sár lá si
jog gal ren del ke zõ bér lõk számára történõ elidegenítését
sza bá lyoz zák.

Az Áht. 108. § (1) be kez dé se elõ ír ja, hogy az ál lam ház -
tar tás al rend sze ré hez kap cso ló dó, a Kt.-ben meg ha tá ro zott 
ér ték ha tárt meg ha la dó ér té kû va gyont ér té ke sí te ni – ha
tör vény vagy ál la mi va gyon ese tén tör vé nyi fel ha tal ma zás
alap ján ki adott jog sza bály ki vé telt nem tesz – csak nyil vá -
nos ver se nyez te tés út ján, a leg jobb aján la tot te võ ré szé re
le het. E ren del ke zés alap ján a Kt.-ben meg ha tá ro zott ér -
ték ha tárt meg ha la dó ér té kû ön kor mány za ti va gyon ér té ke -
sí té se ese tén a ver seny tár gya lás tar tá sa ak kor kö te le zõ, ha
tör vény ez alól ki vé telt nem tesz. Ilyen ki vé te le ket ál la pít
meg ma ga az Áht. 108. § (1) be kez dé se a)-c) pont já ban. Ez 
azon ban nem zár ja ki, hogy más tör vény ne sza bá lyoz hat -
ná az ér ték ha tárt meg ha la dó ér té kû ön kor mány za ti va gyon 
el ide ge ní té sé nek to váb bi ese te it is. A Kt. 72. § (1) be kez -
dé se az Áht. 108. § (1) be kez dé sé ben elõ írt ver seny tár gya -
lás kö te le zõ al kal ma zá sát azok ban az ese tek ben ír ja elõ, ha 
az érintett önkormányzati vagyontárgy forgalmi értéke a
25 millió forintot meghaladja, az önkormányzat ren de le té -
ben en nél kisebb értékhatárt is megállapíthat. 

Te kin tet tel ar ra, hogy az Áht. 108. § (1) be kez dé se le he -
tõ sé get ad ar ra, hogy az ott sza bá lyo zott ver se nyez te té si
el já rás kö te le zett ség alól az ön kor mány za ti va gyon ér té ke -
sí té se ese té ben tör vény ki vé telt te gyen, az Al kot mány bí ró -
ság nak el já rá sa so rán azt kel lett vizs gál nia, hogy az Lt.
58. § (1)–(2) be kez dé sé be, va la mint 60. §-ába fog lalt sza -
bá lyok te kint he tõk-e olyan ren del ke zé sek nek, ame lyek az
Áht. 108. § (1) be kez dé sé ben elõírt kötelezõ ver seny tár -
gya lás alól kivételt teremtenek.

Az ál lam tu laj do ná ból az ön kor mány zat tu laj do ná ba ke -
rült he lyi sé gek ér té ke sí té sé re az Lt. tar tal maz sza bá lyo kat.
Az Lt. 58. § (1) be kez dé se alap ján – el té rõ tör vé nyi ren del -
ke zés hi á nyá ban – az ilyen he lyi sé gek re a bér lõt (bér lõ tár -
sat) elõ vá sár lá si jog il le ti meg. Az Lt. e sza bá lyán ala pu ló
elõ vá sár lá si jog jo go sult ja ré szé re tör té nõ el ide ge ní tés ese -
té re az 58. § (2) be kez dé se ren de let al ko tá si kö te le zett sé get 
ír elõ az ön kor mány zat szá má ra. En nek alap ján az ön kor -
mány zat ren de le té ben ha tá roz za meg a he lyi sé gek vé tel -
árá nak mér té két, meg fi ze té sé nek mód ját (rész let fi ze tés,
vé tel ár en ged mény stb.) és fel té te le it. Az Lt. 60. §-a pe dig
elõ írást tar tal maz a vé tel ár mér té ké re néz ve is, az zal, hogy
ki mond ja: ha az ön kor mány za ti tulajdonban levõ he lyi sé -
get az Lt. alapján elõvásárlásra jogosult veszi meg, a vé -
telár mér té ke nem haladhatja meg a helyi forgalmi értéket.

Az Ör. 14. § (1) be kez dé se az Lt. e ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ en – ál ta lá nos sza bály ként – a he lyi ség he lyi for -
gal mi ér té ké ben ha tá roz za meg vé tel árat. Az Ör. 14. §
(2) be kez dé se alap ján a vé te ár a for gal mi ér ték 70%-a ak -
kor, ha a bér lõ az Ör mód. ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
nyúj tot ta be vé te li ké rel mét, il le tõ leg a kép vi se lõ-tes tü let
ha tá ro za ta in ala pu ló emelt bérleti díj megfizetésére irá -
nyu ló kö te le zett sé gé nek eleget tett.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Lt. 58. §
(2) be kez dé sé ben, va la mint 60. §-ában fog lalt ren del ke zés

az Áht. 108. §-ának (1) be kez dé sé ben adott fel ha tal ma zás
alap ján meg ál la pí tott tör vé nyi ki vé telt tar tal maz a ver -
seny tár gya lás út ján tör té nõ ér té ke sí tés kö te le zett sé ge alól.
Az Lt. 58. § (2) be kez dé se ugyan is az 58. § (1) be kez dé se
alap ján elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõ bér lõ ré szé re tör té -
nõ el ide ge ní tés ese té re kö te le zõ en elõ ír ja, hogy a kép vi se -
lõ-tes tü let ön kor mány za ti ren de let ben nor ma tív mó don
ha tá roz za meg a vé tel ár mér té két – le he tõ sé get ad va vé tel -
ár en ged mény meg ál la pí tá sá ra is – és 60. §-ában vé tel ár
ma xi mu mot is meg ál la pít er re az eset re néz ve. Bár az Lt.
ma ga nem ír ja elõ, hogy a he lyi ség nek az Lt. alap ján elõ vá -
sár lá si jog gal ren del ke zõ bér lõ je ré szé re tör té nõ ér té ke sí -
té se kor a ver seny tár gya lás tar tá sa nem kö te le zõ, a vé tel ár
mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei ki -
zár ják a ver seny tár gya lás tar tá sát. Az Lt. és az Lt. kö te le zõ
elõ írá sa alap ján meg al ko tott ön kor mány za ti ren de let sza -
bá lya i nak sérelme nélkül nincs lehetõség ugyanis a ver -
seny tár gya lá son el ért legmagasabb vé tel ár ér vé nye sí té sé -
re, ha az a helyi forgalmi értéket, illetõleg az Ör.-ben nor -
ma tív módon megállapított vételárat meghaladja.

Az Lt.-nek az ál lam tu laj do ná ból az ön kor mány zat tu -
laj do ná ba ke rült he lyi sé gek bér lõ it meg il le tõ elõ vá sár lá si
jo got és a vé tel ár meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a
la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge ní té -
sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról szó ló 1993. évi
LXXVI II. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 1994. évi
XVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ltmód.) 1994. már ci us
31-i ha tállyal ik tat ta be az Lt.-be. Az Áht. 108. §-a már az
Ltmód. el fo ga dá sa kor úgy ren del ke zett, hogy „[a]z ál lam -
ház tar tás al rend sze re i hez kap cso ló dó – a költ ség ve té si tör -
vény ben, il le tõ leg a he lyi ön kor mány za tok nál a he lyi ön -
kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe let ti
– va gyont el ide ge ní te ni, a hasz ná lat, il let ve hasz no sí tás jo -
gát át en ged ni – ha tör vény ki vé telt nem tesz – csak nyil vá -
nos ver seny tár gya lás út ján, a leg jobb aján la tot te võ ré szé re 
le het”. A tör vény ho zó te hát már az Áht. 108. § – in dít vá -
nyo zó ál tal hi vat ko zott – elõ írá sá nak ha tály ban lé te kor
dön tött úgy, hogy az ál lam tu laj do ná ból az ön kor mány zat
tu laj do ná ba ke rült he lyi sé gek nek a bér lõ ré szé re va ló el -
ide ge ní té sé re – ér ték ha tár ra te kin tet nél kül – az Áht.
108. §-ában fog lal tak tól el té rõ sza bá lyo zás mó dot al kal -
maz. 1994. már ci us 31-ét kö ve tõ en mind az Lt.-t, mind az
Áht.-t – be le ért ve an nak 108. §-át is – több ször mó do sí tot -
ták, e mó do sí tá sok so rán az Lt. 58. § (2) be kez dé se és
60. §-a vál to zat lan ma radt, a tör vény ho zó nem von ta az
Áht. 108. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ver seny tár gya -
lá si kö te le zett ség kö ré be az ön kor mány za ti he lyi sé gek nek
az Lt. 58. § (1) be kez dé se alap ján elõ vá sár lá si jog gal ren -
del ke zõ bér lõk ré szé re tör té nõ el ide ge ní té sét. (Ha son ló an
fog lalt ál lást a Leg fel sõbb Bí ró ság Kfv. III. 37.153/2007/6.
számú ítéletében.)

Mind eze ket fi gye lem be vé ve az Al kot mány bí ró ság úgy
ítél te meg, hogy az Ör.-nek – az ön kor mány za ti tu laj do nú
he lyi sé gek Lt. alap ján elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõ bér -
lõi ré szé re tör té nõ el ide ge ní té sé nek sza bá lya it megálla -
pító, az in dít vá nyo zó ál tal vi ta tott – 4. § (2) be kez dés el sõ
mon da ta, 4. § (4) be kez dé se nem sér ti az Áht. 108. §



(1) be kez dé sét és a Kt. 72. § (1) bekezdését, ezért e
tekintetben az indítványt elutasította.

2. Az Lt. 58. § (1) be kez dé se csak az ál lam tu laj do ná ból
az ön kor mány zat tu laj do ná ba ke rült he lyi sé gek bér lõi szá -
má ra biz to sít tör vé nyen ala pu ló elõ vá sár lá si jo got. Az
58. § (2) be kez dé sé nek és 60. §-ának a vé tel ár ra vo nat ko zó 
ren del ke zé sei is csak a he lyi sé gek nek ezen, elõ vá sár lá si
jog gal ren del ke zõ bérlõi részére történõ elidegenítésére
irány adó ak.

Az Lt. 58. § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar to zó
he lyi sé gek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó an az Lt. ma ga nem
tar tal maz sza bá lyo zást, az 58. § (3) be kez dé se csu pán azt
ír ja elõ, hogy ezen he lyi sé gek el adá sá nak fel té te le it ön kor -
mány za ti ren de let ben kell meg ál la pí ta ni. Az Lt. 58. §
(1) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar to zó he lyi sé gek te -
kin te té ben te hát nincs olyan tör vé nyi sza bály, amely ki vé -
telt te remt az Áht. 108. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
ver seny tár gya lás tar tá si kö te le zett ség alól. Ezen he lyi sé -
gek ér té ke sí té se ese tén amennyi ben a he lyi ség for gal mi ér -
té ke meg ha lad ja a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott 
értékhatárt az Áht. 108. § (1) bekezdésének és a Kt. 72. §
(1) bekezdésének alkalmazása nem mellõzhetõ.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 4. § (3) be kez dé se, va la mint a 11. § (2) be kez -
dé sé nek az a ren del ke zé se, amely az Lt. 58. § (1) be kez dé -
sé nek ha tá lya alá nem tar to zó he lyi sé gek bér lõi ré szé re

tör té nõ el adá sát, ér ték ha tár ra te kin tet nél kül, ugyan azon
fel té te lek kel te szi le he tõ vé, mint az ál lam tu laj do ná ból az
ön kor mány zat tu laj do ná ba ke rült he lyi sé gek tör vé nyi elõ -
vá sár lá si jog gal ren del ke zõ bér lõ je részére, törvénysértõ.
Ezért az Alkotmánybíróság e rendelkezéseket meg sem mi -
sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság a tör vény el le nes nek ítélt sza bá -
lyo kat – fi gye lem mel az ön kor mány zat nak az Lt. 58. §
(3) be kez dé sén ala pu ló jog al ko tá si kö te le zett sé gé re – pro
fu tu ro, 2011. no vem ber 30-i ha tállyal sem mi sí tet te meg,
ez zel idõt kí vánt biz to sí ta ni a jog al ko tó nak az új, tör vé -
nyes sza bá lyok megalkotására.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té -
te le az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör -
vény 41. §-án alapul.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 10. 

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1376/H/2008.
Köz zét éve a Ma gyar Köz löny 2011. évi 117. szá má ban.
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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TELJES ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI

438/B/2003. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re, va -
la mint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség
meg ál la pí tá sá ra irányuló indítvány alapján meghozta a kö -
vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság az ag rár pi a ci rend tar tás ról
 szóló 2003. évi XVI. tör vény 29. §-a al kot mány el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irányuló in -
dít ványt el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az ag rár pi a ci rend tar tás ról
 szóló 2003. évi XVI. tör vénnyel össze füg gés ben elõ ter -
jesz tett, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes -
ség meg ál la pí tá sá ra irányuló indítványt elutasítja.

3. Az Al kot mány bí ró ság az ag rár pi a ci rend tar tás ról
 szóló 2003. évi XVI. tör vény 32. § (3) be kez dé se al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irányuló eljárást megszünteti.

I n d o k o l á s

I.

1. Az in dít vá nyo zó Or szá gos Ke res ke del mi Szö vet ség
az ag rár pi a ci rend tar tás ról szó ló 2003. évi XVI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ar.) 29. § (1)–(3) be kez dé se al kot mány -
el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te,
mert el len té tes nek tart ja az Alkotmány 2. § (1) be kez dé sé -
vel és 9. §-ával.

Mint hogy az Ar. 29. § (4)–(6) be kez dé se it az egyes
agrár tárgyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi
CLXVIII. tör vény 6. § (4) be kez dé se 2010. de cem ber
31-ével ha tá lyon kí vül he lyez te, az Ar. 29. §-ának csak az
(1)–(3) be kez dé sei ma rad tak ha tály ban, ezért az el já rás lé -
nye gé ben az Ar. 29. § al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra irá -
nyul. 
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1.1. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren -
del ke zés sel az ál lam – fel ad va sem le ges po zí ci ó ját – dur -
ván be avat ko zik a me zõ gaz da sá gi ter me lõk és a me zõ gaz -
da sá gi ter mé ke ket fel vá sár ló vál lal ko zá sok szer zõ dé ses
vi szo nya i ba, utób bi a kat a 30 na pos fi ze té si ha tár idõ, il let -
ve an nak el mu lasz tá sa ese tén azon na li be sze dé si meg bí zás 
kö te le zõ ki kö té sé vel hát rá nyos hely zet be hoz va, ami sér ti
a gaz da sá gi ver senyt il let ve a vál lal ko zás sza bad sá gát.

1.2. Az in dít vá nyo zó az Ar. tá ma dott ren del ke zé sét több 
szem pont ból is el len té tes nek tart ja az Al kot mány 2. §
(1) bekezdésével is.

Ki fo gá sol ja egy részt, hogy a jog al ko tó nem biz to sí tott
kel lõ idõt a fel ké szü lés re, a tör vény ugyan is a ki hir de tést kö -
ve tõ 8. na pon lé pett ha tály ba [lásd: Ar. 31. § (1) be kez dés],
ami sze rin te ke vés, be tart ha tat lan. Más részt úgy vé li, a jog al -
ko tó nem ren del ke zett ar ról, hogy a tá ma dott sza bá lyo zás a
már meg kö tött szer zõ dé sek re is vo nat ko zik-e, vagy csak a
ha tály ba lé pést kö ve tõ en kö töt tek re kell al kal maz ni.

Sé rel me zi azt is, hogy az Ar. 29. § (1) be kez dé se ki vé -
tel ként ke ze li a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek
for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 1997. évi
 CIII. tör vény (a to váb bi ak ban: ré gi Jöt.) 3. § (2) be kez dés
b)–c), f)–g) pont ja i ban írt áru kat for gal ma zó kat, így in do -
ko lat lan hát rány ba hoz za õket azok kal szem ben, akik nem
(vagy nem ki zá ró lag) ilyen áru kat for gal maz nak.

Az in dít vá nyo zó sze rint az Ar. 29. § (1) be kez dé sé ben a
szám la át adá sá ra nyit va ál ló 20 na pos ha tár idõ be tart ha tat -
lan, és a sza bá lyo zás fi gyel men kí vül hagy ja a szer zõ dés -
sze gés le he tõ sé gét. Ugyan ak kor a meg ren de lõ nek e ha tár -
idõ be tar tá sa ese tén is csak 10 nap ja ma rad a szám la jog -
sze rû meg fi ze té sé re. Ez sze rin te azt je len ti, hogy a szál lí tó
egy ol da lú an 10 napra csökkentheti az eredetileg 30 nap -
ban rög zí tett határidõt.

In do ko lat lan nak és arány ta lan nak tart ja az in dít vá nyo zó 
a 29. § (3) be kez dé sé ben elõ írt azon na li be sze dé si meg bí -
zás ra vo nat ko zó kö te le zett sé get is, kü lö nö sen ab ban az
eset ben, ha a szám la kifizetése objektív okból hiúsul meg.

Vé gül az Ar. 31. (he lye sen 32.) § (3) be kez dé sé ben a
Kor mány nak adott fel ha tal ma zás a tör vény tár gyi ha tá lyát
te szi vi tás sá az in dít vá nyo zó sze rint, hi szen a „Kor mány
jö võ be li sza bá lyo zá sa” el tér het az Ar. mel lék le té ben sze -
rep lõ áru cso por tok tól. Összes sé gé ben te hát a támadott
sza bá lyo zás sérti a jogbiztonság elvét.

2. Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter véleményét.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek re alapozta.

1. Az in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott al kot má nyi ren del -
ke zé sek:

„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.”

„9. § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben részesül.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny szabadságát.”

2. Az Ar. ki fo gás olt ren del ke zé sei:
„29. § (1) A ter me lõ és a fel dol go zó, va la mint a vi szont -

el adó és a for gal ma zó, egy más kö zött meg kö tött, a tör vény 
ha tá lya alá tar to zó me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri ter -
mék – a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá ról szó ló 1997. évi CI II. tör vény 3. § (2) be kez dés b),
c), f) és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ter mé kek ki vé te lé -
vel – át ru há zá sá ra irá nyu ló szer zõ dé se i ben (a to váb bi ak -
ban: szer zõ dés) a fe lek ál tal meg ha tá ro zott fi ze té si ha tár -
idõ az áru át vé te lé tõl szá mí tott 30 na pot nem ha lad hat ja
meg. A számlát az áru átadásától számított 20 napon belül
a vevõ rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõn be lül a fi ze té si tel je sí tés re nem ke rül sor, a fi ze tés -
re kö te le zett kö te les a ter mék el len ér té két a jegy ban ki
alap ka mat két sze re sé vel növelt kamattal megfizetni.

(3) A szer zõ dés nek tar tal maz nia kell a fi ze tés re kö te le -
zett ré szé rõl a ter mék el len ér té ké re a jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé vel nö velt ka ma tá ra vo nat ko zó, a pénz for gal mi
szol gál ta tó já nak adott, a be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé re
vo nat ko zó hoz zá já ru lá sát, fel ha tal ma zó nyi lat ko za tát, ar ra 
az eset re, ha az (1) be kez dés ben meghatározott határidõn
belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor.”

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az
Ar. 29. §-a sér ti-e az Al kot mány 2. § (1) be kez dé se sze rin ti 
jog ál la mi ság el vé ben fog lalt jogbiztonságot.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat tar tal muk sze -
rint bí rál ja el, így az in dít vá nyo zó át me ne ti ren del ke zé sek
hi á nyát ki fo gá so ló ké rel mét mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló ké re lem -
nek te kin tet te. Az Al kot mány bí ró ság te hát azt vizs gál ta,
hogy fenn áll-e al kot mány el le nes, a jog biz ton sá got sér tõ
mu lasz tás, mely ab ból fa kad, hogy – amint azt az in dít vá -
nyo zó ál lít ja – az Ar. nem tar tal maz át me ne ti sza bá lyo kat
ar ról, hogy a hatályba lépést követõen kötött szer zõ dé sek -
re kell-e alkalmazni, vagy a korábban kötöttekre is.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban megnyilvá -
nuló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ha -
tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 49. §-a sza bá lyoz za.
Esze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes -
ség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a jog al ko tó
szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói
fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel al kot mány el le nes sé get



idé zett elõ. Az Abtv. ren del ke zé se és az Al kot mány bí ró -
ság gya kor la ta alapján a mulasztásban megnyilvánuló al -
kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá nak két együttes feltétele 
van:

– a jog al ko tó jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son ala pu ló, vagy 
fel tét len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ kér dés ben jog al ko -
tói kö te le zett sé gé nek nem tesz eleget, és

– a jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak ered mé -
nye ként al kot mány el le nes hely zet keletkezik.

Az Al kot mány bí ró ság a 35/2004. (X. 6.) AB ha tá ro za tá -
ban az aláb bi ak ban össze gez te az Abtv. 49. § (1) be kez dé -
sé ben sze rep lõ „jog al ko tói mu lasz tás” és „al kot mány el le -
nes hely zet” egy más hoz va ló vi szo nyá ra vo nat ko zó ál lás -
pont ját: „[a]z Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze te sen ér vé nye -
sí tett ál lás pont ja, hogy a jog al ko tói mu lasz tás nak és az al -
kot mány el le nes hely zet nek együt te sen kell fenn áll nia
[22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.;
37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 232.].
A jog al ko tói fel adat el mu lasz tá sa ön ma gá ban nem fel tét -
le nül je lent al kot mány el le nes sé get [14/1996. (IV. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1996, 56, 58-59.; 479/E/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 967, 968–969.; 1080/D/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 1045, 1046.; 10/2001. (IV. 12.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 123, 131.], a mu lasz tás ból ere dõ al kot -
mány el le nes helyzetet minden esetben csak konkrét
vizsgálat eredményeként lehet megállapítani.” (ABH
2004, 504, 508.)

1.2. A konk rét eset ben te hát meg kel lett vizs gál ni, hogy
az át me ne ti sza bá lyok – in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott – hi á nya 
sér ti-e a jog biz ton sá got. Az Al kot mány bí ró ság 44/1995.
(VI. 30.) AB ha tá ro za tá ban ki mond ta, hogy „a sta bi li tás
al kot má nyos kö ve tel mé nyét ve szé lyez te tõ té nye zõ le het,
ha a jog al ko tás ban az át me ne ti idõ re meg ál la pí tott sza bá -
lyo zás nem meg fe le lõ. Az át me ne ti sza bá lyok meg al ko tá -
sa so rán kö ve tel mény, hogy az új sza bá lyo zás ra tör té nõ át -
ál lás elõ re lát ha tó an, ki szá mít ha tó an tör tén jék. Ezt kí ván ja
meg az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la -
mi ság lé nye gi ele mét adó jog biz ton ság szem pont ja is.”
(ABH 1995, 203, 209.) A 436/E/2000. AB ha tá ro zat rész -
le te sen ki fej tet te az át me ne ti sza bá lyo zás ér vé nye sü lé sé -
nek fel té te le it és a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg: „[a]z,
hogy egy adott jog sza bály mi kor lép ha tály ba, tar tal maz-e
át me ne ti sza bá lyo kat, jog al ko tói dön tés kér dé se, amely
azon túl, hogy alap ve tõ en jog al ko tói cé lo kat vesz fi gye -
lem be, szá mos egyéb té nye zõ tõl is függ. (Az adott jog sza -
bály tar tal má tól, ala nyi és tár gyi össze füg gé se i tõl, anya gi
és el já rá si kér dé sek össz hang já tól, az el ér ni kí vánt gaz da -
sá gi és egyéb cé lok tól, el vá rá sok tól stb.) Ön ma gá ban az,
hogy egy adott jog sza bály va la mi lyen ren del ke zé sé re néz -
ve nem tar tal maz át me ne ti sza bályt, al kot má nyos sá gi kér -
dést nem vet fel, más szó val egy adott jog sza bály ha tály ba -
lé pé sé hez kap cso ló dó át me ne ti sza bály szük sé ges sé ge ön -
ma gá ban nem al kot má nyos sá gi kér dés.” (ABH 2002,
1156, 1160.) „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az
átmeneti rendelkezések hiánya abban az esetben vet fel al -
kot má nyos sá gi problémát, amennyiben az át me ne ti sza bá -

lyok nélkül sérülne a visszaható hatályú jogalkotás ti lal -
ma” [9/2006. (II. 22.) AB határozat, ABH 2006, 913,
919.].

1.3. A fen ti ha tá ro za to kat is fi gye lem be vé ve azt vizs -
gál ta az Al kot mány bí ró ság, hogy va ló ban nem ál la pít ha -
tó-e meg, hogy az Ar. mely szer zõ dé sek re alkalmazandó.

Az Ar. VI. fe je ze te az Át me ne ti és zá ró ren del ke zé sek
cí met vi se li. Ez a fe je zet tar tal maz za a tör vény ha tály ba lé -
pé sé nek idõ pont ját, fel ha tal ma zó rendelkezéseket stb.

A jog al ko tás ról szó ló – az Ar. ha tály ba lé pé se kor ha -
tály ban volt – 1987. évi XI. tör vény (a to váb bi ak ban: ré gi
Jat.) 12. § (2) be kez dé se ki mond ta, hogy a jog sza bály a ki -
hir de té sét meg elõ zõ idõ re nem ál la pít hat meg kö te le zett -
sé get, és nem nyil vá nít hat va la mely ma ga tar tást jog el le -
nes sé; ugyan így a jog al ko tás ról szó ló – je len leg ha tá lyos –
2010. évi CXXX. tör vény (a to váb bi ak ban: új Jat.) „a sza -
bá lyo zá si át me net” al cím alatt sze rep lõ 15. §-a rög zí ti,
hogy a jog sza bá lyi ren del ke zést – ha jogszabály eltérõen
nem rendelkezik – a hatálybalépését követõen

a) ke let ke zett té nyek re és jog vi szo nyok ra, va la mint
b) meg kez dett el já rá si cse lek mé nyek re

kell al kal maz ni [(1) be kez dés];
il let ve a jog sza bá lyi ren del ke zést – ha jog sza bály el té -

rõ en nem ren del ke zik – a hatálya alatt
a) ke let ke zett té nyek re és jog vi szo nyok ra, va la mint
b) meg kez dett el já rá si cse lek mé nyek re

a jog sza bá lyi ren del ke zés ha tály vesz té sét kö ve tõ en is al -
kal maz ni kell [(2) be kez dés].

Az Ar. VI. fe je ze te ki fe je zet ten nem mond ja ki, hogy a
tör vény ren del ke zé se it csak a ha tály ba lé pést kö ve tõ en kö -
tött szer zõ dé sek te kin te té ben kell al kal maz ni, azon ban a
jog al ko tás ról szó ló – akár a ha tá lyos, akár a már ha tá lyon
kí vül he lye zett – tör vé nyek is mer te tett ren del ke zé se it is fi -
gye lem be vé ve meg ál la pít ha tó, hogy csak a tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ en kö tött szer zõ dé sek re al kal ma zan -
dó a kö te le zõ fi ze té si ha tár idõ re, va la mint be sze dé si meg -
bí zás ra vo nat ko zó ren del ke zés. Ezt erõ sí ti meg az is, hogy
az Ar. nem tartalmaz utalást a korábban megkötött szer zõ -
dé sek mó do sí tá sá ra vonatkozóan sem.

Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt a
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló részében elutasította.

2. Az in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta azt is, hogy a jog al ko tó
nem biz to sí tott kel lõ idõt a fel ké szü lés re, a tör vény ugyan -
is a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lé pett ha tály ba. Az Al kot -
mány bí ró ság te hát azt vizs gál ta, hogy ren del ke zés re állt-e
kel lõ idõ a jog sza bály kihirdetése és hatályba lépése kö -
zött.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a jog sza bály
ha tály ba lé pé se kap csán az új ren del ke zé sek al kal ma zá sá -
ra va ló fel ké szü lé si idõt al kot má nyos kö ve tel mény ként
ha tá roz ta meg [7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 131,
132.; 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 155,
156–159.; 57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
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322, 324.; 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
188, 196.]. A 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban az
Alkot mánybíróság rá mu ta tott ar ra, hogy a jog biz ton ság
kö ve tel mé nye a jog sza bály ha tály ba lé pé se idõ pont já nak
meg ál la pí tá sa te kin te té ben azt a kötelezettséget hárítja a
jogalkotóra, hogy kellõ idõt biztosítson

– a jog sza bály szö ve gé nek meg is me ré sé re;

– a jog al kal ma zó szer vek szá má ra a jog sza bály al kal -
ma zá sá ra va ló fel ké szü lés hez;

– a jog sza bállyal érin tett szer vek és sze mé lyek szá má ra
an nak el dön té sé hez, hogy mi ként al kal maz kod ja nak a jog -
sza bály ren del ke zé se i hez. (ABH 1992, 155, 157.)

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán a fel ké -
szü lé si idõ hi á nya mi att ak kor ál la pí tot ta meg va la mely
jog sza bály al kot mány el le nes sé gét, ha a ko ráb bi hoz ké pest 
úgy ál la pí tott meg a jog ala nyok ra hát rá nyo sabb ren del ke -
zést, il le tõ leg oly mó don há rí tott fo ko zott koc ká za tot a
cím zet tek re, hogy a meg is me rés és a fel ké szü lés le he tõ sé -
gé nek hi á nya sé rel met oko zott az érin tet tek szá má ra, to -
váb bá ha aka dá lyoz ta a jog al kal ma zót a jog sza bály al kal -
ma zá sá ban. [7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 45,
47.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 131,
132.; 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 188,
196.; 44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 203,
207.; 723/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 795,
799–800.; 1025/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1456,
1459–1460.; 797/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1437, 
1441–1442.]

2.2. Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vány alap ján te -
hát azt kel lett vizs gál nia, hogy a jog sza bály ki hir de té se és
ha tály ba lé pé se kö zöt ti nyolc na pos idõ tar tam va ló ban a
fel ké szü lé si idõ hi á nyát ered mé nyez te-e, il let ve – mi vel az 
Al kot mány bí ró ság is mer te tett gya kor la ta sze rint ön ma gá -
ban a fel ké szü lé si idõ hi á nya nem ele gen dõ az al kot mány -
el le nes ség meg ál la pí tá sá hoz – vizs gál nia kel lett azt is,
hogy az adott eset ben meg ál la pít ha tó-e a fel ké szü lé si idõ
el ma ra dá sa mi att a jog biz ton ság sú lyos sérelme, illetõleg
veszélyeztetése [lásd: 69/2006. (XII. 6.) AB határozat,
ABH 2006, 770, 782.].

Az Ar. a Ma gyar Köz löny 2003. évi 30. szá má ban,
2003. már ci us 27-én je lent meg, ren del ke zé sei pe dig a ki -
hir de tést kö ve tõ 8. na pon léptek hatályba.

A „kel lõ idõ” meg ál la pí tá sa so rán nem an nak van el sõd -
le ges je len tõ sé ge, hogy az adott jog sza bály mi kor lé pett
ha tály ba, ha nem an nak, hogy a cím zett jei szá má ra biz to -
sít va volt-e az al kal ma zá sá ra a meg fe le lõ fel ké szü lé si idõ.
A nyolc nap nál fi gye lem be kell ven ni, hogy a sza bály csak
a tör vény ha tály ba lé pé se után meg kö tött szer zõ dé sek re
volt al kal ma zan dó. Az Al kot mány bí ró ság sze rint a jog al -
ko tó ele gen dõ fel ké szü lé si idõt ha gyott ar ra, hogy az Ar.
ha tály ba lé pé sé ig az érin tet tek al kal maz kod ni tud ja nak a
meg vál to zott jog sza bá lyi kör nye zet hez, és – töb bek kö -
zött – szer zõ dés kö té se ik so rán fi gye lem be ve gyék az új,
kö te le zõ tar tal mi ele me ket. Er re te kin tet tel az Al kot mány -
bí ró ság az Ar. 29. §-a al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la -

pí tá sá ra és megsemmisítésére irányuló indítványokat el -
uta sí tot ta.

3. Az in dít vá nyo zó ar ra is hi vat ko zott, hogy az Ar. 29. §
(1) be kez dé se ki vé tel ként ke ze li a (ré gi és az új) Jöt. 3. §
(2) be kez dés b)–c), f)–g) pont ja i ban írt áru kat for gal ma zó -
kat, így in do ko lat lan hát rány ba hoz za õket azok kal szem -
ben, akik nem (vagy nem ki zá ró lag) ilyen árukat for gal -
maz nak.

Ez zel az in dít vány résszel kap cso lat ban az Al kot mány -
bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ön ál ló ké re lem nek nem te -
kint he tõ, az in dít vá nyo zó a jog biz ton ság sé rel mé re vo nat -
ko zó an, az al kot mány el le nes ség egyik in do ka ként ad ja
elõ. Mi vel azon ban az egyes áruk for gal ma zói kö zöt ti in -
do ko lat lan kü lönb ség té tel re hi vat ko zik, az ál ta la elõ adott
in do ko lás a jog biz ton ság el vé vel al kot mány jo gi lag ér té -
kel he tõ össze füg gés be nem hoz ha tó. Az Al kot mány bí ró -
ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi
össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi.
[698/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 716–717.;
985/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 652, 653–654.;
108/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 523, 524.;
35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 716, 717.]
Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt
ebben a részében is elutasította.

4. Az in dít vá nyo zó sze rint az Ar. 29. § (1) be kez dé se a
jog biz ton sá got sér tõ mó don ál la pít ja meg a szám la meg fi -
ze té sé re nyit va ál ló ha tár idõt is, hi szen az ál tal, hogy a
szám la át adá sá ra 20 na pos ha tár idõt szab, gya kor la ti lag
azt te szi le he tõ vé, hogy a szám la ki bo csá tó ja egy ol da lú an
10 na pos ra csökkentse az egyébként 30 napos fizetési ha -
tár idõt.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint az in dít vá nyo zó ér ve lé se
nem helyt ál ló. A fi ze té si kö te le zett sé get nem a szám la ke -
let kez te ti, hi szen a szám la szám vi te li bi zony lat, amely va -
la mely gaz da sá gi ese mény szám vi te li el szá mo lá sát (nyil -
ván tar tá sát) tá maszt ja alá [a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi
C. tör vény 166. § (1) be kez dés], ha nem a szer zõ dés meg -
kö té sé nek a té nye, a szám la pe dig azt az árat tar tal maz za,
ame lyet már a szer zõ dés is rög zít, így az zal a fi ze tés re kö -
te le zett nek is tisz tá ban kell len nie. Az ál ta lá nos for gal mi
adó ról szó ló 2007. évi CXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Áfatv.) 159. § (1) be kez dé se ér tel mé ben az adó alany kö te -
les a ter mék ér té ke sí té sé rõl, szol gál ta tás nyúj tá sá ról a ter -
mék be szer zõ je, szolgáltatás igénybevevõje részére, ha az
az adóalanytól eltérõ más személy vagy szervezet, számla
kibocsátásáról gondoskodni.

Az Áfatv. a szám la ki bo csá tá si ha tár ide jé rõl ak ként ren -
del ke zik, hogy ar ról az adó alany leg ké sõbb a tel je sí té sig,
elõ leg fi ze té se ese té ben a fi ze ten dõ adó meg ál la pí tá sá ig,
de leg fel jebb az at tól szá mí tott éssze rû idõn be lül kö te les
gon dos kod ni [Áfatv. 163. § (1) be kez dés]. Az Áfatv.
163. § (2) be kez dés sze rint az éssze rû idõ az el len ér ték nek
kész pénz zel vagy kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel
tör té nõ meg té rí té se ese té ben ha la dék ta lan, egyéb eset ben,
amely ben a szám la át há rí tott adót tar tal maz, vagy át há rí -



tott adót kel le ne tar tal maz nia, 15 na pon be lü li szám la ki bo -
csá tá si kö te le zett sé get je lent. A fen ti e ket is fi gye lem be vé -
ve az Ar.-ben a szám la ki bo csá tá sá ra sza bott 20 na pos ha -
tár idõ az Áfatv.-ben meg ál la pí tott ha tár idõ nél hosszabb,
ez azon ban nem je lent hát rányt a ve võ re néz ve, hi szen
mind a fi ze té si kö te le zett ség, mind a szám la ki ál lí tá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett ség az áru át adá sá val/át vé te lé vel nyí -
lik meg, nem a szám la ki bo csá tá sá val. A fi ze tés re kö te le -
zett (ve võ) a szám la ki bo csá tá sa kor már az áru (pl. me zõ -
gaz da sá gi ter mék) bir to ká ban van, a meg kö tött szer zõ dés -
re te kin tet tel fi ze té si kö te le zett sé gé vel tisz tá ban kell len -
nie, így nem meg ala po zott az az in dít vá nyo zói állítás,
hogy a fizetési határidõt a számla kibocsátója azzal, hogy a 
számlát akár az utolsó napon adja át a vevõnek, a fizetési
határidõt 10 napra csökkenti, mert a fizetési határidõ az áru 
átadásának idõpontjától kezdõdik.

Mint hogy az in dít vá nyo zó ál tal elõ adott in do ko lás és a
jog biz ton ság el ve egy más sal össze füg gés be nem hoz ha tó,
és az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az ér de mi al -
kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá -
sát ered mé nye zi [698/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991,
716–717.; 985/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 652,
653–654.; 108/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 523,
524.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 716,
717.], így az Al kot mány bí ró ság az indítványt ebben a
részében elutasította.

5. Az in dít vá nyo zó azt is ki fo gás ol ta, hogy az Ar.
29. §-ával az ál lam – a vál lal ko zás hoz va ló jo got és a gaz -
da sá gi ver seny sza bad sá gát sér tõ mó don – be avat ko zik a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk és a me zõ gaz da sá gi ter mé ke ket
fel vá sár ló vál lal ko zá sok (ter me lõ és a fel dol go zó, va la -
mint a vi szont el adó és a for gal ma zó) szer zõ dé ses vi szo -
nya i ba, az zal, hogy kö te le zõ fi ze té si ha tár idõt, il let ve an -
nak el mu lasz tá sa esetén beszedési megbízás ki kö té sét te -
szi kötelezõvé.

Mint hogy a fi ze té si ha tár idõ meg ál la pí tá sa, il let ve szer -
zõ dés egyéb kö te le zõ tar tal mi ele mé nek jog sza bá lyi meg -
ha tá ro zá sa a szer zõ dé si sza bad ság gal áll össze füg gés ben,
az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta, hogy meg ál la pít ha tó-e
en nek, il let ve az egyik szer zõ dõ fél elõny ben ré sze sí té sén
keresztül a gazdasági verseny szabadságának a sérelme.

5.1. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban ki -
emel te, hogy a szer zõ dé si sza bad ság az Al kot mány 9. §
(1) be kez dé sé ben rög zí tett pi ac gaz da ság ré sze, il let ve a
szer zõ dés kö té sek és a szer zõ dé sek tar tal mi ki ala kí tá sá nak
a sza bad sá ga az Al kot mány 9. § (2) be kez dé sé bõl is kö vet -
ke zik. [lásd: 13/1990. (VI. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
55.] Az Al kot mány bí ró ság a 7/2006. (II. 22.) AB ha tá ro za -
tá ban a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg: „az al kot mány bí ró -
sá gi gya kor lat ban a szer zõ dé si sza bad ság az Al kot mány
9. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott pi ac gaz da ság lé nye gi ele -
mé nek és ön ál ló al kot má nyos jog nak (de nem alap ve tõ
jog nak) mi nõ sül [elõ ször lásd: 13/1990. (VI. 18.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1990, 54, 55.; 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 146, 153.]. A gaz da sá gi ver seny sza bad sá gá ról 

ren del ke zõ al kot má nyos sza bály [Al kot mány 9. § (2) be -
kez dés] is a szerzõdési szabadság biztosítását követeli meg 
[61/1993. (XI. 29.) AB határozat, ABH 1993, 358, 360.]”
[ABH 2006, 181, 199.].

5.2. Az Al kot mány bí ró ság a 327/B/1992. AB ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tot ta, hogy „[a] szer zõ dé si sza bad ság a
klasszi kus pol gá ri jo gi ér te lem ben a szer zõ dés meg kö té se
vagy meg nem kö té se kö zöt ti vá lasz tás ban, a szer zõ dõ fél
ki vá lasz tá sá nak, a szer zõ dé si tí pus meg vá lasz tá sá nak és a
szer zõ dés tar tal ma meg ha tá ro zá sá nak a sza bad sá gát je len -
ti. Olyan in téz mény, mely meg ha tá ro zott köz gaz da sá gi te -
ó ria ter mé ke, konk rét meg je le né si for má ja az állami be -
avat ko zás ter je del mé tõl és intenzitásától függ.” (ABH
1995, 606, 607.)

A szer zõ dé si sza bad ság el vét a Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptk.)
200. § (1) be kez dé se rög zí ti, esze rint a szer zõ dés tar tal mát
a fe lek sza ba don ál la pít hat ják meg, a szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó ren del ke zé sek tõl egye zõ aka rat tal el tér het nek, ha
jog sza bály az eltérést nem tiltja.

A Ptk. 226. § (1) be kez dé se ugyan ak kor le he tõ sé get te -
remt az ál la mi be avat ko zás ra, ami kor úgy ren del ke zik: a
jog sza bály meg ha tá roz hat ja a szer zõ dés egyes tar tal mi
ele me it, és ki mond hat ja, hogy ezek a szer zõ dés nek ak kor
is ré szei, ha a fe lek el té rõ en ren del kez nek. E § (2) be kez -
dé se azon ban ki kö ti, hogy jog sza bály a ha tály ba lé pé se
elõtt meg kö tött szerzõdések tartalmát csak kivételesen
vál toz tat hat ja meg.

Az Al kot mány bí ró ság a 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat -
ban ki mond ta: „[a] szer zõ dé si sza bad ság te hát a pi ac gaz -
da ság egyik lé nye gi ele me, amely azon ban al kot má nyos
alap jog nak nem te kint he tõ. Al kot má nyos alap jo gi stá tu sa
a szer zõ dé si sza bad ság nak ön ál ló al kot má nyos jog ként va -
ló fel fo gá sá ból sem kö vet ke zik. Kö vet ke zés kép pen a szer -
zõ dé si sza bad ság ra az al kot má nyos alap jo gi ér ték rend ben
he lyet fog la ló jo go sult sá gok ra vo nat ko zó sért he tet len sé gi, 
érint he tet len sé gi al kot má nyos té tel sem irány adó. A szer -
zõ dé si sza bad ság – a fent ki fej tet tek sze rint – al kot má nyo -
san még lé nye gi tar tal mat il le tõ en is korlátozható,
amennyi ben a korlátozás végsõ eszközének fennállnak az
alkotmányos indokai.” (ABH 1991, 129, 140.)

A 327/B/1992. AB ha tá ro zat sze rint „[a]lkot mány sér tés 
meg ál la pí tá sá hoz az kell, hogy a szer zõ dé si sza bad ság gal
(mint abszt rakt jog gal) szo ros kap cso lat ban ál ló, a szer zõ -
dé si sza bad sá got meg va ló sí tó, ma gá ban fog la ló alap ve tõ
jog vagy al kot má nyos in téz mény sé rel me is meg va ló sul -
jon. A szer zõ dé si sza bad ság nak a em lí tett nél eny hébb kor -
lá to zá sa köz vet len alkotmánysértést általában nem alapoz
meg.” (ABH 1995, 606, 607.)

5.3. Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za ta meg ho za ta -
la so rán irány adó nak te kin tet te a 31/1998. (VI. 25.) AB ha -
tá ro za tá ban fog lal ta kat, amely sze rint „a tör vény al ko tó vi -
szony lag sok ré tû en kor lá toz hat ja a fe lek szer zõ dé ses sza -
bad sá gát: bi zo nyos tí pu sú szer zõ dé sek re néz ve meg ha tá -
ro zott for mát ír hat elõ, jo gi kor lá tok kö zé szo rít hat ja a
szer zõ dés tar tal mát, egyes szer zõ dé sek ér vé nyes sé gét ha -
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tó sá gi jó vá ha gyás hoz köt he ti, más szer zõ dé sek ese té ben
olyan kor lá to zást ál la pít hat meg, amely nek fi gyel men kí -
vül ha gyá sa jog hát rányt von maga után, s végül meg ha tá -
ro zott tar tal mú szerzõdések megkötését meg is tilthatja.”
(ABH 1998, 240, 243.)

Az Ar. nem hi va ta los elõ ter jesz tõi in do ko lá sa sze rint az
Ar. 29. §-ának cél ja a ter me lõk be szál lí tói- és jö ve de lem -
biz ton sá gá nak, al ku po zí ci ó já nak erõ sí té se volt a más pi a ci 
sze rep lõk kel szem ben, ezek ér de ke i nek fi gye lem be vé te -
lé vel. A sza bá lyo zás cél ja a ter me lõk ki szol gál ta tott sá gá -
nak meg szün te té se, vagy el fo gad ha tó mér té kû re csök ken -
té se volt a nagy ke res ke del mi lán cok kal és az áru ház lán -
cok kal szem ben. Az in do ko lás sze rint a fi ze té si ha tár idõ
konk rét és ma xi ma li zált meg ha tá ro zá sa a szer zõ dés kö té si
sza bad ság szem elõtt tartásával történt, illetve hasonló
megoldás számos európai uniós tagországban is ismert és
alkalmazott.

Vi tat ha tat lan, hogy az in dít vá nyo zó ál tal sé rel me zett
ren del ke zés ál la mi be avat ko zást je lent az érin tet tek szer -
zõ dé si sza bad sá gá ba, ez azon ban ön ma gá ban nem te szi al -
kot mány el le nes sé. Az Al kot mány bí ró ság szer zõ dé si sza -
bad ság ról ki ala kí tott gya kor la ta alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy az ügy ben érin tett szer zõ dés tí pu sok ese tén a fi ze té si
ha tár idõ jog sza bá lyi meg ál la pí tá sa nem je len ti a szer zõ dé -
si sza bad ság al kot mány el le nes kor lá to zá sát, hi szen a 30
napos határidõ nem tekinthetõ olyan rövid határidõnek,
ami a fizetést lehetetlenné tenné.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
eb ben a ré szé ben is elutasította.

6. Az in dít vá nyo zó azt is ki fo gás ol ta, hogy az Ar. 32. §
(3) be kez dé sé ben a Kor mány nak adott fel ha tal ma zás bi -
zony ta lan ná te szi, hogy mely ter mé kek re ter jed ki az Ar.
ha tá lya, mert a Kor mány le het sé ges „jö võ be li szabályo -
zása” el tér het a törvény mellékletében foglaltaktól.

6.1. Az Ar. fel ha tal ma zó ren del ke zé se it tar tal ma zó
32. §-át elõ ször az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg -
gõ egyes tör vény mó do sí tá sok ról, tör vé nyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vé nyi ren -
del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról szó ló 2004. évi XXIX. tör -
vény 104. § (2) be kez dé se mó do sí tot ta, ami a Ma gyar Köz -
tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról
szó ló szer zõ dést ki hir de tõ tör vény ha tály ba lé pé se nap ján
lé pett ha tály ba. 2004. má jus 1-jé tõl az Ar. 32. § (3) be kez -
dés a kö vet ke zõ szö veg gel volt ha tály ban: „Fel ha tal ma -
zást kap a Kor mány, hogy a Ter mék pá lya Bi zott sá gok ál -
ta lá nos mû kö dé si rend jét ren de let ben ha tá roz za meg.”
Ugyan ezen tör vény 146. § (2) be kez dés x) pontja az Ar.
mellékletét hatályon kívül helyezte.

Ezt kö ve tõ en a kor mány za ti szer ve zet ala kí tás sal össze -
füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2006. évi CIX. tör -
vény 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal új tar tal mú fel ha tal ma zó
ren del ke zé se ket ál la pí tott meg az Ar. 32. § (3) be kez dé sé -
ben a Kor mány szá má ra. Az Ar. 32. § (3) be kez dé sé bõl ki -
ke rült a Kor mány nak a tör vény ha tá lya alá tartozó ter mé -
kek meg ha tá ro zá sá ra adott felhatalmazás.

6.2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be fõ sza bály sze -
rint csak ha tá lyos jog sza bá lyok utó la gos vizs gá la ta tar to -
zik. Ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyi ren del ke zés al -
kot má nyos sá gát az Al kot mány bí ró ság csak a konk rét nor -
ma kont roll két ese té ben, az Abtv. 38. §-a sze rin ti bí rói
kez de mé nye zés, il let ve a 48. §-a alap ján elõ ter jesz tett al -
kot mány jo gi pa nasz ese tén, az az ki vé te le sen vizs gál ja, mi -
vel ilyen eset ben a tá ma dott ren del ke zés al kal maz ha tó sá ga 
is el dön ten dõ kér dés. A ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá -
lyi ren del ke zés he lyé be lé põ új ren del ke zés vo nat ko zá sá -
ban az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag ak kor foly tat ja az el já -
rást, ha az in dít vány ban meg je lölt jog sza bály he lyé be lé põ
ren del ke zés azo nos ren del ke zé si kör nye zet ben, azo nos
mó don sza bá lyoz za a tár gyá ul szol gá ló élet vi szo nyo kat.
(137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456.; 163/B/1991. 
AB ha tá ro zat, ABH 1993, 544.; 1425/B/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 844.)

A je len in dít vány egyik kör be sem tar to zik. Mint hogy
az Ar. ha tá lyos 32. § (3) be kez dé se az in dít vány be nyúj tá -
sát kö ve tõ mó do sí tá sok foly tán már nem tar tal maz za a tör -
vény ha tá lya alá tar to zó ter mé kek meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó fel ha tal ma zást, az Al kot mány bí ró ság az el já rást eb -
ben a rész ben – oka fo gyott sá gá ra te kin tet tel – az Ügy rend
31. § e) pontja alapján megszüntette.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró



69/B/2006. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság a bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló
1994. évi LI II. tör vény 164. § (1) be kez dé sé nek az Al kot -
mány 2. § (1) be kez dé se sé rel mé re ala pí tott al kot mány el -
le nes sé ge meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irányuló
indítványt elutasítja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló
1994. évi LI II. tör vény 164. § (1) be kez dé sé nek az Al kot -
mány 7. § (1) be kez dé se sé rel mé re ala pí tott al kot mány el -
le nes sé ge meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irányuló
indítványt visszautasítja.

I n d o k o l á s

I.

Az in dít vá nyo zó in dít vá nyá ban a bí ró sá gi vég re haj tás -
ról szó ló 1994. évi LI II. tör vény (a to váb bi ak ban: Vht.)
164. §-a al kot mány el le nes sé gé nek a meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re ter jesz tett elõ in dít ványt az Al kot -
mány bí ró ság nál. A Vht. tá ma dott ren del ke zé se ér tel mé ben 
a vég re haj tá si el já rás so rán be folyt összeg bõl el sõd le ge sen 
a vég re haj tá si költ sé ge ket – az el já rás kez de mé nye zé sé vel, 
el ren de lé sé vel és fo ga na to sí tá sá val fel me rült költ sé ge ket
– kell ki egyen lí te ni. Az in dít vá nyo zó sze rint az em lí tett
tör vé nyi sza bá lyo zás sér ti az ará nyos ság el vét, és ezen ke -
resz tül a jog ál la mi jog biz ton ság [Al kot mány 2. § (1) be -
kez dés] al kot má nyi ren del ke zé sét, mi vel ha az adós nak
ke vés vég re hajt ha tó va gyon tár gya van, ak kor a vég re haj -
tá si el já rás úgy zá rul hat, hogy a vég re haj tó meg kap ja a
vég re haj tá si ügy ér ték alap ján meg ál la pí tott mun ka dí jat,
költ sé ge it és ju ta lé kát, míg a vég re haj tást ké rõ a kö ve te lé -
sé bõl sem mi hez nem jut hoz zá. A Vht. ki fo gás olt ren del -
ke zé se nem ír ja elõ az ará nyo sí tást, így a fent jel zett arány -
ta lan ság a tá ma dott tör vé nyi ren del ke zés vég re haj tó ál ta li
al kal ma zá sá val kö vet kez het be. Az in dít vá nyo zó sze rint
az arány ta lan ság „két sí kon” is fel me rül a tá ma dott sza bá -
lyo zás sal össze füg gés ben: a vég re haj tá si ügy ér ték hez iga -
zo dó be haj tá si ju ta lék sok eset ben nem áll arány ban a vég -
re haj tó ál tal tény le ge sen el vég zett mun ká val, il let ve a vég -
re haj tó nak kü lön bö zõ jog cí me ken já ró össze gek nem áll -
nak arány ban az el já rás ered mé nyes sé gé vel, ez alap ján a
vég re haj tást ké rõ nek jutó összeggel. Az indítványozó
szerint a Vht. 5. § (1) bekezdésében foglalt, a végrehajtási
eljárás célját meghatározó törvényi rendelkezés is sérül a
támadott szabályozás alapján, mivel az eljárás során sok
esetben csak a végrehajtó költségei és munkadíja térül
meg, a végrehajtást kérõ követelése nem.

Az in dít vá nyo zó – egy gya kor la ti pél dá val szem lél tet -
ve – ki fej tet te azt, hogy a jog ki szá mít ha tó sá ga és elõ re lát -
ha tó sá ga nem ér vé nye sül a Vht. 164. §-ának tá ma dott sza -
bá lyo zá sá ban, ami sze rin te el len té tes a jog ál la mi jog biz -
ton ság al kot má nyi rendelkezésével.

Az in dít vá nyo zó sze rint sé rül az Al kot mány 7. § (1) be -
kez dé se is, amely a nem zet kö zi jog és a bel sõ jog össz -
hang ját ír ja elõ. Ezt az ál lás pont ját ar ra ala pít ja, hogy az
Eu ró pai Kö zös ség Bí ró sá ga (a to váb bi ak ban: Bí ró ság) az
Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Ró mai Szer zõ dés (a to váb -
bi ak ban: Ró mai Szer zõ dés) – „a Niz zai Szer zõ dés sel mó -
do sí tott egy sé ges szer ke zet be fog lalt szer zõ dés sor szá mo -
zá sát kö vet ve” – 5. cik ké nek, il let ve a szer zõ dés hez csa tolt 
a szub szi di a ri tás és az ará nyos ság el ve i nek al kal ma zá sá ról 
szó ló Jegy zõ könyv (a to váb bi ak ban: Jegy zõ könyv) ér tel -
me zé se so rán dön té se i ben több íz ben rá mu ta tott ar ra, hogy 
„kö zös sé gi szerv csak olyan in téz ke dést hoz hat, ami
arány ban áll az in téz ke dés cél já val”. Az in dít vá nyo zó eh -
hez kap cso ló dó an utalt ar ra is, hogy a Bí ró ság több ha tá ro -
za tá ban is rá mu ta tott ar ra, hogy „az ará nyos ság az egész
kö zös sé gi jog ren det át ha tó olyan kö ve tel mény, amely nek
bár mely el já rás so rán ér vé nye sül nie kell.” Az in dít vá nyo -
zó a Bí ró ság jog gya kor la tá ban ér vé nye sü lõ más jog el vek
sé rel mé re is hi vat ko zott a Vht. ki fo gás olt sza bá lyo zá sa
kap csán, így a »ter mé sze tes igaz sá gos ság«, a „jog biz ton -
ság” a „szerzett jogok és jogos várakozások védelme”
jogelveire is, valamint azzal is érvelt, hogy az Al kot mány -
bí ró ság elsõdleges alapjogi tesztjében is szerepel az ará -
nyos ság követelménye.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„7. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja

a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja 
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jo gi kö te le zett sé gek és a
belsõ jog összhangját.”

2. A Vht. in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos vizs gált ren -
del ke zé se:

„164. § (1) A vég re haj tás so rán be folyt összeg bõl min -
de nek elõtt a vég re haj tá si költ sé get – az el já rás kez de mé -
nye zé sé vel, el ren de lé sé vel és fo ga na to sí tá sá val fel me rült
költséget – kell kielégíteni. (…)”

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány vizs gá la ta so rán
ész lel te, hogy az in dít vány be nyúj tá sát kö ve tõ en a tar tás -
sal kap cso la tos ügyek ben a jog ha tó ság ról, az al kal ma zan -
dó jog ról, a ha tá ro za tok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról,
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va la mint az e te rü le ten foly ta tott együtt mû kö dés rõl szó ló
4/2009/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa ér -
de ké ben szük sé ges tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2010. évi 
CXXVII. tör vény 11. §-a – 2011. jú ni us 18-i ha tállyal –
mó do sí tot ta a Vht. 164. §-át. A mó do sí tás kö vet kez té ben a
Vht. 164. §-ának a szá mo zá sa meg vál to zott és a Vht.
164. §-a ki egész ült egy új (2) be kez dés sel. A Vht. in dít -
vánnyal tá ma dott 164. §-ában fog lalt tör vé nyi ren del ke zés
– vál to zat lan tar ta lom mal – át ke rült a Vht. 164. § (1) be -
kez dé sé be. Te kin tet tel ar ra, hogy a Vht. fent meg je lölt mó -
do sí tá sa ér dem ben nem érin tet te az in dít vá nyo zó ál tal fel -
ve tett al kot má nyos sá gi kér dé se ket, ezért az Al kot mány bí -
ró ság – irányadó gyakorlatának megfelelõen – az in dít -
vány el bí rá lá sá nak az idõpontjában hatályban lévõ Vht.
164. § (1) bekezdésére nézve folytatta le a vizsgálatot.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság, az en nek ré szét ké -
pe zõ jog biz ton ság al kot má nyi ren del ke zé sé nek a sé rel mét
ál lí tó in dít ványt vizs gál ta. Az Al kot mány bí ró ság tö ret len
jog gya kor la ta az egyes jog in téz mé nyek ki szá mít ha tó, biz -
ton sá gos és elõ re lát ha tó mû kö dé sét az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog -
biz ton ság szer ves ré szé nek te kin ti. [9/1992. (I. 30.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.; 47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2003, 525, 534, 541.] Az in dít vá nyo zó egy részt
a Vht. tá ma dott ren del ke zé sé nek az „arány ta lan sá gá ra”,
más részt ar ra ala pí tot ta az Al kot mány fel hí vott ren del ke -
zé sé nek a sé rel mét, hogy a vég re haj tá si költ ség ki elé gí té si
el sõbb sé ge – azok ban az ese tek ben, ami kor a vég re hajt ha -
tó va gyon még a vég re haj tá si költ sé ge ket sem fe de zi –
meg aka dá lyoz za azt, hogy a vég re haj tást ké rõ az õt jog -
sze rû en meg il le tõ vég re haj tás alá vont kö ve te lés hez hoz -
zá jus son. A Vht. 164. § (1) be kez dé se a tör vény VI II. fe je -
ze tén be lül, a vég re haj tás so rán be folyt összeg ki fi ze té sét
sza bá lyo zó ren del ke zé sek kö zött he lyez ke dik el a vég re -
haj tá si költ ség el sõbb sé ge cím szó alatt. Tar tal mi lag ar ról
ren del ke zik, hogy a vég re haj tás so rán be folyt összeg bõl
min de nek elõtt az el já rás kez de mé nye zé sé vel, el ren de lé sé -
vel és fo ga na to sí tá sá val fel me rült költ sé get, a vég re haj tá si
költ sé get kell ki elé gí te ni. A Vht. 34. § (1) be kez dé se sze -
rint – ha a Vht. el té rõ en nem ren del ke zik – a vég re haj tás
so rán fel me rült költ sé ge ket a vég re haj tást ké rõ elõ le ge zi
és az adós vi se li. A Vht. 34. § (4) be kez dé se alap ján a fe lek 
az ál ta luk elõ le ge zett költ ség össze gét kö te le sek a vég re -
haj tó el szá mo lá si szám lá já ra be fi zet ni, il le tõ leg nyug ta el -
le né ben a vég re haj tó nak át ad ni. A bí ró sá gi vég re haj tói díj -
sza bás ról szó ló 14/1994. (IX. 8.) IM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1. § (1) be kez dé se alap ján a vég re haj tót a ha tás kö -
ré be tar to zó vég re haj tás fo ga na to sí tá sá ért mun ka díj és
költ ség té rí tés, az adós tel je sí té se ese tén pe dig ezen fe lül
be haj tá si ju ta lék il le ti meg. Az R. 1. § (2) be kez dé se ér tel -
mé ben a mun ka dí jat és a költ ség té rí tést a vég re haj tást ké rõ 
elõ le ge zi; eze ket az össze ge ket to váb bá a be haj tá si ju ta lé -
kot az adós vi se li. Az R. 17. §-a rész le te zi a vég re haj tá si el -
já rás kez de tén a vég re haj tó nak meg fi ze ten dõ költ sé gek
kö rét és mér té két, to váb bá az em lí tett költ sé gek meg fi ze té -
sé nek a mód ját. A vég re haj tó a vég re haj tá si ügy ér de mi

vagy ügy vi te li be fe je zé se kor, il let ve meg ha tá ro zott cse -
lek mény vég re haj tá sa ese tén a cse lek mény el vég zé sét
vagy el vé gez te té sét kö ve tõ en díj jegy zé ket ké szít az ál ta la
az el já rás so rán fel szá mí tott mun ka díj ról, költ ség té rí tés rõl
és be haj tá si ju ta lék ról, va la mint az õt eset leg meg il le tõ
egyéb összeg rõl [R. 21. § (1) be kez dés]. A díj jegy zék ké -
pe zi az alap ját a vég re haj tá si el já rás so rán fel me rült vég re -
haj tá si költ sé gek kel va ló el szá mo lás nak. Az in dít vá nyo zó
egy részt azt te kin tet te arány ta lan nak, hogy a vég re haj tá si
ju ta lék sok eset ben nem áll arány ban a vég re haj tó ál tal el -
vég zett mun ká val, más részt pe dig azt, hogy a vég re haj tót
kü lön fé le jogcímeken megilletõ összegek nem állnak
arányban a végrehajtási eljárás eredményességével, azzal
az összeggel, amihez az eljárás végén a végrehajtás ered -
mé nye ként a végrehajtást kérõ ténylegesen hozzájut. Az
Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy az R. 19. § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék
összege a végrehajtható okiratban feltüntetett tel jes
összeg bõl (R. 7. §) behajtott összeg alapulvételével kerül
megállapításra, így e tekintetben az indítványozó által ál lí -
tott arány ta lan ság nem áll fenn.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Vht. 164. § (1) be kez dé se
azért te remt ki szá mít ha tat lan, elõ re nem lát ha tó jo gi hely -
ze tet, mert sok eset ben a vég re haj tást ké rõ az el já rás be fe -
je zé se kor sem a jog erõs bí rói ha tá ro zat ban meg je lölt kö ve -
te lé sé hez, sem pe dig a vég re haj tá si el já rás ál ta la elõ le ge -
zett költ sé ge i hez nem jut hoz zá. Az Al kot mány bí ró ság az
R. egyes ren del ke zé se i nek az al kot má nyos sá gát vizs gá ló,
az in dít vány ban is fel hí vott 781/B/1995. AB ha tá ro za tá -
ban (a to váb bi ak ban: Abh.) ki fej tet te, hogy sem a bí ró sá -
gok ról szó ló ko ráb ban ha tály ban volt 1972. évi IV. tör -
vény 41. § (1) be kez dé sé bõl, amely a bí ró sá gok fel ada ta -
ként ír ta elõ a bí ró sá gi ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról tör té nõ
gon dos ko dást, sem az Al kot mány más ren del ke zé se i bõl
nem kö vet ke zik an nak a szük sé ges sé ge, hogy az ál lam ga -
ran tál ja is a vég re haj tás ered mé nyes sé gét. A hi vat ko zott
ha tá ro zat in do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság ar ra is rá -
mu ta tott, hogy a jogbiztonság elvét [Alkotmány 2. §
(1) be kez dés] nem érinti a végrehajtással szükségképpen
fel me rü lõ pénz ügyi terhek kockázatának az alakulása.
(ABH 1997, 821, 823.)

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Vht. 164. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt tör vé nyi sza bá lyo zás vi lá gos és
egy ér tel mû nor ma tar tal mat hor doz; nem te szi ki szá mít ha -
tat lan ná vagy elõ re nem lát ha tó vá a Vht. vég re haj tá si el já -
rás költ sé ge i nek a vég re haj tás so rán be folyt összeg bõl va -
ló el szá mo lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sát, en nek ré sze -
ként a vég re haj tá si költ ség el sõbb sé gét elõ író tör vé nyi ren -
del ke zést. Az in dít vá nyo zó ál tal ki fej tett ér vek dön tõ en
olyan, a vég re haj tá si el já rás ha té kony sá gá ra, a vég re haj -
tást ké rõ ál ta li költ sé ge lõ leg zés és költ ség vi se lés meg té rü -
lé si koc ká za tá ra, ará nyos sá gá ra, a ki fo gás olt sza bá lyo zás
„igaz sá gos sá gá ra” vo nat koz nak, amit az Al kot mány bí ró -
ság – irány adó gya kor la tá nak meg fe le lõ en – nem vizs gált.
Az in dít vá nyo zó ér vei nem a vég re haj tá si el já rás, il let ve
en nek ré sze ként a vég re haj tá si el já rás ered mé nye ként be -
haj tott kö ve te lés fel osz tá sá ra, a vég re haj tá si költ sé gek el -



sõ sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo zás ki szá mít ha tat lan sá gá ra,
bi zony ta lan sá gá ra, ha nem az el já rás ered mé nyes sé gé nek a 
ki szá mít ha tat lan sá gá ra, elõ re nem lát ha tó sá gá ra vo nat koz -
tak. Az Al kot mány bí ró ság sze rint a ki fo gás olt tör vé nyi
sza bá lyo zás jo gi bi zony ta lan sá got nem ered mé nyez. Bi -
zony ta lan sá got az adós nak a vég re haj tás idõ pont já ban
fenn ál ló va gyo ni hely ze te, a végrehajtási eljárás keretében 
a végrehajtást kérõ által érvényesített kö ve te lés megtérü -
lése idéz elõ. Ez a materiális, az adós anyagi helyzetébõl
eredõ bizonytalanság azonban nem érinti a tá ma dott tör vé -
nyi rendelkezés által szabályozott jog in téz mény ki szá mít -
ha tó és átlátható mûködését.

Az Abh. idé zett in do ko lá sá ban is ki fej tet tek sze rint, a
vég re haj tá si el já rás ered mé nyes sé gé nek az ál lam ál ta li ga -
ran tá lá sa, úgy szin tén a vég re haj tást ké rõ ál tal elõ le ge zett
vég re haj tá si költ sé gek, il let ve a vég re haj tás alá vont kö ve -
te lés meg té rü lé sé nek ál lam (vég re haj tó) ál ta li ga ran tá lá sa
nem ve zet he tõ le a jog ál la mi jog biz ton ság kö ve tel mé nyé -
bõl. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor meg jegy zi, hogy a
jog al ko tó fel ada ta és fe le lõs sé ge a vég re haj tá si költ sé gek
kö ré nek és elõ le ge zé si sza bá lya i nak, va la mint a vég re haj -
tá si el já rás ered mé nye ként be folyt összeg fel osz tá sá nak a
sza bá lyo zá sa. En nek so rán a vég re haj tá si el já rá sok ha té -
kony sá gá nak a nö ve lé se ér de ké ben a ki fo gás olt tör vé nyi
sza bá lyo zás tól el té rõ ren del ke zé se ket is kialakíthat, a vég -
re haj tás sal szük ség kép pen felmerülõ pénzügyi ter hek koc -
ká za tát az érintettek között a hatályos tör vé nyi ren del ke zé -
sek tõl eltérõen is megoszthatja. 

A ki fej tet tek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Vht.
164. § (1) be kez dé sé nek az Al kot mány 2. § (1) be kez dé se
sé rel mé re ala pí tott al kot mány el le nes sé ge meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irányuló indítványt elutasította.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta az in dít vá nyo zó -
nak az Al kot mány 7. § (1) be kez dé se sé rel mé re ala pí tott
in dít vá nyát is, és ar ra vo nat ko zó an az alábbiakat állapí -
totta meg. 

Az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor la ta ér tel mé ben
„[a]z Eu ró pai Kö zös sé gek ala pí tó és mó do sí tó szer zõ dé sei 
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont já ból nem
nem zet kö zi szer zõ dé sek, (...) e szer zõ dé sek, mint el sõd le -
ges jog for rá sok (...) kö zös sé gi jog ként a bel sõ jog ré szei,
mi vel a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. má jus 1-jé tõl az Eu ró -
pai Unió tag ja. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem -
pont já ból a kö zös sé gi jog nem mi nõ sül az Al kot mány 7. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi jog nak
[72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 819, 861.].” 
Ezt az el vi ál lás pon tot fog lal ta el az Al kot mány bí ró ság az
1053/E/2005. AB ha tá ro zat ban (ABH 2006, 1824, 1828.),
és a 87/2008. (VI. 18.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2008, 707,
738.) is. Az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint a Ró mai Szer zõ -
dés 5. cik ké nek, va la mint az ah hoz csa tolt Jegy zõ könyv
ér tel me zé se so rán a Bí ró ság a kö zös sé gi jog ál ta lá no san
ér vé nye sü lõ jog el vé nek te kin ti az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyét. E jog elv vel és a Bí ró ság jog gya kor la tá ban al kal ma -
zott – az in dít vány ban meg je lölt – to váb bi jog el vek kel ta -
lál ta el len tét ben ál ló nak az in dít vá nyo zó a Vht. 164. §

(1) be kez dé sét. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Al kot -
mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §-a ha -
tá roz za meg. En nek alap ján az Al kot mány bí ró ság nak
nincs ha tás kö re an nak vizs gá la tá ra, hogy va la mely jog sza -
bály sér ti-e a kö zös sé gi jo got, és ar ra sem, hogy el len té -
tes-e va la mely, a Bí ró ság jog gya kor la tá ban al kal ma zott
jog elv vel. Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt e vo -
nat ko zás ban az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé -
rõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK
2009. január 3.) 29. § b) pontja alapján – hatásköre hi á nyá -
ban – vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 4.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

1132/D/2007. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz tár gyá ban
– dr. Bra gyo va And rás, dr. Kiss Lász ló és dr. Lé vay Mik lós
al kot mány bí rók pár hu za mos in do ko lá sá val, va la mint
dr. Po kol Bé la al kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel – meg -
hoz ta a következõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi
költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl 
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szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 2005. évi CXVI II. tör -
vény 38. § (4) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál -
la pí tá sát és meg sem mi sí té sét az Al kot mány 70/A. § (1) be -
kez dé se alapján kezdeményezõ alkotmányjogi panaszt el -
uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

Az in dít vá nyo zók a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai vol tak, mi e lõtt nyug ál lo mány ba vo nul tak.
Jog vi szo nyuk 2004. au gusz tus ban, il let ve ok tó ber ben
szûnt meg, és mun kál ta tó juk a fel men té si idõ tel jes tar ta -
má ra men te sí tet te õket a mun ka vég zé si kö te le zett ség alól.
Az in dít vá nyo zók a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ -
ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl
szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 2005. évi CXVI II. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tör vény) 38. § (4) be kez dé se alap -
ján ti zen har ma dik ha vi kü lön jut ta tá suk nak mind össze
1/12-ed ré szét kapták meg. A fennmaradó 11/12 rész meg -
fi ze té sét kö ve tel ve volt munkáltatójukkal szemben pert in -
dí tot tak.

Az el sõ fo kon el járt Deb re ce ni Mun ka ügyi Bí ró ság
2. M. 35/2007/3. és a má sod fo kon el járt Haj dú-Bi har Me -
gyei Bí ró ság 2. Mf. 20. 717/2007/3. szá mú íté le te el uta sí -
tot ta az in dít vá nyo zók ke re se tét. A bí ró sá gi íté le tek in do -
ko lá sa rá mu ta tott ar ra, hogy szol gá la ti jog vi szo nyuk meg -
szû né se kor a ti zen har ma dik ha vi kü lön jut ta tá suk ra vo nat -
ko zó an a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak 
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLI II. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hszt.) 109. §-a volt irány adó. E tör vény sze -
rint pe dig a hi va tá sos ál lo mány tag ja egy ha vi tá vol lé ti díj -
ra jo go sult, ha a tárgy év ben ti zen két hó nap szol gá la ti vi -
szonnyal ren del ke zik. A ti zen har ma dik ha vi il let mény idõ -
ará nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben leg alább há rom ha vi
jog vi szo nya van. Az idõ tar tam szá mí tá sa kor nem ve he tõ
fi gye lem be a jog vi szony szü ne te lé sé nek idõ tar ta ma a
meg ha tá ro zott ki vé te lek kel (ren des sza bad ság, szü lé si sza -
bad ság, 6 hó na pot együt te sen meg nem ha la dó ke re sõ kép -
te len sé get oko zó be teg ség, fi ze tés nél kü li sza bad ság, tar ta -
lé kos ka to nai szol gá lat, át lag ke re set tel vagy tá vol lé ti díj jal 
el szá molt mun ká ban nem töl tött idõ). Te kin tet tel ar ra,
hogy az in dít vá nyo zók jog vi szo nya 2004. feb ru ár és de -
cem ber kö zöt ti idõ szak ban szûnt meg, és a mun ka vég zé si
kötelezettség alóli felmentésük, illetve a ke re sõ kép te len -
sé gük miatti távollétük idõtartama a 6 hó na pot meg ha lad -
ta, az elsõ és másodfokú bíróság álláspontja szerint nem
voltak jogosultak az általuk kért 11/12 résznyi külön jut ta -
tás ra.

A má sod fo kú bí ró ság dön té sét kö ve tõ en az in dít vá nyo -
zók az Al kot mány bí ró ság hoz al kot mány jo gi pa naszt nyúj -
tot tak be. Az in dít vá nyo zók a Tör vény 38. § (4) be kez dé se
al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát, a ren del ke zés
vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sét és an nak ki -

mon dá sát kér ték, hogy konk rét ügyük ben e ren del ke zés
nem al kal maz ha tó. Ál lás pont juk sze rint a Tör vény 38. §
(4) be kez dé se az em be ri mél tó ság hoz va ló jog gal össze -
füg gés ben az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben til tott
hát rá nyos meg kü lön böz te tést va ló sít meg. A jog sza bály
ugyan is olyan fel té te le ket tá maszt ve lük szem ben, hogy a
ré gi sza bá lyok alap ján már nem, az új sza bá lyok sze rint
pe dig még nem jo go sul tak a ti zen har ma dik ha vi kü lön jut -
ta tás tel jes össze gé re. A ki fo gás olt ren del ke zés ál lás pont -
juk sze rint sér ti a vissza me nõ le ges ha tály ti lal mát is, mert
egy 2006. ja nu ár el se jé tõl ha tá lyos tör vény a 2004. ja nu ár
el se je és de cem ber 31. kö zöt ti idõ tar tam so rán meg szûnt
jog vi szo nyú egyé nek re is kö te le zõ en al kal ma zan dó ren -
del ke zést ír elõ. Ez nem csak a jog al ko tás ról szó ló „ré gi”
1987. évi XI. tör vény 12. § (2) be kez dé sé vel el len té tes,
amely sze rint „[a] jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ -
re nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat
va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé”, ha nem a jog al ko tás ról 
szó ló 2010. évi CXXX. tör vény 2. § (2) be kez dé sé vel is,
amely alapján „[j]ogszabály a hatálybalépését megelõzõ
idõre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget
nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy kor lá -
toz hat jo got, és nem nyilváníthat valamely magatartást
jog el le nes sé”.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá -
lyos ren del ke zé sei:

„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.”

„70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nél -
kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün -
teti.”

2. Az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos, az in dít vány ál -
tal érin tett jog sza bá lyi ren del ke zé sek:

Tör vény
„38. § (4) Azon sze mé lye ket, akik nek jog vi szo nya

2004. feb ru ár 1-je és 2004. de cem ber 31-e kö zött szûnt
meg, a 34. § ál tal meg ál la pí tott tör vé nyi ren del ke zé sek
meg fe le lõ al kal ma zá sá val – e tör vé nyi ren del ke zés alap ján 
– egy ha vi il let mény, mun ka bér vagy tá vol lé ti díj (a to váb -
bi ak ban együtt: il let mény), il let ve an nak idõ ará nyos ré sze
il le ti meg, amely nek ki fi ze té se iránt a mun kál ta tó – az
érin tett sze mély nek leg ké sõbb 2006. már ci us 31. nap já ig a
mun kál ta tó hoz írás ban be nyúj tott ké rel me alap ján – a ké -
re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott leg fel jebb har minc na pon
be lül, de leg ko ráb ban 2006. ja nu ár 16-án kö te les in téz ked -



ni. A kifizetés alapja az illetménynek a jogviszony meg -
szû né sé nek idõ pont já ban irányadó összege.”

Hszt.
„109. § (1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja egy ha vi tá vol lé ti

díj ra (ti zen har ma dik ha vi il let mény) jo go sult, ha a tárgy -
év ben ti zen két hó nap szol gá la ti vi szonnyal ren del ke zik.
A ti zen har ma dik ha vi il let mény a hi va tá sos ál lo mány tag -
ját idõ ará nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben leg alább há -
rom ha vi szolgálati viszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá sá nál
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve he tõ fi -
gye lem be a szol gá la ti vi szony szünetelésének idõtartama.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok szá -
mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság idõ tar -
ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat hó na -
pot nem haladja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság,
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt

a hi va tá sos ál lo mány tag ja át lag ke re set, il let ve tá vol lé ti díj 
fi ze tés ben részesült
fi gye lem be kell ven ni.

(4) A ti zen har ma dik ha vi il let mény össze ge a tárgy év
de cem ber hó nap ra meg ál la pí tott tá vol lé ti díj össze gé vel
egye zik meg.

(5) A ti zen har ma dik ha vi il let mény ki fi ze té se iránt a
tárgy évet kö ve tõ ja nu ár hó nap 16-án, il let ve ha az szom -
bat ra vagy va sár nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun -
ka na pon kell intézkedni.

(6) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo -
nya év köz ben szû nik meg, a ti zen har ma dik ha vi il let -
ményt az utol só mun ká ban töl tött na pon a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja ré szé re ki kell fi zet ni. Eb ben az eset ben – a
(4) be kez dés tõl el té rõ en – a ti zen har ma dik ha vi il let mény
mér té két a ki fi ze tés idõ pont já ban megállapított távolléti
díj alapján kell meghatározni.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta meg,
hogy az al kot mány jo gi pa na szok meg fe lel nek-e az Al kot -
mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Abtv.) 48. § (1) és (2) be kez dé se i ben foglalt fel -
té te lek nek:

„(1) Az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se
mi att al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot mány bí -
ró ság hoz az, aki nek a jog sé rel me az al kot mány el le nes jog -
sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog -
or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, il le tõ leg más jog or -
vos la ti le he tõ ség nincs számára biztosítva.

(2) Az al kot mány jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz be -
sí té sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül le het írás ban be -
nyúj ta ni.”

Az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor la ta sze rint az
Abtv. 48. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt tör vé nyi fel té -
te le ket együt te sen kell ér tel mez ni, és fi gye lem be ven ni.
[23/1991. (V. 18.) AB vég zés, ABH 1991, 361–362.;
41/1998. (X. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 306, 309.]

2. Az Al kot mány bí ró ság a 23/1991. (V. 18.) AB vég zé -
sét kö ve tõ gya kor la ta alap ján – fõ sza bály sze rint – az al -
kot mány jo gi pa nasz ra meg ál la pí tott ha tár idõ szá mí tá sa
szem pont já ból a rend kí vü li jog or vos la to kat fi gyel men kí -
vül kell hagy ni. (ABH 1991, 311.) Az in dít vá nyo zók a ren -
des jog or vos la ti le he tõ sé ge i ket ki me rí tet ték. Az al kot -
mány jo gi pa nasz to váb bá az Abtv. 48. § (2) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en, a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott
hat van na pon be lül ér ke zett az Al kot mány bí ró ság ra.
A má sod fo kon el járt Haj dú-Bi har Me gyei Bí ró ság 2007.
jú ni us 21. nap ján kelt 2. Mf. 20.717/2007/3. szá mú íté le tét
a pa na szo sok a tér ti ve vény fény má so la tá nak ta nú sá ga sze -
rint 2007. jú li us 16-án vették kézhez. Alkotmányjogi pa -
na szuk az elõírt 60 napos határidõn belül, 2007. szep tem -
ber 14-én érkezett az Alkotmánybíróságra.

3. Az Abtv. 48. § (1) be kez dé se sze rint az Al kot mány -
ban biz to sí tott jo gok meg sér té se mi att nyújt ha tó be al kot -
mány jo gi pa nasz, ha a jog sé re lem jog al kal ma zás (al kot -
mány el le nes jog sza bály al kal ma zá sa) so rán kö vet ke zett
be. Ez alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo zók
egyé ni érin tett sé gét vizs gál ja. [50/2003. (XI. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 566, 585.] A pa nasz ak kor bí rál ha tó el
ér dem ben, ha az in dít vá nyo zó meg je lö li, konk ré tan mely
alap ve tõ jog sé rel mét ered mé nyez te az al kot mány sér tõ nek 
tar tott jog sza bály al kal ma zá sa. Ön ma gá ban az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sé re, il let ve a jog biz ton ság ból kö vet ke zõ
nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyé re tör té nõ hi vat ko zás nem
ele gen dõ. [Elõ ször lásd: 676/D/2004. AB ha tá ro zat, ABH
2007, 1652, 1655–1656.] Az Al kot mány bí ró ság en nek el -
le né re ér dem ben vizs gál ja az al kot mány jo gi pa naszt, ha
ab ban ugyan nem köz vet le nül va la mely Al kot mány ban
biz to sí tott jog ra hi vat koz nak, de az indítványban foglaltak
közvetlenül érintik valamely alkotmányos jogot, így
például a visszaható hatály tilalmát. [1140/D/2006. AB ha -
tá ro zat, ABH 2008, 3578.]

Je len ügy ben az in dít vá nyo zók egy fe lõl a vissza me nõ -
le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal ma, más fe lõl az Al kot mány
70/A. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott egyen lõ bá nás mód -
hoz va ló jog sé rel mét ki fo gás ol ták. Ezért az Al kot mány bí -
ró ság a pa naszt e te kin tet ben érdemi elbírálásra al kal mas -
nak mi nõ sí tet te.

4. Az Al kot mány bí ró ság az al kot mány jo gi pa nasz ér de -
mi el bí rá lá sát ki zá ró té nye zõ nek te kin ti azt, ha az in dít vá -
nyo zó a pa na szá ban olyan jog sza bá lyi ren del ke zés al kot -
mány el le nes sé gét ál lít ja, ame lyet a pa na szos ügyé ben a
jog erõs ha tá ro za tot meg ho zó bí ró ság nem al kal ma zott.
[1050/D/1999. AB vég zés, ABH 2005, 1581, 1582.;
177/D/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 1557, 1566.;
725/D/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 1617, 1626.]
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A jog erõs dön tést ho zó bí ró sá gok az al kot mány jo gi pa na -
szok alap já ul szol gá ló íté le tek ben nem csak em lí tik, hanem 
alkalmazták is a konkrét ügy elbírálásakor a Törvény 38. §
(4) bekezdését.

5. Az al kot mány jo gi pa nasz ban az in dít vá nyo zók a Tör -
vény ma is ha tá lyos 38. § (4) be kez dé se mel lett utal tak a
Hszt.-nek a ke re se tük el bí rá lá sát meg ha tá ro zó 109. §-ára.
A Hszt. 109. §-át az egyes tör vé nyek nek a ti zen har ma dik
ha vi il let mény, mun ka bér ki fi ze té si rend jé vel össze füg gõ
mó do sí tá sá ról szó ló 2008. évi CX. tör vény 11. § (1) be kez -
dés e) pont ja 2009. ja nu ár el se jé vel ha tá lyon kí vül he lyez -
te. Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály al kot mány el le nes sé gét ak kor vizs gál ja, ha an nak al -
kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés. Az Abtv. 48. § sze -
rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té ben le he tõ ség van az al -
kal ma zott jog sza bály al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la -
pí tá sá ra és – ha az in dít vá nyo zó kü lö nö sen fon tos ér de ke
in do kol ja – a konk rét ügy ben va ló al kal ma zá si ti la lom ki -
mon dá sá ra. A Hszt. már nem ha tá lyos ren del ke zé se al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tá nak ezért nem aka dá lya, hogy az az
al kot mány jo gi pa nasz el bí rá lá sa kor már nincs ha tály ban.
Tekintettel azonban arra, hogy a panaszosok a Hszt.
109. §-a megsemmisítésére nem terjesztettek elõ in dít -
ványt, az Alkotmánybíróság e ren del ke zés al kot má nyos -
sá gát nem vizs gál ta.

IV.

Az Al kot mány bí ró ság nak ezt kö ve tõ en azt a kér dést
kel lett meg vá la szol nia, hogy az Al kot mány 2010. no vem -
ber 20-ától ha tá lyos 32/A. § (2) be kez dé se alap ján van-e
ha tás kö re a Tör vény 38. § (4) be kez dé sé nek al kot má nyos -
sá gi vizs gá la tá ra. Az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se
alap ján az Al kot mány bí ró ság – töb bek kö zött – a költ ség -
ve tés vég re haj tá sá ról szó ló tör vényt ak kor vizs gál hat ja fe -
lül, ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség
oka ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló
jog, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat,
lel ki is me ret és val lás sza bad sá ga vagy a ma gyar ál lam pol -
gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb okot. Az Al kot mány e ren -
del ke zé sét vég re haj tó Abtv. 40. §-t az al kot mány el le nes -
ség utó la gos vizs gá la ta kor, bí rói kez de mé nye zés és al kot -
mány jo gi pa nasz ese té ben is al kal maz ni kell. Esze rint, ha
az Al kot mány bí ró ság a jog sza bály, il le tõ leg a köz jo gi
szer ve zet sza bá lyo zó esz köz al kot mány el le nes sé gét ál la -
pít ja meg, a jog sza bályt vagy a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo -
zó esz közt tel je sen vagy rész ben meg sem mi sí ti. A költ ség -
ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne -
mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá mok ról, va la mint
a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nye ket, vagy
tör vé nyi ren del ke zé se ket az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag
ak kor sem mi sí ti meg, ha azok tar tal ma az élet hez és em be -
ri mél tó ság hoz va ló jo got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez

va ló jo got, a gon do lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát,
vagy a ma gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó, az Al kot -
mány 69. §-a szerinti jogokat sérti.

Az Al kot mány bí ró ság nak ezért a pénz ügyi tár gyú tör -
vé nyek ese té ben vizs gál nia kell, hogy a ha tás kö ré be tar to -
zik-e az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt jog sza bá lyi ren del -
ke zés fe lül vizs gá la ta. A Tör vény 38. § (4) be kez dé se a
köz szfé rá ba (je len eset ben a hi va tá sos ál lo mány tag ja i hoz) 
tar to zók il let mé nyé nek ki fi ze té sét sza bá lyo zó ren del ke -
zés, a köz pon ti költ ség ve tés re vo nat ko zó tör vé nyi sza bály, 
amely nek al kot má nyos sá gi kont roll já ra ki zá ró lag az Al -
kot mány 32/A. § (2) bekezdésében és az Abtv. 40. §-ában
említett jogok szempontjából kerülhet sor.

Az in dít vá nyo zók el sõ sor ban az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt diszk ri mi ná ció-ti la lom ra hi vat -
koz va kér ték a Tör vény 38. § (4) be kez dés meg sem mi sí té -
sét. Te kin tet tel ar ra, hogy az em be rek kö zöt ti hát rá nyos
meg kü lön böz te tés meg va ló su lá sa, az ál ta lá nos egyen lõ sé -
gi sza bály meg sér té se min den eset ben mél tó ság sé rel met
okoz, az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re ki ter jed a pénz ügyi
tár gyú tör vény fe lül vizs gá la tá ra, ha az in dít vá nyo zó an nak 
kap csán az em be rek hát rá nyos meg kü lön böz te té sét sé rel -
me zi. (Lásd elõször: 361/B/2008. AB végzés, ABK 2011.
július, 841, 843.).

Az in dít vá nyo zók al kot mány jo gi pa na szuk ban az Al -
kot mány 2. § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ vissza me nõ le -
ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ra is hi vat koz tak. In dít vá -
nyuk nak ez a ré sze azon ban, fi gye lem mel az Al kot mány
32/A. § (2) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kör szû kí tés re, ér -
dem ben nem bí rál ha tó el. Az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször
mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.)
Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3., a to váb bi ak ban: Ügy -
rend) 28. § (2) be kez dé se alap ján ezért az Al kot mány bí ró -
ság az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé re hivatkozó in dít vá -
nyi ké rel met elkülönítette, és az 1428/D/2011. számon
nyil ván tar tás ba vett ügyben bírálta el.

V.

Az in dít vá nyo zók sze rint nincs éssze rû in do ka an nak,
hogy a ré gi sza bá lyok sze rint már nem, az új sza bá lyok
sze rint pe dig még nem jo go sul tak egy ha vi kü lön jut ta tás -
ra, ezért a Tör vény 38. § (4) be kez dé se sér ti az Al kot mány
70/A. § (1) be kez dé sét.

Az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé se el sõ sor ban az al -
kot má nyos alap jo gok te rén tett, sze mé lyek kö zöt ti hát rá -
nyos meg kü lön böz te tést tilt ja. Ha a kü lönb ség té tel nem
alap ve tõ jog te kin te té ben tör tént, a sza bá lyo zás al kot -
mány el le nes sé ge ak kor ál la pít ha tó meg, ha az vég sõ so ron
az em be ri mél tó ság hoz va ló jo got sér ti. Az Al kot mány bí -
ró ság ez utób bi kör ben ak kor íté li al kot mány el le nes nek a
jog ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó ön -
ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tesz kü lönb sé get az azo nos 
sza bá lyo zá si kör be tar to zó jog ala nyok kö zött. A diszk ri -



mi ná ció ti lal ma ugyan is nem je len ti azt, hogy min den kü -
lönb ség té tel ti los. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma
azt ír ja elõ kö ve tel mény ként, hogy a jog nak min den kit
egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként kell ke zel nie, és az egyé ni 
szem pon tok azo nos mér té kû fi gye lem be vé te lé vel kell a
jo go sult sá gok és ked vez mé nyek el osz tá sa szem pont ja it
meg ha tá roz nia. „A diszk ri mi ná ció vizs gá la tá nál köz pon ti
elem an nak meg ha tá ro zá sa, hogy ki ket kell egy cso port ba
tar to zók nak te kin te ni. (…) A diszk ri mi ná ció al kot má nyos
ti lal ma csak a sza bá lyo zás szem pont já ból egy cso port ba
tar to zók ra vo nat ko zik.” [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 47, 48.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 280, 281.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 320, 342–343.; 70/2009. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 2009, 668, 681–682.]

Az in dít vá nyo zók a jog egyen lõ ség sé rel mé re vo nat ko zó 
ál lás pont ju kat a 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro za tá val pró -
bál ták alá tá masz ta ni. Az Al kot mány bí ró ság e ko ráb bi ha -
tá ro za tá ból azon ban nem kö vet ke zik a Tör vény 38. §
(4) be kez dé sé nek al kot mány el le nes sé ge.

A 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat két ok ból ítél te az Al -
kot mány 70/A. § (1) be kez dé sét sér tõ nek az egy ha vi kü lön 
jut ta tást a „ja nu ár 1-jén” fenn ál ló jog vi szony hoz kö tõ sza -
bá lyo kat. Egy fe lõl meg ál la pí tot ta: tár gyi la gos mér le ge lés
sze rint nem volt éssze rû in do ka, hogy a tör vény a jut ta tást
ki zá ró lag egy fel té tel hez, a jog vi szony meg ha tá ro zott na -
pon va ló fenn ál lá sá hoz kö töt te. Más fe lõl az Al kot mány
70/A. § (1) be kez dé sét sér tõ nek ta lál ta, hogy azok az érin -
tet tek, akik nek jog vi szo nya 2004-ben szûnt meg, sem
2004-ben, sem pe dig a 2004. vagy a 2005. ja nu ár 1-jén
fenn ál ló jog vi szo nyuk ra te kin tet tel nem kap tak egy ha vi
kü lön jut ta tást, mert a vál to zást ho zó sza bály olyan nap hoz 
(ja nu ár 1.) kö töt te a 13. ha vi jut ta tás ra va ló jo go sult sá got,
amely a mó do sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap ját (feb ru ár 1.)
meg elõz te. (ABH 2005, 329.) Az Al kot mány bí ró ság ezért
a sza bályt ha tály ba lé pé sé re, 2005. ja nu ár el se jé re vissza -
ha tó ha tállyal sem mi sí tet te meg.

Ké sõbb az Al kot mány bí ró ság azt is meg ál la pí tot ta,
hogy a 32/2005. (IX. 15.) ha tá ro zat ér tel mé ben 2004. feb -
ru ár 1-je és 2004. de cem ber 31-e kö zöt ti idõ szak ban egy -
ha vi kü lön jut ta tás ra sen ki sem sze rez he tett jo go sult sá got.
Az ak kor ha tá lyos tör vé nyek idõ ará nyos ki fi ze tést nem
tet tek le he tõ vé. A 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat ból nem
kö vet ke zett, hogy azok szá má ra, akik nek jog vi szo nya
2004-ben meg szûnt, ki fi ze tést kel le ne tel je sí te ni, mi vel a
szó ban for gó ha tá ro zat nem 2004., ha nem 2005. ja nu ár el -
se jé re vissza ha tó ha tállyal sem mi sí tet te meg a kor lá to zó
sza bá lyo kat. [40/B/2006. AB ha tá ro zat, ABH 2007, 1919,
1924–1925.]

Azok ra vo nat ko zó an, akik nek a jog vi szo nya 2004. feb -
ru ár el se je és 2004. de cem ber 31-e kö zött szûnt meg, töb -
bek kö zött a Tör vény 38. § (4) be kez dé se tar tal maz sza bá -
lyo kat. A Tör vény 38. § (4) be kez dé sé nek utol só mon da ta
ren del ke zik ar ról is, hogy a ki fi ze tés alap ja az il let mény -
nek a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont já ban irány adó

össze ge. Esze rint az in dít vá nyo zó kat az ak kor ha tá lyos
Hszt. 109. §-a alap ján il let te meg il let mény vagy an nak
idõ ará nyos ré sze, és en nek ki fi ze té se iránt a mun kál ta tó
leg ko ráb ban 2006. ja nu ár 16-án volt kö te les in téz ked ni.

Je len eset ben nincs szó te hát ar ról, hogy a 2004. feb ru ár
és de cem ber kö zött meg szûnt jog vi szo nyú érin tet tek cso -
port ján be lül a jog al ko tó el té rõ sza bá lyo kat al ko tott vol na
egyes sze mé lyek re. A tá ma dott sza bály nem tesz kü lönb -
sé get azok kö zött, akik nek jog vi szo nya eb ben az idõ szak -
ban szûnt meg, ezért a jog egyen lõ ség el vé nek sé rel me nem 
ál la pít ha tó meg.

Rá adá sul azt, hogy az in dít vá nyo zók csu pán az egy ha vi
kü lön jut ta tás 1/12-ed ré szé re vol tak jo go sul tak, meg ha tá -
roz ta a tény, hogy a ke re sõ kép te len ség és a mun ka vég zés
aló li fel men tés mi att tá vol lé tük a 6 hó na pot meg ha lad ta.
A jog vi szo nyuk meg szû né se idõ pont já ban ha tá lyos Hszt.
109. §-a alap ján ugyan is a 2004. év re a ti zen har ma dik ha vi 
jut ta tás fenn ma ra dó ré szé re nem sze rez tek jo go sult sá got.
A már ha tály ban nem lé võ Hszt. 109. §-ának az al kot má -
nyos sá gát vi szont az in dít vá nyo zók nem vi tat ták, ezért az
Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta e ren del ke zés nek az Al -
kot mánnyal va ló összhangját.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Tör vény 38. §
(4) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét és a konk rét ügy ben
va ló al kal maz ha tó ság ki zá rá sát kez de mé nye zõ al kot -
mány jo gi pa naszt el uta sí tot ta, kö vet ke zés kép pen a Deb re -
ce ni Mun ka ügyi Bí ró sá gon a 2. M. 35/2007/3. és a Hajdú-
 Bihar Me gyei Bí ró sá gon a 2. Mf. 20. 717/2007/3. szám
alatt nyil ván tar tott ügyek ben a Tör vény 38. § (4) be kez dé -
se al kal maz ha tó sá gá nak a ki zá rá sá ra irá nyu ló kez de mé -
nye zés sel már nem fog lal ko zott.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró  al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
 al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró
pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben
fog lalt dön tés sel, azon ban nem ér tek egyet a ha tá ro zat in -
do ko lá sá nak IV. pont já ban fog lal tak kal, ami a költ ség ve -
tés rõl szó ló tör vény nek te kin ti a vizs gált tör vényt.

Ez sze rin tem nem igaz, és nem is fe lel meg az Al kot -
mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá ban hasz nált költ ség ve -
tés-fo ga lom nak, ti. „[a] költ ség ve tés – tar tal ma sze rint – az 
ál lam gaz dál ko dá sá nak éves ter ve. Mint hogy pe dig a mo -
dern ál la mok költ ség ve té se a tár sa da lom gaz da sá gi tel je -
sít mé nyé nek, a nem ze ti össz ter mék nek (GDP) nagy já ból a 
fe lét oszt ja el új ra, gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai je len tõ -
sé ge ön ma gá ban is meg kü lön böz te tett he lyet biz to sít szá -
má ra a tör vé nyek sorában.

A Kötv. az ál lam be vé te le it és ki adá sa it mu tat ja be, fõ -
leg pe dig azt, mi re kí ván ja az ál lam a be vé te le it for dí ta ni.
A költ ség ve té si tör vény cím zett jei az ál lam szer vei, ame -
lye ket a tör vény fel ha tal maz ar ra, hogy a költ ség ve tés ben
szá muk ra biz to sí tott elõ irány za tot egyéb (nem költ ség ve -
té si) jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel fel hasz nál ják jo gi
kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé re vagy más, jo gi lag megen -
gedett cé lok ra. Ez a cél hoz kö tött ség te hát az elõ irány za -
tok költ ség ve té si tör vény hez kö tött sé gét je len ti. A Kötv.
– ren del te té sét, ter mé sze tét, jel le gét te kint ve – el tér más
tör vé nyek tõl. A jog tu do mány ezt a kü lönb sé get gyak ran a
ma te ri á lis és for má lis ér te lem ben vett tör vény fo ga lom mal 
ír ja le, ki mu tat va, hogy a Kötv. csak el fo ga dá sá nak mód ját 
te kint ve tör vény, tar tal ma sze rint vi szont in kább egye di
pénz ügyi dön té sek so ro za ta. A Kötv.-nek ez a sa já tos, spe -
ci á lis jel le ge ki zár ja azt, hogy a Kötv. más tör vé nye ket
mó do sít son, de ugyan úgy az is ki zárt, hogy a Kötv.-t más
ké sõb bi (nem költ ség ve té si tár gyú) tör vény mó do sít sa.”
[lásd: 4/2006. (II. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 101,
107–108.].

A költ ség ve tés rõl szó ló tör vény nek egye dül a költ ség -
ve té si elõ irány za to kat meg ha tá ro zó, és az app rop ri á ci ót
tar tal ma zó tör vény te kint he tõ.

A vizs gált tör vény nem ilyen; a költ ség ve tés ki adá sa i -
nak jog cí mé rõl szól: az ilyen jog sza bály nem a „költ ség ve -
tés rõl szó ló” és nem is a „költ ség ve té si” tör vény. Az ál lam
ki adá sá nak jog cí me itt a Hszt. ha tá lya alá tar to zó fegy ve -
res szer vek tag ja i nak il let mény re, il let ve egyéb jut ta tá sok -
ra va ló jo go sult sá ga.

A „költ ség ve tés rõl szó ló tör vény” az e ki adá sok fe de ze -
té rõl szó ló költ ség ve té si elõ irány zat len ne. En nek vizs gá -
la tát az in dít vá nyo zó nem kér te, de nem is kér het te vol na
al kot mány jo gi pa nasszal, hi szen a költ ség ve tés rõl szó ló
tör vény az ál lam szer ve ze ten be lü li pénz fel hasz ná lá si fel -
ha tal ma zást tar tal maz; az egyén nek – ese tünk ben a fegy -
ve res szer vek tag já nak – jo got vagy kö te les sé get nem ál la -
pít hat meg.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re így azért ál la pít ha tó
meg, mert a vi ta tott tör vény nem tar to zik az Al kot mány

32/A. § (2) be kez dés sze rint az Al kot mány bí ró ság ha tás -
kö ré bõl ki vett tár gyak kö zé.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,

al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la al kot mány bí ró
kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal, mert az ér de mi
vizs gá lat nél kü li vissza uta sí tás he lyett vizs gál ha tó nak tart -
ja a 2004. évi költ ség ve tést és az ál lam ház tar tás há rom -
éves ke re te it sza bá lyo zó tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
2005. évi CXVIII. tör vény 38. § (4) be kez dé sé nek al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít -
ványt. Ez sér ti az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé sé ben
fog lalt ti lal mat, mely – töb bek kö zött – a költ ség ve tés és
an nak vég re haj tá sá ra vo nat ko zó tör vé nyek fe lett csak ak -
kor te szi le he tõ vé az Al kot mány bí ró ság vizs gá la tát, ha az
er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka ként
ki zá ró lag az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is -
me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb oko kat. Az el bí rált in dít vány
azon ban nem a fel so rolt meg tá ma dá si oko kat hoz za fel az
ál ta la fel tett al kot mány el le nes ség in do ka ként, ha nem az
Al kot mány 70/A. § (1) be kez dés ben rög zí tett diszk ri mi ná -
ció ti lal mát, így nyil ván va ló an csak vissza uta sí tás le he tett
vol na az Al kot mány vé del mét szol gá ló tes tü let dön té se.
Az Al kot mány bí ró ság nak ezt a dön té sét meg ho zó bí rói
több ség az zal vé li meg ala poz ni az al kot mány szö veg tisz ta
ér tel mé vel va ló szem be for du lást, hogy ré gi gya kor la tá ra
hi vat ko zik, mi sze rint az Al kot mány 70/A. §-ában ta lál ha tó 
diszk ri mi ná ció ti lal ma össze kap csol ha tó az em be ri mél tó -
ság gal, és az elõb bi sé rel me egy ben min dig az utób bi sé -
rel mét is je len ti. E ré gi dön té si gya kor lat je len le gi al kal -
ma zá sa azon ban nem ve szi fi gye lem be, hogy az Al kot -
mány szö ve gé nek 2010. no vem ber tõl be kö vet ke zõ mó do -
sí tá sa és a fen ti szö veg be ik ta tá sa már meg tilt ja e ré gi dön -
té si gya kor lat kö ve té sét az em lí tett tör vény ho zá si tár gyak
vo nat ko zá sá ban. Hall ga tó la go san azt fel té te le zi az al kot -
mány bí rói több ség ez zel a dön tés sel, hogy az Al kot mány
mó do sí tá sa nem tud meg vál toz tat ni egy ko ráb bi al kot -
mány bí ró sá gi dön té si gya kor la tot még ak kor sem, ha az ki -
fe je zet ten szem ben áll a mó do sí tott Al kot mány nyilván -
való értelmével. 



Ez az ér tel me zés érint ke zik az ún. al kot mány el le nes al -
kot mány mó do sí tás prob lé ma kö ré vel, me lyet az Al kot -
mány bí ró ság több sé gi dön tés sel épp e mó do sí tás kap csán
bí rált el a 61/2011. (VII. 13.) AB ha tá ro zat tal, és ki mond -
ta, hogy az Al kot mány bí ró ság nak nincs jo go sít vá nya egy
al kot mány mó do sí tás al kot mány el le nes sé gé nek meg la pí -
tá sá ra. A mos ta ni több sé gi ha tá ro zat azon ban ugyan eb ben
a kér dés ben – eny hébb fok ban – po lá ri san szem ben ál ló vé -
le ményt fog lalt el, mert azt ugyan nem mond ja ki itt sem,
hogy al kot mány el le nes a mó do sí tás ál tal meg ál la pí tott
szö veg, ám en nek ha tás ta lan sá gát ál la pít ja meg az e szö -
veg gel szem ben ál ló ko ráb bi dön té si gya kor lat vo nat ko -
zás ban. Ez az ál lás pont meg fe lel a ’lát ha tat lan al kot mány’
kon cep ci ó já nak, mely a ha zai al kot mány bí rás ko dás kez -
de te kor me rült fel, és az írott al kot mánnyal szem ben az al -
kot mány bí ró sá gi dön té si gya kor lat ’lát ha tat lan al kot -
mány’ jel le gét és en nek az írott Al kot mány fe lett ál lá sát
emel te ki. Ezt a kon cep ci ót azon ban még ak kor is csak egy
pár hu za mos in do ko lás ba tud ta be le fog lal ni az ezt meg fo -
gal ma zó al kot mány bí ró (lásd a 23/1990 (X. 31.) AB ha tá -
ro zat hoz csa tolt pár hu za mos in do ko lá so kat), így so ha nem 
vált több sé gi ál lás pont tá a ha zai al kot mány bí rás ko dás ban.
De a kon cep ci ót még így is ál lan dó bí rá lat ér te az el múlt
év ti ze dek ben, és még a tá mo ga tói is csak annyi ban tar tot -
ták véd he tõ nek, hogy a rend szer vál tás kez de té nek szük -
ség le te it han goz tat ták, de nem vi tat ták véd he tet len sé gét a
sta bi li zá ló dott több párt rend szer és a de mok ra ti kus jog ál -
lam ke re tei kö zött.

Ezt kell ki hang sú lyoz ni, ami kor most a több sé gi ha tá ro -
zat mó do sít ha tat lan nak vé li a ré gi al kot mány bí ró sá gi dön -
té si gya kor la tot az írott Al kot mány ki fe je zett mó do sí tá sá -
val. Ez zel az ál lás pont tal az Al kot mány bí ró ság több sé ge,
ha nem is mond ta ki e mó do sí tás al kot mány el le nes sé gét,
de ha tás ta lan sá gát dek la rál ta hall ga tó la go san. Kü lön vé le -
mé nyem mel ez el len fe je zem ki ál lás fog la lá so mat.

A több sé gi ál lás pont azért is ag gá lyo kat vet fel a jö võt
il le tõ en, mert a 2012. ja nu ár 1-tõl ha tály ba lé põ új Alap tör -
vény a 37. cik ké nek (4) be kez dé sé ben vál to zat lan szö veg -
gel tar tal maz za a ti lal mat az jel zett tárgy kör be tar to zó tör -
vé nyek nek vo nat ko zá sá ban az Al kot mány bí ró ság fe lül -
vizs gá la tát il le tõ en, így a ’lát ha tat lan al kot mány’ ál lás -
pont já ra he lyez ke dés an nak egé sze vo nat ko zá sá ban a ha -
tás ta lan ság ár nyát ve ti elõ re. Az al kot mány bí rás ko dás esz -
mé je va la mi kor az al kot mány szö ve gé nek és ér tel mé nek a
vé del mé re ala kult ki, és aki ma is ezt tart ja szem elõtt, az
nem oszt hat ja a több sé gi ha tá ro zat ál lás pont ját. 

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Po kol Bé la s. k.,

al kot mány bí ró

1413/B/2008. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi
költ ség ve té sét meg ala po zó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról 
szó ló 2008. évi LXXXII. tör vény 29. § (1) be kez dé se, va -
la mint 32. § (3)–(4) be kez dé sei al kot mány el le nes sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irányuló indítványt
elutasítja.

I n d o k o l á s

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz ér ke zett in dít vány ban az in -
dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té -
sét meg ala po zó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló
2008. évi LXXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 29. §
(1) be kez dé se, va la mint a 32. § (3)–(4) be kez dé se al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
kér te. Ál lás pont ja sze rint a ki fo gás olt jog sza bály he lyek
sér tik az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog biz -
ton ság hoz va ló jo got és a 7. § (2) be kez dé sé nek, az in dít -
vány be nyúj tá sa kor hatályos, jogalkotási tör vény re vo nat -
ko zó rendelkezéseit.

Az in dít vá nyo zó ál tal sé rel me zett jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek egy részt a szó ban for gó tör vény ha tály ba lép te té sé -
rõl, más részt az át me ne ti ren del ke zé sek rõl, ezen be lül pe -
dig a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vényt (a to váb bi ak ban:
Flt.), va la mint a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés
fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI.
tör vényt (a to váb bi ak ban: Szht.) mó do sí tó ren del ke zé sek
al kal ma zá sá ról szól nak. Az in dít vá nyo zó sze rint a mó do -
sí tás kö vet kez té ben a szak kép zé si hoz zá já ru lás alap já ba
be szá mí tan dó az olyan adó kö te les jut ta tás és ki fi ze tés is,
amely már adó- és tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék kö te les jut -
ta tás nak mi nõ sül. Bár az in dít vá nyo zó sze rint az új sza bá -
lyok a járulékalap bõvítését, illetve többlet járulékfizetési
kötelezettséget eredményeztek, az alkotmányellenességet
nem ennek kapcsán állította.

Az in dít vá nyo zó a tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zé sek
al kot mány el le nes sé gé nek oka ként egy sé ge sen hi vat ko zott 
a jog biz ton ság elvének sérelmére. 

Ál lás pont ja sze rint mind ez azért el len té tes az Al kot -
mány 2. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kal, mert az ál lam -
ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVI II. tör vény (a továb -
biakban: Áht.) 10. § (4) be kez dé sé ben ta lál ha tó fõ sza bály
sze rint a fi ze té si kö te le zett sé gek kö ré re és mér té ké re vo -
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nat ko zó tör vé nyek ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zött
leg alább negy ven öt – az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá -
nos választásának évében legalább negyven – nap nak kel -
lett el tel nie.  

A Tv.-t a Ma gyar Köz löny 174. szá má ban, 2008. de -
cem ber 9-én hir det ték ki, s eh hez ké pest a vo nat ko zó ren -
del ke zés sze rint 2009. ja nu ár 1. nap ján lé pett ha tály ba. Az
in dít vá nyo zó sze rint az Art. ren del ke zé se it fi gye lem be vé -
ve a tör vény leg ko ráb ban 2009. ja nu ár 24. napján léphetett 
volna hatályba. 

Az Áht. 10. § (4) be kez dé sét az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVI II. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2011.
CXXIV. tör vény 1. §-a 2011. szep tem ber 30. nap já val úgy
mó do sí tot ta, hogy a fi ze té si kö te le zett sé gek kö ré re és mér -
té ké re vo nat ko zó tör vé nyek ki hir de té se és ha tály ba lé pé se
kö zött egy sé ge sen leg alább har minc nap nak kell el tel nie.
Az in dít vá nyo zó által felvetett probléma azonban továbbra 
is fennáll.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”

2. A Tv. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé sei:
„29. § (1) Ez a tör vény – a (2)–(10) be kez dés ben fog lal -

tak ki vé te lé vel – 2009. ja nu ár 1-jén lép hatályba.”
„32. § (3) E tör vény nek az Flt.-t mó do sí tó ren del ke zé se -

it a 2009. ja nu ár 1-jé tõl meg szer zett jö ve del mek re és ke -
let ke zett já ru lék fi ze té si kö te le zett ség re kell al kal maz ni,
az zal, hogy a 2009. ja nu ár 10-éig meg szer zett jö ve del mek -
re a 2008. de cem ber 31-éig hatályos rendelkezéseket kell
al kal maz ni.

(4) E tör vény nek az Szht.-t mó do sí tó ren del ke zé se it a
2009-ben kez dõ dõ adó év el sõ nap já tól jut ta tott jö ve del -
mek re és ke let ke zett hoz zá já ru lás-fi ze té si kö te le zett ség re
kell al kal maz ni az zal, hogy a ket tõs könyv vi telt ve ze tõ
hoz zá já ru lás ra kö te le zett ese té ben az Szht. 3. § (5) be kez -
dé se alap ján a 2007-ben, il let ve 2008-ban kez dõ dõ adó év -
re meg ál la pí tan dó kü lön bö zet alap ja ként szol gá ló bér költ -
sé get – amely nek ala pul vé te lé vel az adó kö te le zett sé get
2009., il let ve 2010. év ben kell tel je sí te ni – a 2009-es adó -
év re vo nat ko zó szakképzési hozzájárulás-fizetési kö te le -
zett ség meg ha tá ro zá sá nál figyelmen kívül kell hagyni.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak min de nek elõtt azt a kér -
dést kel lett meg vá la szol nia, hogy az Al kot mány 32/A. §
(2) be kez dé se alap ján van-e ha tás kö re a Tv. 29. § (1), va la -
mint a 32. § (3)–(4) be kez dé se i nek vizsgálatára.

Az Or szág gyû lés 2010. no vem ber 16-i ülés nap ján el fo -
gad ta a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949.
évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2010. évi

CXIX. tör vényt, amely ben meg vál toz tat ta az Al kot mány -
nak az Al kot mány bí ró ság ra vo nat ko zó 32/A. §-át. Az al -
kot mány mó do sí tás 2010. no vem ber 20-án hatályba lépett.
A módosított Alkotmány szerint: 

„32/A. § (1) Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ban
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel fe lül vizs gál ja a jog sza -
bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel
hatáskörébe utalt feladatokat.

(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kapcsolódó 69. § szerinti jogok sérelmét jelöli
meg, és nem tartalmaz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról,
a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl
szó ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti
meg, ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz
va ló jo got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a
gon do lat, lel ki is me ret és vallás szabadságát, vagy a ma -
gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § szerinti jogokat
sérti.”

Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés nap ján fo gad ta el az 
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 2010. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2010. évi 
CXX. tör vényt (a to váb bi ak ban: Abtvm.), mely szin tén
2010. no vem ber 20-án lépett ha tály ba. Az Abtv. 40. §-ának
je len leg ha tá lyos szöve ge sze rint: „Ha az Al kot mány bí ró -
ság a jog sza bály, il le tõ leg a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó
esz kö zé nek al kot mány el le nes sé gét ál la pít ja meg, a jog sza -
bályt vagy a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz közt tel je sen
vagy rész ben meg sem mi sí ti. A költ ség ve tés rõl, a költ ség -
ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek -
rõl és já ru lé kok ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz -
pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nye ket, vagy tör vé nyi ren del -
ke zé se ket az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag ak kor sem mi sí ti 
meg, ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz
va ló jo got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a
gon do lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma -
gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó, az Al kot mány 69. §-a
sze rin ti jo go kat sér ti.”

Az Abtvm. 3. §-a sze rint a meg vál to zott ren del ke zé se -
ket a fo lya mat ban lé võ el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

Az Al kot mány bí ró ság min den eset ben az el bí rá lás idõ -
pont já ban ha tá lyos Al kot mány alap ján bí rál ja el az in dít -
vá nyo kat. Eb bõl kö vet ke zõ en a dön tés ho za ta li el já rá sa so -
rán az Al kot mány bí ró ság nak fo lya ma to san vizs gál nia
kell, hogy – az in dít vány tar tal ma alapján – hatásköre az
adott ügyre kiterjed-e.



Te kin tet tel ar ra, hogy az al kot mány mó do sí tás 2010. no -
vem ber 20-án ha tály ba lé pett, az Al kot mány bí ró ság ezen
idõ pont után a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá -
sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok -
ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i -
rõl szó ló tör vé nye ket al kot má nyos sá gi szem pont ból csak
ab ban az eset ben vizs gál hat ja fe lül és sem mi sít he ti meg,
ha az in dít vány az al kot mány el le nes sé get az élet hez és em -
be ri mél tó ság hoz va ló jog, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez 
va ló jog, a gon do lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá ga,
vagy a ma gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze -
rin ti jo gok sé rel mé re ala poz za. Az Abtvm. 3. §-a még in -
kább egy ér tel mû vé te szi, hogy az Al kot mány bí ró ság ha -
tás kö ré nek kor lá to zá sa a már fo lya mat ban lé võ ügyek re is
ki ter jed. 2010. no vem ber 20-át kö ve tõ en te hát az Al kot -
mány bí ró ság nak min den eset ben vizs gál nia kell, hogy az
indítvány alapján, az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdése
szerint a hatáskörébe tartozik-e az indítványozó által
alkotmányellenesnek tartott törvény felülvizsgálata.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK
2009. ja nu ár, 3., a to váb bi ak ban: Ügy rend) 29. § b) pont ja
sze rint az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt vissza uta sít ja,
ha meg ál la pít ha tó, hogy az eljárásra nincs az Al kot mány -
bí ró ság nak hatásköre.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tás kö ri kér dés ke re té ben a
„tárgy azo nos ság” el dön té sé nél az in dít vánnyal tá ma dott
tör vény vagy tör vé nyi ren del ke zés el ne ve zé sét és an nak
tar tal mát is kö te les meg vizs gál ni. Ez utób bi eset ben fi gye -
lem mel kell len ni az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor -
la tá ra, ar ra, hogy az mi lyen funk ci ót tu laj do ní tott a vizs -
gált tör vény nek, illetve törvényi rendelkezésnek.

2. Je len ügy ben az in dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság
2009. évi költ ség ve té sét meg ala po zó egyes tör vé nyek mó -
do sí tá sá ról szó ló tör vény ren del ke zé se it tá mad ta. Az Al -
kot mány bí ró ság a tá ma dott tör vény el ne ve zé sén túl a
konk rét eset ben tá ma dott ren del ke zé sek tar tal mát, az az
funk ci ó ját is kö te les fi gye lem be ven ni a korlátozott ha tás -
kört meg ala po zó szabály alkalmazásánál. 

Az in dít vá nyo zó a Tv. ha tály ba lép te tõ ren del ke zé sét,
va la mint an nak át me ne ti ren del ke zé se it sé rel mez te, ame -
lyek egy részt az Flt.-t, más részt az Szht.-t mó do sí tó ren -
del ke zé sek al kal ma zá sá ról szól nak. Az in dít vá nyo zó te hát 
nem a szak kép zé si hoz zá já ru lás mér té két, alap ját, vagy an -
nak fi ze té sé vel össze füg gõ más anya gi jo gi ren del ke zést
tá mad ta, ha nem ki zá ró lag an nak ha tály ba lép te tõ és át me -
ne ti ren del ke zé se it, azo kat is csu pán az Flt.-vel és az
Szht.-val összefüggésben. Ezek azonban a hozzájárulás
be fi ze té sét köz vet le nül nem érintik.

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi dön té se i ben utalt rá
(458/B/2010. AB ha tá ro zat, ABK 2011. má jus, 491.;
72/B/2009. AB ha tá ro zat, ABK 2011. jú ni us, 607.;
769/B/2005. AB ha tá ro zat, ABK 2011. má jus, 451.), hogy
nem tar toz nak a ha tás kör szû kí tés eset kö ré be az olyan,
pusz tán el já rás jo gi ren del ke zé sek, ame lyek nem az adó kö -

te lem tar tal má ra, ha nem pél dá ul a vizs gált ren del ke zé sek
al kal ma zá sá ra, vagy a be nem tar tá suk szank ci o ná lá sá ra
vo nat koz nak. A 72/B/2009. AB ha tá ro zat ban az Al kot -
mány bí ró ság ki mond ta, hogy „[a] jog erõ sen még el nem
bí rált ügyek re ki ter je dõ al kal ma zá si kö te le zett ség azon ban 
nem áll ér de mi össze füg gés ben az adott tör vény il le ték be -
vé te le ket sza bá lyo zó tar tal má val (és így nem is vált az Itv.
in kor po rált ré szé vé).”(ABK 2011. jú ni us, 607, 608.) Je len
ügy ben ugyan csak olyan mó do sí tó tör vény ha tály ba lép te -
tõ és át me ne ti ren del ke zé se i nek vizs gá la ta áll a köz pont -
ban, amely nem áll érdemi összefüggésben a szûkített
tárgykörbe tartozó törvények tartalmával, és így nem is
vált azok részévé.

Ezt erõ sí ti az Al kot mány 32/A. §-ának mó do sí tá sa tár -
gyá ban szü le tett egyik ja vas lat in do ko lá sa is, amely sze -
rint a ren del ke zés azo kat az al kot má nyos sá gi szem pon to -
kat kí ván ja meg ha tá roz ni, ame lyek alap ján az Al kot mány -
bí ró ság a „fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó” tör vé nyek
fe lül vizs gá la tát el vé gez he ti. Az al kot má nyo zó szán dé ka
ezek alap ján te hát kü lö nö sen a köz pon ti költ ség ve tést
meg il le tõ be vé te le ket tar tal ma zó törvények, il let ve tör vé -
nyi rendelkezések felülvizsgálatának a kor lá to zá sá ra irá -
nyult. 

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Tv. tá ma dott ren del ke zé sei – mint egy ko ráb bi költ -
ség ve tést meg ala po zó tör vény mó do sí tá sá nak ré szei – nem 
te kint he tõk a köz pon ti költ ség ve tés be vé te li ol da lát al ko tó
tör vé nyi ren del ke zé sek nek, il let ve köz vet le nül nem va la -
mely adó vagy já ru lék fi ze té si kö te le zett sé get ha tá roz nak
meg. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek sze rint meg ál la pí tot -
ta, hogy az in dít vány olyan tör vénnyel kap cso lat ban kér te
az al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sát, amely nek fe lül -
vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró ság nak – a tá ma dott tör -
vény el ne ve zé sé tõl füg get le nül – az Al kot mány 32/A. §
(2) be kez dé se alapján is kiterjed a hatásköre. Ezért az
Alkotmánybíróság az utólagos normakontrollra irányuló
indítványt érdemben vizsgálta.

IV.

Az in dít vány meg ala po zat lan.

1. Az in dít vá nyo zó sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek ál -
tal meg ál la pí tott ha tály ba lé pés re, il let ve át me ne ti ren del -
ke zé sek re vo nat ko zó sza bá lyok a jog biz ton ság ba, azon
be lül is a jo gi nor mák ki szá mít ha tó sá gá nak kö ve tel mé nyé -
be, il let ve a bi za lom vé de lem el vé be üt köz nek. Ez zel
össze füg gés ben az in dít vá nyo zó hi vat ko zott az Al kot -
mány bí ró ság nak a kellõ idõ követelményét érin tõ gya kor -
la tá ra. 

Mi vel a ha tály ba lép te tés re az Áht. 10. § (4) be kez dé se
sze rint leg alább har minc na pot kel lett vol na hagy nia a tör -
vény ho zó nak, ez zel el len tét ben a Tv.-t a ki hir de tést kö ve -
tõ hu szon har ma dik na pon lép tet te ha tály ba. Az Áht. idé -
zett ren del ke zé sét te hát a Tv. ha tály ba léptetésénél fi gyel -
men kí vül hagyták. 
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Az Al kot mány bí ró ság a 991/B/1996. AB ha tá ro za tá ban
a kul tu rá lis já ru lék-fi ze tést meg ál la pí tó tör vény mó do sí tás
kap csán a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg. „Mind ezek alap -
ján a Tvm. ki fo gás olt ren del ke zé se és az Áht. irány adó
sza bá lya kö zöt ti kol lí zió csak ak kor ered mé nyez né az Al -
kot mány 2. § (1) be kez dé sé be üt kö zõ al kot mány el le nes sé -
get, ha az tar tal mi al kot mány el le nes ség hez ve zet ne, a jog -
biz ton ság sú lyos sé rel mé vel jár na. (…) A Jat. 12. § (3) be -
kez dé sé ben elõ írt fel ké szü lé si idõ tar ta ma al kot má nyos sá -
gá nak meg íté lé sét az Al kot mány bí ró ság ed dig több ha tá -
ro za tá ban ele mez te. „A jog sza bály al kal ma zá sá ra va ló fel -
ké szü lés hez szük sé ges »kel lõ idõ« meg ál la pí tá sa és biz to -
sí tá sa a jog al ko tó fe le lõs ség gel ter helt mér le ge lé sé nek és
dön té sé nek a függ vé nye. Az al kot mány el le nes ség csak a
jog sza bály al kal ma zá sá ra va ló fel ké szü lést szol gá ló idõ -
tar tam ki rí vó, a jog biz ton sá got sú lyo san ve szé lyez te tõ
vagy sér tõ el ma ra dá sa, il le tõ leg hi á nya ese tén ál la pít ha tó
meg.” [7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 45, 47.]”
[ABH 2002, 761, 765.] Az idé zett eset ben a já ru lék fi ze tést
meg ala po zó tör vény mó do sí tás a ki hir de tést kö ve tõ nyol -
ca dik na pon lépett hatályba.

Az Al kot mány bí ró ság nak így ab ban a kér dés ben kel lett
dön te nie, hogy a Tv.-nek a hu szon har ma dik na pon tör té nõ
ha tály ba lé pé se a jog biz ton ság, s ezen be lül a jog sza bály
al kal ma zá sá ra va ló fel ké szü lést szol gá ló idõ tar tam ki rí vó
és sú lyos sé rel mét je len tet te-e.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes jog gya kor la ta sze -
rint az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé bõl ere dõ jog ál la mi
kö ve tel mény, hogy a jog sza bály ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont ját úgy kell meg ha tá roz ni, hogy kel lõ idõ ma rad jon a
jog sza bály al kal ma zá sá ra va ló fel ké szü lés re. Az Al kot -
mány bí ró ság a jog sza bá lyok ki hir de té sé vel és ha tály ba -
lép te té sé vel kap cso la tos ál lás pont ját a 28/1992. (IV. 30.)
AB ha tá ro zat ban (ABH 1992, 155. a to váb bi ak ban: ABh.)
fog lal ta össze. E ha tá ro zat sze rint a jog sza bály ha tály ba lé -
pé sé re vo nat ko zó idõ pont meg ha tá ro zá sa kor fi gye lem mel
kell len ni ar ra, hogy kel lõ idõ maradjon

a) a jog sza bály szö ve gé nek meg szer zé sé re és át ta nul -
má nyo zá sá ra;

b) a jog al kal ma zó szer vek szá má ra a jog sza bály al kal -
ma zá sá ra va ló fel ké szü lés re;

c) a jog sza bállyal érin tett sze mé lyek és szer vek szá má ra 
an nak el dön té sé re, hogy mi ként al kal maz kod ja nak a jog -
sza bály ren del ke zé se i hez az ön kén tes jog kö ve tés sze mé lyi 
és tár gyi fel té te le i rõl va ló gon dos ko dás hoz. A kel lõ fel ké -
szü lé si idõ kö ve tel mé nyé nek a jog biz ton ság el vé bõl kö -
vet ke zõ lé nye gi ele me, hogy a jog sza bá lyi ren del ke zé sek
cím zett jei, akik ré szé re a jog sza bály új, il let ve több let kö te -
le zett sé ge ket ír elõ – le gye nek akár a jog sza bály vég re haj -
tá sá ért fe le lõs (jog al kal ma zó) szer vek, akár az ön kén tes
jog kö ve tés szem pont já ból érin tett egyéb sze mé lyek és
szer vek –, a kö te le zett sé ge i ket po ten ci á li san tel je sí te ni
tud ják, és aka ra tuk el le né re ne kö ves se nek el kö te les ség -
sze gést, il let ve ne va ló sít sa nak meg jog el le nes ma ga tar -
tást. Mind a jog al kal ma zás nak, mind pe dig a jog kö ve tõ
ma ga tar tás nak mi ni má lis feltétele a jog sza bály meg is me -
ré se, ebbõl a szempontból tehát a jog sza bály al kal ma zá sá -
ra való felkészülés és a jogszabály megismerése cél-esz -
köz vi szony ban áll egymással.

Az ABh. emel lett ki mond ta, hogy „[a]zt tör vény ben
– még ke vés bé al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ban – nem le -
het ál ta lá nos ér vénnyel meg ha tá roz ni, hogy mennyi a jog -
sza bály al kal ma zá sá ra va ló fel ké szü lés hez szük sé ges ‘kel -
lõ idõ’, amit a jog sza bály ki hir de té se és ha tály ba lép te té se
kö zött fel tét le nül biz to sí ta ni kell. 

Ezt min den egyes jog sza bály meg al ko tá sá nál, a jog sza -
bály ba fog lalt ren del ke zé sek jel le gé nek, mennyi sé gé nek,
va la mint a jog sza bály vég re haj tá sá ra (vagy az ön kén tes jog -
kö ve tés re) va ló fel ké szü lést be fo lyá so ló egyéb té nye zõk ala -
pul vé te lé vel, ese ti leg kell vizs gál ni. E kö te le zett ség a jog -
sza bály ter ve ze té nek ki dol go zá sá ban köz re mû kö dõ, il le tõ -
leg jog al ko tó szer ve ket ter he li.” (ABH 1992, 155, 158.)

Az azon ban a jog biz ton ság sú lyos sé rel mét je len te né, ha 
az új on nan elõ írt jog sza bá lyi ren del ke zé sek ki hir de té se és
ha tály ba lé pé se kö zöt ti fel ké szü lé si idõ el ma rad na, vagy
olyannyi ra le rö vi dül ne, hogy a jog sza bály cím zett jei jó hi -
sze mû sé gük, leg jobb szán dé kuk és igye ke ze tük el le né re
sem – vagy csak rend kí vü li erõ fe szí té sek árán – tudnának
az abban foglalt kötelezettségeiknek eleget tenni. 

El len té tes len ne a jog ál la mi ság el vé vel, ha a kel lõ fel ké -
szü lé si idõ hi á nyá ból ere dõ en a jog sza bály cím zett jei a
meg vál to zott ren del ke zé sek hez va ló al kal maz ko dás rend -
kí vü li ne héz sé ge mi att nyil ván va ló an, il let ve az új sza bá -
lyo zás meg is mer he tõ sé gé nek hi á nyá ban va ló szí nû sít he tõ -
en jog sér tõ hely zet be ke rül né nek; kü lö nö sen, ha emi att
jog hát rá nyok is érik (ér he tik) õket.

A mun ka vál la lói, mun ka adói já ru lék, va la mint a szak -
kép zé si hoz zá já ru lás alap já nak a tár sa da lom biz to sí tá si já -
ru lék alap hoz va ló iga zí tá sa, il le tõ leg en nek a ki hir de tést
kö ve tõ hu szon har ma dik na pon tör té nõ ha tály ba lép te té se
nem ve szé lyez tet te a cím zet tek azon jo gos ér de két, hogy a
meg vál to zott ren del ke zé se ket meg is mer jék, il let ve azok -
hoz al kal maz kod ni tud ja nak. Ezt tá maszt ja alá az is, hogy
a mun ka adói és mun ka vál la lói já ru lék ará nya – a hoz zá já -
ru lás alap já nak az in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott nö ve ke dé se
mel lett – to vább ra is más fél il let ve há rom szá za lék, ha -
sonlóan a szak kép zé si hoz zá já ru lás más fél szá za lék ban
meg ha tá ro zott értékéhez.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti e ken kí vül a kel lõ fel ké -
szü lé si idõ ér té ke lé se so rán fi gye lem mel volt ar ra is, hogy
a szak kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re vo nat ko zó jog sza bá -
lyi ren del ke zé se ket ki zá ró lag a 2009. ja nu ár 1. nap já tól
meg szer zett jö ve del mek re és ke let ke zett já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség re, il let ve ki zá ró lag a 2009. év ben kez dõ dõ
adó év el sõ nap já tól jut ta tott jö ve del mek re és ke let ke zett
hoz zá já ru lás-fi ze té si kö te le zett sé gek re kel lett al kal maz ni.
Ilyen kö rül mé nyek kö zött a ki hir de tés és a ha tály ba lép te -
tés kö zött el telt hu szon két nap nem te kint he tõ a fel ké szü -
lést szol gá ló idõ tar tam szem pont já ból ki rí vó an rö vid nek.
Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az in dít vá nyo zó az 
Áht. 10. § (4) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõ for má lis sé rel -
mén túl to váb bi in do ko lás sal nem va ló szí nû sí tet te, hogy a
ha tály ba lép te tés re meg ál la pí tott konk rét idõ tar tam mi lyen 
ok ból nem biz to sí tott meg fe le lõ fel ké szü lé si idõt, il let ve
az Al kot mány bí ró ság vizs gá la ta so rán sem ta lált ezt alá tá -
masz tó egyéb tényt, vagy körülményt.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint ezért a jog sza bály ha tály -
ba lé pé sé re, il let ve al kal ma zá sá ra a Tv. alap ján meg sza bott 



fel ké szü lé si idõ nem ve szé lyez tet te a jog biz ton sá got olyan 
sú lyos és ki rí vó mér ték ben, amely az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé be üt kö zõ al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá -
sát meg ala poz ná és a hatályba léptetõ rendelkezés meg -
sem mi sí té sét in do kol ná.

2. Az Áht. vo nat ko zó sza bá lyá val el len té tes ha tály ba lép -
te tés – mi vel az a já ru lék ala pok je len tõs bõ ví té sét, így több -
let já ru lék fi ze té si kö te le zett sé get ered mé nye zett – az in dít -
vá nyo zó sze rint a jog biz ton sá gon kí vül sér ti az Al kot mány
7. § (2) be kez dé sé ben ta lál ha tó, a jog al ko tás ról szó ló
1987. évi XI. tör vény re uta ló (a to váb bi ak ban: ré gi Jat.) ren -
del ke zést is. Az Al kot mány 7. § (2) be kez dé sét a 2010. évi
CXIII. tör vény 11. § (3) be kez dé se 2011. ja nu ár 1. nap já val
ha tá lyon kí vül he lyez te. Ugyan ezen tör vény 1. §-a ik tat ta be
a 7/A. §-t, amely tar tal maz za a jog sza bá lyok fel so ro lá sát, il -
let ve ki hir de té sük re vo nat ko zó ren del ke zé se ket. Az in dít vá -
nyo zó ál tal hi vat ko zott al kot má nyi ren del ke zés tar tal má ban
meg egye zik az Al kot mány 2011. ja nu ár 1. nap ja óta ha tá -
lyos 7/A. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak kal.

Ön ma gá ban azon ban a jog al ko tá si tör vény meg al ko tá -
sá ra va ló al kot má nyi fel ha tal ma zás ból nem von ha tó le a
jog sza bá lyok ha tály ba lép te tõ ren del ke zé se i nek tar tal má -
ra, kü lö nö sen a »kel lõ idõ« kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé -
sé re vo nat ko zó kö vet kez te tés. Ezért az in dít vá nyo zó ál tal
az Al kot mány 7. § (2) be kez dé sé re ala pí tott al kot mány el -
le nes sé get az Al kot mány bí ró ság a fentiek szerint al kot má -
nyos össze füg gés hiányában elutasította.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Tv. 29. §
(1) be kez dé se, va la mint 32. § (3)–(4) be kez dé sei al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irányuló indítványt elutasította.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

821/B/2009. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
– dr. Po kol Bé la al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko lá sá val 
és dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé -
vel – meg hoz ta a következõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re
Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a he lyi adók be ve -
ze té sé rõl szó ló 20/1995. (VI. 29.) sz. ren de le te 7. §-ának
„amely bõl a ma gán sze mé lye ket 442 Ft/m2/év adó ked vez -
mény il let meg” szö veg ré sze, va la mint 14. §-ának „amely -
bõl a ma gán sze mé lye ket 131 Ft/m2/év adó ked vez mény il -
let meg” szö veg ré sze al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la -
pí tá sá ra és megsemmisítésére irányuló indítványt eluta -
sítja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi adók ról szó ló 1990. évi
C. tör vény 52. § 35. pont ja al kot mány el le nes sé gé nek
megálla pítására és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló indítványt
vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

1. Az in dít vá nyo zó úgy vé li, hogy Pest szent lõ rinc-Pest -
szen tim re Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a he lyi
adók be ve ze té sé rõl szó ló 20/1995. (VI. 29.) sz. ren de le te
(a to váb bi ak ban: Ör.) – az Al kot mány 70/A. §-ába üt kö zõ
mó don – in do ko lat la nul kü lönb sé get tesz a ma gán sze mé -
lyek és más adó ala nyok kö zött az épít mény- és a te lek adó
mér té ké nek sza bá lyo zá sa kö ré ben (a ma gán sze mé lyek
ese té ben ala cso nyab ban ál la pít ja meg az adómértéket).
Ezért az Ör. vonatkozó 7. §-a és 14. §-a megsemmisítését
ké ri.

2. Az in dít vá nyo zó emel lett a he lyi adók ról szó ló a
1990. évi C. tör vény nek (a to váb bi ak ban: Hatv.) a köz -
szol gál ta tó szer ve ze te ket fel so ro ló 52. § 35. pont ját is al -
kot mány el le nes nek tartja. 

Ez zel kap cso lat ban azt sé rel me zi, hogy bár a Hatv. 3. §
(2) be kez dé se sze rint a köz szol gál ta tó szer ve ze tek va la -
mennyi he lyi adó meg fi ze té se alól men te sül nek, a Hatv.
52. § 35. pont ja a Bu da pes ti Te met ke zé si In té zet Zrt.-t
(a to váb bi ak ban: BTI Zrt.) nem so rol ja fel a tör vény al kal -
ma zá sá ban köz szol gál ta tók nak te kin ten dõ szer ve ze tek kö -
zött. A köz te me tõk fenn tar tá sa és üze mel te té se – ér vel az
in dít vá nyo zó – mind a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 8. § (1) be kez dé se (he lyi ön kor -
mány za tok kö te le zõ fel ada tai), mind pe dig a te me tõk rõl
és a te met ke zés rõl szó ló 1999. évi XLI II. tör vény 3. §
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b) pont ja (ke gye le ti köz szol gál ta tás fo gal ma) alap ján köz -
szol gál ta tás, mely nek el lá tá sá ra a fõ vá ros ban az 58/2000.
(X. 26.) Fõv. Kgy. ren de let 1. § h) pont ja ér tel mé ben a BTI
Zrt. kö te les. Úgy vé li, sér ti az Al kot mány 70/A. §-át, hogy
a jog al ko tó kü lönb sé get tesz a kü lön bö zõ köz szol gál ta tá -
sok és köz szol gál ta tók kö zött: egye se ket éssze rû in dok
nél kül kiemel (és ezáltal adómentességben ré sze sít), má -
so kat ezzel szemben annak ellenére nem ismer el köz szol -
gál ta tó nak, hogy tevékenységük egy ér tel mû en köz szol -
gál ta tás. 

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -

tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb helyzet szerinti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az Hatv. tá ma dott ren del ke zé se:
„52. § E tör vény al kal ma zá sá ban:
(…)
35. köz szol gál ta tó szer ve zet: a Ma gyar Pos ta Zrt., a Ma -

gyar Rá dió Zrt., a Ma gyar Te le ví zió Zrt., a Du na Te le ví zió 
Zrt., a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt., a Di ák hi tel Köz pont
Zrt., a Tar ta lék gaz dál ko dá si Kht., il let ve an nak te vé keny -
sé gét foly ta tó non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, to váb bá a táv -
fû tés-, a me leg víz-, az ivó víz-, a csa tor na szol gál ta tást
(a to váb bi ak ban: szol gál ta tás) nyúj tók – ide ért ve a ví zi -
köz mû-tár su la tot is – fel té ve, ha net tó ár be vé te lük leg -
alább 75%-ban köz vet le nül a fo gyasz tók szá má ra tör té nõ
szol gál ta tás nyúj tá sá ból szár ma zik. Köz szol gál ta tó szer -
ve zet to váb bá a vas úti pá lya há ló za tot üze mel te tõ fel té ve,
ha net tó ár be vé te le leg alább 55%-ban a vas úti pá lya há ló -
zat mû köd te té sé bõl szár ma zik, va la mint a he lyi- és hely -
kö zi me net rend sze rin ti tö meg köz le ke dé si szol gál ta tást
nyúj tó fel té ve, ha net tó ár be vé te le leg alább 55%-ban a tö -
meg köz le ke dé si szol gál ta tás nyúj tá sá ból származik;

(…)”

3. Az Ör. tá ma dott, az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos
ren del ke zé sei:

„7. § Az épít mény adó mér té ke adó tár gyan ként va la -
mennyi adó alany ese té ben 2003. de cem ber 31-éig
720 Ft/m2/év., 2004. ja nu ár 1-jé tõl 900 Ft/m2/év, 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl ma gán sze mé lyek ese té ben 600 Ft/m2/év, va la -
mennyi egyéb adó alany ese té ben 1042 Ft/m2/év, 2010. ja -
nu ár 1-jé tõl pe dig va la mennyi adó alany ese té ben
1042 Ft/m2/év, amely bõl a ma gán sze mé lye ket 442 Ft/m2/év
adó ked vez mény il let meg. Nem il le ti meg az adó ked vez -
mény a ma gán sze mély vál lal ko zót, az üz le ti célt szol gá ló
épü le te, épü let ré sze után an nak ren del te té sé tõl, hasz no sí -
tá sá tól füg get le nül.”

„14. § A te lek adó mér té ke adó tár gyan ként va la mennyi
adó alany ese té ben 2006. de cem ber 31-éig 200 Ft/m2/év,
2007. ja nu ár 1-jé tõl ma gán sze mé lyek ese té ben 100 Ft/m2/év,
va la mennyi egyéb adó alany ese té ben 231 Ft/m2/év, 2010.
ja nu ár 1-jé tõl pe dig va la mennyi adó alany ese té ben
231 Ft/m2/év, amely bõl a ma gán sze mé lye ket 131 Ft/m2/év
adó ked vez mény il let meg. Nem il le ti meg az adó ked vez -
mény a ma gán sze mély vál lal ko zót az üz le ti célt szol gá ló
be épí tet len bel te rü le ti föld je, föld rész le te után an nak ren -
del te té sé tõl, hasz no sí tá sá tól füg get le nül.”

III.

Az in dít vány meg ala po zat lan. 

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször az Ör.-rel kap cso lat -
ban elõ ter jesz tett ki fo gá so kat vizs gál ta meg. 

1.1. En nek so rán min de nek elõtt azt ál la pí tot ta meg,
hogy az ön kor mány zat idõ köz ben mó do sí tot ta a tá ma dott
ren del ke zé se ket. A 32/2009. (IX. 22.) sz. mó do sí tó ren de -
let a 2010. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes adó mér té ket – és a ma -
gán sze mé lye ket meg il le tõ adó ked vez ményt – ál la pí tot ta
meg (meg hagy va a ko ráb bi évek ben ér vé nyes adó mér té ke -
ket meg ál la pí tó jog sza bály-szö ve get, csu pán foly tat va, ki -
egé szít ve a sort). En nek alap ján – a ko ráb bi ak tól el té rõ en – 
je len leg min den adó alany szá má ra azo nos az adó mér té ke,
de a ma gán sze mé lye ket adó ked vez mény il le ti meg. A sza -
bá lyo zá si konst ruk ció vál to zá sa az Al kot mány bí ró ság
meg íté lé se sze rint a vizs gált al kot mány jo gi prob lé mát nem 
érin ti (az in dít vá nyo zó ál tal sé rel me zett – a ma gán sze mé -
lye ket preferáló – helyzet nem szûnt meg), ezért az eljárás
megszüntetésének a jogszabály-változás miatt nincs helye.

Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság rá mu tat a kö vet ke -
zõk re. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be fõ sza bály ként
csak ha tá lyos jog sza bá lyok al kot mány el le nes sé gé nek utó -
la gos vizs gá la ta tar to zik. Ha tá lyon kí vül he lye zett, il le tõ -
leg mó do sí tott jog sza bá lyi ren del ke zés al kot má nyos sá gá -
nak vizs gá la tá ra csak a konk rét nor ma kont roll két ese té -
ben [az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör -
vény 38. § (1) be kez dé se alap ján be nyúj tott bí rói kez de -
mé nye zés és 48. §-a alap ján elõ ter jesz tett al kot mány jo gi
pa nasz alap ján] van le he tõ ség, ilyen kor ugyan is a tá ma dott 
jog sza bá lyi ren del ke zés al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ
kér dés. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint azon ban
a jog sza bály – ki fe je zett ha tá lyon kí vül he lye zés nél kül
is – lé nye gé ben ha tá lyát vesz ti, ha tel je se dés be ment
[1239/B/1990. AB vég zés, ABH 1991, 905, 906.;
298/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 696, 700.;
880/B/1992. AB vég zés, ABH 1996, 803, 804-806.;
385/B/2001. AB vég zés, ABH 2001, 1670, 1672–1673.;
35/2004. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 504, 505.].
A 2010-et meg elõ zõ adó évek ese té ben az Ör. vo nat ko zó
– adó mér té ket megállapító – rendelkezései már tel je se dés -
be men tek, ebben a vonatkozásban utó la gos nor ma kont -



roll indítvány alapján alkotmányossági vizsgálatnak nincs
helye. 

A vizs gá la tot ezért az Al kot mány bí ró ság csak a 2010-es 
adó év tõl be ve ze tett – je len leg is ér vé nyes és ha tá lyos –
sza bá lyok, il let ve azon be lül – az in dít vány tar tal má nak
meg fe le lõ en – a ma gán sze mé lye ket meg il le tõ adó ked vez -
mé nye ket érintõen folytatta le.

1.2. Az Ör. ál tal al kal ma zott sza bá lyo zá si mo dell lé nye -
ge a kö vet ke zõ.

Az Ör. alap ján a nem ma gán sze mély adó ala nyo kat [az
Ör. 9. § (1) be kez dés sze rint eb be a kör be tar toz nak a jo gi
sze mé lyek, a jo gi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá -
gok és a ma gán sze mé lyek jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ sze mé lyi egye sü lé sei] adó tár gyan ként 1042 Ft/m2/év
épít mény adó, il let ve 231 Ft/m2/év te lek adó ter he li. E kör -
ben az adó mér té ke nem függ az adó tárgy funk ci ó já tól. Az
ön kor mány zat a ma gán sze mé lyek in gat la nai kö zül vi szont
ki zá ró lag a nem la kás cé lú in gat la nok ra ve tett ki épít mény -
adót [Ör. 3. § (2) be kez dés a) pont], s a la kás cé lú (te hát
épít mény adó-men tes) épít mény hez kap cso ló dó tel ket is
men te sí tet te a te lek adó alól [Ör. 10. § (1) be kez dés
g) pont]. To váb bá a ma gán sze mély vállalkozó üzleti célt
szolgáló épülete kivételével a magánszemélyek ingatlanai
kedvezményes adókulcs alá esnek. 

Mind ez azt je len ti, hogy a ma gán sze mé lyek in gat la na ik
után vagy egy ál ta lán nem fi zet nek (te lek-, il let ve épít -
mény) adót, vagy – az üz le ti cé lú in gat la na i kat ki vé ve –
ked vez mé nyes kulccsal adóz nak. [Ez a ki vé tel a Hatv.-nek 
va ló meg fe le lést szol gál ja: a Hatv. 7. § e) pont ja alap ján
ugyan is a vál lal ko zó üz le ti célt szol gá ló épü le te, épü let ré -
sze utá ni épít mény adó, tel ke utá ni te lek adó meg ál la pí tá sa
so rán az ön kor mány za tok ked vez mé nye ket nem ál la pít -
hat nak meg.] A nem ma gán sze mé lyek nek vi szont et tõl el -
té rõ en az in gat la na ik rendeltetésétõl függetlenül adózniuk
kell, és kedvezményt sem vehetnek igénybe. 

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi: a je len in dít vány ra
okot adó konk rét eset hát te ré ben az a prob lé ma áll, hogy a
köz te me tõk fenn tar tá sa – mint köz fel adat el lá tá sa – a fõ vá -
ros ban a Fõ vá ro si Ön kor mány zat fel ada ta (en nek meg fe le -
lõ en a fõ vá ro si te me tõk a Fõ vá ro si Ön kor mány zat tu laj do -
ná ban ál ló BTI Zrt. tu laj do ná ban van nak), te lek- és épít -
mény adó megállapításának a jogával viszont a kerületek
rendelkeznek.

1.3. Az Al kot mány 70/A. §-ának (1) be kez dé sé ben írt ti -
la lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben
tett meg kü lön böz te té sek re ter jed ki. Ab ban az eset ben, ha
a meg kü lön böz te tés nem az em be ri vagy az alap ve tõ ál -
lam pol gá ri jog te kin te té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás
al kot mány el le nes sé ge ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em -
be ri mél tó ság hoz va ló jo got sér ti. Az Al kot mány bí ró ság
ed di gi gya kor la ta so rán ez utób bi kör ben ak kor ítél te al -
kot mány el le nes nek a jog ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz te -
tést, ha a jog al ko tó ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tett
kü lönb sé get az azo nos sza bá lyo zá si kör alá vont – ho mo -
gén cso port ba tar to zó – jog ala nyok kö zött. [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.

(X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992.
(XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281–282.;
35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197,
203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
130, 138–140.; stb.] A diszk ri mi ná ció ti lal ma nem je len ti
azt, hogy min den, még a vég sõ so ron na gyobb tár sa dal mi
egyen lõ sé get cél zó meg kü lön böz te tés is ti los. A meg kü -
lön böz te tés ti lal ma ar ra vo nat ko zik, hogy a jog nak min -
den kit egyen lõ ként (egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként) kell
ke zel nie, az az az em be ri mél tó ság alap jo gán nem es het
csor ba, azo nos tisz te let tel és körültekintéssel, az egyéni
szempontok azonos mértékû figyelembevételével kell a
jo go sult sá gok és kedvezmények el osz tá sá nak szempont -
jait meghatározni [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH
1990, 46, 48.].

Az épít mény adó és a te lek adó mint va gyo ni tí pu sú adók
ese té ben az adó kö te le zett ség nek min den adó alany vo nat -
ko zá sá ban ugyan az az alap ja, még pe dig az in gat lan tu laj -
don. Az adó kö te le zett ség te hát az érin tett tu laj do no sok
mint adó ala nyok ese té ben azo nos tör vé nyi ok ból ke let ke -
zik [Vö. 55/2008. (IV. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2008, 525,
535.]. Ugyan ak kor – amint azt az Al kot mány bí ró ság ko -
ráb bi dön té sé ben el vi él lel ál la pí tot ta meg – a jog al ko tó az
adó rend szert nagy fo kú ön ál ló ság gal ala kít ja ki. E kör ben
az adó ala nyok egyes, spe ci á lis jel lem zõk kel ren del ke zõ
cso port ja i ra, egy adott va gyon tárgy jel le gé re, köz ér de kû
vagy más funk ci ó já ra te kin tet tel dif fe ren ci ált sza bály rend -
szer meg al ko tá sá ra ke rül het sor [55/2008. (IV. 24.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2008, 525, 537.]. „A he lyi ön kor mány za tok
adó meg ál la pí tá si jo ga az Al kot mány 44/A. § (1) be kez dés
d) pont ján ala pul. Az Al kot mány e ren del ke zé se a he lyi
ön kor mány za ti alap jo gok kö zött a kép vi se lõ-tes tü let al -
kot má nyi vé de lem ben ré sze sí tett ha tás kö re ként ha tá roz za
meg azt, hogy a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ke re tei kö zött
meg ha tá roz za a he lyi adók faj tá it és mér té két. A he lyi ön -
kor mány zat adó meg ál la pí tá si jo gá nak a ke re te it a Htv.
[Hatv.] sza bá lyoz za. E ren del ke zé sek alap ján a he lyi ön -
kor mány zat szé les kö rû ön ál ló ság gal ren del ke zik a he lyi
adók sza bá lyo zá sa so rán. A Htv. ke re tei kö zött sza ba don
dönt ar ról, hogy ve zet-e be he lyi adót, ha igen, ak kor a he -
lyi adók me lyi két ve ze ti be. A Htv. 6. § c) pont ja ar ra ha tal -
maz za fel az ön kor mány za tot, hogy a he lyi sa já tos sá gok,
az ön kor mány zat gaz dál ko dá si kö ve tel mé nyei, az adó ala -
nyok te her bí ró ké pes sé gé nek fi gye lem be vé te lé vel ál la pít -
sa meg az adók mér té két. A Htv. 6. § d) pontja pedig arra
hatalmazza fel az önkormányzatot, hogy a Htv. második
ré szé ben meg ha tá ro zott mentességeket to váb bi men tes sé -
gek kel, illetõleg kedvezményeket to váb bi ked vez mé nyek -
kel kibõvítse.” [25/2005. (VI. 24.) AB határozat, ABH
2005, 658, 662–663.] 

A Hatv. ál tal meg ál la pí tott ke re te ken be lül te hát az ön -
kor mány za tok a 6. § c) (adó mér ték) és d) (ked vez mé nyek,
men tes sé gek) pont ja alap ján nagy fo kú au to nó mi á val ren -
del kez nek mind az épít mény adó mér té ke, mind pe dig az
adó meg fi ze té se aló li ked vez mé nyek nyúj tá sa te kin te té -
ben. Az adó ked vez mé nyek az ál la mi gaz da ság po li ti ka
olyan esz kö zei, ame lyek a jog al ko tó ál tal lé nye ges nek és
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fon tos nak tar tott cé lok el éré sét hi va tot tak elõ se gí te ni,
ezért az adó ked vez mé nyek biz to sí tá sa, kor lá to zá sa, il le tõ -
leg meg vo ná sa is a jog al ko tó szán dé ká tól füg gõ gaz da ság -
po li ti kai kér dés, al kot má nyos sá gi prob lé mát ön ma gá ban
nem ké pez [Ld. pl. 9/1994. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 74, 75.; 1259/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1997,
691, 692.]. „A he lyi adó po li ti ka ki ala kí tá sa jog al ko tói
mér le ge lés kér dé se, s e mér le ge lés so rán a he lyi ön kor -
mány zat (…) fi gye lem mel a he lyi sa já tos sá gok ra és az
adó ala nyok va gyo ni és jö ve del mi vi szo nya i ra – ér vény re
jut tat hat gaz da ság po li ti kai, szo ci ál po li ti kai és egyéb cél ki -
tû zé se ket is” (463/H/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 690,
691–692.). A men tes sé gek és ked vez mé nyek meg ha tá ro -
zá sá nál – amint azt a 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat is
meg ál la pí tot ta – „a jog al ko tót szé les kö rû mér le ge lé si jog
il le ti meg. En nek gya kor lá sa so rán te kin tet tel le het bi zo -
nyos, az Al kot mány ban is ne ve sí tett jo gok ra – pl. az egész -
sé ges kör nye zet hez vagy a szo ci á lis biz ton ság hoz va ló
jog ra – de ezen túl me nõ en ér vény re jut tat hat az Al kot -
mány ból köz vet le nül le nem ve zet he tõ, ese ten ként rö vid
táv ra irány adó gaz da ság po li ti kai, élet szín vo nal-po li ti kai,
szo ci ál po li ti kai és egyéb cél ki tû zé se ket. Ek ként te hát, no -
ha a jog al ko tót a men tes sé gek és ked vez mé nyek meg ál la -
pí tá sá nál is kö tik az Al kot mány ban meg ha tá ro zott jo gi
kor lá tok, a jog al ko tói mér le ge lés nél nem a jo gi, ha nem az
egyéb szem pon tok játsszák a meg ha tá ro zó sze re pet, s eb -
bõl ere dõ en az eset le ges hely te len, a tár sa da lom ér de ke i -
vel el len té tes tar tal mú mér le ge lés is el sõd le ge sen po li ti kai
fe le lõs sé get von ma ga után. A ki fej tet tek bõl kö vet ke zik,
hogy a ked vez mé nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek alkotmányossági felülvizsgálata során az Al kot -
mány bí ró ság hatáskörébe kizárólag annak el len õr zé se tar -
to zik: a jogalkotó mérlegelési jogának gyakorlása során
nem került-e ellentétbe az Alkotmány va la mely ren del ke -
zé sé vel, s az Alkotmánybíróság nem jogosult a jogalkotói
mérlegelés célszerûségi – pl. gaz da ság po li ti kai – szem -
pon tú felülbírálatára.” (ABH 1992, 280, 281.)

A Hatv. 6. § d) pont ja te hát ki fe je zett fel ha tal ma zást
adott ar ra, hogy az ön kor mány zat a tör vény má so dik ré szé -
ben meg ha tá ro zott men tes sé ge ket to váb bi men tes sé gek kel 
ki bõ vít se, s ez ál tal egy dif fe ren ci ált sza bály rend szert hoz -
zon lét re. E fel ha tal ma zás alap ján az ön kor mány zat meg ál -
la pít ha tott men tes sé ge ket. Men tes sé gek meg ál la pí tá sa pe -
dig ér te lem sze rû en min dig va la mi lyen kü lönb ség té telt is
je lent. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint ugyan ak -
kor az Ör.-ben a ma gán sze mé lyek nek nyúj tott te lek adó- és 
épít mény adó-ked vez mény az ön kor mány zat mint jog al ko -
tó mér le ge lé si kö ré be tar to zó, ön ma gá ban al kot má nyos sá -
gi prob lé mát fel nem ve tõ, he lyi gaz da ság- és adó po li ti kai
kér dés. A sza bá lyo zás egy ob jek tív tény hez – a jog ala nyi -
ság jel le gé hez – kö tött, nem te kint he tõ ön ké nyes nek, és
nem ered mé nye zi a ked vez ménnyel nem érin tett adó ala -
nyok alap jo ga i nak kor lá to zá sát, alap jo gok kal nem hoz ha -
tó össze füg gés be. E kör ben kell utal ni ar ra, hogy „az Al -
kot mány bí ró ság az Al kot mány és a Ptk. alap ján az ál ta lá -
nos sze mé lyi sé gi jog egyik meg fo gal ma zá sa ként meg je le -
nõ em be ri mél tó ság jo gát szük ség kép pen kö ti a ter mé sze -

tes sze mély hez, mert fo gal mi lag ki zárt, hogy e jo got sze -
mé lyek, avagy személyösszességek jogaként értelmezze”
[96/2008. (VII. 3.) AB határozat, ABH 2008, 816, 824.].
A szabályozás – a magánszemélyeknek nyújtott adó ked -
vez mény – te hát ebben a vonatkozásban sem vet fel al kot -
má nyos sá gi aggályt. 

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: a
tá ma dott ren del ke zé sek nem sér tik az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sét, s ezért az Ör. te kin te té ben be nyúj tott in dít -
ványt a ren del ke zõ rész el sõ pont já ban foglaltak szerint el -
uta sí tot ta.

Meg jegy zi ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság, hogy az
ön kor mány zat nak – bár er re vo nat ko zó al kot má nyos kö te le -
zett sé ge nincs – le he tõ sé ge van ar ra, hogy a tör vé nyi elõ írá -
sok, kor lá tok (pl. Hatv. 7. § e) pont) fi gye lem be vé te lé vel a
Hatv. 52. § 35. pont já ban fel so rolt köz szol gál ta tó kon kí vül
más köz szol gál ta tó kat is adó men tes ség ben ré sze sít sen, vagy 
az adott te rü let (je len eset ben: köz te me tõ) funk ci ó já hoz kap -
cso ló dó adó men tes sé get (adó ked vez ményt) ad jon.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Hatv. 52. § 35. pont ja al kot -
mány el le nes sé gét ál lí tó in dít vánnyal kap cso lat ban a kö -
vet ke zõ ket állapította meg. 

Az el já rás fo lya mán az Or szág gyû lés 2010. no vem ber
16-i ülés nap ján el fo gad ta a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról szó ló 1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló
2010. évi CXIX. tör vényt, mely 2010. no vem ber 20-i ha -
tállyal mó do sí tot ta az Al kot mány nak az Al kot mány bí ró -
ság ha tás kö ré rõl szó ló rendelkezéseit. A módosított Al kot -
mány sze rint: 

„32/A. § (1) Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ban
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel fe lül vizs gál ja a jog sza -
bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel ha -
tás kö ré be utalt feladatokat.

(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kapcsolódó 69. § szerinti jogok sérelmét jelöli
meg, és nem tartalmaz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a 
vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó -
ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti meg, 
ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do -
lat, lel ki is me ret és vallás szabadságát, vagy a magyar ál -
lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § szerinti jogokat sér ti.” 

Ez zel össz hang ban ke rült el fo ga dás ra az Al kot mány bí -
ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény mó do sí tá sá ról
szó ló 2010. évi CXX. tör vény is, mely nek 3. §-a ki fe je zet -



ten ki mond ja, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ el -
já rá sok ban is al kal maz ni kell. 2010. no vem ber 20-át kö ve -
tõ en te hát az Al kot mány bí ró ság nak min den eset ben meg
kell vizs gál nia, hogy az adott ügy el bí rá lá sá ra az Al kot -
mány mó do sí tott 32/A. §-a alapján kiterjed-e a ha tás kö re. 

A je len ügy ben érin tett Hatv. – mint a he lyi adók köz -
pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vény – egy ér tel mû en az Al kot -
mány mó do sí tott, fent idé zett 32/A. § (2) be kez dé se ál tal
meg je lölt kör be tar to zik. Az in dít vá nyo zó ki zá ró lag az Al -
kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé nek a sé rel mé re – hát rá nyos 
meg kü lön böz te tés re – hi vat ko zott, ez vi szont nem tar to zik 
azon ren del ke zé sek kö ré be, ame lyek az Al kot mány
32/A. § (1) be kez dé se sze rint az Al kot mány bí ró ság kor lá -
to zott fe lül vizs gá la ti ha tás kö rét meg ala poz zák. Meg jegy -
zen dõ: Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/A. § (1)
be kez dé sé re ala pí tott in dít vány ese té ben is el jár hat, ha e
pa rag ra fus sé rel me egy ben az Al kot mány 54. § (1) be kez -
dé sé be fog lalt egyen lõ em be ri mél tó ság alap jo gá nak sé rel -
mét is meg va ló sít ja. Je len ügy ben ugyan ak kor – mi vel az
in dít vá nyo zó a BTI Zrt. hát rá nyos meg kü lön böz te té sé re
hi vat ko zott – az em be ri mél tó ság eset le ges sé rel me nem
me rül het fel, ugyan is (amint az je len ha tá ro zat in do ko lá sá -
nak III/1.3. pont já ban már meg em lí tés re ke rült) az em be ri
mél tó ság ki zá ró lag ter mé sze tes sze mé lyek kel össze füg -
gés ben ér tel mez he tõ fo ga lom [96/2008. (VII. 3.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2008, 816, 824.]. Az Al kot mány bí ró ság ezért
a Hatv.-t érin tõ en ha tás kö ré nek hi á nyát ál la pí tot ta meg,
en nek meg fe le lõ en pe dig – az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször
mó do sí tott és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.)
Tü. határozat (ABK 2009. január, 3.) 29. § b) pontja alap -
ján – a kérelmet a rendelkezõ részben foglaltak sze rint
vissza uta sí totta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la al kot mány bí ró
pár hu za mos in do ko lá sa

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel egyet ér tek, azon ban az
in do ko lás II. ré szé nek 1.3. pont já ban fog lal ta kat nem tu -
dom el fo gad ni. 

Ez a pont az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt diszk ri mi ná ció ti la lom nak az Al kot mány bí ró ság el sõ
kor sza ká ban vég hez vitt óri á si mér té kû ki bõ ví té sét ve szi
ala pul, mely nem fo gad ha tó el. A 70/A. § (1) be kez dé se
ugyan is a jog al ko tó ál tal tett kü lönb ség te vé sek fö löt ti al -
kot mány bí ró sá gi el len õr zést az ál lam pol gá ri és em be ri jo -
gok vo nat ko zá sá ban tet te le he tõ vé, és a jog rend szer töb bi
ré szé ben a de mok ra ti kus tör vény ho zás sza bad sá gát a kü -
lönb sé gek té te lé re a jog ala nyok és jo gi tár gyak vo nat ko zá -
sá ban ter mé szet sze rû leg el is mer te, hisz a jog al ko tás nem
más, mint ál lan dó kü lönb ség te vé sek so ka sá ga a sza bá lyo -
zá sok kap csán a tár sa da lom egyes kér dé se i nek meg ol dá sá -
ra. Az Al kot mány bí ró ság azon ban az el sõ dön té se i nek
egyi ké ben, a 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat ban egy olyan
utat kez dett be jár ni, mely a 70/A. §-ban le fek te tett kor lá to -
kat fo ko za to san el tá vo lí tot ta, és fok ról-fok ra ar ra az ál lás -
pont ra he lyez ke dett, hogy e §-t össze kap csol va az 54. §
(1) be kez dés ben fog lalt em be ri mél tó ság sért he tet len sé gé -
vel, a tel jes jog rend szer re ki ter jesz ti a kü lönb ség te vé sek
el len õr zé sét – túl az em be ri és ál lam pol gá ri jo go kon is. Ez -
zel a tá gí tás sal az Al kot mány fel ha tal ma zá sa nél kül a tör -
vény ho zás fe let ti el len õr zé sét a leg na gyobb mó don ki ter -
jesz tet te, hisz míg ed dig csak a jog rend szer nek egy kis tö -
re dé két tud ta a kü lönb ség te vé sek szem pont já ból vizs gál -
ni, mos tan tól fog va a tel jes jog rend szer fe let ti el len õr zést
ma gá nak vin di kál ta a kü lönb ség te vé sek meg en ge dett sé ge
vo nat ko zá sá ban. Ez az ön ké nyes jog ki ter jesz tés a leg na -
gyobb mér ték ben sér tet te a demokratikus törvényhozás
döntési szabadságát, de ez késõbb azzal is súlyosbodott,
hogy az emberi és állampolgári jogokon túli különbségek
ellenõrzésére az alkotmánybírák testülete fokozatosan egy 
olyan absztrakt mércét állított fel, mely lényégében üres
formulákra alapozta az Alkotmánybíróság ellenõrzését. 

A tel jes jog rend szer re ki ter jesz tés igé nyét elõ ször tisz -
tán – mind a ren del ke zõ rész ben mind az in do ko lás ban –
a 61/1992 (XI. 20.) AB ha tá ro zat ban mond ta ki a tes tü let
ak ko ri több sé ge az em be ri mél tó ság jo gá ra tá masz kod va:
„Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Al kot -
mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott ti la lom
– amennyi ben a kü lönb ség té tel sér ti az em be ri mél tó ság -
hoz va ló jo got – ki ter jed az egész jog rend szer re” (ren del -
ke zõ rész). Az in do ko lás ban így pon to sít ja ezt: „Az Al kot -
mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ti la lom nem csak az 
em be ri, il let ve az alap ve tõ ál lam pol gá ri jo gok ra irány adó,
ha nem e ti la lom – amennyi ben a kü lönb ség té tel sér ti az
em be ri mél tó ság hoz va ló jo got – ki ter jed az egész jog rend -
szer re, ideértve azokat a jogokat is, amelyek nem tartoznak 
az emberi jogok, illetõleg az alapvetõ állampolgári jogok
közé”. 

Ek kor és ez után még jó ide ig eset rõl-eset re dön töt te el,
hogy el fo gad ha tó-e az em be ri és ál lam pol gá ri jo go kon tú li
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te rü le te ken az egyes jog sza bá lyi meg kü lön böz te tés, vagy
ez zel szem ben már al kot mány el le nes nek mi nõ sít he tõ az.
Ezek ben az egyes ese tek ben az al kot mány bí rói elem zé sek
jó részt a meg kü lön böz te té sek éssze rû sé ge, vagy ez zel
szem ben ön ké nyes jel le ge meg íté lé sé re vo nat koz tak, és ez
min dig at tól füg gõ en ítél he tõ meg, hogy pl. egy gaz da sá gi
tár gyú tör vé nyi ren del ke zés nél a meg íté lõ al kot mány bí rói
több ség in kább pi ac pár ti, vagy ez zel szem ben in kább szo -
ci á lis szem pon to kat pri vi le gi zál. Az éssze rû in dok vagy
ez zel szem ben az ön ké nyes nek mi nõ sí tés ugyan is min dig
csak jo gon tú li szem pon tok alap ján le het sé ges, és eb ben
ál ta lá nos nor ma tív tám pont és dön té si alap nem ad ha tó
meg. Az Al kot mány bí ró ság ál ta li kom pe ten cia-ki ter jesz -
tés így csak azt hoz hat ta ma gá val, hogy a tör vény ho zói
több ség jo gon tú li szem pont jai he lyé re a né hány fõs al kot -
mány bí rói tes tü let jo gon tú li szem pont jai ke rül het tek, és
ezért az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dés ben meg fo gal ma -
zott kor lá ton túl lé pés különösen súlyosan jön számításba.
A sokmilliós állampolgári kör megválasztásával legitimált 
törvényhozói többség szabad mérlegelése helyére egy né -
hány fõs testület szabad mérlegelése került! 

Ez a prob lé ma vé gül a 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat -
ban ér te el a csúcs pont ját, mi vel ek kor e ha tá ro zat ban rög -
zí tés re ke rült, hogy az em be ri és ál lam pol gá ri jo go kon tú li
ré sze ken ak kor al kot mány el le nes egy kü lönb ség té tel, ha
az ön ké nyes nek és éssze rû in dok nél kü li nek mi nõ sít he tõ:
„Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán ez utób bi
kör ben ak kor ítél te al kot mány el le nes nek a jog ala nyok kö -
zöt ti meg kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó ön ké nye sen,
éssze rû in dok nél kül tett kü lönb sé get az azo nos sza bá lyo -
zá si kör alá vont jog ala nyok kö zött” (ABH 1999, 130.).
Eb ben az abszt rakt ság ban már – el sza kít va az ese ti leg ko -
ráb ban még fel is mer he tõ éssze rû sé get elem zõ ér ve lé sek tõl 
– min den nor ma tív tám pon tot nél kü lö zõ üres for mu la vált
az al kot mány bí ró sá gi dön té se ket irá nyí tó szem pont já vá,
ám et tõl kezd ve ez a for mu la vált be vet té az AB dön té si
gya kor la tá ban – lásd pl. 261/B/1997. AB határozatot
(ABH 1999, 694.), vagy a 792/B/1997. AB határozatot
(ABH 1999, 755.), vagy az 1054/B/1998. AB határozatot
(ABH 1999, 703.) stb. 

Úgy vé lem te hát, hogy sza kí ta ni kell a diszk ri mi ná ció
ti lal má nak az zal az ön ké nyes ki ter jesz té sé vel, me lyet az
Al kot mány bí ró ság kez de ti éve i ben az ak ko ri al kot mány -
bí rói több ség haj tott vég re, és hû en a 70/A. § (1) be kez dés -
ben rög zí tett kor lá tok hoz az ál lam pol gá ri és em be ri jo gok -
ra kell ezt al kal maz ni. Csak ki te kin tés kép pen kell meg je -
gyez ni, hogy a 2012. ja nu ár 1.-tõl ha tály ba lé põ új Al kot -
mány, az Alap tör vény XV. cik ké nek (2) be kez dé se tar ta -
mi lag ugyan úgy ál la pít ja meg a diszk ri mi ná ció ti lal má nak
a kor lá ta it, mint a je len leg ha tá lyos Al kot mány 54. §
(1) bekezdése, csak emberi és állampolgári jogok helyett
az „alapvetõ jogok” kifejezést használja.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Po kol Bé la s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró
kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több ség ál tal el fo ga dott ha tá ro zat
ren del ke zõ ré szé vel és in do ko lá sá val sem. A Pest szent lõ -
rinc-Pest szen tim re ön kor mány za tá nak vizs gált ren de le te
sze rin tem el len té tes a he lyi adók ról szó ló 1990. évi C. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hatv.) 3. § (2) be kez dé sé vel, ezért
meg kel lett vol na sem mi sí te ni. Ez egy ben (má sod fo kú) al -
kot mány el le nes sé get is je lent, hi szen az Al kot mány
44/A. § (2) be kez dé se sze rint az ön kor mány zat ren de le te
nem le het tör vénnyel ellentétes. A ren de let al kot mány el le -
nes sé ge így törvényellenességébõl következik.

Ér ve im egy részt a Hatv, más részt ezt meg erõ sí ten dõ a
he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ötv.) Bu da pest ön kor mány za tá ról szó ló
ren del ke zé sei ér tel me zé sén ala pul nak. A Hatv. 3. § (2) be -
kez dé sé bõl ki in du ló ér ve lés alap ján a Bu da pes ti Te met ke -
zé si In té zet Zrt. (a to váb bi ak ban: BTI Zrt.) adó men tes ség -
re jo go sult. Az Ötv.-bõl le ve ze tett ér ve lés alap ján az
önkormányzati közfeladatot ellátó közszolgáltató BTI Zrt. 
nem adóalany.

1. A Hatv. 3. § (2) be kez dé se sze rint a köz szol gál ta tó
szer ve ze tek va la mennyi he lyi adó meg fi ze té se alól men te -
sül nek. A Hatv. VII. fe je ze te Ér tel me zõ ren del ke zé sek cím 
alatt az 52. § 35. pont ban fel so rol ja a tör vény (Hatv.) al kal -
ma zá sá ban köz szol gál ta tó szer ve zet nek mi nõ sü lõ jo gi
sze mé lye ket. E jog sza bály hely a BTI Zrt.-t nem so rol ja fel
a tör vény al kal ma zá sá ban köz szol gál ta tók nak te kin ten dõ
szer ve ze tek kö zött. Nem ér tek egyet a ha tá ro zat in do ko lá -
sá nak azon ré szé vel, amely ér tel mé ben a Hatv. ér tel me zõ
ren del ke zé sé ben fel so rolt jo gi sze mé lye ken kí vül más
– konk ré tan a BTI Zrt. – nem te kint he tõ köz szol gál ta tó
szer ve zet nek. A ha tá ro zat in do ko lá sa ak kor len ne meg fe -
le lõ, ha a Hatv. ér tel me zõ ren del ke zé se ta xa tív fel so ro lást
tar tal maz na a köz szol gál ta tó szer ve ze tek te kin te té ben.
A Hatv. ér tel me zõ ren del ke zé se i nek 52. §-a tar tal maz za az 
„e tör vény al kal ma zá sá ban” ki té telt, amely bõl kö vet ke zik, 
hogy más jog sza bály is meg ne vez het az e fo gal mi kör be
tar to zó szol gál ta tást. En nek meg fe le lõ en a más jog sza bály
ál tal köz szol gál ta tó szer ve zet nek mi nõ sí tett szer ve zet is
jo go sult a Hatv. 3. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adó -
men tes ség re. Ma ga a ha tá ro zat is meg fo gal maz za, hogy
„az ön kor mány zat nak (…) le he tõ sé ge van ar ra, hogy a tör -
vé nyi elõ írá sok, kor lá tok fi gye lem be vé te lé vel a Hatv.-ben
fel so rolt köz szol gál ta tó kon kí vül más köz szol gál ta tó kat is
adó men tes ség ben ré sze sít sen, vagy az adott te rü let (je len
eset ben: köz te me tõ) funk ci ó já hoz kap cso ló dó adó men tes -
sé get (adó ked vez ményt) ad jon”. Sze rin tem ez nem le he tõ -
ség, ha nem adott eset ben kö te le zõ; il let ve a ren de let el le -
né re a Hatv. 3. § (2) be kez dé se alap ján min den köz szol gál -
ta tó szer ve zet jo go sult az adó men tes ség re. Ezen fe lül az
ön kor mány zat a Hatv. sze rint to váb bi men tes sé ge ket is
meg ál la pít hat.

A köz te me tõk fenn tar tá sa és üze mel te té se mind a he lyi
ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény 8. §
(1) be kez dé se (he lyi ön kor mány za tok kö te le zõ fel ada tai),



mind pe dig a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló 1999. évi 
XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban Ttv.) 3. § b) pont ja (ke gye -
le ti köz szol gál ta tás fo gal ma) alap ján köz szol gál ta tás nak
mi nõ sül, amely nek el lá tá sá ra a fõ vá ros ban az 58/2000.
(X. 26.) Fõv. Kgy. ren de let 1. § h) pont ja ér tel mé ben a Bu -
da pes ti Te met ke zé si In té zet Zrt. (a to váb bi ak ban: BTI
Zrt.) kö te les. 

E pon ton te hát vizs gál ha tó a Hatv. 3. § (2) be kez dé sé -
nek és ér tel me zõ ren del ke zé se i nek (52. § 35. pont ja) vi -
szo nya. A Hatv. ér tel me zõ ren del ke zé se i nek 35. pont já ban 
fel so rolt jo gi sze mé lyek ex le ge köz szol gál ta tó szer ve zet -
nek mi nõ sül nek, de nem ki zárt a Hatv. 3. § (2) be kez dé se
alap ján – amely ál ta lá ban em lí ti a köz szol gál ta tó szer ve ze -
te ket –, hogy más jog sza bály alap ján meg ha tá ro zott köz -
szol gál ta tá si szer ve zet is adó men tes sé get él vez zen. Az ér -
tel me zõ ren del ke zé sek meg fo gal ma zá sa el sõd le ge sen a
jog al ko tó fel ada ta, de nem kö te le zett sé ge. En nek hi á nyá -
ban ál ta lá ban a jog al kal ma zó nak kell pon to sí ta nia a nor -
ma szö veg tar tal mát. Az Al kot mány bí ró ság 41/2008.
(IV. 17.) AB ha tá ro za ta alap ján „nem ve zet a nor ma vi lá -
gos ság sé rel mé re az, ha a jog al ko tó az ér tel me zõ ren del ke -
zé sek kö zött nem ha tá roz za meg va la mennyi, az adott jog -
sza bály ban elõ for du ló ki fe je zés je len tés tar tal mát” [ABH
2008, 405, 411.]. 

A Hatv. he lye sebb ér tel me zé se sze rint a köz szol gál ta tó
szer ve ze tek fel so ro lá sa az ér tel me zõ ren del ke zé sek kö zött
(52. § 35. pont) nem ki zá ró la gos (nem ta xa tív). Csak
annyit je lent, hogy az ott fel so rolt szer ve ze tek min den kép -
pen köz szol gál ta tó szer ve zet nek te kin ten dõk a tör vény al -
kal ma zá si kö ré ben, de nem zár ja – nem is zár hat ja – ki,
hogy más tör vé nyek sze rint köz szol gál ta tó szer ve zet nek
mi nõ sü lõ szer ve ze tek ne le het né nek a Hatv. 3. § (2) be kez -
dé se sze rint ala nyi adó men te sek. Ilyen más tör vény a Ttv.
3. § b) pont ja, amely sze rint a köz te me tõk fenn tar tá sa és
üze mel te té se köz szol gál ta tás nak mi nõ sül, te hát köz szol -
gál ta tó szer ve zet nek te kint he tõ a te me tõ üze mel te tõ je. 

A tör vé nyek kö zött nem lé vén hi e rar chia, a Hatv. mel -
lett más tör vény is meg ha tá roz hat köz szol gál ta tó szer ve -
zet nek te kin ten dõ szer ve ze tet.

2. Az ed dig mon dot ta kat erõ sí ti az Ötv. a fõ vá ros és ke -
rü le ti ön kor mány za tok vi szo nyá ról szó ló ren del ke zé se i -
nek ér tel me zé se is. Eb ben az Al kot mány bí ró ság nak a fõ -
vá ros és a ke rü le tek vi szo nyát elem zõ ha tá ro za ta i ra is tá -
masz kod ha tunk.

A ha tá ro zat he lye sen em lí ti, hogy a köz te me tõk fenn tar -
tá sa – mint az Ötv. sze rint kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat
el lá tá sa – a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Ön kor mány zat fel ada ta, 
te lek- és épít mény adó meg ál la pí tá sá nak a jo gá val vi szont
a ke rü le tek ren del kez nek. 

Az Al kot mány 42. §-a alap ján a köz ség, a vá ros, a fõ vá -
ros és ke rü le tei, va la mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö -
zös sé gét meg il le ti a he lyi ön kor mány zás hoz va ló jog. 

Az Al kot mány bí ró ság 56/1996. (XII. 12.) AB ha tá ro -
zat ban (a to váb bi ak ban ABh.) el vi él lel ál la pí tot ta meg az
aláb bi a kat: „az Al kot mány a he lyi ön kor mány za tok ra vo -
nat ko zó an azo kat, a min den ön kor mány zat ra irány adó,
alap ve tõ ga ran ci á lis sza bá lyo kat tar tal maz za, ame lyek a
he lyi ön kor mány za tok au to nó mi á já nak al kot má nyos vé -

del mét hi va tot tak biz to sí ta ni. Nem sza bá lyoz za a he lyi ön -
kor mány za tok tí pu sa it, a he lyi ön kor mány za tok egyes tí -
pu sa i nak jog ál lá sát, így nem tar tal maz ren del ke zé se ket ar -
ra néz ve sem, hogy a he lyi ön kor mány zás kö ré be tar to zó
fel ada tok, ha tás kö rök mi ként osz la nak meg a te le pü lé si
ön kor mány za tok és a me gyei ön kor mány za tok kö zött, a
fõ vá ros ban a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor -
mány za tok között.”

A he lyi ön kor mány za tok jog ál lá sát, a he lyi ön kor mány -
za tok tí pu sa it és a he lyi ön kor mány zás kö ré be tar to zó fel -
ada tok és ha tás kö rök meg osz tá sát a he lyi ön kor mány za tok 
egyes tí pu sai kö zött az Al kot mány 44/C. §-a alap ján meg -
al ko tott Ötv. sza bá lyoz za. A fõ vá ros ön kor mány za ti rend -
sze rét a fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány za tok jog ál lá sát,
fel adat- és ha tás kö rét az Ötv. VII. fe je ze te ha tá roz za meg.

Az ABh. meg ál la pít ja, hogy „a fel adat- és ha tás kö rök -
nek a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za -
tok kö zöt ti meg osz tá sa alap ve tõ en el tér a te le pü lé si ön kor -
mány za tok és a me gyei ön kor mány za tok kö zöt ti fel adat-
és ha tás kör meg osz tás tól, eb bõl kö vet ke zõ en a fõ vá ro si és
ke rü le ti ön kor mány za tok jog ál lá sa is kü lön bö zik más he -
lyi ön kor mány za tok jog ál lá sá tól. Ez a jog ál lás be li kü lönb -
ség té tel a fõ vá ros nak az or szág ban be töl tött kü lön le ges
hely ze té bõl, va la mint ab ból a tény bõl kö vet ke zik, hogy a
fõ vá ros egé sze al kot egy ter mé sze tes föld raj zi egy sé get,
egy te le pü lést. A fõ vá ros nak ez a sa já tos hely ze te tük rö zõ -
dik az Al kot mány 42. §-ában is, ami kor a he lyi ön kor -
mány zás hoz va ló jog meg ha tá ro zá sa so rán a te le pü lé sek
kö zött és egy egy ség hez tar to zó ként em lí ti a fõ vá rost és
ke rü le te it. A fõ vá ros egy te le pü lés, ame lyen be lül – a te le -
pü lés nagy sá gá ra, funk ci ó i ra te kin tet tel – több ön kor -
mány zat, két szin tû ön kor mány za ti rend szer mû kö dik,
amely re a te le pü lé si és me gyei ön kor mány za tok kö zöt ti
fel adat- és ha tás kör meg osz tás el ve it ana lóg mó don al kal -
maz ni nem le het. Van nak ugyan is olyan te le pü lé si ön kor -
mány za ti fel adat- és ha tás kö rök, ame lyek ami att, mert a
fõ vá ros egé szét, il le tõ leg több ke rü le tet érin te nek, nem
utal ha tók a ke rü le ti ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö ré -
be, ezért a tör vény a más te le pü lé sek ese tén a te le pü lé si ön -
kor mány za tot meg il le tõ fel adat- és ha tás kö rö ket is meg
kell, hogy ossza a fõ vá ros és a ke rü le tek önkormányzatai
között”. 

Az Ötv. 62 § (2) be kez dé se alap ján mind a fõ vá ro si,
mind a ke rü le ti ön kor mány za tok te le pü lé si ön kor mány zat -
nak mi nõ sül nek, ezért egy fõ vá ro si ke rü let te rü le tén a fõ -
vá ro si ön kor mány zat ál tal el lá tott kö te le zõ ön kor mány za ti 
fel adat – füg get le nül jo gi for má já tól – nem mi nõ sít he tõ
más nak, mint ön kor mány za ti (köz)fel adat nak. Mind ezek
alap ján a te me tõ üze mel te té sét el lá tó köz szol gál ta tó szer -
ve zet (tár sa sá gi for má já tól füg get le nül) a Hatv. 3. § (1) be -
kez dé se alap ján nem mi nõ sül adó alany nak, így nem kö te -
lez he tõ adó fi ze tés re. A Hatv. 3. § (2) be kez dé se sze rint
ugyan is az ál la mi és ön kor mány za ti fel ada tot el lá tó szer -
ve ze tek ele ve nem is le het nek adóalanyok. 

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró
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988/B/2009. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
– dr. Di e nes-Oehm Egon és dr. Po kol Bé la alkotmány -
bírók pár hu za mos in do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság az egyes cí mek és ran gok meg -
szün te té sé rõl szó ló 1947. évi IV. tör vény 3. § (1) és (2) be -
kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló – az Al kot mány 8. § (2) be kez -
dé sé nek és az 54. § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tott –
in dít ványt el uta sít ja. 

2. Az Al kot mány bí ró ság az egyes cí mek és ran gok meg -
szün te té sé rõl szó ló 1947. évi IV. tör vény 3. § (1) és (2) be -
kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló – az Al kot mány 2. § (1) be kez -
dé sé nek sé rel mé re ala pí tott – in dít ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

Az in dít vá nyo zó az egyes cí mek és ran gok meg szün te -
té sé rõl szó ló 1947. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.)
3. § (1) és (2) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál -
la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te utó la gos nor ma kont roll 
in dít vány ke re té ben az Al kot mány bí ró ság tól. 

Az in dít vá nyo zó sze rint a ne me si elõ név (ne me si cím)
hasz ná la tá nak ál ta lá nos ér vé nyû, dif fe ren ci á lat lan tör vé -
nyi til tá sa sér ti a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét [Al kot mány
2. § (1) be kez dés], va la mint az em be ri mél tó ság hoz va ló
jo got [Al kot mány 54. § (1) be kez dés] is. Ez utób bit az zal,
hogy az alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát – az Al kot mány
8. § (2) be kez dé sé vel el len té te sen – kor lá toz za.

In do ko lá sá ban az in dít vá nyo zó ar ra mu ta tott rá, hogy a
név vi se lés hez va ló jog, mint az em be ri mél tó ság ból [Al -
kot mány 54. § (1) be kez dés] le ve ze tett jog el ide ge nít he tet -
len, il let ve – a név vá lasz tás és a név vál toz ta tás jo gá val el -
len tét ben – az ál lam ál tal nem kor lá toz ha tó. Utalt ar ra,
hogy a név hasz ná lat a hi va ta los tár sa dal mi vi szo nyo kon
túl az egyén ma gán szfé rá já ba is tar to zik, ezért – a hi va ta -
los vi szo nyok ban va ló til tás sal el len tét ben – a ma gán vi -
szo nyok ban va ló hasz ná lat til tá sa nem al kot má nyos. Ál -
lás pont ja sze rint az ál lam in do ko lat la nul és arány ta la nul
avat ko zik be a sze mé lyek ma gán szfé rá já ba az zal, hogy ál -
ta lá nos név hasz ná la ti ti lal mat ír elõ, ezért az Al kot mány
8. §-át is sér ti. Utalt ar ra, hogy a sé rel me zett sza bá lyo zás
meg al ko tá sá hoz már a ke let ke zé se ide jén sem fû zõ dött el -
fo gad ha tó „ál la mi és tár sa dal mi ér dek”, „sza bá lyo zá si
szük sé ges ség, jo gi kény sze rû ség”. Vé gül elõ ad ta, hogy a
tör té nel mi, csa lá di „(ön)azo nos sá gi igé nyek bi zo nyos kö -

rû el fo ga dá sa sen ki nek a jo ga it nem sér te né”. Mind ezek re
te kin tet tel az in dít vá nyo zó a ne me si cí mek ma gán hasz ná -
la ti al kal ma zá sá nak ti lal má ra vo nat ko zó jog sza bá lyi
rendelkezés megsemmisítését kérte.

Az in dít vá nyo zó a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek sé -
rel mé re tett ugyan uta lást [az in dít vány ban meg je löl te az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét], ar ra vo nat ko zó an azon -
ban ér de mi in do ko lást nem ter jesz tett elõ.

Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te a köz igaz ga tá si és
igaz ság ügyi mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vánnyal érin tett ren del ke -
zé sei:

„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti kus
jog ál lam.”

„8. § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„54. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett jo ga van az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz,
ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni.”

2. A Tv.-nek az in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:
„3. § (1) A je len tör vény 1. §-ában em lí tett rang jel zõ cí -

mek, va la mint a vi téz cím hasz ná la ta ti los.
(2) Ne me si elõ név nek, ne me si cí mer nek és jel vény nek,

vagy a ne me si nem zet sé gi szár ma zás ra uta ló ki fe je zés nek
(de ge ne re...) hasz ná la ta ti los.”

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt ész lel te, hogy
az 1161/B/2008. AB ha tá ro zat ban (ABH 2009, 2399.; a to -
váb bi ak ban: Abh.) már vizs gál ta a tá ma dott jog sza bá lyi
ren del ke zést, ezért elõ ször azt kel lett el dön te nie, hogy az
in dít vány nem irá nyul-e „ítélt do log ra”. 

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü ha tá ro zat (a to váb -
bi ak ban: Ügy rend, ABK 2009. ja nu ár, 3.) 31. § c) pont ja
ér tel mé ben „ítélt do log” cí mén az el já rás meg szün te té sé -
nek van he lye, ha az in dít vány az Al kot mány bí ró ság ál tal
ér dem ben már el bí rált jog sza bállyal azo nos jog sza bály
(jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül vizs gá la tá ra irá nyul és az
in dít vá nyo zó az Al kot mány nak ugyan ar ra a §-ára, il le tõ -
leg al kot má nyos el vé re (ér té ké re) – ezen be lül – azo nos al -
kot má nyos össze füg gés re hi vat koz va ké ri az al kot mány -
sér tés meg ál la pí tá sát.



Az Abh. tár gyát ké pe zõ ko ráb bi in dít vány ugyan az Al -
kot mány 8. §-a és az 54. §-a szem pont já ból vizs gál ta a je -
len ügy ben is tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zést, azon ban
az Abh. eb ben a te kin tet ben az in dít vá nyo kat – mi vel azok
in do ko lást nem tar tal maz tak – ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta. Te kin tet tel ar ra, hogy az Abh. az al kot má -
nyos sá gi kér dést ér dem ben nem dön töt te el, ezért „ítélt do -
log” nem ál la pít ha tó meg, így az Al kot mány bí ró ság a vizs -
gá la tot az aláb bi ak sze rint foly tat ta le.

2. Az in dít vá nyo zó azt sé rel mez te, hogy a ha tá lyos jo gi
sza bá lyo zás az em be ri mél tó ság ból le ve ze tett név jo got
sér ti.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság az em be ri mél tó ság hoz va ló
jog kö ze leb bi tar tal má ról a 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro -
zat ban ki mond ta, hogy „az em be ri mél tó ság hoz va ló jog
azt je len ti, hogy van az egyén au to nó mi á já nak, ön ren del -
ke zé sé nek egy olyan, min den ki más ren del ke zé se alól ki -
vont mag ja, amely nél fog va az em ber alany ma rad, s nem
vál hat esz köz zé vagy tárggyá. A mél tó ság hoz va ló jog nak
ez a fel fo gá sa kü lön böz te ti meg az em bert a jo gi sze mé -
lyek tõl, ame lyek tel je sen sza bá lyo zás alá von ha tók, nincs
érint he tet len lé nye gük. A mél tó ság az em be ri élet tel ele ve
együtt já ró mi nõ ség, amely oszt ha tat lan és kor lá toz ha tat -
lan” (ABH 1991, 297, 308–309.).

Ké sõbb az 58/2001. (XII. 7.) AB ha tá ro zat ban (a to váb -
bi ak ban: Abh2.) az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy
„min den em ber nek el ide ge nít he tet len jo ga van az (ön)azo -
nos sá gát ki fe je zõ sa ját név hez és an nak vi se lé sé hez, ez a
jog az ál lam ál tal nem kor lá toz ha tó. A név jog az Al kot -
mány 54. § (1) be kez dé sé ben fog lalt em be ri mél tó ság ból
le ve zet he tõ alap ve tõ jog, mely nek egyes ele mei – így kü -
lö nö sen a név vá lasz tás, a név vál toz ta tás, a név mó do sí tás – 
a jog al ko tó ál tal al kot má nyo san kor lá toz ha tók” (ABH
2001, 527, 542.).

Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé sé ben az „ál ta lá nos
sze mé lyi sé gi jog »anya jog«, az az olyan szub szi di á ri us
alap jog, ame lyet mind az Al kot mány bí ró ság, mind a bí ró -
sá gok min den eset ben fel hív hat nak az egyén au to nó mi á já -
nak vé del mé re, ha az adott tény ál lás ra a konk rét, ne ve sí tett 
alap jo gok egyi ke sem al kal maz ha tó” [8/1990. (IV. 23.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 42, 44, 45.]. A Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Ptk.) he lye zi tör vé nyi ol ta lom alá az em be ri sze mé lyi sé get
a ma ga tel jes sé gé ben egy ge ne rál kla u zu la ke re té ben (Ptk.
75. §). 

En nek ré sze ként a név vi se lés hez va ló jog mint ala nyi
jog ál ta lá nos sza bá lya it a Ptk. [77. § (1)–(4) be kez dé sek]
tar tal maz za, spe ci á lis sza bá lyai pe dig kü lön tör vé nyek ben
[a szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény, a ta lál -
má nyok sza ba dal mi ol tal má ról szó ló 1995. évi XXXI II.
tör vény, a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szó ló
1952. évi IV. tör vény, az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té -
si el já rás ról és a név vi se lés rõl szó ló 1982. évi 17. tör vény -
ere jû ren de let] és más al kot má nyos jog sza bá lyok ban ta lál -
ha tók.

A név jog szer te ága zó jog anya gá hoz mér ten az
Abh2.-ben az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy „mind -
össze a név jog el sõ tar to má nyá hoz tar to zó sa ját név hez va -
ló jog él vez olyan ab szo lút al kot má nyos sá gi vé del met,
amely nél a kor lá toz ha tó ság kér dé se fel sem me rül het. Eb -
ben az eset ben ugyan is olyan alap jog ról van szó, amely nél
a ki zá ró la gos sá got, a min den ki más tól va ló meg kü lön böz -
te tés esé lyét kell biz to sí ta ni. (…) Min den em ber nek kell,
hogy le gyen sa ját ne ve és ez a név nem he lyet te sít he tõ sem
szám mal, sem kód dal, sem egyéb szim bó lum mal. (…) A
sa ját név hez va ló jog te hát az ön azo nos ság hoz va ló jog
alap ve tõ ele me, így olyan alap ve tõ jog, amely a szü le tés sel 
ke let ke zik, az ál lam ál tal el von ha tat lan és – lé nye ges tar -
tal mát te kint ve – kor lá toz ha tat lan. Ugyan ilyen meg íté lést
és vé del met kap hat a sa ját név vi se lé sé hez va ló jog is,
amely a sa ját név hez va ló jog nak ki fe lé, má sok fe lé va ló
meg je le ní té se. Tar tal mát te kint ve azt fe je zi ki, hogy a
meg lé võ – ál lam ál tal re giszt rált – ne ve sen ki tõl sem ve he -
tõ el, s az ál lam az érin tett be le egye zé se nél kül a ne vet nem 
is vál toz tat hat ja meg. Va gyis a sa ját név vi se lé sé nek a jo ga 
is kor lá toz ha tat lan alap ve tõ jog” (ABH 2001, 527, 542.).

2.2. A je len in dít vány ban fog lalt al kot má nyos sá gi prob -
lé ma kap csán az Al kot mány bí ró ság nak azt kel lett el dön te -
nie, hogy a „név jog” al kot má nyos alap jo gi tar tal má ba mi
tar to zik be le, to váb bá, hogy ezt a tar tal mat sér ti-e a tá ma -
dott tör vé nyi ren del ke zés.

Az Abh2.-ben az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz ta: azt a 
kér dést, „mi mi nõ sül név nek, és hogy a sa ját név hez va ló
jo got a sze mély mi lyen tár gyi kör ben gya ko rol hat ja, a köz -
fel fo gás, a nyelv tu do mány és a tár sa dal mi-tör té ne ti ha gyo -
má nyok alap ján az ál lam jo go sult meg ha tá roz ni. A név vá -
lasz tás te kin te té ben ezért az ál lam na gyobb ön ál ló sá got él -
vez, itt fel ál lít hat kor lá to kat s ezek a kor lá tok és kor lá to zá -
sok ép pen ab ból fa kad nak, hogy a név vá lasz tás is tra dí -
ció-kö tött, s ez, il le tõ leg má sok jo ga i nak vé del me és ér vé -
nye sít he tõ sé ge is kény sze rít he ti az ál la mot a be avat ko zás -
ra” (ABH 2001, 527, 543.).

Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl szó ló 1982. évi 17. tör vény ere jû ren de let
(a to váb bi ak ban: Avtvr.) 27. § (1) be kez dé se sze rint ha tó -
sá gi el já rás ban, iga zo lás ban, iga zol vány ban, nyil ván tar -
tás ban a ma gyar ál lam pol gár a szü le té si, il le tõ leg a há zas -
sá gi anya könyv sze rint õt meg il le tõ szü le té si vagy há zas -
sá gi ne vet viseli.

Az Avtvr. 27/A. § (1)–(3) be kez dé sei ér tel mé ben a szü -
le té si név az a név, amely az érin tet tet a szü le té si anya -
köny vi be jegy zés alap ján meg il le ti. A ma gyar ál lam pol gár 
szü le té si ne ve csa lá di és utó név bõl áll. A csa lá di név egy-
vagy két ta gú, a két ta gú csa lá di név tag ja it kö tõ jel kö ti
össze. Anya köny vez ni egy vagy két utó ne vet le het. Az
Avtvr. 27/B. § (1)–(2) be kez dé sei alap ján a há zas sá gi név
az a név, amely az érin tet tet a há zas sá gi anya köny vi be -
jegy zés alap ján meg il le ti. A há zas sá got kö tõ sze mély a
Csjt.-ben fel so rolt há zas sá gi név vi se lé si for mák kö zül vá -
laszt hat há zas sá gi ne vet, mely csa lá di ne vek bõl kép zett ré -
sze egy vagy leg fel jebb két ta gú lehet.
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Emel lett az Avtvr. 31. § (4) be kez dé se ki fe je zet ten ki -
mond ja, hogy a szü le té si és a há zas sá gi név anya köny ve -
zé se kor, va la mint az anya köny vi ki vo nat ki ál lí tá sa kor a
dok tor meg je lö lés be jegy zé se meg en ge dett ugyan, azon -
ban a Tv. sza bá lya i val el len té tes más ada tok be jegy zé sét
meg kell ta gad ni.

Ezek bõl a té nyek bõl az a kö vet kez te tés von ha tó le,
hogy az ál lam nak – ha a sa ját név vi se lé sé nek al kot má nyos 
alap jo gát biz to sí tot ta – ak kor azon be lül már le he tõ sé ge
van an nak el dön té sé re, hogy mit te kint az egyes sze mé lyek 
ne vé nek, to váb bá, hogy a név meg vá lasz tá sá nak, vi se lé sé -
nek, meg vál toz ta tá sá nak sza bá lya it mi ként ha tá roz za meg. 
A név vi se lés ala nyi jo gá nak tar tal mát, an nak ha tá ra it az al -
kot má nyos jog sza bá lyok ha tá roz zák meg. 

A fent be mu ta tott sza bá lyo zá si kör nye zet ben te hát a Tv. 
ál tal fel so rolt ne me si elõ ne vek, il let ve cí mek ma már a hi -
va ta los név nek nem ré szei. Kü lö nö sen fon tos ez ab ból a
szem pont ból, hogy a Tv.-t meg elõ zõ ko rok ban az elõ név -
hez és cím hez elõ jo gok, több let jo go sít vá nyok kap cso lód -
tak és a tá ma dott tör vény ép pen az eb bõl fa ka dó tár sa dal mi 
egyen lõt len ség nek a meg szün te té sét cé loz ta. (A ne me si
cím ado má nyoz ha tó, örö köl he tõ és vissza von ha tó volt, a
ve le já ró köz jo gi és ma gán jo gi ki vált sá gok kal együtt.
Ugyan ak kor a kor mány ta ná cso si és kor mány fõ ta ná cso si
cí mek ki tün te tés ként adott cí mek vol tak, az az nem a köz -
szol gá la ti jog vi szo nyok hoz ta pad tak, emi att a mai – köz -
szol gá la ti jog vi szony hoz ta pa dó – cí mek kel nem ha son lít -
ha tó ak össze.)

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az em be ri
mél tó ság hoz va ló jog ból le ve ze tett, a sa ját név vi se lé sé hez 
fû zõ dõ al kot má nyos alap jog nak a fent ki fej tett tar tal mát a
tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zés nem sér ti. Emi att az Al -
kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a vo nat ko zás ban el -
uta sí tot ta. Te kin tet tel ar ra, hogy az Al kot mány bí ró ság a
név jog mint alap ve tõ jog lé nye ges tar tal ma sé rel mé nek
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta, ezért az
eh hez kap cso ló dó, az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé re ala -
pí tott in dít ványt is el uta sí tot ta.

2.3. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor a cí mek és ran -
gok hasz ná la ta ti lal má nak ter je del me vo nat ko zá sá ban
szük sé ges nek tart ja fel hív ni a fi gyel met a kö vet ke zõk re:

A tör vény a ne me si ran gok meg szû né sé rõl, il let ve a cí -
mek vi se lé sé re adott en ge dé lyek ha tály vesz té sé rõl ren del -
ke zik, amely – az alább ki fej tés re ke rü lõ ér ve ket is fi gye -
lem be vé ve – el sõ sor ban anya köny vi, ál la mi nyil ván tar tá si 
cél za tú nak te kin ten dõ.

A tör vény in do ko lá sá ból, il let ve a fen ti jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek bõl ki tû nik, hogy a Tv. va ló já ban az egyes cí -
mek és ran gok hi va ta los vi szo nyok ban va ló hasz ná la tá nak 
ti lal má ról ren del ke zik. Ezt tá maszt ja alá az is, hogy a tör -
vény 4. §-a úgy szól: „an nak vég re haj tá sá ról az anya köny -
vi ügye kért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik”. Az sem hagy -
ha tó fi gyel men kí vül, hogy a jog sza bály lex im per fec ta,
az az a jog al ko tó a ti la lom meg sze gé sé hez szank ci ót vagy
más jog kö vet kez ményt nem fûz. Ép pen ezért a ti la lom be -
tar tá sa a ma gán hasz ná lat ban, a ma gán érint ke zés ben nem

kény sze rít he tõ ki. Az ál lam az anya köny vi ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ve ze tõ je ként meg ha tá roz hat ja, hogy az anya -
könyv be mi lyen ada tok ke rül het nek be jegy zés re. A nyil -
ván tar tás ba vett név funk ci ó ja el sõ sor ban az, hogy a sze -
mély a köz érint ke zés ben, te hát hi va ta los kap cso la ta i ban
ezen a né ven je len jen meg. Et tõl el kü lö nü lõ kér dés, hogy a 
sze mély a ma gán szfé rá já ban mi lyen ne vet (pl. be ce ne vet,
ál ne vet, fel vett ne vet stb.) hasz nál vagy má sok õt mi lyen
név vel il le tik (pl. ragadványnév). 

Ezt a fen ti ér tel me zést tá maszt ja alá a tör vény nem zet -
gyû lé si vi tá já ban a tör vény ja vas lat elõ ter jesz tõ jé nek ex po -
zé ja is: „a köz éle ti és ma gán éle ti szé le sebb kö rû hasz ná lat -
ra néz ve pe dig egy kez de mé nye zõ lé pést tesz meg: pél dát
nyújt ar ra, hogy amint a hi va ta li el já rás ban, a köz élet ben
eze ket a ran go kat és cí me ket el tör li, úgy a tár sa da lom a
ma gán élet ben is vi gye to vább ezt a tör vény ho zás kez de -
mé nye zé sé tõl in dít tat va. (…) Meg kell te hát elé ged nünk
az zal, hogy a tör vény ho zás emel je fel sza vát, ik tas sa tör -
vény be és leg alább a hi va ta li hasz ná lat ban ga ran tál ja azt,
hogy ezek a cí mek és ran gok csak ugyan el tö röl tet nek. Ez
nyil ván va ló an in dí tó an hat tár sa dal mi éle tünk re, a ma gán -
érint ke zés re is, te hát va ló szí nû leg olyan szo kás kez dõ dik
meg a ma gyar tár sa da lom ban a de mok rá cia elõ ha la dá sá val 
pár hu za mo san, hogy ezek a ran gok és cí mek a ma gán élet -
ben is kikopnak (…)”. 

A fent ki fej tet tek bõl te hát az a kö vet kez te tés von ha tó le, 
hogy a Tv. nyo mán a ne me si cí mek nek és ran gok nak a pri -
vát szfé rá ban, az az a ma gán érint ke zés ben a mel lõ zé se elv -
árt, de a hasz ná la ta nem ti lal ma zott. A ma gán érint ke zés -
ben tör té nõ név hasz ná lat a pri vát au to nó mia ré sze, az ál -
lam nak el len õr zõ funk ci ó ja eb ben a kör ben nincs, jog vé -
del mi funk ci ó ja pe dig a név jog sé rel mé nek ese te i re kor lá -
to zó dik. Az ál lam pl. nem tilt hat ja meg, hogy az egyén
– akár sze mé lyes ér dek lõ dés bõl – csa lád ja tör té ne tét fel ku -
tas sa és az en nek so rán fel lelt cí met vagy ran got a ma gán -
érint ke zés ben hasz nál ja, azon ban azt hi va ta los név ként
nem is mer he ti el, nem is véd he ti és nem is tart hat ja nyil -
ván. Ezen túl me nõ en – nyil ván tar tás hi á nyá ban – nem is
vizs gál hat ja azt sem, hogy az adott sze mély a ma gán érint -
ke zés ben a cí met vagy ran got jo go san vagy jog ta la nul
hasz nál ja. Ugyan ak kor szük sé ges hang sú lyoz ni, hogy a
ne me si cí mek és ran gok ma gán hasz ná lat ban va ló al kal ma -
zá sá hoz sem köz jo gi, sem ma gán jo gi elõ- vagy több let jo -
gok nem kap cso lód hat nak. A jog al kal ma zó nak a fel ada ta,
hogy eset rõl eset re el dönt se, hol hú zó dik a ma gán hasz ná -
lat ha tá ra, mi lyen hely ze tek ben van szó hi va ta los hasz ná -
lat ról, il le tõ leg hogy egy adott névhasználat jogsértõ-e.

3. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé nek 
a sé rel mét is meg je löl te az in dít vá nyá ban, azon ban az al -
kot mány el le nes ség in do kát nem fej tet te ki.

Az Abtv. 22. § (2) be kez dé se sze rint az Al kot mány bí ró -
ság ha tá ro zott ké re lem alap ján jár el, mely ké re lem ben há -
rom fel té tel nek kell együt te sen fenn áll nia: egy részt a ké re -
lem nek tar tal maz nia kell a sé rel me zett jog sza bá lyi ren del -
ke zést, to váb bá az Al kot mány érin tett sza ka szát, va la mint
azt az in do kot, amely alap ján az in dít vá nyo zó az al kot -



mány sér tést fenn ál ló nak vé li. Az Al kot mány bí ró ság a tar -
tal mi kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ in dít ványt – mi -
vel az ér dem ben nem bí rál ha tó el – vissza uta sít ja
[18/1993. (III. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 161, 171.].
Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy
az in dít vá nyo zó nem je löl te meg, hogy a Tv. tá ma dott ren -
del ke zé sei sze rin te mi lyen ok ból al kot mány el le ne sek. Mi -
vel a fen ti in dít vá nyi elem ér dem ben nem bí rál ha tó el,
ezért azt az Al kot mány bí ró ság – az Ügy rend 29. § d) pontja
alap ján, mint ér de mi vizs gá lat ra al kal mat lant – vissza uta -
sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon al kot mány bí ró 
pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és ki zá ró lag
an nak az in do ko lá sá hoz fû zök ki egé szí tõ meg jegy zést.

1. A ha tá ro zat in do ko lá sá nak 2.2. pont ja hely tál ló an ál -
la pít ja meg, hogy a tárgy ban meg je lölt tör vény ál tal fel so -
rolt ne me si elõ ne vek, il let ve cí mek már a hi va ta los név nek 
nem ré szei, to váb bá azt is, hogy az em be ri mél tó ság hoz
va ló jog ból le ve ze tett, a sa ját név vi se lé sé hez fû zõ dõ al -
kot má nyos alap jog tar tal mát a tá ma dott jog sza bá lyi ren -
del ke zés nem sér ti, mi ként a jog biz ton sá got sem. Kö vet ke -
zés kép pen egyet ér tek az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé nek 
és az 54. § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tott in dít vány
el uta sí tá sá val, il le tõ leg az Al kot mány 2. § (1) be kez dé se
sé rel mé re ala pí tott in dít vány vissza uta sí tá sá val.

2. Összes sé gé ben el tu dom fo gad ni a ha tá ro zat in do ko -
lá sá nak a 2.3. pont já ban ki fej tett azt az ok fej té sét is,
amely nek lé nye ge: a ma gán érint ke zés ben a ne me si cí mek -
nek és ran gok nak va ló hasz ná la ta nem ti lal ma zott, jól le het
az 1947. évi IV. tör vény ere de ti leg e hasz ná lat mel lõ zé sét
el vár ta vol na.

E tör vény in do ko lá sá nak és a mi nisz te ri ex po zé nak a
ha tá ro zat in do ko lá sá ban va ló el túl zott szö veg sze rû idé zé -
se azon ban azt a lát sza tot kel ti, mint ha a tör vény ho zó ak -
ko ri er köl csi meg íté lé sé nek ma is ér vé nye sül nie kel le ne a
ma gán vi szo nyok ban, az az a for má lis til tás tel je sü lé sé hez
mai vi szo nya ink kö ze pet te ugyan olyan tár sa dal mi ér dek
és el vá rás fû zõd ne. Már pe dig ilyen ér dek és el vá rás már
nem lé te zik, il le tõ leg az 1947. évi IV. tör vény ál tal for má -
li san ti lal ma zott ran gok és cí mek a ma gán élet bõl nem
koptak ki.

Egyet ér tek a ha tá ro zat in do ko lá sa 2.3. ré szé nek ide vo -
nat ko zó lé nye gi meg ál la pí tá sá val, mely sze rint: „A ma -
gán érint ke zés ben tör té nõ név hasz ná lat a pri vát au to nó mia
ré sze, az ál lam nak el len õr zõ funk ci ó ja eb ben a kör ben
nincs, jog vé del mi funk ci ó ja pe dig a név jog sé rel mé nek
ese te i re kor lá to zó dik”.

Mind eb bõl, to váb bá az in dít vá nyo zó azon ok fej té sé bõl,
hogy: „A ne me si elõ név nek (cím nek) a ma gán szfé rá ban
tör té nõ, for má lis tör vé nyi elõ írás ba üt kö zõ hasz ná la ta a
jog sér tés kel le met len té nye-tu da ta mi att sért he ti az amúgy
tör vény tisz te lõ (ál lam)pol gár em be ri mél tó sá gát, de sért -
he ti az em be ri mél tó sá gát a ma gán szfé rá já ra in do ko lat la -
nul nagy mér ték ben (ál ta lá nos) ti la lom hoz tár su ló, ne ga tív
mi nõ sí tés – szin tén – kel le met len ér zé se is.”, az aláb bi, a
ha tá ro zat in do ko lá sát ki egé szí tõ kö vet kez te tés adódik: 

A név hasz ná lat de mok ra ti kus vi szo nyok nak meg fe le lõ
ren de zé sé vel meg ál la pít ha tó, hogy – az idõ köz be ni jog fej -
lõ dés sel is össz hang ban – je len le gi kö rül mé nye ink kö zött
az sem lett vol na, vagy nem len ne al kot mány el le nes, ha az
1947. évi IV. tör vény már ko ráb ban ha tá lyát vesz tet te vol -
na, vagy a jö võ ben ha tá lyát vesz te né.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la al kot mány bí ró 
pár hu za mos in do ko lá sa

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel egyet ér tek, de az in do -
ko lás nak az „ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog” fo gal má ra ala po -
zá sát nem tu dom el fo gad ni. Ez a jog nem sze re pel az Al -
kot mány ban, és csak a ha zai al kot mány bí rás ko dás kez de -
té nek bi zony ta lan sá gai foly tán ke rült be az al kot mány bí -
ró sá gi gya kor lat ba. A 8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro zat ér tel -
mez te té ve sen úgy az em be ri mél tó ság sért he tet len sé gét
– mely ere de ti leg a meg aláz ta tás ti lal mát je len tet te, és a
köz vé le mény elõtt ma is ez a tar ta lom ad ja en nek pá to -
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szát – mint az „ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog” meg fo gal ma zá -
sát, majd en nek se gít sé gé vel egy sor ma gán jo gi jo go sít -
ványt mint al kot má nyos alap jo got ol va sott be le az Al kot -
mány ba. Ez zel a meg ol dás sal az egy sze rû tör vény ho zás sal 
sza ba don al kot ha tó és mó do sít ha tó tárgy kö rö ket az Al kot -
mány fel ha tal ma zá sa nél kül az al kot mány bí rák el len õr zé -
se alá von ta, és ez zel a de mok ra ti kus tör vény ho zás sza bad -
sá gát önkényesen korlátozta. 

Ha az elem zés kö zép pont já ba von juk a „sze mély” mel -
lett a „sze mé lyi ség” fo gal má nak, majd az ál ta lá nos sze mé -
lyi sé gi jog esz mé jé nek ki ala ku lá sát a né met jo gi te rü le te -
ken – ahon nan ezek át ke rül tek hoz zánk –, ak kor rö vi den a
kö vet ke zõ ket le het meg ál la pí ta ni.

(A sze mé lyi ség elõ tér be ke rü lé se a sze mély he lyett) Az
1800-as évek vé gén a Sa vigny ál tal jog ké pes ség re szû kí -
tett sze mély fel fo gás he lyett a tel jes em ber jog ba be ho za ta -
la fi gyel he tõ meg, de most már nem az „em ber”-szó hasz -
ná lat tal, ha nem a sze mé lyi ség (Per sön lich ke it) kö zép pont -
ba ál lí tá sá val. Mi köz ben a sze mély fo gal mát az eu ró pai jo -
gi gon dol ko dás a ró ma i ak tól vet te át, még ha csak a stá tu -
sok ra szét osz tott for má ban is, a sze mé lyi ség ott nem me -
rült fel, és ez az 1700-as évek vé gi fel vi lá go so dás szó al ko -
tá sa volt. E szó és tar tal má nak ki ala ku lá sa a ko ráb bi „hi va -
ta li au to ri tás” he lyén in dult meg, amint az or szág fõ em be -
re i nek (ki rály és más fõ mél tó sá gok) ad di gi hi va ta lá ból és
szár ma zá sá ból ere dõ mél tó sá ga he lyé re a sa ját tel je sít mé -
nyé nek nagy sá gát kezd ték ál lí ta ni. Ér tel me, ké pes sé gei és
az eb bõl lét re jö võ tel je sít mé nyei ad ják sze mé lyi nagy sá -
gát, és pl. a po rosz Nagy Fri gyes eb ben az idõ ben mint a
ki rá lyi sze mé lyi ség min tá ja je lent meg a fel vi lá go so dás
szel le mi köz vé le mé nyé ben, mint a „Nagy” jel zõ is ezt mu -
tat ta. Ez a kez det ve ze tett oda, hogy az au to ri tás he lyett a
sze mé lyi ség és en nek fo ka vált a meg íté lés mér cé jé vé, ám
míg a „sze mély” jel zõ már min den em bert meg il le tett, ad -
dig ez egy ma ga sabb ér té ket mu ta tó jel zõ volt ele in te.
Csak a ki vé te les em ber le he tett sze mé lyi ség e fo ga lom el -
ter je dé sé nek kez de te kor, pl. e kor szak má sik, a sze mé lyi -
ség szint jét el érõ ér té kelt je Go et he volt. A kor szak szel le -
mi lég kö ré ben ter je dõ fo gal mat ez után Kant ve zet te be az
eti ká já ba ar ra a sze mély re, aki el tud sza kad ni a kül sõ ter -
mé sze ti kény sze rek tõl, és a sza bad sá gig el tud jut ni: „Sem -
mi más, mint a sze mé lyi ség az, amely az át fo gó ter mé szet
összes me cha niz mu sa i tól füg get len tud len ni, és az ér zé ki
vi lág hoz tar to zó sze mé lyi ré szét a sze mé lyi ség ma ga alá
tud ja vet ni, mi köz ben õ az in tel lek tu á lis vi lág hoz tar to -
zik”. Te hát a sze mély jo gi fo gal ma Kant nál ma radt még,
de mint a sza bad ság ra va ló ké pes ség jel zõ je és ér té ke lõ je
az eti kai mér ce ként már a sze mé lyi ség lé pett be. Ez azon -
ban azt is je len tet te, hogy az összes em ber és ezek egyen lõ
mér té kû jog ban meg je le né se még csak egy al sóbb vi lá got
je lent, és a fel sõ szfé rá ba be lé pés, il let ve ve le a sza bad ság,
csak az egy sze rû em be rek tö me gé tõl el kü lö ní tett sze mé -
lyi sé gek – eti kai szin tû – ki vá ló sá ga i nál ér he tõ el. Ez zel a
fel vi lá go so dás ál tal ko ráb ban vég re haj tott, min den em ber -
nek a sze mély fo gal má ba be eme lé se, és a sza bad ság min -
den ki szá má ra dek la rá lá sa, ki hí vás elé ke rült. Ez után év ti -
ze dek tel tek még el, amíg a jo gá szok a sze mé lyi ség eti kai

fo gal má ból jo gi fo gal mat hoz tak lét re, és csak nyolc van
év vel Kant e mû ve után 1866-ban je lent meg Ge org Carl
Ne u e ner köny ve „We sen und Ar ten der Pri vat rechst ver -
hält nis se” cím mel, amely be hoz ta ezt a jog ba a kö vet ke zõ
mó don: „A sze mé lyi ség jo ga alatt a sze mély nek azt a jo gát
ért jük, hogy ön ma ga mint cél le hes sen, és mint ön célt tud ja 
ma gát a vi lág elé ál lí ta ni és ön ma gát meg va ló sí ta ni” (idé zi
Hat te na hu er Grund be grif fe des Pri vat rechts 2000,13.p.).
A mai né met al kot mány hí res 2. cik ke lye („Recht auf die
fre ie Ent fal tung der Per sön lich ke it”) ezt tar tal maz za, már
al kot má nyi ran got ad va en nek. Ne u e ner en nél a meg fo gal -
ma zás nál po li ti kai for mu lák hoz nyúlt vissza, így in nen a
ho má lyos ság és a jog szem pont já ból nyil ván va ló pon tat -
lan ság a meg fo gal ma zás ban. Ez a for mu la lett a sze mé lyi -
sé gi jog, és ere de ti leg – még Ne u e ner elõt ti meg fo gal ma -
zás ban – az 1848-as Pa uls kir chei Nem zet gyû lés al kot -
mány ter ve ze té ben is sze re pelt, de az so ha nem lé pett ha -
tály ba. Így az al kot má nyos-po li ti kai szó hasz ná lat ban
meg gyö ke re se dés után ke rült át a fe sze sebb fo gal mak kal
dol go zó ma gán jog ba a né met jo gi te rü le te ken, de az óta is
ilyen pontatlan maradt, ám ez másrészt meghagyta a
formula korábbi alkotmányjogi pátoszát.

(Az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog) Ez a fo ga lom a sze mé -
lyi sé gi jog fe let ti fél év szá za dos el mé le ti vi ta után me rült
fel Gi er ké nél az 1890-es évek ele jén, har col va a BGB ter -
ve ze té be be le fog la lá sért, ám vé gül ez nem si ke rült. „Sze -
mé lyi sé gi jo gok nak ne vez zük azo kat a jo go kat, me lyek
ala nyuk nak a sa ját sze mé lyi sé gi szfé rá ja egy ré sze fe let ti
ural mat biz to sít ják. E név vel az em ber sa ját sze mé lye fe -
let ti jo ga it ne ve zik, és ez zel a sa já tos tárgy ra uta lás sal el -
ha tá rol ják eze ket az összes töb bi jog tól. (…) A sze mé lyi -
sé gi jo gok kü lön böz nek, mint kü lö nös szin tû ma gán jo gi
jo go sít vá nyok a sze mé lyi ség ál ta lá nos jo gá tól, mely a jog -
rend egé sze ál tal biz to sí tott ab ban az igény ben áll, hogy
min den kor mint sze mélyt is mer jék el” (Gi er ke, De uts che
Pri vat recht 702.p., idé zi Hat ten ha u er 14.p.) Itt te hát a sze -
mé lyi sé gi jo gok so ka sá ga me rül fel már Gi er ké nél, és ezek 
mel lett az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog mint „a jo gi érint ke -
zé sek ben sze mély ként (sze mé lyi ség ként) el is me rés re va ló
igény”. En nek pon tat lan sá gát érez te Gi er ke is, és azt ír ta
még, hogy az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog csak egy szub szi -
di á ri us jel leg gel bí ró jog, és ha a tör vé nyek nem biz to sí ta -
nak jog vé del met, ak kor az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog ad
egy pót ló la gos ala pot ar ra, hogy a gya kor lat ban a bí ró sá -
gok a sze mé lyi ség vé del mé nek új for má ját ta lál ják meg,
er re tá masz kod va. Ám a BGB al ko tói el ve tet ték ezt, és ma -
rad tak Sa vigny jog ké pes ség fo gal má nál ehe lyett. (Igaz, a
né met al kot mány bí ró ság az tán 1957-ben egy dön té sé ben
még is be hoz ta az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog fo gal mát!)
Az 1900-as évek ele jén min den eset re Gi er ké vel szem ben
az volt az ural ko dó vé le mény, hogy a sze mély és a sze mé -
lyi ség ugyan az, és a sze mély fo gal má ba be vet ték egy sze -
rû en a sze mé lyi sé get is, a kan ti plusz fel tün te té se nél kül.
Pl. Edu ard Höl der 1905-ben ír ta ezt: „A sze mély és a sze -
mé lyi ség fo gal mát sok szem pont ból ugyan ab ban az ér te -
lem ben hasz nál juk”. Ez zel szem ben a sváj ci Eu gen Hu ber, 
aki a sze mé lyi sé gi jog nagy hí ve volt, be emel te a sváj ci



pol gá ri tör vény könyv be ezt, és a ter mé sze tes sze mé lyek rõl 
szó ló cím alatt egy kü lön kez dõ sza kasz ban a „sze mé lyi -
ség jo ga” (Recht der Per sön lich ke it) áll. De hoz zá kell ten -
ni eh hez, hogy gya kor la ti hasz na nem iga zán volt en nek,
és az ez alap ján ki ala kí tott sváj ci gya kor lat nem tért el a
né met tõl. (A sze mé lyi jog rész ben a „Ter mé sze tes sze mé -
lyek” cím ben a jog ké pes sé get, a cse lek võ ké pes sé get, a
nagy ko rú sá got, az íté lõ ké pes sé get, a ro kon sá got, a só gor -
sá got, a la kó he lyet és a személyiség védelmét helyezte el
Huber.)

Az em be ri mél tó ság sért he tet len sé gé nek el ve és az „ál -
ta lá nos sze mé lyi sé gi jog” té ves azo no sí tá sa az tán a ma -
gyar al kot mány bí rás ko dás kez de tén a 8/1990-es AB-dön -
tés ben egy ko ráb bi né met al kot mány bí ró sá gi dön tés hi bás
ér tel me zé sé bõl eredt. A né met al kot mány ban egy sor
konk ré tan rög zí tett sza bad ság jog sze re pel, ame lyek kü lön -
bö zõ ol dal ról biz to sít ják az egyén cse lek vé si és gon dol ko -
dá si sza bad sá gát. Az alap jo gi rész el sõ cik ke lye i ben azon -
ban két olyan ren del ke zés is ta lál ha tó, ame lyek ál ta lá nos -
sá guk ban túl men nek a konk rét sza bad ság jo go kon. Az em -
lí tett 1. cik kely az „em be ri mél tó ság sért he tet len sé gét”
rög zí ti, a 2. cik kely (1) be kez dé se pe dig a „sze mé lyi ség
sza bad ki fej lesz té sé hez va ló jo got” dek la rál ja. A né met
szö vet sé gi al kot mány bí ró ság 1957-ben az un. „El fes-íté le -
té ben” (Wil helm El fes ügyé ben) ar ra a kö vet kez te tés re ju -
tott, hogy az utób bi ra ala poz va, de ki egé szí tõ jel leg gel az
em be ri mél tó ság sért he tet len sé gét is ide von va össze kap -
csol ja a két cik kelyt egy „ál ta lá nos cse lek vé si sza bad ság -
jog ban”, vagy más el ne ve zés ben „ál ta lá nos sze mé lyi sé gi
jog ban” (lásd en nek le ve ze té sét a né met al kot mány bí ró sá -
gi dön té sek gyûj te mé nyé ben: BVerf Ge 65, 1. in: Schwa be: 
1988: 38/a). A ma gyar al kot mány bí ró ság „ál ta lá nos sze -
mé lyi sé gi jog” el ne ve zés ben vet te át ezt a 8/1990.-es ha tá -
ro za tá ban, és mi vel a ha zai al kot mány ban nem sze re pelt a
né me tek szá má ra kö zép pon ti je len tõ sé gû „sze mé lyi ség
min den ol da lú ki fej lesz té sé hez va ló jog” ezért az ál ta lá nos
sze mé lyi sé gi jo got az em be ri mél tó ság sért he tet len sé gé vel 
azo no sí tot ta, mi vel ez meg ta lál ha tó volt ben ne. „Az Al kot -
mány bí ró ság az em be ri mél tó ság hoz va ló jo got az ún. „ál -
ta lá nos sze mé lyi sé gi jog” egyik meg fo gal ma zá sá nak te -
kin ti (…) Az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog „anya jog”, az az
olyan szub szi di á ri us alap jog, ame lyet mind az Al kot mány -
bí ró ság, mind a bí ró sá gok min den eset ben fel hív hat nak az
egyén au to nó mi á já nak vé del mé re, ha az adott tény ál lás ra
konk rét, ne ve sí tett alap jo gok egyik sem al kal maz ha tó”
(8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 42, 44, 45.).
Ez zel az át ér tel me zés sel azon ban el tor zí tot ta ezt, és an nak
ere de ti tar tal mát, a meg aláz ta tás ti lal mát el tün tet ve egy
tel je sen más gon do la ti kör be tol ta át. Így pl. en nek egyik
kö vet kez mé nye lett, hogy az em be ri mél tó sá got egyes ese -
tek ben sér tõ jog sza bá lyi meg ol dá so kat nem a meg aláz ta -
tás mi att mi nõ sí tet te al kot mány el le nes nek, ha nem ön ál ló
al kot má nyos alap jo gok ká sti li zál ta az egyes ma gán jo gi jo -
go sít vá nyo kat, és et tõl kezd ve az ere de ti sza bá lyo zás sze -
rin ti ma gán jo gi há zas sá gi jo got, vagy név vi se lé si jo got
mint al kot má nyos név jo got stb. emel te be az al kot má nyos
jo gok kö zé. Szá mom ra na gyon fon tos a de mok ra ti kus tör -

vény ho zás ön ál ló sá ga – de ugyan így a ma gán jo gi dog ma -
ti ka és a töb bi jog ági dog ma ti ka ed di gi vív má nya i nak
meg õr zé se is –, és ezért az alkotmánybíráskodási
„imperializmus” nem fogadható el.

A 22/1992. (IV. 10.) AB ha tá ro zat ban pél dá ul az Al kot -
mány bí ró ság a ka to nák ra és más fegy ve res tes tü let tag ja i ra 
fenn ál ló sza bályt, hogy há zas ság kö té sük höz a pa rancs no -
kuk elõ ze tes en ge dé lye kel lett, az em be ri mél tó ság sért he -
tet len sé gé nek ere de ti tar tal ma sze rint ezt mint a meg aláz -
ta tás ti lal má ba üt kö zõt mi nõ sít het te vol na al kot mány el le -
nes nek. Ez zel szem ben ez a ha tá ro zat az ál ta lá nos sze mé -
lyi sé gi jog gá át for mált em be ri mél tó ság ból egy kü lön al -
kot má nyos há zas sá gi jo got konst ru ált (l. ABH 1992, 122,
123.), de ugyan így elõt te az 57/1991 AB ha tá ro zat ban egy
„vér sé gi le szár ma zás ki de rí té sé hez va ló jo got” (ABH
1991, 272–279.), majd így ke rült sor az egy sze rû ma gán jo -
gi név jog ból egy „al kot má nyos név jog” lét re ho zá sá ra az
58/2001 (XII. 7.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2001,
527–529.). Az ere de ti leg „meg aláz ta tás ti lal mát” je len tõ
em be ri mél tó ság azon ban ezen az úton olyan tar tal mak al -
kot mány el le nes sé nyil vá ní tá sá hoz is utat nyi tott az ál ta lá -
nos sze mé lyi sé gi jog gá át ér tel me zés sel – és eb bõl szé les
ter je de lem mel az al kot má nyos alap jo gok so ka sá gá nak lét -
re ho zá sá val -, me lyek sok szor sem mi lyen meg aláz ta tást
sem je len te nek, és er re a ki üre sí tett em be ri mél tó ság ra hi -
vat koz va az Al kot mány bí ró ság el len õr zé se alá von ta a kü -
lön bö zõ jog ági sza bá lyo zá so kat és dog ma ti kai meg ol dá -
so kat, il let ve ugyan így a tör vény ho zó sza bad sá gát
mondvacsinált indokokkal korlátozza.

Nem le het te hát el fo gad ni az „ál ta lá nos sze mé lyi sé gi
jog ból” le ve ze tett „al kot má nyos név jog” kor lá ta it, és e té -
ren a ma gán jo gi sza bá lyo zás nak és azt tör vénnyé eme lõ
tör vény ho zás nak nem le het gá tat szab ni „al kot má nyos
név jog” elõ írá sa i val. Ha va la me lyik sza bá lyo zás az tán pl.
meg alá zó len ne, ak kor az em be ri mél tó ság sért he tet len sé -
gé nek ere de ti ér tel mé vel ez zel szem ben fel le het ne lép ni,
vagy ha más al kot má nyos alap jog gal szem ben áll, ak kor
an nak alap ján, de ön ál ló al kot má nyos név jog eze ken túl
nem konst ru ál ha tó. 

A je len eset ben en nek az ér ve lés nek az a kö vet kez mé -
nye, hogy pl. a ne me si cí me ket és ezek sza bad hasz ná la tát
hi va ta los név hasz ná lat ként vagy ép pen ezek meg til tá sát a
tör vény ho zás sza bad dön té sé re le het bíz ni. Ahogy a mos -
ta ni ha tá ro zat tal az Al kot mány bí ró ság el is me ri, hogy a ne -
me si cí mek 1947-es meg szün te té se nem te kint he tõ ma sem 
al kot mány el le nes nek, ugyan úgy en nek má sik ol da lát is
fon tos hang sú lyoz ni: amíg a ne me si cí mek vi se lé sé nek
eset le ges vissza ál lí tá sa, vagy akár ezek is mé telt ado má -
nyo zá sá nak meg te rem té se nem je len te ne plusz jo go sít vá -
nyo kat és ki vált sá go kat az ezek kel nem ren del ke zõk kel
szem ben, ad dig ez az egyen lõ sé gi jo got sem sér te né, így
ezen a cí men sem kel le ne tar ta ni az al kot mány el le nes sé
nyilvánítástól.

Egyet ért ve te hát a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, mi sze -
rint a ne me si cí mek meg szün te té sé rõl szó ló 1947. évi
IV. tör vény vi ta tott ren del ke zé sei nem al kot mány el le ne -
sek, a fen ti ér ve lés ar ra mu tat rá, hogy e té ren nagy sza bad -
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sá ga van a tör vény ho zó nak, és akár meg szün tet he ti, akár
vissza is ál lít hat ja a ne me si cí mek vi se lé sét, sõt ezek új bó li 
ado má nyo zá sá nak rend sze rét is, amíg ezek nem je len te nek 
ki vált sá go kat és plusz jo go sít vá nyo kat az ez zel nem ren -
del ke zõk kel szemben.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Po kol Bé la s. k.,
al kot mány bí ró

1414/B/2009. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra, va la mint mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
in dít vány alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ 

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 44/A. § (1) be -
kez dé sé nek c) pont já val össze füg gés ben mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sa iránt
be nyúj tott in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2010.
évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2009. évi CXXX. tör vény
43–47. §-ai ban, va la mint a 49. §-ában fog lalt ren del ke zé -
sek al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

Az in dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság 2010. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2009. évi CXXX. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Kvtv.) 41-45. §-ai ban, va la mint a 49. §-ában fog lalt –
a he lyi ön kor mány za tok köz pon ti al rend szer bõl szár ma zó
for rá sa it sza bá lyo zó – ren del ke zé sek al kot mány el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de mé nyez te. 
Az in dít vány ban ki fej ti, hogy a Kvtv. az elõ zõ évi hez ké -
pest 4,7%-kal csök ken ti az ön kor mány za tok ál la mi tá mo -
ga tá sát, ezen be lül egyes fel adat-el lá tá si nor ma tí vák ese té -
ben a csök ke nés 60–70%-os mér té kû. Az in dít vá nyo zó ál -
lás pont ja sze rint ez már olyan mér té kû csök ken tést je lent,
amely el le he tet le ní ti az ön kor mány za tok mû kö dé sét, ez ál -
tal sér ti az Al kot mány 44/A. § (1) be kez dé sé nek c) pont ját, 
va la mint a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV.
tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) 1. § (5) bekezdését.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá -
nyo zó té ve sen je löl te meg a Kvtv. tá ma dott sza bá lya it, a
he lyi ön kor mány za tok köz pon ti al rend szer bõl szár ma zó
for rá sa i ra vo nat ko zó a Kvtv. 43-47., va la mint 49. §-ai tar -
tal maz zák.

Egy út tal az Al kot mány 44/A. § (1) be kez dé sé nek
c) pont já val össze füg gés ben kér te mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sát is, mert sze -
rin te a jog al ko tó jog al ko tá si kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta
az zal, hogy „nem ha tá ro zott meg olyan arány szá mot,
amely alat ti összeg meg ha tá ro zá sa az ön kor mány za tok
tör vény ben és al kot mány ban meg ha tá ro zott fel ada tai el lá -
tá sá ra nem ele gen dõ, te hát az ön kor mány za tok mû kö dé sét
le he tet len né teszi.”

II.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Or szág gyû lés 2010. no vem ber 16-i ülés nap ján el -
fo gad ta a Magyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi
XX. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi CXIX. tör -
vényt, mely ben meg vál toz tat ta az Al kot mány nak az Al -
kot mány bí ró ság ra vo nat ko zó 32/A. §-át. Az al kot mány -
mó do sí tás 2010. no vem ber 20-án ha tály ba lé pett. A mó do -
sí tott Al kot mány sze rint: „32/A. § (1) Az Al kot mány bí ró -
ság az Al kot mány ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel fe -
lül vizs gál ja a jog sza bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el -
lát ja a tör vénnyel ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a 
vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó -
ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti meg, 
ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do -
lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál -
lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo go kat sérti.”

Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés nap ján fo gad ta el az 
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi
CXX. tör vényt (a to váb bi ak ban: Abtvm.), amely az Al kot -
mány 32/A. §-ával össz hang ban mó do sí tot ta az Abtv.
40. §-át. Az Abtvm. ugyan csak 2010. no vem ber 20-án lé -



pett ha tály ba, és ren del ke zé se it az Abtvm. 3. §-a sze rint a
fo lya mat ban lé võ el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

Mind ezek alap ján, az Al kot mány bí ró ság 2010. no vem -
ber 20-át kö ve tõ en a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re -
haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé -
kok ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te -
le i rõl szó ló tör vé nye ket csak ab ban az eset ben vizs gál hat ja 
fe lül (és sem mi sít he ti meg), ha az in dít vány az al kot mány -
el le nes sé get az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is -
me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mé re ala poz -
za. Így az Al kot mány bí ró ság nak min den eset ben vizs gál -
nia kell, hogy az in dít vány alap ján a ha tás kö ré be tar to zik-e 
az in dít vá nyo zó ál tal al kot mány el le nes nek tar tott tör vény
fe lül vizs gá la ta.

Az in dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság 2010. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2009. évi CXXX. tör vény nek a he lyi
ön kor mány za tok köz pon ti al rend szer bõl szár ma zó for rá -
sa i ra vo nat ko zó sza bá lya it tá mad ja. Egy ér tel mû en meg ál -
la pít ha tó, hogy az in dít vány az Al kot mány 32/A. § (2) be -
kez dé se sze rin ti, „költ ség ve tés rõl” szó ló tör vény be fog lalt 
ren del ke zés al kot má nyos sá gát vi tat ja, te hát olyan tör -
vénnyel kap cso lat ban ké ri az al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sát, amely nek fe lül vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró -
ság nak az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se alap ján csak
kor lá to zot tan van ha tás kö re. Ezért az Al kot mány bí ró ság -
nak vizs gál nia kel lett azt is, hogy az in dít vá nyo zó ál tal fel -
hí vott al kot má nyi ren del ke zés azon al kot má nyi sza bá lyok
kö ré be tar to zik-e, amely nek sé rel me az Al kot mány 32/A. §
(2) be kez dé se sze rint az Al kot mány bí ró ság kor lá to zott fe -
lül vizs gá la ti ha tás kö rét meg ala poz za. Az in dít vá nyo zó az
Al kot mány 44/A. § (1) be kez dés c) pont já nak sé rel mé re
ala pít ja in dít vá nyát. Az Al kot mány e ren del ke zé sé ben sza -
bá lyo zott ön kor mány za ti alap jog nem tar to zik az Al kot -
mány 32/A. §-ában meg ha tá ro zott alap ve tõ jo gok nak ab ba 
a kö ré be, ame lyek sé rel mé re hi vat ko zó in dít vány alap ján
al kot mány bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak he lye van. 

Ezért az Al kot mány bí ró ság a Kvtv. vi ta tott sza bá lya i -
nak fe lül vizs gá la ta te kin te té ben ha tás kö ré nek hi á nyát ál la -
pí tot ta meg. 

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK
2009. ja nu ár, 3.) 29. § b) pont ja alap ján az Al kot mány bí ró -
ság ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja az in dít ványt, ha
az el já rás ra nincs ha tás kö re. Er re te kin tet tel az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt e ré szé ben vissza uta sí tot ta.

2. Az in dít vány el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság -
nak azt is vizs gál nia kel lett, hogy meg ál la pít ha tó-e mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség ami att,
hogy a tör vény ho zó nem ha tá roz ta meg azt az arány szá -
mot, amely ga ran tál ja az ön kor mány za tok kö te le zõ en el lá -
tan dó fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges ál la mi tá mo ga -

tást. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a tör vény ho zó nak 
ez a kö te le zett sé ge az Al kot mány 44/A. § (1) be kez dés c)
pont já ban sza bá lyo zott ön kor mány za ti alap jog ból kö vet -
ke zik.

Az Abtv. 49. § (1) be kez dé se sze rint, ha az Al kot mány -
bí ró ság hi va tal ból vagy bár ki in dít vá nyá ra azt ál la pít ja
meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás -
ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel
al kot mány el le nes sé get idé zett elõ, a mu lasz tást el kö ve tõ
szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel hív ja fel ada tá nak
tel je sí té sé re. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta
sze rint a jog al ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek
konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get
ten ni, ha az al kot mány el le nes hely zet – a jo gi sza bá lyo zás
irán ti igény – an nak nyo mán ál lott elõ, hogy az ál lam jog -
sza bá lyi úton be avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba, és
ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta al -
kot má nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé gé tõl [22/1990. 
(X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.]. Az Al kot -
mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le -
nes sé get ál la pít meg ak kor is, ha alap jog ér vé nye sü lé sé hez 
szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz nak [37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 232.].

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány sér tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott
tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204, 205.],
ha nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül
az Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del -
ke zés hi ány zik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 132, 138.].

Az Al kot mány nak az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott 44/A.
§ (1) be kez dés c) pont ja a kö vet ke zõ ren del ke zést tar tal -
maz za:

„c) az ön kor mány zat tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada -
ta i nak el lá tá sá hoz meg fe le lõ sa ját be vé tel re jo go sult, to -
váb bá e fel ada tok kal arány ban ál ló ál la mi tá mo ga tás ban
ré sze sül,”.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban – össze fog la -
ló an a 48/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2001,
330.; a to váb bi ak ban: Abh.) – ér tel mez te az Al kot mány
44/A. § (1) be kez dés c) pont já ba fog lalt ren del ke zést.

A 48/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te:
„Ez az ön kor mány za ti alap jog ar ra biz to sít al kot má nyos 

ga ran ci át a he lyi ön kor mány zat szá má ra, hogy ha tör vény
kö te le zõ en el lá tan dó fel ada tot ír elõ – s ez zel kor lá toz za
fel adat el lát ási au to nó mi á ját -, a tör vény ho zó gon dos kod -
jék a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges anya gi esz kö zök rõl.

En nek a tör vény ho zót ter he lõ kö te le zett ség nek az Al -
kot mány e ren del ke zé se alap ján két ele me van. Egy részt ez 
az al kot má nyi tény ál lás az zal, hogy a fel ada ta ik el lá tá sá -
hoz meg fe le lõ be vé te lek hez va ló jo got a he lyi ön kor mány -
za tok jo go sult sá ga ként ha tá roz za meg, a tör vény ho zó kö -
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te le zett sé gé vé te szi azt, hogy olyan sa ját for rá so kat biz to -
sít son a he lyi ön kor mány za tok szá má ra, ame lyek meg fe le -
lõ be vé te le ket nyúj ta nak a tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
ada ta ik el lá tá sá hoz. Az ön kor mány za tok sa ját be vé te li for -
rá sok hoz va ló jo go sult sá gá nak ér vé nye sü lé sé hez az Al -
kot mány to váb bi ga ran ci á kat is nyújt. Az zal, hogy az Al -
kot mány 44/A. § (1) be kez dés b) és d) pont já ban ön kor -
mány za ti alap jog ként sza bá lyoz za és biz to sít ja az ön kor -
mány za tok szá má ra az ön kor mány za ti tu laj don te kin te té -
ben a tu laj do nost meg il le tõ jo go sít vá nyok gya kor lá sát, a
vál lal ko zás hoz va ló jo got és a he lyi adók meg ál la pí tá sá -
nak jo gát, az Al kot mány ál tal vé dett ha tás kö rö ket is biz to -
sít az ön kor mány za tok szá má ra ah hoz, hogy a fel ada ta ik
el lá tá sá hoz olyan sa ját be vé te li for rá sok kal ren del kez ze -
nek, ame lyek meg ál la pí tá sa, mér té ké nek meg ha tá ro zá sa
az ön kor mány za ti au to nó mia kö ré be tar to zik. (…) Az Al -
kot mány 44/A. § (1) be kez dés c) pont já ban sza bá lyo zott
ön kor mány za ti alap jog má sik ele me a he lyi ön kor mány za -
tok nak a fel adat ará nyos ál la mi tá mo ga tás ra va ló igé nyét
fo gal maz za meg. Az az a tör vény ho zó kö te les a he lyi ön -
kor mány za tok gaz dál ko dá sá hoz olyan ál la mi tá mo ga tást
nyúj ta ni, amely a tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik kal
arány ban áll.

Az Al kot mány e ren del ke zé sé bõl min de nek elõtt a tör -
vény ho zás nak az a kö te le zett sé ge szár ma zik, hogy kö te les
a he lyi ön kor mány za tok fi nan szí ro zá sá nak in téz mény -
rend sze rét meg te rem te ni, az ön kor mány za tok szá má ra a
sa ját be vé te li for rá sok nak és a fel adat ará nyos ál la mi tá mo -
ga tá sok nak egy olyan rend sze rét kö te les ki ala kí ta ni, amely 
al kal mas a tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges anya gi fel té te lek biz to sí tá sá ra. Az, hogy a
fi nan szí ro zá si rend szer meg fe le lõ mó don biz to sít sa az ön -
kor mány za ti mû kö dés gaz da sá gi fel té te le it, az Or szág gyû -
lés po li ti kai fe le lõs sé ge kö ré be tar to zik. (…) A tör vény ho -
zó az ön kor mány za tok ra há ru ló fel ada to kat, a köz pon ti
költ ség ve tés le he tõ sé ge it, gaz da sá gi, po li ti kai cél ki tû zé se -
it mér le gel ve sza ba don dönt az ön kor mány za tok fi nan szí -
ro zá si rend jé nek meg ál la pí tá sá ról.” (ABH 2001, 330,
335–336.)

Az Al kot mány bí ró ság egy ko ráb bi ha tá ro za tá ban rá mu -
ta tott ar ra is, hogy a he lyi ön kor mány za tok kö te le zõ en el -
lá tan dó fel ada ta i hoz szük sé ges anya gi fe de ze tet az Or -
szág gyû lés a sa ját be vé te li for rá sok és a köz pon ti költ ség -
ve té si hoz zá já ru lá sok – tör vény ben, az Ötv.-ben, a he lyi
ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend sze ré rõl
szó ló tör vény ben, a he lyi adók ról szó ló tör vény ben, a kö -
te le zõ fel ada tot elõ író ága za ti tör vé nyek ben, va la mint a
költ ség ve té si tör vé nyek ben meg ha tá ro zott – komp lex
rend sze rén ke resz tül biz to sít ja. A sa ját be vé te lek nek és ál -
la mi költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok nak ez a rend sze re kell,
hogy biz to sít sa a tör vény ben elõ írt fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges pénz ügyi fe de ze tet az ön kor mány za tok szá má -
ra. [2/1997. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 27, 31.]

Mind eze ket fi gye lem be vé ve az Al kot mány bí ró ság ál -
lás pont ja sze rint az Al kot mány e ren del ke zé sé bõl nem ve -
zet he tõ le az in dít vá nyo zó ál tal ki fej tett jog al ko tá si kö te le -
zett ség. Ezért a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el -
le nes ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25. 

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

571/D/2010. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz, va la mint
jog sza bály és jog egy sé gi ha tá ro zat al kot mány el le nes sé gé -
nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság a Bün te tõ Tör vény könyv rõl
szó ló 1978. évi IV. tör vény 274. § (1) be kez dé se al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja. 

2. Az Al kot mány bí ró ság a Bün te tõ Tör vény könyv rõl
szó ló 1978. évi IV. tör vény 274. § (1) be kez dés b) és
c) pont jai sze rin ti köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet té nek el kö ve -
té si tár gyá ról szó ló 1/2004. BJE bün te tõ jog egy sé gi ha tá -
ro zat in do ko lá sá ban meg je lölt szö veg rész al kot mány el le -



nes ségének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt vissza uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a Leg fel sõbb Bí ró ság
Bfv.I. 734/2009/5. szá mú vég zé se el len, a Bün te tõ Tör -
vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény 274. § (1) be -
kez dés b) és c) pont jai sze rin ti köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet -
té nek el kö ve té si tár gyá ról szó ló 1/2004. BJE bün te tõ jog -
egy sé gi ha tá ro zat tal össze füg gés ben elõ ter jesz tett al kot -
mány jo gi pa naszt vissza uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer -
zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó -
do sí tá sá ról szó ló lissza bo ni szer zõ dés ki hir de té sé rõl szó ló
2007. évi CLXVIII. tör vénnyel ki hir de tett, az Eu ró pai
Unió Alap jo gi Char tá ja meg sér té sé nek meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

1 .  Az in  dí t  vá  nyo zó a  Leg fe l  sõbb Bí  ró  ság
Bfv.I. 734/2009/5. szá mú vég zé se el len, a Bün te tõ Tör -
vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Btk.) 274. § (1) be kez dés b) és c) pont jai sze rin ti köz -
ok irat-ha mi sí tás bûn tet té nek el kö ve té si tár gyá ról szó ló
1/2004. BJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat (a to váb bi ak ban:
BJE) in do ko lá sá ban meg je lölt szö veg rész al kot mány el le -
nes sé gé nek meg ál la pí tá sa, a szö veg rész meg sem mi sí té se,
va la mint a Leg fel sõbb Bí ró ság vég zé sé nek meg sem mi sí -
té se iránt for dult az Al kot mány bí ró ság hoz. 

Az al kot mány jo gi pa nasz ki egé szí té sé ben ez utób bi tól
el áll va kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság vissza me nõ le ge -
sen zár ja ki a „jog sza bály” konk rét eset ben tör té nõ al kal -
maz ha tó sá gát. Ezen túl me nõ en – az in dít vány al kot mány -
jo gi pa nasz kén ti el bí rál ha tó sá ga hi á nyá nak ese té re – in dít -
vá nyoz ta a BJE meg je lölt szö veg ré sze, va la mint a Btk.
274. § (1) be kez dé se, „kü lö nö sen” pe dig a b) pont ja al kot -
má nyos sá gá nak utó la gos vizs gá la tát. Kér te to váb bá, hogy
az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del ke zé sek „rész ben
vagy egész ben tör té nõ meg sem mi sí té se mel lett, il le tõ leg,
ha és amennyi ben a tá ma dott jo gi nor mák rész ben, vagy
egész ben tör té nõ meg sem mi sí té sé re nem lát le he tõ sé get,
úgy az al kot mány el le nes sé get azok al kot má nyos tar tal má -
nak meg ha tá ro zá sá val” kü szö böl je ki.

2. Az al kot mány jo gi pa nasz ban tá ma dott – a BJE III/2.
pont já ban ta lál ha tó – in do ko lá si szö veg rész sze rint:
„Nincs je len tõ sé ge eb bõl a szem pont ból an nak, hogy az
ok irat fel hasz ná lá sá val meg té vesz te ni cél zott sze mély bi -
zo nyos tény – pl. sze mély azo nos ság – va ló sá gá nak bi zo -
nyí tá sá ra csak bi zo nyí tó köz ok ira tot ve het ne te kin tet be,
ám ezt fi gyel men kí vül hagy va más ok ira tot is el fo gad,
avagy meg ha tá ro zott fel té te lek kel [pl. Rtv. 29. § (1) bek.]
más ok mányt, ezek kö zött ren del ke zõ köz ok ira tot is el fo -

gad hat ugyan, de ezek nek a fel té te lek nek meg nem fe le lõ
köz ok ira tot fo gad el, jól le het a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok, 
elõ írá sok meg tar tá sá val a meg té vesz té se el ke rül he tõ len -
ne.” 

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a tá ma dott szö veg -
rész az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé vel, 57. § (4) be kez -
dé sé vel, va la mint az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés és az 
Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról
szó ló lissza bo ni szer zõ dés ki hir de té sé rõl szó ló 2007. évi
CLXVIII. tör vény 2. szá mú mel lék le te ként sze rep lõ, az
Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá ja (a to váb bi ak ban: Alap jo gi 
Char ta) 49. CIKK (1) be kez dé sé vel el len té tes.

Az utó la gos nor ma kont roll, il le tõ leg az al kot má nyos
tar ta lom meg ha tá ro zá sá ra irá nyu ló ké rel mét ar ra is ala poz -
ta, hogy „a Btk. 274. § (1) be kez dé sé nek pon tat lan, il le tõ -
leg hi á nyos ok ira ti (köz ok ira ti) meg ha tá ro zá sa, va la mint
az ah hoz kap cso ló dó Leg fel sõbb Bí ró sá gi BJE. ér tel me zés 
ma le he tõ vé te szi, hogy sze mé lye met, vagy bár kit olyan
bûn cse lek mény mi att ítél jen el a bí ró ság, mely egy té ves
mi nõ sí té sen és egy té ves, (a bün te tõ el já rás ban kö te le zõ en
al kal ma zan dó) a pol gá ri jo gi fo gal mak nak ugyan ak kor
meg nem fe le lõ ok ira ti (köz ok ira ti) fo ga lom meg ha tá ro zá -
son, ok fej té sen alap szik. A je len le gi sza bá lyo zás nak ez
olyan sú lyos al kot mány el le nes hi bá ja, mely em be rek ár tat -
la nul tör té nõ el íté lé sét és meg hur co lá sát te szi le he tõ vé,
mely tel je sen el len té tes mind a jog ál la mi ság, mind az em -
be ri jo gok és mél tó ság szá mos kö ve tel mé nyé vel.”

II.

Az in dít vány ban hi vat ko zott jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„57. § (4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és

bün te tés sel súj ta ni olyan cse lek mény mi att, amely az el kö -
ve tés ide jén a ma gyar jog vagy – a ha tá ro za tok köl csö nös
el is me ré se el vé nek ér vé nye sü lé se cél já ból az Eu ró pai
Unió jo gi ak tu sai ál tal meg ha tá ro zott kör ben, az alap ve tõ
jo gok lé nye ges tar tal mát nem kor lá toz va – a sza bad sá gon,
a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség lét re -
ho zá sá ban köz re mû kö dõ más ál lam jo ga sze rint nem volt
bûn cse lek mény.”

2. A Btk. ren del ke zé sei:
„274. § (1) Aki
a) ha mis köz ok ira tot ké szít vagy köz ok irat tar tal mát

meg ha mi sít ja,
b) ha mis vagy ha mi sí tott, il le tõ leg más ne vé re szó ló va -

ló di köz ok ira tot fel hasz nál,
c) köz re mû kö dik ab ban, hogy jog vagy kö te le zett ség lé -

te zé sé re, meg vál to zá sá ra vagy meg szû né sé re vo nat ko zó
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va lót lan ada tot, tényt vagy nyi lat ko za tot fog lal ja nak köz -
ok irat ba, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

3. A BJE ren del ke zé sei és a tá ma dott mon dat az in do ko -
lás ban:

„1. A Btk. 274. §-ának (1) be kez dés c) pont já ban meg -
ha tá ro zott (ún. in tel lek tu á lis) köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet -
té nek el kö ve té si tár gya le het min den olyan köz ok irat,
amely nek ren del te té se, hogy a ben ne fog lalt adat va ló sá gát 
tel jes bi zo nyí tó erõ vel bi zo nyít sa.

2. A más ne vé re szó ló va ló di köz ok irat nak a sze mély -
azo nos ság iga zo lá sá ra tör té nõ fel hasz ná lá sa is meg ala poz -
za a Btk. 274. §-a (1) be kez dé se b) pont já nak III. for du la tá -
ban meg ha tá ro zott köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet té nek meg -
ál la pí tá sát.”

„Nincs je len tõ sé ge eb bõl a szem pont ból an nak, hogy az
ok irat fel hasz ná lá sá val meg té vesz te ni cél zott sze mély bi -
zo nyos tény – pl. sze mély azo nos ság – va ló sá gá nak bi zo -
nyí tá sá ra csak bi zo nyí tó köz ok ira tot ve het ne te kin tet be,
ám ezt fi gyel men kí vül hagy va más ok ira tot is el fo gad,
avagy meg ha tá ro zott fel té te lek kel [pl. Rtv. 29. § (1) bek.]
más ok mányt, ezek kö zött ren del ke zõ köz ok ira tot is el fo -
gad hat ugyan, de ezek nek a fel té te lek nek meg nem fe le lõ
köz ok ira tot fo gad el, jól le het a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok, 
elõ írá sok meg tar tá sá val a meg té vesz té se el ke rül he tõ len -
ne.”

4. Az Alap jo gi Char ta ren del ke zé se: 
„49. CIKK (1) Sen kit sem sza bad el ítél ni olyan cse lek -

mé nyért vagy mu lasz tá sért, amely az el kö ve té se ide jén a
ha zai vagy a nem zet kö zi jog alap ján nem volt bûn cse lek -
mény. Ugyan csak nem le het a bûn cse lek mény el kö ve té se
ide jén al kal maz ha tó bün te tés nél sú lyo sabb bün te tést ki -
szab ni. Ha va la mely bûn cse lek mény el kö ve té se után a tör -
vény eny hébb bün te tés ki sza bá sát ren de li, az eny hébb
bün te tést kell al kal maz ni.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz nem el bí rál ha tó. Az in dít vány 
rész ben nem meg ala po zott, rész ben pe dig szin tén nem bí -
rál ha tó el. 

1. Az in dít vá nyo zó az al kot mány jo gi pa naszt a Leg fel -
sõbb Bí ró ság vég zé se el len, an nak kéz be sí té sét kö ve tõ
hat van na pon be lül nyúj tot ta be. Az Al kot mány bí ró ság el -
sõ nek az al kot mány jo gi pa nasz tör vé nyi elõ fel té te le it vizs -
gál ta.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 48. § (1) és (2) be kez dé se
sze rint az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se
mi att al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot mány bí -

ró ság hoz az, aki nek a jog sé rel me az al kot mány el le nes jog -
sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog -
or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, il le tõ leg más jog or -
vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va. Az al kot mány -
jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott
hat van na pon be lül le het írás ban be nyúj ta ni.

Az Al kot mány bí ró ság a 41/1998. (X. 2.) AB ha tá ro zat
ren del ke zõ ré szé nek 1. pont já ban rög zí tet te, hogy az Abtv. 
48. §-a al kal ma zá sá nál, ha a pa na szolt alap jog sé re lem nem 
a ren des, ha nem a rend kí vü li jog or vos la ti el já rás ban kö -
vet ke zett be, al kot má nyos kö ve tel mény, hogy az al kot -
mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá nak ha tár ide jét a rend kí vü li
jog or vos la ti el já rás ban ho zott jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té -
sé tõl kell szá mí ta ni. (ABH 1998, 306.)

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor ki fej tet te, hogy
ezek ben az ese tek ben is irány adó az Al kot mány bí ró ság
kö vet ke ze tes ál lás pont ja, amely sze rint az Abtv. 48. §
(1)–(2) be kez dés ben fog lalt fel té te le ket együt te sen kell ér -
tel mez ni és al kal maz ni. Az Abtv. 48. § (1) be kez dé se sze -
rin ti jog or vos la to kon is csak azo kat a jog or vos la to kat kell
ér te ni, ame lye ket az ügy jog erõs be fe je zé sé ig ter jeszt he tõk 
elõ. Az al kot mány jo gi pa nasz ra meg ál la pí tott ha tár idõ
szá mí tá sa szem pont já ból te hát a rend kí vü li jog or vos la to -
kat fi gyel men kí vül kell hagy ni. Va gyis a rend kí vü li jog or -
vos la tok nak az al kot mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá ra meg ál -
la pí tott ha tár idõt meg hosszab bí tó ha tá lya nincs. Ugyan ak -
kor le het sé ges, hogy a ki fo gás olt alap jog sér tés a rend kí vü -
li el já rás so rán, így a fe lül vizs gá la ti el já rás ban kö vet ke zik
be. Mind a pol gá ri, mind a bün te tõ fe lül vizs gá la ti el já rás
so rán tör vé nyi le he tõ ség van ar ra, hogy a fe lül vizs gá la ti
bí ró ság a jog erõs ha tá ro za tot ho zó bí ró ság ál lás pont já tól
el té rõ ér de mi ál lás pon tot fog lal jon el. Ha a fe lül vizs gá la ti
bí ró ság ha tá ro za ta az ügyet ilyen mó don zár ja le jog erõ -
sen, az al kot mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá ra meg sza bott tör -
vé nyi ha tár idõ a fe lül vizs gá lat tár gyá ban ho zott ha tá ro zat
kéz be sí té sé tõl ve szi kez de tét. Az al kot mány jo gi pa nasz
be nyúj tá sá ra jo go sult a fe lül vizs gá lat tár gyá ban ho zott ha -
tá ro zat foly tán ke rül csak ab ba a hely zet be, hogy az ügyé -
ben al kal ma zott jog sza bály al kot mány el le nes sé gét és az
emi att be kö vet ke zett al kot má nyos alap jog sér tést ál lít sa és
pa na szol ja. Ezért min den ilyen eset ben az al kot mány jo gi
pa nasz be nyúj tá sá ra meg sza bott, az Abtv. 48. § (2) be kez -
dé se sze rin ti tör vé nyi ha tár idõ a fe lül vizs gá lat tár gyá ban
ho zott ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van nap.
(ABH 1998, 306, 309–310.)

1.2. Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot -
ta, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el já rás ban
az alap el já rás ban szü le tett el sõ fo kú íté le tet és a má sod fo -
kú vég zést, így az al kot mány jo gi pa nasz tár gyá vá tett bûn -
cse lek mé nyi mi nõ sí tést is ha tá lyá ban fenn tar tot ta. 

Az in dít vá nyo zót az el sõ és má sod fo kon el já ró bí ró ság a 
Btk. 274. § (1) be kez dés b) pont já nak III. for du la tá ba üt kö -
zõ köz ok irat-ha mi sí tás bün tet té ben ítél te el, mert a díj men -
tes par ko lá si jo go sult ság iga zo lá sá ra más ne vé re ki ál lí tott,



egyéb ként az ok mány el lo pá sa mi att már be vont és tárgy -
kõ rö zés alatt ál ló par ko lá si iga zol ványt hasz nált fel.

Az alap el já rás ban a bí ró sá gok nem hi vat koz tak a tá ma -
dott jog egy sé gi ha tá ro zat ra. A Leg fel sõbb Bí ró ság a ha -
tály ban tar tó vég zés ben – a fe lül vizs gá la ti in dít vány in do -
ko lá sá val szem ben – a vi ta tott bûn cse lek mé nyi mi nõ sí tés
dog ma ti kai ér vei kö zött je löl te meg a BJE in do ko lá sá nak
III/2. pont ját. Ugyan ak kor azon ban a Leg fel sõbb Bí ró ság
ér dem ben nem vál toz tat ta meg a jog erõs el sõ fo kú íté let ben 
meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyi mi nõ sí tést, így a vég zés
el len al kot mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá nak nincs he lye. 

Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az al kot mány jo gi
pa naszt – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 
2009. ja nu ár, 3., a to váb bi ak ban: Ügy rend) 29. § e) pont ja
alap ján –vissza uta sí tot ta, mert az nem fe lelt meg a tör vé -
nyi fel té te lek nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Btk. 274. § (1) be kez dé se
utó la gos nor ma kont roll ja ke re té ben a kö vet ke zõ ket ál la pí -
tot ta meg.

2.1. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a köz ok irat-ha -
mi sí tás nak Btk. 274. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
tény ál lá sa, „kü lö nö sen” b) pont ja („ha mis vagy ha mi sí tott, 
il le tõ leg más ne vé re szó ló va ló di köz ok ira tot fel hasz nál”)
sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé bõl a bün te tõ tény ál -
lá sok meg ha tá ro zá sá ra irány adó kö ve tel mé nye ket.

Az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben nor ma tí van rög zí -
tett jog ál lam alap ve tõ, nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton -
ság, ami az ál lam – és el sõ sor ban a jog al ko tó – kö te les sé -
gé vé te szi an nak biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze, egyes
rész te rü le tei és az egyes jog sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér -
tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re -
lát ha tó ak le gye nek a nor ma cím zett jei szá má ra [9/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.]. A jog biz ton ság
meg kö ve te li, hogy a jog sza bály szö ve ge ér tel mes és vi lá -
gos, a jog al kal ma zás so rán fel is mer he tõ nor ma tar tal mat
hor doz zon [26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
135, 142.]. Nem ál la pít ha tó meg az Al kot mány 2. § (1) be -
kez dé se sze rin ti jog ál la mi ság és an nak ré szét ké pe zõ jog -
biz ton ság sé rel me pusz tán ami att, hogy az adott nor ma szö -
veg a jog al kal ma zás so rán ér tel me zés re szo rul: a jog biz -
ton ság el vé bõl nem kö vet ke zik a jog al ko tó nak olyan kö te -
le zett sé ge, hogy min den fo gal mat min den jog sza bály ban
kü lön meg ha tá roz zon [71/2002. (XII. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 417, 427.]. A nor ma vi lá gos ság sé rel me mi att
az al kot mány el le nes ség ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sza bá -
lyo zás a jog al kal ma zó szá má ra ér tel mez he tet len, vagy el -
té rõ ér tel me zés re ad mó dot, és en nek kö vet kez té ben a nor -
ma ha tá sát te kint ve ki szá mít ha tat lan, elõ re nem lát ha tó
hely ze tet te remt a cím zet tek szá má ra, il le tõ leg a nor ma -
szö veg túl ál ta lá nos meg fo gal ma zá sa mi att te ret en ged a
szub jek tív, ön ké nyes jog al kal ma zás nak. [Pl.: 1160/B/1992.

AB ha tá ro zat, ABH 1993, 607, 608.; 10/2003. (IV. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2003, 130, 135–136.; 1063/B/1996. AB ha -
tá ro zat, ABH 2005, 722, 725–726.; 381/B/1998. AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 766, 769.]. 

Az Al kot mány bí ró ság a 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro -
zat ban rög zí tet te: „Az al kot má nyos bün te tõ jog kö ve tel mé -
nyei sze rint a bün te tõ jo gi szank ció ki lá tás ba he lye zé sé vel
ti lal ma zott ma ga tar tást le író disz po zí ci ó nak ha tá ro zott -
nak, kö rül ha tá rolt nak, vi lá go san meg fo gal ma zott nak kell
len nie. Al kot má nyos sá gi kö ve tel mény a vé dett jog tárgy ra
és az el kö ve té si ma ga tar tás ra vo nat ko zó tör vény ho zói
aka rat vi lá gos ki fe je zés re jut ta tá sa. Egy ér tel mû üze ne tet
kell tar tal maz nia, hogy az egyén mi kor kö vet el bün te tõ jo -
gi lag szank ci o nált jog sér tést. Ugyan ak kor kor lá toz nia kell 
az ön ké nyes jog ér tel me zés le he tõ sé gét a jog al kal ma zók
ré szé rõl. Vizs gál ni kell te hát, hogy a tény ál lás a bün te ten -
dõ ma ga tar tá sok kö rét nem túl szé le sen je lö li-e ki és elég
ha tá ro zott-e.” (ABH 1992, 167, 176.) 

Az Al kot mány bí ró ság már eb ben a ha tá ro zat ban is ele -
mez te a jo gal kal ma zói gya kor la tot (ABH 1992, 167,
177–178.), de ké sõbb ál ta lá nos ság ban is hang sú lyoz ta: az
Al kot mány bí ró ság min dig is nagy je len tõ sé get tu laj do ní -
tott an nak, hogy az ál ta la vizs gált kér dés meg vá la szo lá sá -
hoz ren del ke zés re áll-e olyan ki ala kult bí rói gya kor lat,
amely – ha tá ro za ta meg ho za ta la so rán – a jog al kal ma zót a
jog biz ton ság ér vé nye sü lé sé hez el en ged he tet le nül szük sé -
ges mér ték ben se gí ti [47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 525, 535.].

A je len ügy ben dön tõ szem pont, hogy a köz ok irat-ha -
mi sí tás tár gyá nak, a bûn cse lek mény meg va ló sí tá sá ra al -
kal mas köz ok irat nak meg íté lé sé ben mu tat ko zó el té ré sek
meg szün te té se, az egy sé ges jo gal kal ma zói gya kor lat biz -
to sí tá sa ér de ké ben ad ta ki a Leg fel sõbb Bí ró ság a BJE-t az
Al kot mány 47. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog kö -
ré ben. 

Az Al kot mány bí ró ság mind ezek alap ján meg ál la pí tot ta, 
hogy a tá ma dott ren del ke zés nem sér ti a jog biz ton ság és a
nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyét, így a ren del ke zés al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt e te kin tet ben el uta sí tot ta.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Btk.
247. § (1) be kez dé se és az Al kot mány nak a nul lum cri men
si ne le ge pra e via kö ve tel mé nyét meg fo gal ma zó 57. §
(4) be kez dé se kö zött nincs al kot má nyos sá gi szem pont ból
ér té kel he tõ össze füg gés. 

Az Al kot mány bí ró ság már a 11/1992. (III. 5.) AB ha tá -
ro za tá ban fog lal ko zott az ál la mi bün te tõ ha ta lom jog ál la mi 
ke re te i vel, kü lö nö sen a vissza ha tó bün te tõ jog al ko tás ti lal -
má val (ABH 1992, 77, 86-87.). En nek so rán ér tel mez te az
57. § (4) be kez dés tar tal mát: „Csak az el kö ve tés kor ha tá -
lyos tör vény sze rint le het el ítél ni (bû nös nek nyil vá ní ta ni)
és meg bün tet ni (bün te tés sel súj ta ni). Ezt kö ve te li meg az
Al kot mány 57. § (4) be kez dé se és en nek fe lel meg a
Btk.-nak a vissza ha tó ha tály ti lal mát ki mon dó 2. §-a. A bí -
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ró ság az el kö ve tés kor ha tá lyos tör vény sze rint bí rál ja el a
bûn cse lek ményt (ál la pít ja meg a bün te tõ jo gi fe le lõs sé get,
nyil vá nít bû nös sé, ítél el), a bün te tést is esze rint szab ja ki,
ki vé ve, ha új tör vény lé pett ha tály ba, amely eny hébb el bí -
rá lást tesz le he tõ vé, vagy a cse lek mény már nem bûn cse -
lek mény, és így nem bün te ten dõ. Ezt kö ve te li meg a
vissza ha tó ha tály ti lal mát ma gá ban fog la ló jog biz ton ság
el ve (elõ re lát ha tó ság, ki szá mít ha tó ság), amely a jog ál la -
mi ság ból fo lyik és amely nek lo gi kus elõ fel té te le a tör vény
el kö ve tés ko ri meg is mer he tõ sé ge (Btk. 2. §).” (ABH 1992,
77, 87.)

Az 57. § (4) be kez dés re vo nat ko zó an a 435/B/1999. AB
ha tá ro zat meg erõ sí tet te, s ki emel te, hogy „[a]z Al kot mány
57. § (4) be kez dé se, és en nek meg fe le lõ en a Btk. 2. §-a a
bün te tõ jog egyik klasszi kus alap el vét de fi ni ál ja, ki mond -
ván a vissza ha tó ha tály ti lal mát. A bûn cse lek ményt te hát
az el kö ve té se ide jén ha tály ban lé võ tör vény sze rint kell el -
bí rál ni, és et tõl csak ab ban az eset ben le het el tér ni, ha az új
tör vény eny hébb, il let ve az el kö ve tõ re néz ve ked ve zõbb.
Az Al kot mány 57. § (4) be kez dé se azt tar tal maz za, hogy
va la mely sze mély bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo ná sa és meg -
bün te té se csak olyan ha tá lyos bün te tõ tör vény alap ján tör -
tén het, amely idõ ben meg elõ zi a bûn el kö ve tést. Ez az al -
kot má nyi ren del ke zés nem egyéb, mint a vissza ha tó bün te -
tõ jog al ko tás ti lal ma.” (ABH 2001, 1080, 1081–1082.)

Az in dít vá nyo zó a je len ügy ben nem ál lí tot ta, hogy
vissza ha tó bün te tõ jog al ko tás ra ke rült vol na sor. Ér ve lé sét
ar ra ala poz ta, hogy a tör vé nyi tény ál lás ha tá ro zat lan sá ga
foly tán sé rül a nul lum cri men si ne le ge el ve. Ez a hi vat ko -
zás azon ban az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó
jog biz ton ság kö ré ben ér té kel he tõ, amit az Al kot mány bí ró -
ság je len ha tá ro za tá ban már el bí rált. Az in dít vá nyo zó ál tal
fel ve tett össze füg gés ben az Al kot mány 57. § (4) be kez dé -
sé nek sé rel me így nem ál la pít ha tó meg, ezért az in dít ványt
az Al kot mány bí ró ság e te kin tet ben is el uta sí tot ta. [Ugyan -
ezen ál lás pon tot fog lal ta el az Al kot mány bí ró ság más bûn -
cse lek mé nyi tény ál lás ese té ben leg utóbb az 1464/B/2007.
AB ha tá ro zat ban (ABK 2011. jú li us-au gusz tus, 800,
805–806..]

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a BJE in -
do ko lá sá nak az in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt mon da ta ön -
ál ló an ér dem ben nem vizs gál ha tó.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 32/A. §
(1) be kez dé sé bõl ve zet te le a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy -
sé gi ha tá ro za tá nak vizs gá la tá ra irá nyu ló ha tás kö rét En nek
tar tal mát azon ban több ha tá ro zat ban kör vo na laz ta.

Az Al kot mány bí ró ság a 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro -
zat ban (a to váb bi ak ban: Abh1.) le szö gez te: az Al kot mány -
bí ró ság nak – al kot má nyos jog ál lá sá ból ere dõ – azon gya -
kor la tá ból, hogy utó la gos nor ma kont roll ha tás kö ré be tar -
to zik va la mennyi nor ma al kot má nyos sá gi vizs gá la ta, az
kö vet ke zik, hogy ha tás kö ré be tar to zik a jog egy sé gi ha tá -
ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la ta is. Amennyi ben a jog -

egy sé gi ha tá ro zat e vizs gá lat alap ján –- a tör vény egyéb le -
het sé ges ér tel me zé si tar to má nyá tól el té rõ en –- al kot mány -
sér tõ, ak kor az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik en -
nek meg ál la pí tá sa is (Abh., ABH 2005, 504, 514.).

Az Al kot mány bí ró ság ab ból in dult ki, hogy a jog egy sé -
gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gi fe lül vizs gál ha tó sá gá nak
prob lé má ja az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ri kér dé se i hez és 
ál ta lá nos al kot mány vé del mi fel ada tá hoz kap cso ló dik: az -
az a jog rend szer va la mennyi jog sza bá lya, nor má ja te kin te -
té ben biz to sí tott le gyen az al kot má nyos sá gi kont roll.
Amennyi ben az Al kot mány bí ró ság a vizs gált jog sza bály
ha tá lyo su ló tar tal mát kí ván ja fel tár ni, nem hagy hat ja fi -
gyel men kí vül a jog egy sé gi ha tá ro zat tar tal mát. Így az Al -
kot mány 32/A. § (1) be kez dé se alap ján foly ta tott – va la -
mely jog sza bály-al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra irá nyu ló –
el já rás so rán, ha a jog sza bá lyi ren del ke zés hez jog egy sé gi
ha tá ro zat kap cso ló dik, szük ség kép pen a vizs gá lat tár gyá -
vá vá lik a jog egy sé gi ha tá ro zat is. E vizs gá lat so rán az Al -
kot mány bí ró ság nak ese ten ként kell el dön te nie, hogy az al -
kot mány el le nes ség a vizs gált jo gi sza bá lyo zás ból fa kad,
vagy alap ve tõ en nem a jog sza bály ból, ha nem a jog egy sé gi 
ha tá ro zat ból. A jog egy sé gi ha tá ro zat ugyan is adott eset -
ben a jog sza bály tar tal mát „bõ vít tet he ti, szû kí tet he ti, vagy
ép pen az ér tel me zés sel jog hé za got tölt het ki. Ezért az eset -
rõl-eset re tör té nõ al kot má nyos sá gi vizs gá lat ered mé nye -
ként dönt he tõ el, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat ön ál ló jog -
sza bá lyi tar ta lom mal „el ol dó dott-e” az ér tel me zett jog sza -
bály tól, vagy sem. (Abh., ABH 2005, 504, 513–514.)

A 4/2003 PJE ha tá ro zat al kot mány el le nes sé gé nek meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyo kat és al kot mány jo gi pa -
na szo kat el uta sí tó 70/2006. (XII. 13.) AB ha tá ro zat egy ér -
tel mû vé tet te, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá -
gi fe lül vizs gá la ta nem csak for mai szem pont ból ér té kel he -
tõ. Az Al kot mány bí ró ság te hát nem csu pán azt vizs gál hat ja, 
hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság, túl lép ve az Al kot mány 47. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ér tel me zé sen, új jo gi
nor mát ho zott-e lét re, ha nem ha tás kö ré be tar to zik a jog ér -
tel me zés ke re tei kö zött ma ra dó jog egy sé gi ha tá ro zat tar -
tal mi al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la ta is. Az Al kot mány -
bí ró ság – nem vi tat va a Leg fel sõbb Bí ró ság ál lás pont já nak 
dog ma ti kai he lyes sé gét – a 4/2003. PJE ha tá ro zat tar tal mát 
az Al kot mány 2. § (1) be kez dé se, az Al kot mány 50. §
(3) be kez dé se, az Al kot mány 57. § (1) be kez dé se alap ján
bí rál ta el. (ABH 2006, 786, 795–800.)

Az 23/2009. (III. 6.) AB ha tá ro zat a 4/2007. KPJE ren -
del ke zõ ré szé nek és in do ko lá sá nak al kot má nyos sá gi vizs -
gá la ta so rán meg ál la pí tot ta, hogy a KPJE az ön ál ló – jog -
sza bá lyi hát te ret nél kü lö zõ – nor ma tar ta lom ki ala kí tá sá val 
túl lép te az Al kot mány 47. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, a bí ró sá gok jog al kal ma zá sá nak egy sé gét biz to sí ta ni
hi va tott jog ér tel me zés ke re te it. A KPJE ezen túl me nõ en
nem tett ele get az Al kot mány 47. § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott jog egy sé ge sí tõ funk ció alap kö ve tel mé nyé nek
sem, ugyan is tar tal ma több fé le kép pen ér tel mez he tõ, s ez a
bí ró sá gi jog al kal ma zás nak – a ko ráb bi ak hoz ké pest is még 



to váb bi – el bi zony ta la no dá sát ered mé nyez te. Te kin tet tel
az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la tá ra, mi sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
egy ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ -
nek mi nõ sí ti, ak kor a to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek
eset le ges sé rel mét ér dem ben nem vizs gál ja, a jog egy sé gi
ha tá ro zat nak az in dít vá nyo zók ál tal meg je lölt to váb bi al -
kot má nyi ren del ke zé sek kel [Al kot mány 2. § (1) be kez dés,
70/A. §, 70/E. §] va ló el len té té vel nem fog lal ko zott. (ABH 
2009, 174, 193.)

3.2. A je len ügy el bí rá lá sa kor alap ve tõ je len tõ sé gû vé
vált a 23/2009. (III. 6.) AB ha tá ro zat meg ho za ta la kor fel -
me rült, és a pár hu za mos in do ko lá sok ban is nyil vá nos sá got 
ka pott vi ta ar ról, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat mely ré sze
le het az al kot má nyos sá gi vizs gá lat tár gya. (ABH 2009,
174, 200, 212.)

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot ta,
hogy az al kot má nyos sá gi vizs gá lat tár gya el sõ sor ban és
alap ve tõ en a jog egy sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben
adott ér tel me zés. Amennyi ben az Al kot mány bí ró ság ezt
az ér tel me zést akár csak for mai, akár csak tar tal mi, vagy
mind két ok ból al kot mány sér tõ nek ta lál ja, nem csak a jog -
egy sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét, ha nem an nak in do ko -
lá sát is meg sem mi sí ti. Az al kot má nyos sá gi vizs gá lat a jog -
egy sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé re irá nyul, de az ér tel -
me zést alá tá masz tó in do ko lás, a ren del ke zõ résszel össze -
füg gés ben ré sze az al kot mány bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak.
A jog egy sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa azon ban ön ma gá ban
vagy va la mely rész le té ben nem le het tár gya a jog egy sé gi
ha tá ro zat al kot mány el le nes sé ge utó la gos vizs gá la tá nak. 

Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a BJE meg je lölt
szö veg ré sze utó la gos abszt rakt al kot má nyos sá gi vizs gá la -
tát az Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján – ha tás kör hi á nyá -
ban – vissza uta sí tot ta. 

4. Az in dít vá nyo zó hi vat ko zik a nul lum cri men si ne le -
ge el vé nek sé rel mét ál lí tot ta az Alap jo gi Char ta 49. CIKK
(1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés re te kin tet tel is.

Leg utóbb a 29/2011. (IV. 7.) AB ha tá ro zat (ABK 2011.
áp ri lis, 323, 331–332.) rög zí tet te: Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la tá ban az Eu ró pai Kö zös sé gek ala pí tó és mó do sí tó
szer zõ dé sei az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont -
já ból nem nem zet kö zi szer zõ dé sek, e szer zõ dé sek, mint el -
sõd le ges jog for rá sok kö zös sé gi jog ként a bel sõ jog ré szei,
mi vel a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. má jus 1-jé tõl az Eu ró -
pai Unió tag ja. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem -
pont já ból a kö zös sé gi jog nem mi nõ sül az Al kot mány 7. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi jog nak
[72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 819, 861.].
Er re az el vi ál lás pont ra he lyez ke dett az 1053/E/2005. AB
ha tá ro zat (ABH 2006, 1824, 1828.) és a 87/2008. (VI. 18.)
AB ha tá ro zat (ABH 2008, 707, 738.) is.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Abtv. 1. §-a ha tá -
roz za meg. En nek alap ján az Al kot mány bí ró ság nak nincs

ha tás kö re an nak vizs gá la tá ra, hogy va la mely jog sza bály
sér ti-e az Eu ró pai Unió jo gát. Ezért az Al kot mány bí ró ság
az in dít ványt e vo nat ko zás ban az Ügy rend 29. § b) pont ja
alap ján – ha tás kör hi á nyá ban – vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 4. 

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró 

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

1893/B/2010. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány és al kot -
mány jo gi pa nasz tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság a tisz tes ség te len pi a ci ma ga -
tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról szó ló 1996. évi
LVII. tör vény 52. §-a és 68. § (1) be kez dé se al kot mány el -
le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít ványt el uta sít ja. 

2. Az Al kot mány bí ró ság a Fõ vá ro si Bí ró ság
2.K. 33.744/2006/65., a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
2.Kf. 27.181/2009/6. és a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb
Bí ró sá ga Kfv. III. 37.965/2009/6. íté le té vel össze füg gés ben 
a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás
ti lal má ról szó ló 1996. évi LVII. tör vény 52. §-a, 68. § (1) be -
kezdése és 69. § (1) be kez dé se, va la mint a Leg fel sõbb Bí -
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ró ság EBH2004. 1100. dön té se al kot mány el le nes sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló al kot mány -
jo gi pa naszt vissza uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a Leg fel sõbb Bí ró ság
EBH2004. 1100. dön té se al kot mány el le nes sé gé nek meg -
ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
vissza uta sít ja. 

I n d o k o l á s

I.

1. Az in dít vány a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a
ver seny kor lá to zás ti lal má ról szó ló 1996. évi LVII. tör vény 
(a to váb bi ak ban: Tpvt.) 52. §-a, 68. § – tar tal mi lag – (1) be -
kezdése, va la mint a Leg fel sõbb Bí ró ság EBH2004. 1100
dön té se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyult. Egy ben az in dít vá nyo zó a ren -
del ke zõ rész ben meg je lölt bí ró sá gok el sõ- és má sod fo kon
meg ho zott, il le tõ leg a fe lül vizs gá lat so rán ke let ke zett íté -
le te i vel össze füg gés ben al kot mány jo gi pa nasszal is élt,
amely ben az in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se ken és ese ti 
dön té sen kí vül kér te a Tpvt. 69. § – tar tal mi lag – (1) be kez -
dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát is, to váb bá
a tá ma dott jog sza bá lyok konk rét ügy ben va ló al kal maz ha -
tó sá gá nak ki zá rá sát.

Az al kot mány jo gi pa nasz elõz mé nye, hogy az in dít vá -
nyo zó be je len té se alap ján 2005. már ci us 10-én ver seny fel -
ügye le ti el já rás in dult a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nál
(a to váb bi ak ban: GVH) egy ha jó zá si és ki kö tõ-üze mel te -
tõi te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás sal szem ben bér le ti
jog vi szony tól va ló in do ko lat lan el zár kó zás és egyéb te vé -
keny sé gek mi att. Az in dít vá nyo zó a GVH el já rást meg -
szün te tõ ha tá ro za tát ke re set tel tá mad ta meg a bí ró sá gon.
A bí ró ság jog erõs íté le té vel a ke re se tet el uta sí tot ta egy fe -
lõl azért, mert a je len ügy in dít vá nyo zó ja a ver seny fel -
ügye le ti el já rás ban a Tpvt. 52. §-ában és 69. §-ában fog lal -
tak ra fi gye lem mel nem volt ügy fél, így nincs ke res he tõ sé -
gi jo ga, más fe lõl nem iga zol ta a köz igaz ga tá si per in dí tá -
sá ra jo go sult sá got meg ala po zó, a pol gá ri per rend tar tás ról
szó ló 1952. évi III. tör vény 327. § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg kö ve telt – a GVH ál tal el já rás alá vont szerv vel
kap cso la to san a jog sér tés meg ál la pí tá sá hoz és szank ció al -
kal ma zá sá hoz fû zõ dõ – köz vet len jog- és ér dek sé rel mét.
A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el já rás ban ho zott
íté le té vel a jog erõs íté le tet ha tá lyá ban fenn tar tot ta. Az íté -
le tek uta lást tar tal maz tak ar ra, hogy a fe lek kö zött pol gá ri
jo gi szer zõ dé se ik kel össze füg gés ben per van folyamatban.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az ál tal, hogy a
Tpvt. ki fo gás olt ren del ke zé sei a be je len tõt nem te kin tik
ügy fél nek, „el le he tet le ní tik a pi ac ról ki szo rult vál lal ko zók 
per in dí tá sát, (…) a per in dí tás ból ki zár ják a gaz da sá gi ver -
seny részt ve võ it,” ez zel kor lá toz zák az Al kot mány 9. § (2) be -
kezdésében biz to sí tott vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi
ver seny sza bad sá gát. 

2. A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról szó ló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá sá -
ról szó ló 2005. évi LXVI II. tör vény (a to váb bi ak ban:
Tpvt.mód.) 35. §-a 2005. jú li us 14-i ha tállyal a Tpvt.-nek a 
bí ró sá gok ál tal al kal ma zott 68. § (1) be kez dé se he lyé be új
szö ve get lép te tett, 62. § (1) be kez dé se pe dig 2005. no vem -
ber 1-jé tõl ha tá lyon kí vül he lyez te a Tpvt. 69. §-át. 

Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály al kot má nyos sá gi vizs gá la tát ki vé te le sen, az Al kot -
mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Abtv.) 38. §-ában fog lalt bí rói kez de mé nye zés és
a 48. § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té ben, il le tõ leg
ak kor foly tat ja le, ha a ha tá lyát vesz tett jog sza bály he lyé be 
lé põ új sza bá lyo zás tar tal mi lag a ko ráb bi val azo nos és ez -
ál tal azo nos a vizs gá lan dó al kot má nyos sá gi prob lé ma.
[137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.;
138/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 579, 581.;
1425/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 844, 845.] 

Er re fi gye lem mel a Tpvt. tá ma dott 68. §-a és 69. §-a az
al kot mány jo gi pa nasz ke re té ben al kot má nyos sá gi vizs gá -
lat tár gyát ké pez he ti, míg a Tpvt. 68. §-ának ha tá lyos szö -
ve ge – mi vel tar tal má ban rész ben meg egye zik a tá ma dott
ren del ke zés sel – utó la gos nor ma kont roll ke re té ben vizs -
gál ha tó. 

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sá nál a kö -
vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te fi gye lem be:

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé se: 
„9. § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a

vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

2. A Tpvt. el bí rá lás kor ha tá lyos szö ve ge:
„52. § E tör vény al kal ma zá sá ban ügy fél az, aki vel

szem ben hi va tal ból in dult meg az el já rás, il let ve a ké rel -
me zõ (68. §), to váb bá az, aki re a ké re lem vo nat ko zik.”

„68. § (1) Az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met az
nyújt hat be,

a) akit az össze fo nó dás en ge dé lye zé se irán ti ké re lem
be nyúj tá sá ra a 28. § (1) be kez dé se kö te lez,

b) aki kü lön jog sza bály alap ján az ár eme lés elõ ze tes be -
je len té sé re kö te le zett,

c) aki a 25. § sze rin ti el ide ge ní té si kö te le zett ség nek egy
éven be lül nem tu dott ele get ten ni.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz ér de mi el bí rá lás ra al kal mat -
lan, míg az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az
al kot mány jo gi pa nasz meg fe lel-e az Abtv.-ben fog lalt for mai
fel té te lek nek. 



Az Abtv. 48. § (1) be kez dé se sze rint az Al kot mány ban
biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se mi att al kot mány jo gi pa -
nasszal az for dul hat az Al kot mány bí ró ság hoz, aki nek a
jog sé rel me az al kot mány el le nes jog sza bály al kal ma zá sa
foly tán kö vet ke zett be és egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it
már ki me rí tet te, il le tõ leg más jog or vos la ti le he tõ ség nincs
szá má ra biz to sít va. Az Abtv. 48. § (2) be kez dé se ér tel mé -
ben az al kot mány jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí -
té sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül le het az Al kot mány bí ró -
ság hoz írás ban be nyúj ta ni. Az Al kot mány bí ró ság gya kor -
la ta sze rint az Abtv. 48. § (1)–(2) be kez dé se i ben fog lal ta -
kat együt te sen kell ér tel mez ni, és fi gye lem be ven ni
[23/1991. (V. 18.) AB vég zés, ABH 1991, 361–362.]. Eb -
bõl kö vet ke zik, hogy az Abtv. 48. § (1) be kez dé se sze rin ti
jog or vos la to kon csak azo kat a jog or vos la to kat kell ér te ni,
ame lyek az ügy jog erõs be fe je zé sé ig ter jeszt he tõk elõ. Az
al kot mány jo gi pa nasz ra meg ál la pí tott ha tár idõ szá mí tá sa
szem pont já ból te hát a rend kí vü li jog or vos la to kat ál ta lá ban 
fi gyel men kí vül kell hagy ni [46/2003. (XI. 13.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2003, 488, 510.], ki vé ve, ha a pa na szolt alap -
jog-sé re lem a rend kí vü li el já rás ban ho zott ér de mi, jog erõs
dön tés ben al kal ma zott nor ma mi att kö vet ke zik be. A rend -
kí vü li el já rás so rán ugyan is tör vé nyi le he tõ ség van ar ra,
hogy a fe lül vizs gá la ti bí ró ság a jog erõs ha tá ro za tot ho zó
bí ró ság ál lás pont já tól el té rõ ér de mi ál lás pon tot fog lal jon
el. Ha a fe lül vizs gá la ti bí ró ság ha tá ro za ta az ügyet ilyen
mó don zár ja le jog erõ sen, az al kot mány jo gi pa nasz be -
nyúj tá sá ra meg sza bott tör vé nyi ha tár idõ a fe lül vizs gá lat
tár gyá ban ho zott ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl ve szi kez de tét,
mert az al kot mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá ra jo go sult a fe -
lül vizs gá lat tár gyá ban ho zott ha tá ro zat foly tán ke rül csak
ab ba a hely zet be, hogy az ügyé ben al kal ma zott jog sza bály
al kot mány el le nes sé gét és az emi att be kö vet ke zett al kot -
má nyos alap jog sér tést ál lít sa és pa na szol ja. Ezért ilyen
eset ben, ki vé te le sen, az al kot mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá -
ra meg sza bott tör vé nyi ha tár idõ a fe lül vizs gá lat tár gyá ban
ho zott ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van nap
[41/1998. (X. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 306, 309.;
1094/D/2001. AB határozat, ABH 2005, 1033, 1036.].

A be ad vány 2010. de cem ber 23-án, a Leg fel sõbb Bí ró -
ság 2010. szep tem ber 7-én kelt íté le té nek meg ho za ta lát
kö ve tõ en ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz. Az in dít vá -
nyo zó azon ban nem a fe lül vizs gá la ti bí ró ság ha tá ro za ta
foly tán ke rült ab ba a hely zet be, hogy az ügyé ben al kal ma -
zott jog sza bály al kot mány el le nes sé gét és az emi att be kö -
vet ke zett al kot má nyos jog sé rel met ál lít sa, így az al kot -
mány jo gi pa nasz be nyúj tá sá nak ha tár ide je szem pont já ból
a rend kí vü li jog or vos la tot fi gyel men kí vül kel lett hagy ni.
Mi vel a má sod fo kú íté let 2009. szep tem ber 2-án kelt, az
in dít vá nyo zó nyil ván va ló an el mu lasz tot ta a ha tár idõt,
ezért a be ad vá nya elkésett. 

Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az al kot mány jo gi
pa naszt az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 
2009. ja nu ár, 3.; a to váb bi ak ban: Ügy rend) 29. § e) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta. 

Az al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ra te kin tet tel
mel lõz te a meg sem mi sí te ni kért ren del ke zé sek konk rét
eset ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gá nak ki zá rá sá ra irá nyu ló
in dít vány vizs gá la tát (727/D/2000. AB ha tá ro zat, ABH
2005, 931, 935-936.).

2.1. A Tpvt. XI. fe je ze te tar tal maz za a ver seny fel ügye -
le ti el já rás le foly ta tá sá nak sza bá lya it: az el já rás ké re lem re, 
vagy hi va tal ból in dul. A ké rel mes el já rá sok tár gyát és az
el já rás meg in dí tá sá ra jo go sul ta kat a Tpvt. 67. § (2) be kez -
dé se és 68. § (1) be kez dé se, a hi va tal bó li el já rás fel té te le it
a 70. § sza bá lyoz za.

A ké rel mes el já rás ban a Tpvt. 52. §-a sze rint ügy fél a
ké rel me zõ és az, aki re a ké re lem vo nat ko zik (ké rel me zett
le het töb bek kö zött a gaz da sá gi ver senyt kor lá to zó meg ál -
la po dás ré sze se, vagy a vál lal ko zá sok össze fo nó dá sá nak
olyan ré sze se, aki nem nyújt be en ge dély irán ti ké rel met).

A hi va tal ból in dult el já rás ban ügy fél az, aki vel szem ben 
az el já rást meg in dí tot ták. A hi va tal bó li el já rás in dul hat a
vizs gá ló ész le lé se, vagy – a Tpvt. 43/G. § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek be üt kö zõ ma ga tar tás
ész le lé se ese tén – bár ki be je len té se alap ján. (E ren del ke -
zés tar tal maz za a ha tá lyon kí vül he lye zett 69. §-ban sza bá -
lyo zott be je len tést.) A (2) be kez dés azon ban azt is ki -
mond ja, hogy a be je len tés sel és a pa nasszal kap cso la tos el -
já rás nem ré sze a ver seny fel ügye le ti el já rás nak, a meg hall -
ga tás pe dig nem mi nõ sül vizs gá lat nak. A 43/H. § (8) be -
kez dé se alap ján eb ben az eset ben a vizs gá ló dönt ar ról,
hogy a 70. § (1) be kez dé se sze rint a vizs gá la tot meg in dít -
ja-e, s ha igen, ak kor et tõl kez dõ dõ en az el já rás már hi va -
tal ból fo lyik. A be je len tés így nem ré sze a ver seny fel ügye -
le ti el já rás nak, a be je len tés nek pe dig nem szük ség kép pe ni
kö vet kez mé nye a hi va tal bó li el já rás, eb bõl kö vet ke zõ en a
be je len tõ – sem a ko ráb bi, sem a je len leg ha tá lyos sza bá -
lyok sze rint – nem mi nõ sül ügy fél nek. A tör vény in do ko -
lá sa en nek kap csán hang sú lyoz za, hogy aki a vál lal ko zás
jog el le nes ma ga tar tá sát sé rel me zi, be je len tés sel él het, be -
je len tõ ként azon ban nem vá lik ügy fél lé. „A ver seny fel -
ügye le ti el já rás ugyan is a pi a ci ver seny tisz ta sá gá ban és
sza bad sá gá ban meg tes te sü lõ köz ér dek vé del mé re hi va tott, 
s a ver seny tár sak egye di sé rel me it így csak köz ve tet ten or -
vo sol ja, mi vel a ver seny tisz ta sá gá nak és sza bad sá gá nak
fo gal mán ke resz tül egye di leg meg nem ha tá ro zott pi a ci
sze rep lõk (és fo gyasz tók) összes sé gé nek (köz-) ér de ke áll
a jo gi vé de lem alatt. Az, akit a ver seny sér tõ ma ga tar tás
köz vet le nül is érint, pol gá ri jo gi igé nyét (va gyo ni, il let ve
nem va gyo ni kár, sze mé lyi sé gi jo gi, il let ve tu laj don jo gi
vé de lem) a bí ró ság elõtt ér vé nye sít he ti. Az adott (pl. kár té -
rí té si) tény ál lás ban a jog el le nes ség a ja vas lat ren del ke zé -
se i nek megsértése következtében áll be.”

Meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy a jog sza bá lyi
kör nye zet – az in dít vá nyo zó per in dí tá sát kö ve tõ en – meg -
vál to zott: a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny -
kor lá to zás ti lal má ról szó ló 1996. évi LVII. tör vény mó do -
sí tá sá ról szó ló, 2009. jú ni us 1-jé tõl ha tá lyos 2009. évi
XIV. tör vény 10. § (1) be kez dé sé vel a Tpvt. 82. § (1) be -
kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be lép te tett ren del ke zés a 
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kö vet ke zõ ket tar tal maz ta: „Jog or vos la ti ké rel met – a vég -
zés köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül – ter jeszt het elõ 
az ügy fél, va la mint aki re néz ve a vég zés ren del ke zést tar -
tal maz, to váb bá az, aki vel a vég zést e tör vény alap ján kö -
zöl ni kell.” E ren del ke zést a 17. § (3) be kez dé se sze rint a
tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lé võ ügyek ben is
al kal maz ni ren del te. Ez zel a be je len tõ jo gi hely ze te lé nye -
ge sen meg vál to zott, mert an nak el le né re, hogy nem ügy fél
és a ver seny fel ügye le ti el já rás ban nem gya ko rol hat ja an -
nak a Tpvt. XI. fe je ze té ben biz to sí tott jo ga it, ab ban már
nincs aka dá lyoz va, hogy a GVH el já rást meg szün te tõ vég -
zé sét bí ró ság elõtt tá mad ja meg. A vizs gált al kot má nyos -
sá gi prob lé mát azon ban ez nem érin ti, mert az in dít vá nyo -
zó ugyan ki fo gás ol ta, hogy nincs ke res he tõ sé gi jo ga, ám
ki zá ró lag az Al kot mány 9. § (2) bekezdésére hivatkozott.

2.2. Az Al kot mány 9. § (2) be kez dé sét az Al kot mány bí -
ró ság szá mos ha tá ro za tá ban ér tel mez te. Kö vet ke ze tes
gya kor la ta sze rint a gaz da sá gi ver seny sza bad sá ga nem
alap jog, ha nem „a pi ac gaz da ság olyan fel té te le, amely nek
meg lé tét és mû kö dé sét biz to sí ta ni az Al kot mány 9. §
(2) be kez dé se ér tel mé ben az ál lam nak is fel ada ta. A ver -
seny sza bad ság ál la mi el is me ré se és tá mo ga tá sa meg kö ve -
te li a vál lal ko zás hoz va ló jog és a pi ac gaz da ság hoz szük -
sé ges töb bi alap jog ob jek tív, in téz mény vé del mi ol da lá nak
ki épí té sét. El sõ sor ban ezek nek az alap jo gok nak az ér vé -
nye sí té se és vé del me ál tal va ló sul meg a sza bad ver seny,
amely nek – a pi ac gaz da ság hoz ha son ló an – kü lön al kot -
má nyos sá gi mér cé je nincs. Az Al kot mány bí ró ság a pi ac -
gaz da ság, a ver seny sza bad ság és más ha son ló ál lam cé lok
al kot mány el le nes meg sér té sét csak szél sõ sé ges eset ben ál -
la pít ja meg, ha az ál la mi be avat ko zás, fo gal mi lag és nyil -
ván va ló an el len té tes az ál lam cél lal.” (818/B/1997. AB ha -
tá ro zat, ABH 1998, 759, 761.) [Lásd még: 21/1994.
(IV. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 117, 120.; 35/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 200.] „A vál lal ko -
zás jo ga (...) egy bi zo nyos, a vál lal ko zá sok szá má ra az ál -
lam ál tal te rem tett köz gaz da sá gi fel té tel rend szer be va ló
be lé pés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sát, más szó val a vál lal ko -
zó vá vá lás le he tõ sé gé nek – ese ten ként szak mai szem pon -
tok ál tal mo ti vált fel té te lek hez kö tött, kor lá to zott – biz to -
sí tá sát je len ti.” [54/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH
1993, 340, 341–342.]

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a be je len tõ el -
já rá si po zí ci ó ja va la mint a vál lal ko zás jo ga és a gaz da sá gi
ver seny sza bad sá ga kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ
össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. 

A ren del ke zé sek az ál tal, hogy a be je len tõt nem te kin tik
ügy fél nek, így az nem gya ko rol hat ja a ver seny fel ügye le ti
el já rás ban az ügy fe let meg il le tõ va la mennyi jo got, azt a
– Tptv. pre am bu lu má ban is meg fo gal ma zott – jog al ko tói
szán dé kot jut tat ják ki fe je zés re, hogy a ver seny fel ügye le ti
el já rás a tisz tes sé ges pi a ci ver seny fenn tar tá sá hoz fû zõ dõ
köz ér de ket és nem az egyé ni sé rel mek meg ol dá sát szol gál -
ja; utób bi kö ve te lé sek a bí ró ság elõtt ér vé nye sít he tõk.
Nem je lent be avat ko zást a gaz da sá gi ver seny be, hogy nem 
ve het részt a GVH elõt ti el já rás ban az a sze mély, aki egy

vál lal ko zói ma ga tar tást a tisz tes sé ges pi a ci ver seny kö ve -
tel mé nye i be üt kö zõ nek vél, el len ke zõ leg, ki fe je zés re jut -
tat ja, hogy a ver seny fel ügye le ti ha tó ság kom pe ten ci á ja a
ma ga tar tás ver seny el le nes vol tá nak meg íté lé se, va la mint
el já rá sá val a ver seny tisz ta sá gá nak kikényszerítése.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az ér -
de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el -
uta sí tá sát ered mé nye zi. [985/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH
1991, 652, 653-654.; 32/2000. (X. 20.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 215, 220.; 19/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2004,
312, 343.] Ezért az Al kot mány bí ró ság a Tpvt. 52. §-a és
68. §-a al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló 
in dít ványt el uta sí tot ta.

3. Az in dít vá nyo zó kér te a Leg fel sõbb Bí ró ság ese ti
dön té sé nek meg sem mi sí té sét is.

Az Abtv. 1. §-a, il le tõ leg az Al kot mány bí ró ság ha tás kö -
rét meg ál la pí tó egyéb tör vé nyi ren del ke zé sek alap ján sem
tar to zik az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be egye di jo gal -
kal ma zói ak tu sok al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la ta Az Al -
kot mány bí ró ság a Leg fel sõbb Bí ró ság egyes ese ti dön té se -
i nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra irá nyu ló 88/B/2007.
AB vég zé sé ben rög zí tet te: „Az Al kot mány bí ró ság nak
nincs ha tás kö re a jog al kal ma zá si gya kor lat al kot má nyos -
sá gi vizs gá la tá ra; a bí rói jog ér tel me zés ön ma gá ban nem
le het tár gya az Al kot mány bí ró ság el já rá sá nak (72/B/2004. 
AB ha tá ro zat, ABH 2007, 1567, 579.). Így an nak ma ni -
feszt meg nyil vá nu lá sa i ra a konk rét ese ti dön té sek »meg -
sem mi sí té sé re« sem ter jed ki a ha tás kö re.” (ABK 2010.
április 521, 522.)

Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ezt az in dít vá nyi
részt az Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 18.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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990/B/2009. AB ha tá ro zat

A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a t á r o z a t o t:

Az Al kot mány bí ró ság a köz úti jár mû ve ze tõk egész sé gi
al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 13/1992.
(VI. 26.) NM ren de let 8. § (1) be kez dé se al kot mány el le -
nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt el uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

Az in dít vá nyo zó a köz úti jár mû ve ze tõk egész sé gi al kal -
mas sá gá nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 13/1992. (VI. 26.) NM 
ren de let nek (a to váb bi ak ban: R.) az al kal mas sá gi vizs gá -
la tot el sõ fo kon vég zõ szer ve ket meg ha tá ro zó 8. § – tar tal -
mi lag – (1) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. Ál lás pont ja sze rint a
jog al ko tó a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sát
hát rá nyos hely zet be hoz za az azo nos szak vizs gá val ren -
del ke zõ há zi or vos sal szem ben az ál tal, hogy csak a 2. al -
kal mas sá gi cso port ba tar to zó sze mély ese té ben jo go sult a
vizs gá la tot el vé gez ni, míg elõb bi ek az 1. és 2. al kal mas sá -
gi cso port ba tar to zók nál is; így a ren del ke zés a vál lal ko zás 
jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát [Al kot mány 9. §
(2) be kez dé se] sér ti.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sá nál a kö -
vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te fi gye lem be:

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé se: 
„9. § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a

vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”
„70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -

tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az R. tá ma dott sza bá lya:
„8. § (1) Az egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá la tot el sõ fo -

kon vég zõ szer vek:
a) az 1. al kal mas sá gi cso port ba tar to zó sze mély ese tén
aa) a vizs gált sze mély vá lasz tott há zi or vo sa, vagy
ab) a vizs gált sze mély la kó he lye vagy tar tóz ko dá si he -

lye sze rin ti há zi or vos;
b) a 2. al kal mas sá gi cso port ba tar to zó sze mély ese té -

ben:
ba) a vizs gált sze mély vá lasz tott há zi or vo sa, vagy
bb) a mun ka vál la lót fog lal koz ta tó vagy fog lal koz tat ni

kí vá nó mun kál ta tó ré szé re fog lal ko zás-egész ség ügyi alap -
szol gál ta tást nyúj tó egész ség ügyi szol gá lat or vo sa, vagy

bc) a nem szer ve zett mun ka vég zés ke re té ben dol go zó,
vagy fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban nem ál ló
sze mély ese tén a la kó he lye sze rint te rü le ti leg il le té kes fog -
lal ko zás-egész ség ügyi szak el lá tó hely or vo sa.”

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az R. 1. § (1) be kez dé se sze rint: „A köz úti jár mû ve -
ze tõk egész sé gi al kal mas sá ga vizs gá la tá nak cél ja an nak
meg ál la pí tá sa, hogy a köz úti jár mû ve ze tõ je lölt nek, il le tõ -
leg a köz úti jár mû ve ze tõ nek nincs-e olyan be teg sé ge, tes ti
vagy szel le mi, il le tõ leg ér zék szer vi fo gya té kos sá ga, amely 
õt a köz úti jár mû ve ze tés re egész sé gi szem pont ból al kal -
mat lan ná te szi; to váb bá azok nak a fel té te lek nek, il le tõ leg
kor lá to zá sok nak a meg ha tá ro zá sa, ame lyek mel lett a vizs -
gált sze mély be teg ség, tes ti vagy ér zék szer vi fo gya té kos -
ság fenn ál lá sa ese tén is ve zet het köz úti jár mû vet.” A 3. §
(1) be kez dé se ér tel mé ben a köz úti jár mû ve ze tõ je löl tet, il -
le tõ leg a köz úti jár mû ve ze tõt az egész sé gi al kal mas sá gi
vizs gá lat al kal má val az 1. vagy 2. al kal mas sá gi cso port ba
kell so rol ni: utób bi cso port ba azt, aki a köz úti köz le ke dé si
szol gál ta tás ke re té ben köz úti jár mû vet, meg kü lön böz te tõ
jel zés sel el lá tott köz úti jár mû vet ve zet, vagy kí ván ve zet -
ni, va la mint, akit köz úti jár mû ve ze tõi mun ka kör ben fog -
lal koz tat nak, míg min den más köz úti jár mû ve ze tõt az
1. al kal mas sá gi cso port ba. Az R.-nek a köz úti jár mû ve ze -
tõk egész sé gi al kal mas sá gá nak mi ni mum kö ve tel mé nyei
és az egész sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá nak szem pont ja it
tar tal ma zó 1. mel lék le te tar tal maz za lá tás, hal lás stb. vizs -
gá la tá nál az 1. és 2. al kal mas sá gi cso port ra vo nat ko zó elõ -
írá so kat; a 2. al kal mas sá gi cso port esetében szigorúbb
feltételeket támaszt. 

A ki fo gás olt ren del ke zé sek a vizs gá lat el vég zé sé re – el -
sõ fo kon – mind két cso port ese té ben fel jo go sít ják a vizs -
gált sze mély vá lasz tott há zi or vo sát, míg a la kó hely sze rint
il le té kes há zi or vos az 1. al kal mas sá gi cso port ba, a fog lal -
ko zás-egész ség ügyi szol gá lat és szak el lá tó hely or vo sa pe -
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dig a 2. cso port ba tar to zó kat vizs gál hat ja. Utób bi or vo sok
azon ban a 8. § (3) be kez dé se sze rint a vizs gá lat ról és a vé -
le mény tar tal má ról 15 na pon be lül kö te le sek ér te sí te ni a
vizs gált vá lasz tott há zi or vo sát. A 8. § (2) be kez dé se ezen
túl me nõ en egyes spe ci á lis te rü le te ken fog lal koz ta tot tak
ese té ben más ki je lölt or vost is fel jo go sít el sõ fo kú vizs gá -
lat elvégzésére. 

Az in dít vá nyo zó az ál tal vél te meg va ló sul ni a vál lal ko -
zás jo ga és a ver seny sza bad ság sé rel mét, hogy a ren del ke -
zés az azo nos szak mai kép zett sé gû há zi or vos és a fog lal -
ko zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sá nak jo go sít vá nyai
meg kü lön böz te té sé vel in do ko lat la nul ver seny hát rány ba
hoz za a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sát. Ez zel 
– bár ki fe je zet ten nem hív ta fel – az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sé nek a sé rel mén ke resz tül ál lí tot ta az R. tá ma -
dott sza bá lyo zá sá nak az Al kot mány 9. § (2) be kez dé sé vel
fenn ál ló el len té tét. 

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként át te kin tet te, hogy az
al kal mas sá gi vizs gá la tot vég zõ or vo sok mi lyen jog vi szo -
nyok ke re té ben te vé keny ked nek.

Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér dé -
se i rõl szó ló 2003. évi LXXXIV. tör vény 7. § (2) be kez dé se 
so rol ja fel azo kat a jog vi szo nyo kat, ame lyek ke re té ben
egész ség ügyi te vé keny ség vé gez he tõ: köz tük az egyé ni és
tár sas vál lal ko zást, mun ka vi szonyt és egyéb mun ká ra irá -
nyu ló jog vi szo nyo kat.

Az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl szó ló 2000. évi II. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Öotv.) 1. § (2) be kez dés a) pont ja a
te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség kö ré ben az egész ség ügy rõl
szó ló 1997. évi CLIV. tör vény sze rint a há zi or vos ál tal
nyúj tott egész ség ügyi el lá tást az ön ál ló or vo si te vé keny sé -
gek kö zé so rol ja. A tör vény in do ko lá sa utal ar ra, hogy
1992 óta a há zi or vo si és há zi gyer mek or vo si te vé keny ség
el sõd le ge sen vál lal ko zá si ke re tet ka pott. A te rü le ti el lá tá si
kö te le zett sé get vál la ló há zi or vos a há zi or vo si, há zi gyer -
mek or vo si és fog or vo si te vé keny ség rõl szó ló 4/2000.
(II. 25.) EüM ren de let 1. § (1) be kez dé se ér tel mé ben az ön -
kor mány zat tal, az ön kor mány za ti fel ada to kat el lá tó egész -
ség ügyi in téz ménnyel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll,
vagy a fel ada to kat gaz dál ko dó szer ve ze ti for má ban vagy
ma gán or vos ként vég zi. Eb bõl kö vet ke zõ en a há zi or vos el -
sõd le ge sen vál lal ko zá si formában tevékenykedik.

A mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCI II. tör vény 58. §
(1) be kez dé se ír ja elõ a mun kál ta tó nak, hogy fog lal ko -
zás-egész ség ügyi szol gá la tot kö te les biz to sí ta ni. A fog lal -
ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról szó ló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. ren de let 1. §-a sze rint ilyen szol gá la to kat a mun kál -
ta tók, mun ka ügyi köz pon tok és egyes szak kép zõ in téz mé -
nyek tar ta nak fenn; eb ben az eset ben a szol gá lat or vo sa
mun ka vi szony ban áll. Azok a mun kál ta tók és szer vek,
ame lyek nem tar ta nak fenn szol gá la tot, a 3. § (1) be kez dé -
sé bõl kö vet ke zõ en a szol gál ta tást dí ja zás fe jé ben ve szik
igény be; a szol gál ta tást az egész ség ügyi te vé keny ség vég -
zé sé nek egyes kér dé se i rõl szó ló 2003. évi LXXXIV. tör -
vény 7. § (2) be kez dé se sze rin ti kü lön bö zõ jog vi szony ban
ál ló – sza bad fog lal ko zás ke re té ben, egyé ni egész ség ügyi

vál lal ko zó ként, tár sas vál lal ko zás tag ja ként te vé keny ke dõ
– or vos is nyújt hat ja.

A vizs gá la tot vég zõ vál lal ko zó or vo sok így ver seny -
hely zet ben van nak, az al kal mas sá gi vizs gát a té rí té si díj el -
le né ben igény be ve he tõ egyes egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok té rí té si díj ár ól szó ló 284/1997. (XII. 23.) Korm. ren de -
let 2. mel lék le té nek 3. pont ja sze rin ti díj té te le kért vég zik. 

3. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint a gaz da sá gi ver seny sza bad sá ga nem alap jog, ha nem
„a pi ac gaz da ság olyan fel té te le, amely nek meg lé tét és mû -
kö dé sét biz to sí ta ni az Al kot mány 9. § (2) be kez dé se ér tel -
mé ben az ál lam nak is fel ada ta. A ver seny sza bad ság ál la mi
el is me ré se és tá mo ga tá sa meg kö ve te li a vál lal ko zás hoz
va ló jog és a pi ac gaz da ság hoz szük sé ges töb bi alap jog ob -
jek tív, in téz mény vé del mi ol da lá nak ki épí té sét. El sõ sor ban 
ezek nek az alap jo gok nak az ér vé nye sí té se és vé del me ál tal 
va ló sul meg a sza bad ver seny, amely nek – a pi ac gaz da ság -
hoz ha son ló an – kü lön al kot má nyos sá gi mér cé je nincs. Az 
Al kot mány bí ró ság a pi ac gaz da ság, a ver seny sza bad ság és
más ha son ló ál lam cé lok al kot mány el le nes meg sér té sét
csak szél sõ sé ges eset ben ál la pít ja meg, ha az ál la mi be -
avat ko zás, fo gal mi lag és nyil ván va ló an el len té tes az ál -
lam cél lal”. (818/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 759,
761.; 21/1994. (IV. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 117,
120.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197,
200.] Az Al kot mány bí ró ság a vál lal ko zás jo gá val kap cso -
lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az egy bi zo nyos, a vál lal ko zá -
sok szá má ra az ál lam ál tal te rem tett köz gaz da sá gi fel té tel -
rend szer be va ló be lé pés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sát, más
szó val a vál lal ko zó vá vá lás le he tõ sé gé nek – ese ten ként
szak mai szem pon tok ál tal mo ti vált fel té te lek hez kö tött,
kor lá to zott – biz to sí tá sát je len ti. A vál lal ko zás jo ga annyit
je lent – de annyit al kot má nyos kö ve tel mény ként fel tét le -
nül –, hogy az ál lam ne aka dá lyoz za meg, ne te gye le he tet -
len né a vál lal ko zó vá vá lást. [54/1993. (X. 13.) AB
határozat, ABH 1993, 340, 341–342.]

A fen ti ek alap ján a vál lal ko zás jo gá nak sé rel me nem ál -
la pít ha tó meg, mert a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat
or vo sa nincs el zár va at tól, hogy – a szak mai fel té te lek tel -
je sí té se ese tén – bár mi lyen, köz tük há zi or vo si te vé keny sé -
get gya ko rol jon.

Az Al kot mány bí ró ság a 31/1994. (VI.2.) AB ha tá ro za -
tá ban meg ál la pí tot ta: „Az ál lam nak ter mé sze te sen jo ga
van meg fe le lõ al kot má nyos in do kok ese té ben ar ra, hogy a
gaz da sá gi ver senyt kor lá toz za. (…) A kor lá to zás azon ban
csak ak kor al kot má nyos, ha egy részt nem va ló sít meg
diszk ri mi ná ci ót, más részt meg fe le lõ jog sza bá lyi szin ten
tör té nik.” (ABH 1994, 168, 170.)

Az R. tá ma dott – a köz úti jár mû ve ze tõk egész sé gi al kal -
mas sá gá nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 13/1992. (VI. 26.) NM 
ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 16/2008. (IV. 24.) EüM ren -
de let 3. §-ával be ik ta tott – ren del ke zé se ki zár ja a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sát az l. al kal mas sá gi cso -
port ba tar to zók („úr ve ze tõk” – el sõ sor ban „B” vagy „C”
ka te gó ri á ban vizs gá zók) vizs gá la tá nak el vég zé sé bõl. Ez a
meg kü lön böz te tés érin ti a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát,



mert a há zi or vo sok kal szem ben ver seny hát rány ba ke rül -
nek a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sai. 

Mint hogy dön tõ en az ál ta lá nos egész sé gi ál la pot fel mé -
ré sé rõl van szó, az azo nos kép zett sé gû, há zi or vo si, vagy
üzem or vo si szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ or vo sok – ar ra is
fi gye lem mel, hogy mind két or vos el vé gez he ti a ma ga sabb
szin tû ve ze tõi ka te gó ri á val össze füg gõ vizs gá la tot – a sza -
bá lyo zás szem pont já ból ho mo gén cso por tot al kot nak.
A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em be -
rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let (a to váb bi ak ban:
Kr.) 10. § (2) be kez dés b) pont já ból, amely sze rint az au tó -
busz ve ze té sé hez meg kí vánt „D” ka te gó ri ás vizs gá hoz –
az együt tes vizs gá zás ki vé te lé vel – „B” és „C” ka te gó ri á ra
ér vé nyes ve ze tõi en ge dély szük sé ges, az kö vet ke zik, hogy
a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás hoz szük sé ges vizs gá nak
ál ta lá ban fel té te le, hogy a vizs gá zó ren del kez zen olyan ve -
ze tõi en ge déllyel, amely hez az 1. al kal mas sá gi cso port ba
be so ro lá sa a há zi or vos ál tal már meg tör tént. En nek mint -
egy ki egé szí té se ként vizs gál ja a 2. al kal mas sá gi cso port ba
tör té nõ be so ro lás fel té te le i nek vizs gá la tát a fog lal ko zás-
egész ség ügyi or vos.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a diszk ri mi ná -
ció ti lal ma el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té -
ben tett meg kü lön böz te té sek re ter jed ki. Ha a meg kü lön -
böz te tés nem em be ri jog vagy alap ve tõ jog te kin te té ben
tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás al kot mány el le nes sé ge ak kor
ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság hoz va ló jo got
sér ti. Az Al kot mány bí ró ság rög zí tet te azt is, hogy al kot -
mány el le nes meg kü lön böz te tés rõl csak ak kor le het szó, ha 
a jog sza bály egy más sal össze ha son lít ha tó, a sza bá lyo zás
szem pont já ból azo nos cso port ba tar to zó jog ala nyok kö -
zött tesz kü lönb sé get anél kül, hogy an nak al kot má nyos in -
do ka len ne. [9/1990. (IV. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 
48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 77–78.;
35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 203.] Az
alap jog nak nem mi nõ sü lõ egyéb jog ra vo nat ko zó, sze mé -
lyek kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te tés, vagy más kor lá -
to zás al kot mány el le nes sé ge ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sé -
re lem össze füg gés ben áll va la mely alap jog gal, vég sõ so -
ron az em be ri mél tó ság ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jo gá val és a 
meg kü lön böz te tés nek, il let ve kor lá to zás nak nincs tár gyi -
la gos mér le ge lés sze rint éssze rû in do ka, va gyis ön ké nyes.
[35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 200.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy éssze rû in -
do ka van an nak, hogy a há zi or vos mind az ún. „úr ve ze tõ”,
mind a „hi va tá sos” gép jár mû ve ze tõk al kal mas sá gát vizs -
gál hat ja, ugyan ak kor a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá -
lat or vo sát elõb bi ek vizs gá la tá ból ki zár ja. A há zi or vos az
Öotv. 2. § (1) be kez dé se sze rint a te vé keny sé gét a kör ze té -
ben csak sze mé lye sen foly tat hat ja. A tör vény in do ko lá sa
ki eme li, hogy a gyó gyí tás és an nak ered mé nyes sé ge el sõd -

le ge sen az or vos és be teg bi zal mi kap cso la tán ala pul, ezért
szük sé ges, hogy a be teg gel köz vet len kap cso lat ban ál ló és
az el lá tást nyúj tó or vos a be te ge i vel va ló kap cso la ta ki ala -
kí tá sa so rán nagy ön ál ló ság gal jár jon el. Ez az or vos-be teg
kö zöt ti szo ros kap cso lat ga ran tál ja, hogy a há zi or vos a
vizs gált sze mély ál ta lá nos egész sé gi ál la po tá ról, kór tör té -
ne té rõl, az ál ta la sze dett gyógy sze rek rõl meg fe le lõ in for -
má ci ók kal ren del kez zen, ame lyek alap ján meg ál la pít hat ja, 
hogy az adott al kal mas sá gi cso port ra elõ írt fel té te lek nek
meg fe lel, vagy sem. A 2. al kal mas sá gi cso port ba tar to zók
vo nat ko zá sá ban más jog sza bály is – pl. a Kr. a te her gép ko -
csi és au tó busz ve ze tõk alap- és to vább kép zé sé nek fel té te -
le i re vo nat ko zó an – tar tal maz spe ci á lis elõ írást. Ez zel
össz hang ban egész sé gi ál la po tuk is spe ci á lis vizs gá lat alá
esik. Az R.1. mel lék le te a 2. al kal mas sá gi cso port ra vo nat -
ko zó leg több vizs gá lat nál azt a kö ve tel ményt tá maszt ja,
hogy „a vizs gá la tot vég zõ nek mér le gel nie kell azo kat az
1. cso port ese té ben fel me rü lõ kön tú li já ru lé kos koc ká za to -
kat és ve szé lye ket, ame lyek er re a cso port ra vo nat ko zó
meg ha tá ro zás ál tal érin tett jár mû vek ve ze té sé vel jár nak.”
Eb bõl kö vet ke zõ en a 2. cso port ban az al kal mas sá got el -
sõd le ge sen az adott mun kál ta tó nál vég zett mun ka vég zés -
hez szük sé ges fel té te lek nek va ló meg fe le lés dön ti el.
A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat or vo sa a fog lal koz -
ta tó/meg bí zó te vé keny sé gé nek meg fe le lõ irá nyult sá gú
vizs gá la tot vé gez. Mi vel azon ban a vizs gált sze mély
anam né zi sét tel jes kö rû en nem is mer he ti, az R. 8. §
(3)–(4) be kez dé se a há zi or vos szá má ra kont rollt biz to sít,
aki – ha a ren del ke zé sé re ál ló egész ség ügyi do ku men tá ció
alap ján azt ál la pít ja meg, hogy a vizs gált sze mély a köz úti
jár mû ve ze tés re fel te he tõ leg va la mi lyen be teg ség kö vet -
kez té ben al kal mat lan, il let ve al kal mas sá ga csak fel té te lek -
kel vagy kor lá to zá sok kal le het sé ges –, a nem ál ta la el vég -
zett vizs gá lat ról és vé le mény rõl tör tént ér te sí tést kö ve tõ en
kez de mé nyez he ti az al kal mas ság fe lül vizs gá la tát.

A fen ti ek re te kin tet tel in do kolt a há zi or vos szá má ra
több jo go sult ság biz to sí tá sá val a ver seny kor lá to zá sa, ami -
ért a tá ma dott ren del ke zés nem sér ti az Al kot mány 9. § (2) be -
kezdését. Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí -
tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 3.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Stumpf Ist ván s. k., 
al kot mány bí ró
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27/E/2011. AB ha tá ro zat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány el le nes ség meg szün te té sé re irá nyu ló in dít vány
tár gyá ban meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Al kot mány bí ró ság a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt ál ló fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il -
let mé nyé nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va -
la mint a fo lyó sí tás sza bá lya i ról szó ló 20/1997. (III. 19.)
BM ren de let 2. szá mú mel lék le te c) pont ja te kin te té ben az
Al kot mány 70/B. § (2) és (3) be kez dé sé re ala pí tott, mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la -
pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt elutasítja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt ál ló fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il -
let mé nyé nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va -
la mint a fo lyó sí tás sza bá lya i ról szó ló 20/1997. (III. 19.)
BM ren de let 2. szá mú mel lék le te c) pont ja te kin te té ben az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé re és 8. § (1) és (2) be kez dé -
sé re ala pí tott, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le -
nes ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt ál ló fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il -
let mé nyé nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va -
la mint a fo lyó sí tás sza bá lya i ról szó ló 20/1997. (III. 19.)
BM ren de let 49. § te kin te té ben a mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz be nyúj tott ké rel me ik ben az
in dít vá nyo zó szak szer ve ze tek a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá -
sa alatt ál ló fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai
il let mé nyé nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va -
la mint a fo lyó sí tás sza bá lya i ról szó ló 20/1997 (III. 19.)
BM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. szá mú mel lék le te
(a to váb bi ak ban: Mel lék let) te kin te té ben al kot mány el le -
nes mu lasz tás meg ál la pí tá sát kez de mé nyez ték. Az egyik
in dít vá nyo zó a R. 49. §-ának a Mel lék let re uta ló sza bá lya
vo nat ko zá sá ban is kér te a mu lasz tás meg ál la pí tá sát, a ké -
re lem alap já ul szol gá ló okot azon ban nem je löl te meg,
sem mi lyen al kot má nyos sé re lem re nem hivatkozott.

Mind két in dít vá nyo zó azt ki fo gás ol ta, hogy a R. Mel -
lék le te c) pont ja ér tel mé ben a Rend õr sé gen be lül a Ké -
szen lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga tó sá ga ál lo má nyá ba
tar to zók kü lön le ges be ve té si pót lék ban ré sze sül nek, a
rend õr ség me gyei csa pat szol gá la ti szá za da i nak ál lo má nya 
vi szont nem ke rül fel tün te tés re a kü lön le ges be ve té si pót -

lék ra jo go sul tak ta xa tív fel so ro lá sá ban. Ki fej tet ték, hogy a 
4/1998 (VII. 31.) ORFK Köz biz ton sá gi Fõ igaz ga tó és
ORFK Hu mán igaz ga tá si Szol gá lat Ve ze tõ jé nek együt tes
in téz ke dé sét mó do sí tó 1/2006. (III. 6.) ORFK Köz biz ton -
sá gi Fõ igaz ga tó és ORFK Hu mán igaz ga tá si Szol gá lat Ve -
ze tõ jé nek együt tes in téz ke dé se ír ta elõ a me gyei rend õri
szer vek köz rend vé del mi és köz le ke dés ren dé sze ti ál lo má -
nyá ból a csa pat erõs rend õri fel ada tok vég re haj tá sá ra ide -
ig le nes csa pat szol gá la ti szá za dok fel ál lí tá sát. A me gyei
csa pat szol gá la ti szá za dok tag jai el sõ sor ban köz rend vé del -
mi te rü le ten szol gá la tot tel je sí tõ jár õrök, jár õr ve ze tõk
vagy kör ze ti meg bí zot tak, akik nek a mun ka kö ri le írá sá ban 
– az in dít vá nyo zók sze rint – a csa pat erõs fel ada tok ra tör té -
nõ igény be vé tel nem sze re pelt, így a csa pat szol gá lat ban
va ló rész vé te lü kért sem mi lyen el len szol gál ta tás ban nem
ré sze sül nek. Ál lás pont juk sze rint al kot mány el le nes a me -
gyei csa pat szol gá la ti szá za dok tag ja i nak a Ké szen lé ti
Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga tó sá ga ál lo má nyá ba tar to -
zók tól dí ja zás ban va ló meg kü lön böz te té se az alap ján,
hogy az adott mun kát alap fel adat ként vagy ere de ti be osz -
tá suk mel lett lát ják el. Mind két in dít vá nyo zó hi vat ko zott
ar ra, hogy a mun ka ügyi bí ró sá gok a R. Mel lék le te alap ján
el uta sí tot ták a kü lön le ges be ve té si pót lék meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló igé nye ket. Mind ezek alap ján az Al kot mány 70/B. §
(2) és (3) be kez dé sé nek sé rel mét ál lí tot ták. Az egyik in dít -
vá nyo zó hi vat ko zott az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé nek,
va la mint 8. § (1) és (2) be kez dé sé nek sé rel mé re is, de nem
in do kol ta meg, hogy az Al kot mány fel hí vott ren del ke zé se -
it a vizs gál ni kért jog sza bály mi ért sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat – tár gyuk azo -
nos sá gá ra te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó -
do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. 
ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.; a to váb bi ak ban: Ügy -
rend) 28. §-a alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta
el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán a kö vet ke zõ jog -
sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te fi gye lem be:

1. Az Al kot mány in dít vá nyok ál tal érin tett ren del ke zé sei:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti kus

jog ál lam.”
„8. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„70/B. § (2) Az egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi -
lyen meg kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van jo ga.



(3) Min den dol go zó nak jo ga van olyan jö ve de lem hez,
amely meg fe lel vég zett mun ká ja mennyi sé gé nek és mi nõ -
sé gé nek.”

2. A R. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„49. § (1) A kü lön le ges be ve té si pót lék ra, a dí szel gé si

pót lék ra, a nyo mo zói pót lék ra, az ügye le ti pót lék ra, a kü -
lön le ges gép jár mû ve ze tõi pót lék ra, a ku tya ve ze tõi pót lék -
ra, a ve szé lyes tûz ol tó be osz tás pót lék ra, a ve szé lyes ka -
taszt ró fa vé del mi be osz tás pót lék ra, az egyéb ve szé lyes sé -
gi pót lék ra, a köz te rü le ti pót lék ra, a ha tár ren dé sze ti pót -
lék ra, a bel sõ bûn meg elõ zé si és bûn fel de rí té si fel ada to kat
el lá tó szerv ál lo má nya bel sõ el len õr zé si pót lé ká ra, va la -
mint a ter ro riz must el há rí tó szerv hi va tá sos ál lo má nyá nak
pót lé ká ra jo go sí tó be osz tá so kat és a pót lék mér té két a 2.
szá mú mel lék let tar tal maz za.”

3. A R. Mel lék let in dít vá nyok kal tá ma dott ren del ke zé sei:
„Il let mény pót lé kok
I. A kor mány ren de let 50. §-a ér tel mé ben kü lön le ges be -

ve té si pót lék ra jo go sul tak:
1. A rend õr sé gen
a) 150%-os mér ték ben, aki
– a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da Bûn ügyi El lá tó Szer vek

Mû ve le ti Fõ osz tály osz tá lya i nál tény le ges mû ve le ti fel -
ada tok el lá tá sá val,

– a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da Bûn ügyi El lá tó Szer vek
Ta nú vé del mi Szol gá lat Sze mély vé del mi Osz tá lyán

kü lön le ges be ve té si pót lék ra jo go sí tó te vé keny sé get
köz vet le nül el lát.

b) 125%-os mér ték ben, aki
– a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság Ide gen ren dé sze ti

Osz tály Lé gi to lonc Al osz tá lyán,
– a bé ke fenn tar tó és nem zet kö zi rend õri erõk nél,
– a Ké szen lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga tó ság be ve -

té si fõ osz tá lya i nak tá mo ga tó kom man dó al egy sé ge i nél
kü lön le ges be ve té si pót lék ra jo go sí tó te vé keny sé get

köz vet le nül el lát.
c) 100%-os mér ték ben, aki
– az a) pont ban fel so rol tak ki vé te lé vel a Nem ze ti Nyo -

mo zó Iro dá nál,
– az a) és b) pont ban fel so rol tak ki vé te lé vel a Ké szen lé ti 

Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga tó sá gán ki vé ve a Szak mai
Gya kor la ti Osz tá lyok szak ké pe sí tés sel nem ren del ke zõ
pró ba idõs ál lo má nyát,

– a Ké szen lé ti Rend õr ség Kü lön le ges Szol gá la tok Igaz -
ga tó sá ga III. Be ve té si Fõ osz tá lyá nál, Pénz kí sé rõ Szol gá la -
tá nál,

– a Köz tár sa sá gi Õr ez red Sze mély vé del mi Fõ osz tá lyán
a Tûz sze rész Al osz tály ki vé te lé vel, va la mint a Gaz da sá gi
Igaz ga tó ság Gép jár mû Osz tá lyán (biz ton sá gi gép ko csi ve -
ze tõ),

– a me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõ ka pi tány sá gok be ve té si
egy sé ge i nél

kü lön le ges be ve té si pót lék ra jo go sí tó te vé keny sé get
köz vet le nül el lát.”

III.

Az in dít vány rész ben ér de mi el bí rá lás ra al kal mat lan,
rész ben nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 20. §-a ér tel mé ben az Al kot -
mány bí ró ság az ar ra jo go sult in dít vá nya alap ján jár el. Az
in dít vány tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl az Abtv. 22. §-ának
(2) be kez dé se ak ként ren del ke zik, hogy: „az in dít vány nak
a ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha tá ro -
zott ké rel met kell tar tal maz nia.” En nek meg fe le lõ en – az
Ügy rend 21. §-a ér tel mé ben – az in dít vány tar tal maz za a
vizs gá lan dó jog sza bály meg je lö lé se mel lett az Al kot -
mány nak azo kat a ren del ke zé se it, ame lye ket az in dít vá -
nyo zó ál lí tá sa sze rint, a hi vat ko zott jog sza bá lyok
megsértenek. 

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a R. 49. §-ának
a Mel lék let re uta ló sza bá lya vo nat ko zá sá ban az in dít vá -
nyo zó nem fej tet te ki, hogy az az Al kot mány mely ren del -
ke zé se it és mi ért sér ti. Er re fi gye lem mel az Al kot mány bí -
ró ság az Ügy rend 29. § d) pont ja alap ján a be ad ványt a R.
49. § vo nat ko zá sá ban ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí -
tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az in dít vány -
ból an nak is egy ér tel mû en ki kell tûn nie, hogy mely jog -
sza bá lyi ren del ke zés mely al kot má nyos sza bállyal, és mi -
ért el len té tes. Az in dít vány ban te hát konk ré tan meg kell
in do kol ni, hogy az Al kot mány egyes fel hí vott ren del ke zé -
se it a kért jog sza bály mi ért és mennyi ben sér ti.
[225/B/2004. AB vég zés, ABH 2004, 2127.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá -
nyo zó az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé re, va la mint 8. §
(1) és (2) be kez dé sé re ala pí tott ké rel mét nem in do kol ta
meg, va gyis nem fej tet te ki, hogy az Al kot mány fel hí vott
ren del ke zé se it a vizs gál ni kért jog sza bály mi ért és
mennyi ben sér ti.

Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 29. §
d) pont ja alap ján a be ad ványt eb ben a vo nat ko zá sá ban is
ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

2. Az in dít vá nyo zó az Abtv. 1. § e) pont já ban fog lalt
– mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló – ha tás kör ben kér te az Al kot mány bí -
ró ság el já rá sát. 

Az Abtv. 49. § (1) be kez dé se sze rint, „[h]a az Al kot -
mány bí ró ság hi va tal ból, il le tõ leg bár ki in dít vá nyá ra azt ál -
la pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal -
ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és
ez zel al kot mány el le nes sé get idé zett elõ, a mu lasz tást el kö -
ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel hív ja fel ada tá -
nak tel je sí té sé ra.” Az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor -
la ta ér tel mé ben a jog al ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé -
gé nek konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél kül is kö te les
ele get ten ni, ha az al kot mány el le nes hely zet – a jo gi sza bá -
lyo zás irán ti igény – an nak nyo mán ál lott elõ, hogy az ál -
lam jog sza bá lyi úton be avat ko zott bi zo nyos élet vi szo -
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nyok ba és ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port ját meg -
fosz tot ta al kot má nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé gé -
tõl. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.]
Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot -
mány el le nes sé get ál la pít meg to váb bá ak kor is, ha va la -
mely alap jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga -
ran ci ák hi á nyoz nak. [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 227, 232.] Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést nem csak ab ban az
eset ben ál la pít meg, ha az adott tárgy kör re vo nat ko zó an
sem mi lyen sza bály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 204, 205.], ha nem ak kor is, ha az adott
sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül az Al kot mány ból le ve zet -
he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik. [22/1995.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108, 113.]

Az Abtv. hi vat ko zott sza bá lya és az Al kot mány bí ró ság
kö vet ke ze tes gya kor la ta alap ján a jo gi sza bá lyo zás hi á -
nyos sá gai mi att mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány -
el le nes ség meg ál la pí tá sá nak csak ak kor van he lye, ha a jo -
gi sza bá lyo zás hi á nya mi att al kot mány el le nes hely zet ke -
let ke zett, te hát a jog al ko tói mu lasz tás nak és az al kot mány -
el le nes hely zet nek együt te sen kell fenn áll nia. [35/2004.
(X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 504, 508.]

3. A vizs gált ügy ben az Al kot mány bí ró ság nak el sõ ként
azt kel lett vizs gál nia, hogy fenn áll-e az in dít vá nyo zó ál tal
ál lí tott sza bá lyo zá si hi ány.

Az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt mu lasz tás ab ban áll,
hogy a jog al ko tó az ide ig le nes csa pat szol gá la ti szá za dok
lét re ho zá sá val egy ide jû leg nem ren del ke zett a R. Mel lék -
le té nek mó do sí tá sá ról ak ként, hogy az ide ig le nes csa pat -
szol gá la tok ál lo má nya is fel tün te tés re ke rül jön a kü lön le -
ges be ve té si pót lék ra jo go sí tó be osz tá sok között.

Az Al kot mány bí ró ság a hi vat ko zott sza bá lyo zá si hi -
ánnyal össze füg gés ben át te kin tet te a kü lön le ges be ve té si
pót lék ra vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zást és an nak az in -
dít vány el bí rá lá sa szem pont já ból re le váns tar tal mát az
aláb bi ak ban összeg zi.

A kü lön le ges be ve té si pót lé kot há rom jog sza bály sza bá -
lyoz za. A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLI II. tör vény
(a to váb bi ak ban: Hszt.) 254. § (2) be kez dé se meg ha tá roz -
za, hogy a hi va tá sos ál lo mány tag ját – a Hszt. 104. §-ában
meg ha tá ro zott ide gen nyelv-tu dá si pót lé kon fe lül – az il let -
mény alap szá za lé ká ban pót lé kok il le tik meg. A pót lék
mér té ké re vo nat ko zó an elõ ír ja, hogy azon il let mény pót lé -
kok nál, ahol a pót lék mér té ke al só és fel sõ ha tár kö zött ál -
la pít ha tó meg, a pót lék tény le ges mér té két az érin tett mun -
ka kö ré nek az ál ta lá nos mun ka kö rül mé nyek tõl va ló el té rõ -
sé ge alap ján kell meg ha tá roz ni. A pót lé kok mér té ke egy
hó nap ra szá mít va a kü lön le ges be ve té si pót lék ese té ben
100 – 150%. A Hszt. 254. § (3) be kez dé se meg ha tá roz za,
hogy a (2) be kez dés sze rin ti pót lé kok, kö zöt tük a kü lön le -
ges be ve té si pót lék a hi va tá sos ál lo mány tag já nak a pót -
lék kal el is mert te vé keny ség tény le ges ki fej té sé nek, il let ve
be osz tás be töl té sé nek ide jé re jár. A fegy ve res szer vek hi -
va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló

1996. évi XLI II. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
140/1996. (VII. 31.) Korm. Ren de let (a to váb bi ak ban:
Hszt. R) 28. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja ak kor jo go sult a Hszt.-ben meg ha tá ro zott il let -
mény pót lék ra, ha olyan be osz tást tölt be, amely az át la gos -
nál na gyobb ve széllyel vagy fo ko zott igény be vé tel lel, il -
let ve több let kö ve tel mé nyek tel je sí té sé vel jár, to váb bá, ha
az át la gos nál ked ve zõt le nebb kö rül mé nyek el vi se lé sé re
kény sze rül, és eze ket a kö ve tel mé nye ket és kö rül mé nye -
ket a be osz tá si il let mény ben nem le het el is mer ni. A (2) be -
kez dés meg ha tá roz za, hogy az il let mény pót lék a hi va tá sos
ál lo mány tag já nak a pót lék ra jo go sí tó szol gá la ti te vé keny -
ség tény le ges ki fej té sé nek, il let ve a be osz tás be töl té sé nek
ide jé re jár. A (3) be kez dés azt is rög zí ti, hogy az egy hó -
nap ra szá mí tott il let mény pót lé kok ese té ben, ha a hi va tá sos 
ál lo mány tag ja az adott hó nap ban bár mely ok nál fog va a
mun ka na pok fe lé nél töb bet tá vol van, szá má ra csak az idõ -
ará nyos rész fo lyó sít ha tó. A Hszt. R. 50. § (1) ki fe je zet ten
a kü lön le ges be ve té si pót lék vo nat ko zá sá ban ki mond ja,
hogy az a kü lön le ge sen ve szé lyes szol gá la ti fel ada tok el -
len té te le zé sé re, to váb bá e fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges fo lya ma tos in ten zív fel ké szü lés ösz tön zé sé re szol -
gál, ki zá ró lag az ilyen jel le gû te vé keny sé get köz vet le nül
el lá tó ál lo mány ré szé re. A pót lék ra jo go sul tak kö ré re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a Hszt. R. 50. § (2) be kez dé -
sé nek fel ha tal ma zá sa alap ján a R. tar tal maz za. A R. 49. §
(1) be kez dé se a kü lön le ges be ve té si pót lék ra jo go sí tó be -
osz tá sok és a pót lék mér té ké nek a meg ál la pí tá sát a Mel -
lék let ben ren de li sza bá lyoz ni. A Mel lék let a)–c) pont jai a
kü lön le ges be ve té si pótlékra jogosultak körének taxatív
felsorolását tartalmazza. 

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Mel lék let
ki fo gás olt c) pont ja a Ké szen lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti
Igaz ga tó sá gá nak ál lo má nya mel lett nem tar tal maz za az
ide ig le nes csa pat szol gá la ti szá za do kat. 

4. Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ en azt vizs gál ta,
hogy az Al kot mány 70/B. § (2) és (3) be kez dé sé nek ren -
del ke zé se i bõl le ve zet he tõ-e a jog al ko tó szerv ar ra vo nat -
ko zó jog al ko tá si kö te le zett sé ge, hogy az ide ig le nes csa -
pat szol gá la ti szá za dok ál lo má nya is fel tün te tés re ke rül jön
a R. Mel lék le té ben.

Az Al kot mány 70/B. § (2) be kez dé se az egyen lõ mun -
ká ért egyen lõ bér el vét, míg a (3) be kez dé se a vég zett
mun ka mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé nek meg fe le lõ jö ve de -
lem hez va ló jo got fo gal maz za meg. Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta sze rint az Al kot mány 70/B. §-a he lyes ér tel me
sze rint az ál ta lá nos diszk ri mi ná ció-ti lal mat meg fo gal ma zó 
70/A. §-nak a mun ka vi lá gá ra vo nat koz ta tott konk re ti zá lá sa 
[elõ ször: 137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 459.].

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az Al -
kot mány 70/A. § (1) be kez dé se az azo nos sza bá lyo zá si
kör be vont jog ala nyok kö zöt ti olyan al kot má nyos in dok
nél kül tett meg kü lön böz te tést tilt ja, amely nek kö vet kez té -
ben egyes jog ala nyok hát rá nyos hely zet be ke rül nek. Az
Al kot mány bí ró ság azt is ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti -
la lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben



tett meg kü lön böz te tés re ter jed ki; ab ban az eset ben, ha a
meg kü lön böz te tés nem alap ve tõ al kot má nyos jog te kin te -
té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás al kot mány el le nes sé ge
ak kor ál la pít ha tó meg, ha az em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got sér ti. Az Al kot mány nak ez a jog egyen lõ sé gi kö ve tel -
mé nye ar ra vo nat ko zik, hogy a jog nak min den kit egyen lõ -
ként (egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel nie és az
egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû fi gye lem be vé te lé vel
kell a jo go sult sá gok és ked vez mé nyek el osz tá sa szem -
pont ja it meg ha tá roz ni. A diszk ri mi ná ció ti lal má ból te hát
nem kö vet ke zik az, hogy az ál lam – az el té rõ élet hely ze -
tek re te kin tet tel – ne kü lön böz tet het ne. Az Al kot mány bí -
ró ság sze rint az ál lam jo ga és bi zo nyos kör ben kö te le zett -
sé ge is, hogy a jog al ko tás so rán fi gye lem be ve gye az em -
be rek kö zött tény le ge sen meg lé võ kü lönb sé ge ket. [Elõ -
ször a 9/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.; össze fog -
la ló an a 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280,
281-282.] A diszk ri mi ná ció vizs gá la tá nál te hát az el sõ el -
dön ten dõ kér dés, hogy az adott sza bá lyo zás te kin te té ben
ál lí tott meg kü lön böz te tés egy más sal össze ha son lít ha tó
ala nyi kör re vo nat ko zik-e. [49/1991. (IX. 27.) AB
határozat, ABH 1991, 246, 249.]

Je len eset ben az a kér dés me rül fel, hogy a Rend õr sé gen
be lül a Ké szen lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga tó sá ga ál -
lo má nyá ba tar to zók és az ide ig le nes csa pat szol gá la ti szá -
za dok tag jai a R. Mel lék le té nek a kü lön le ges be ve té si pót -
lék ra jo go sult sá got meg ha tá ro zó ren del ke zé sei szem pont -
já ból ho mo gén cso por tot al kot nak-e.

A Rend õr ség szer ve i rõl és a Rend õr ség szer ve i nek fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 329/2007. (XII. 13.) Korm. ren -
de let 9. § ér tel mé ben a Ké szen lé ti Rend õr ség az Or szá gos
Rend õr-fõ ka pi tány ság fõ igaz ga tó já nak irá nyí tá sa alatt ön -
ál ló fel adat- és ha tás kör rel, or szá gos il le té kes ség gel ön ál ló 
szerv ként részt vesz az elõ re nem ter vez he tõ, ha laszt ha tat -
lan be avat ko zást és csa pat erõt igény lõ, a vé dett ve ze tõk kel 
kap cso la tos biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ban, el lát ja a 
kü lön le ges szál lít má nyok õr zé sé vel, va la mint a pol gá ri re -
pü lés sel kap cso la tos fel ada to kat. Ki zá ró la gos ha tás kö ré be 
tar to zik a nem zet biz ton ság te rü le tén je lent ke zõ tûz sze ré -
sze ti fel ada tok el lá tá sa, az Ál la mi Fu tár szol gá lat irá nyí tá -
sa, a pénz- és ér ték szál lí tás. Részt vesz az or szá gos szin tû
köz biz ton sá gi, köz le ke dés biz ton sá gi és ide gen ren dé sze ti
fo ko zott el len õr zé sek ben, a sze mély szál lí tó vo na tok kí sé -
ré sé vel kap cso la tos fel ada tot is el lát. Se gít sé get nyújt a te -
rü le ti és a he lyi szer vek köz te rü le ti szol gá la tá nak és biz to -
sí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá hoz. Biz to sít ja a rend õri csa pat -
te vé keny ség re tör té nõ ki kép zést és to vább kép zést, gyûj ti
és elem zi e fel ada tok ered mé nyes el vég zé sé hez szükséges
információkat. 

Az ide ig le nes csa pat szol gá la ti szá za do kat a Ma gyar
Köz tár sa ság Rend õr sé gé nek Csa pat szol gá la ti Sza bály za ta 
ki adá sá ról szó ló 11/1998. (IV. 23.) ORFK uta sí tás (a to -
váb bi ak ban: Csa pat szol gá la ti Sza bály zat) alap ján a csa -
pat szol gá la ti szá za dok ál lo má nyá ra, az al egy sé gek kel, tör -
zsek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek re, az ál lo -
mány fel ké szí té sé nek és to vább kép zé sé nek rend jé re, te -
ma ti ká já ra vo nat ko zó 4/1998. (VII. 31.) ORFK Köz biz -

ton sá gi Fõ igaz ga tó és az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
Hu mán igaz ga tá si Szol gá lat Ve ze tõ jé nek együt tes in téz ke -
dé sé vel állították fel. 

A Csa pat szol gá la ti Sza bály zat meg ha tá roz za a csa pat -
szol gá lat fo gal mát, tar tal mát, és ren del ke zik a csa pat erõ
szer ve ze té rõl. En nek ér tel mé ben a csa pat szol gá lat a rend -
õr sé gi fel ada tok meg ol dá sá hoz al kal ma zott sa já tos szol gá -
la ti for ma, a csa pat erõ be szer ve zett rend õrök szol gá la ti al -
kal ma zá sá nak összes sé ge. A csa pat szol gá lat al ko tó ré szei
a csa pat szol gá la ti fel adat, a csa pat erõ és a csa pat te vé keny -
ség. A csa pat szol gá la ti fel adat azok nak a rend õr ség ha tás -
kö ré be tar to zó bûn meg elõ zé si, bûn ül dö zé si, ál lam igaz ga -
tá si és ren dé sze ti fel ada tok nak vagy egyes el já rá si cse lek -
mé nyek nek az össze fog la ló meg ne ve zé se, ame lyek a sze -
mé lyi ál lo mány össze vo ná sát, kö te lék be szer ve zé sét, egy -
sze mé lyi pa rancs no ki ve ze tés alá he lye zé sét és sa já tos el -
já rá sok al kal ma zá sát te szik szük sé ges sé. A csa pat szol gá -
la ti fel ada tok kö rét tör vény ha tá roz za meg. A csa pat erõ
szer ve ze té re vo nat ko zó an elõ ír ja, hogy csa pat erõt ide ig le -
nes szer ve zet tel el sõ sor ban a köz rend vé del mi és a köz le -
ke dé si ál lo mány, va la mint a szük sé ges mér ték ben a töb bi
szol gá la ti ág, szol gá lat és szak szol gá lat erõ i nek és esz kö -
ze i nek be vo ná sá val a rend õr-fõ ka pi tány sá go kon kell szer -
vez ni. Csa pat szol gá la ti fel ada tok vég re haj tá sá ra a rend õr -
ség köz pon ti ren del te té sû ál lan dó szer ve ze ti egy ség ként
ön ál ló ál lo mány táb lá zat tal, szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat tal (ügy rend del) ren del ke zõ rend õri szerv is lét re -
hoz ha tó. Jog ál lá sát, szer ve ze tét, fel adat rend sze rét a lét re -
ho zá sát el ren de lõ jog sza bály ál la pít ja meg. Az ál lan dó
szer ve ze ti egy ség ként mû kö dõ csa pat erõ alap ve tõ ren del -
te té se a kü lön meg ha tá ro zott csa pat szol gá la ti fel ada tok
ön ál ló vég re haj tá sa, a rend õr-fõ ka pi tány sá gok meg erõ sí -
té se, va la mint köz pon ti tartalékként készültségi szolgálat
ellátása lehet.

Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja,
hogy a Ké szen lé ti Rend õr ség spe ci á lis fel ada to kat el lá tó
szer ve ze ti egy ség, a Rend õr ség ál lan dó csa pat ere jé nek bá -
zi sa, míg az ide ig le nes csa pat erõ szá za dok – ne vük bõl is
kö vet ke zõ en – ide ig le nes, ese ti jel leg gel ke rül nek csa pat -
erõt igény lõ fel adat vég re haj tá sá ban al kal ma zás ra. Ezért a
Rend õr sé gen be lül a Ké szen lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti
Igaz ga tó sá ga ál lo má nyá ba tar to zók és az ide ig le nes csa -
pat szol gá la ti szá za dok tag jai a R. Mel lék le té nek a kü lön le -
ges be ve té si pót lék ra jo go sult sá got meg ha tá ro zó ren del ke -
zé sei szem pont já ból nem al kot nak ho mo gén cso por tot. Az
Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a csa pat erõ nek, mint
sa já tos rend õr sé gi fel lé pé si for má nak az ide ig le nes al kal -
ma zá sa még ab ban az eset ben sem ve zet ho mo gén cso port
kép zõ dé sé hez, ha az ide ig le nes csa pat erõ szá za dok és a
Ké szen lé ti Rend õr ség ese ten ként együtt hajt ják vég re a
csa pat szol gá la ti feladatot.

Az in dít vánnyal érin tett eset ben a jog al ko tó a két kü lön -
bö zõ cso port ba tar to zó (a Ké szen lé ti Rend õr ség ál lo má -
nyá ban alap te vé keny ség ként csa pat erõt igény lõ fel ada to -
kat vég re haj tó, il le tõ leg a köz rend vé del mi és a köz le ke dé -
si ál lo mány ide ig le nes, ese ti jel leg gel csa pat szol gá la ti fel -
ada tot vég re haj tó) mun ka vál la lói kö rét azért ja va dal maz za 
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más mó don, mert en nek in do ka épp az el té rõ fel té te lek
mel let ti szol gá lat tel je sí tés. Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja pe dig kö vet ke ze tes ab ban, hogy nem sé rül az Al -
kot mány 70/B. § (2) be kez dé sé ben rög zí tett egyen lõ mun -
ká ért egyen lõ bér el ve: „ha a fel ada tok sa já tos sá ga i ra, kö -
ve tel mény szint jé re, fe le lõs sé gé re is fi gye lem mel el té rõ ja -
va dal ma zá si mér ték ke rül meg ál la pí tás ra.” [1014/B/1997.
AB ha tá ro zat (ABH 1998, 780, 782.; 247/B/2000 AB ha tá -
ro zat (ABH 2008, 1693, 1703.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy az
Al kot mány 70/B. § (3) be kez dé sé nek ren del ke zé se i bõl
sem ve zet he tõ le a jog al ko tó szerv ar ra vo nat ko zó jog al ko -
tá si kö te le zett sé ge, hogy az ide ig le nes csa pat szol gá la ti
szá za dok ál lo má nya is fel tün te tés re ke rül jön a R. Mel lék -
le té ben. Ezen al kot má nyi té tel ugyan is az össze mér he tõ
mi nõ sé gû mun kák te kin te té ben tû zi ki kö ve tel mény ként,
hogy a jö ve de lem nek a vég zett mun ka mennyi sé gé hez és
mi nõ sé gé hez kell iga zod nia. [422/B/1993. AB ha tá ro zat
(ABH 1993, 656, 657.; 247/B/2000 AB ha tá ro zat (ABH
2008, 1693, 1703.] Így je len eset ben – a fen ti ek ben ki fej -
tet tek sze rint – a két mun ka vál la lói cso port kö zöt ti lé nye -
ges el té rés (ne ve ze te sen, hogy a csap szol gá la ti fel ada tot

ál lan dó jel leg gel, alap te vé keny ség ként vagy ese ti jel leg -
gel, köz rend vé del mi te rü le ten szol gá la tot tel je sí tõ ként
vég zik-e) nem te szi le he tõ vé, hogy az ily mó don kü lön bö -
zõ mun ka vég zé sért já ró dí ja zás össze ha son lít ha tó vá,
össze mér he tõ vé vál jék.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot -
ta a R. Mel lék let c) pont ja te kin te té ben az Al kot mány
70/B. § (2) és (3) be kez dé sé re ala pí tott, mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít ványt.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 3.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,

elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Stumpf Ist ván s. k.,

al kot mány bí ró

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TELJES ÜLÉSÉNEK VÉGZÉSEI

379/B/2003. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság az ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló
2007. évi CXXVII. tör vény 124. § (3) be kez dé se al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

1. Az in dít vá nyo zó be ad vá nyá ban az ál ta lá nos for gal mi
adó ról szó ló 1992. évi LXXIV. tör vény 33. § (4) be kez dé -
se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi -
sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól. Az in dít vá nyo zó ál -
lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del ke zés ben meg fo gal ma -
zott, a te le fon szol gál ta tás ra vo nat ko zó 30%-os adó le vo ná -
si ti la lom sér ti az Al kot mány nak „az ár tat lan ság vé lel mét
és a jó hír név hez va ló jo got és az egyen lõ bá nás mó dot”
dek la rá ló ren del ke zé se it, va la mint a „jog egyen lõ ség és
esély egyen lõ ség el vét”.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít -
vánnyal tá ma dott, az ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló 1992. évi 
LXXIV. tör vényt az ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló 2007. évi

CXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áfa tv.) 262. § (1) be -
kez dés a) pont ja 2008. ja nu ár 1-jé vel ha tá lyon kí vül he -
lyez te. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta,
hogy a mó do sí tott vagy ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály al kot mány el le nes sé gét fõ sza bály sze rint az Al kot -
mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Abtv.) 38. §-ában fog lalt bí rói kez de mé nye zés és
az Abtv. 48. §-a sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té ben
[10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.], va la -
mint ak kor vizs gál ja, ha a ha tá lyát vesz tõ jog sza bály he -
lyé be lé põ jog sza bály azo nos ren del ke zé si kör nye zet ben
szin tén tar tal maz za a sé rel me zett ren del ke zést
(137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.). Mi vel
az Áfa tv. 124. § (3) be kez dé se a ki fo gás olt sza bá lyo zást
vál to zat la nul tar tal maz za, az Al kot mány bí ró ság az el já rást 
ezen ren del ke zés te kin te té ben foly tat ta le.

2. Az Al kot mány bí ró ság az adott ügy ben el sõ ként a ha -
tás kö rét vizs gál ta meg. Az Or szág gyû lés 2010. no vem ber
16-i ülés nap ján fo gad ta el a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról szó ló 1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 
2010. évi CXIX. tör vényt, amely ben meg vál toz tat ta az Al -
kot mány nak az Al kot mány bí ró ság ra vo nat ko zó 32/A. §-át.
Az al kot mány mó do sí tás 2010. no vem ber 20-án lé pett ha -
tály ba. A mó do sí tott Al kot mány sze rint: „32/A. § (1) Az
Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ban meg ha tá ro zott ese -
tek ki vé te lé vel fe lül vizs gál ja a jog sza bá lyok al kot má nyos -
sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel ha tás kö ré be utalt fel -
ada to kat.



(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a 
vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó -
ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti meg, 
ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do -
lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál -
lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo go kat sér ti.”

Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés nap ján fo gad ta el az 
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. mó do sí tá sá -
ról szó ló 2010. évi CXX. tör vényt (a to váb bi ak ban:
Abtvm.), amely az Al kot mány 32/A. §-ával össz hang ban
mó do sí tot ta az Abtv. 40. §-át. Az Abtvm. ugyan csak 2010. 
no vem ber 20-án lé pett ha tály ba, és ren del ke zé se it az
Abtvm. 3. §-a sze rint a fo lya mat ban lé võ el já rá sok ban is
al kal maz ni kell.

Mind ezek alap ján, az Al kot mány bí ró ság 2010. no vem -
ber 20-át kö ve tõ en a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re -
haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé -
kok ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te -
le i rõl szó ló tör vé nye ket csak ab ban az eset ben vizs gál hat ja 
fe lül (és sem mi sít he ti meg), ha az in dít vány az al kot mány -
el le nes sé get az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is -
me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mé re ala poz za 
és nem tar tal maz egyéb okot. Így az Al kot mány bí ró ság nak 
min den eset ben vizs gál nia kell, hogy az in dít vány alap ján
a ha tás kö ré be tar to zik-e az in dít vá nyo zó ál tal al kot mány -
el le nes nek tar tott tör vény fe lül vizs gá la ta.

Az in dít vá nyo zó az Áfa tv.-nek az adó le vo ná si jog kor -
lá to zá sát tar tal ma zó, az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé sé -
ben meg je lölt, egy köz pon ti ad ónem rõl szó ló tör vény
egyik ren del ke zé sét tá mad ja. Az in dít vá nyo zó az al kot má -
nyi ren del ke zés pon tos meg je lö lé se nél kül az ár tat lan ság
vé lel me el vé nek (Al kot mány 57. §), a jó hír név hez va ló
jog nak (Al kot mány 59. §), va la mint az egyen lõ bá nás mód -
nak, a jog egyen lõ ség és esély egyen lõ ség el vé nek (Al kot -
mány 70/A. §) sé rel mé re hi vat ko zott.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az em lí tett
ren del ke zé sek alap ján – az Al kot mány 32/A. § (2) be kez -
dé sé nek az „és nem tar tal maz egyéb okot” ki té te lé re is fi -
gye lem mel – köz pon ti adó ne mek rõl szó ló tör vény nem
vizs gál ha tó, ezért az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben ha -
tás kö ré nek hi á nyát ál la pí tot ta meg, és az Áfa tv. 124. §

(3) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 18.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k., 
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

1097/B/2005. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság a bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi
XIX. tör vény 103. § (1) be kez dés b) pont ja má so dik for du -
la ta al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást meg szün te ti.

I n d o k o l á s

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz ti zen négy in dít vá nyo zó
kö zös in dít ványt ter jesz tett elõ a bün te tõ el já rás ról szó ló
1998. évi XIX. tör vény 103. § (1) be kez dés b) pont ja (a to -
váb bi ak ban: Be.) má so dik for du la ta al kot mány el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se tár gyá ban. 

Az in dít vány elõ ter jesz tõ i nek ál lás pont ja sze rint a tá ma -
dott – az igaz ság ügyi szak ér tõ ki zá rá sá ra vo nat ko zó
egyik – ren del ke zés sér ti az Al kot mány több ren del ke zé -
sét. Így: a 2. § (1) be kez dé se sze rin ti jog ál la mi ság, jog biz -
ton ság el vét, az alap ve tõ jo gok ga ran tá lá sá ra vo nat ko zó 8. §
(1) be kez dé sét, a csa lád és a há zas ság vé del mét in téz mé -
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nye sí tõ 15. §-t, az 54. §-ában ga ran tált em be ri mél tó ság -
hoz va ló jo got, a 70/A. § (1) –(2) be kez dé sé ben ti lal ma zott 
diszk ri mi ná ci ót, és be le üt kö zik a fog lal ko zás sza bad meg -
vá lasz tá sát oltal ma zó 70/B. § (1) be kez dé sé be, va la mint a
szo ci á lis biz ton ság hoz va ló jo got dek la rá ló 70/E. § (1) be -
kez dé sé be.

2. A Be. 103. § (1) be kez dés b) pont ját az egyes bün te tõ
tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi CLXI. tör -
vény 25. §-a – 2011. ja nu ár 1-jei ha tállyal – mó do sí tot ta.
A mó do sí tás ered mé nye kép pen az in dít vá nyo zók ál tal tá -
ma dott má so dik for du lat tel jes egé szé ben ki ke rült a jog -
sza bály szö ve gé bõl. 

3. Az Al kot mány bí ró ság – fõ sza bály ként – ha tá lyon kí -
vül he lye zett jog sza bály te kin te té ben nem foly tat az Al -
kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Abtv.) 1. § b) pont já ban fog lalt utó la gos,
abszt rakt nor ma kont roll ra irá nyu ló el já rást [pl. 10/1992.
(II. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.; 32/2005.
(IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2055, 329, 333–334.]. Ez
alól csak az Abtv. 38. § (1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de -
mé nye zés, il let ve a 48. § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz
alap ján in dult el já rás je lent ki vé telt, mi vel ezek ben az ese -
tek ben az al kal ma zott jog sza bály al kot mány el le nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sa mel lett a konk rét ügy ben va ló al kal ma -
zá si ti la lom ki mon dá sá ra is van le he tõ ség.

A je len ügy alap ját ké pe zõ in dít vány nem mi nõ sül bí rói
kez de mé nye zés nek és nem al kot mány jo gi pa nasz. Ezért az 
Al kot mány bí ró ság – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí -
tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha -
tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.; a to váb bi ak ban: Ügy rend)
31. § a) pont ja alap ján – az el já rást meg szün tet te. 

Bu da pest, 2011. ok tó ber 11.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

1141/B/2005. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

v é g z é s t:

Az Alkot mány bí ró ság a bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi
XIX. törvény 103. § (1) be kez dés b) pont ja má so dik for du -
la ta al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást meg szün te ti.

I n d o k o l á s

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz ki lenc in dít vá nyo zó kö zös
in dít ványt ter jesz tett elõ a bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi
XIX. tör vény 103. § (1) be kez dés b) pont ja (a to váb bi ak -
ban: Be.) má so dik for du la ta al kot mány el le nes sé gé nek
meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se tár gyá ban. 

Az in dít vány elõ ter jesz tõ i nek ál lás pont ja sze rint a tá ma -
dott – az igaz ság ügyi szak ér tõ ki zá rá sá ra vo nat ko zó
egyik – ren del ke zés sér ti az Al kot mány több ren del ke zé -
sét. Így: a 2. § (1) be kez dé se sze rin ti jog ál la mi ság, jog biz -
ton ság el vét, az alap ve tõ jo gok ga ran tá lá sá ra vo nat ko zó 8. § 
(1) be kez dé sét, a csa lád és a há zas ság vé del mét in téz mé -
nye sí tõ 15. §-t, az 54. §-ában ga ran tált em be ri mél tó ság -
hoz va ló jo got, a 70/A. § (1) –(2) be kez dé sé ben ti lal ma zott 
diszk ri mi ná ci ót, és be le üt kö zik a fog lal ko zás sza bad meg -
vá lasz tá sát oltal ma zó 70/B § (1) be kez dé sé be, va la mint a
szo ci á lis biz ton ság hoz va ló jo got deklará ló 70/E. § (1) be -
kez dé sé be.

2. A Be. 103. § (1) be kez dés b) pont ját az egyes bün te tõ
tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi CLXI. tör -
vény 25. §-a – 2011. ja nu ár 1-jei ha tállyal – mó do sí tot ta.
A mó do sí tás ered mé nye kép pen az in dít vá nyo zók ál tal tá -
ma dott má so dik for du lat tel jes egé szé ben ki ke rült a jog -
sza bály szö ve gé bõl. 

3. Az Al kot mány bí ró ság – fõ sza bály ként – ha tá lyon kí -
vül he lye zett jog sza bály te kin te té ben nem foly tat az Al -
kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Abtv.) 1. § b) pont já ban fog lalt utó la gos,
abszt rakt nor ma kont roll ra irá nyu ló el já rást [pl. 10/1992.
(II. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.; 32/2005.
(IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2055, 329, 333–334.]. Eza lól 
csak az Abtv. 38. § (1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé -
nye zés, il let ve a 48. § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz alap -
ján in dult el já rás je lent ki vé telt, mi vel ezek ben az ese tek -
ben az al kal ma zott jog sza bály al kot mány el le nes sé gé nek
meg ál la pí tá sa mel lett a konk rét ügy ben va ló al kal ma zá si
ti la lom ki mon dá sá ra is van le he tõ ség.



A je len ügy alap ját ké pe zõ in dít vány nem mi nõ sül bí rói
kez de mé nye zés nek és nem al kot mány jo gi pa nasz. Ezért az 
Al kot mány bí ró ság – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí -
tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha -
tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.; a to váb bi ak ban: Ügy rend)
31. § a) pont ja alap ján – az el já rást meg szün tet te. 

Bu da pest, 2011. ok tó ber 11. 

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

3/B/2008. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság az ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló
2007. évi CXXVII. tör vény 85. § (1) be kez dés g)–i) pont ja
al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz be nyúj tott in dít vány ban az
ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló 2007. évi CXXVII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áfatv.) 85. § (1) be kez dés

g)–i) pont ja al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét kez de mé nyez ték. Az Áfatv. e ren del ke -
zé sei adó men tes sé get biz to sí ta nak egy meg ha tá ro zott kör -
ben a köz szol gál ta tó szer ve ze tek nek.

Az in dít vá nyo zó az Áfatv. tá ma dott ren del ke zé se it el -
len té tes nek tar tot ta az Al kot mány 70/A. §-ával. Az zal ér -
velt, hogy az Áfatv. a köz szol gál ta tó szer ve ze tek szá má ra
biz to sí tott adó men tes ség gel diszk ri mi nál ja a ha son ló te vé -
keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa sá go kat (pl.: a fel nõtt -
ok ta tás te rü le tén mû kö dõ ket). Az in dít vá nyo zó az Al kot -
mány 70/A. §-án kí vül hi vat ko zott ar ra is, hogy az Áfatv.
tá ma dott ren del ke zé sei az egyen lõ bá nás mód ról és az
esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról szó ló 2003. évi CXXV.
tör vény sza bá lya i val sem egyez tet he tõk össze. Az in dít vá -
nyo zó el sõ be ad vá nyá ban je lez te to váb bá, hogy az Áfatv.
érin tett ren del ke zé sei nem fe lel nek meg az Eu ró pai Unió
adó jo gi sza bá lya i nak. Ez zel kap cso lat ban hi vat ko zott az
„Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get ala pí tó Ró mai Szer zõ -
dés” 90. cik ké ben meg fo gal ma zott el vek re, il let ve a Ta -
nács 2003. jú li us 22-i 2003/578/EK ha tá ro za tá ra a tag ál la -
mok fog lal koz ta tás po li ti ká i ra vo nat ko zó irány mu ta tá sok -
ról. Az Al kot mány bí ró ság fõ tit ká rá nak tá jé koz ta tó le ve lét
kö ve tõ en be nyúj tott má so dik be ad vá nya alap ján azon ban
egy ér tel mû, hogy in dít vá nya nem az Eu ró pai Unió jo gá val 
kap cso la tos jog sé re lem, ha nem ki fe je zet ten az al kot mány -
el le nes ség megállapítására irányult.

2. Az Or szág gyû lés 2010. no vem ber 16-i ülés nap ján el -
fo gad ta a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi 
XX. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi CXIX. tör -
vényt, ami meg vál toz tat ta az Al kot mány nak az Al kot -
mány bí ró ság ra vo nat ko zó 32/A. §-át. Az al kot mány mó do -
sí tás 2010. no vem ber 20-án ha tály ba lé pett. A mó do sí tott
Al kot mány sze rint:

„32/A. § (1) Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ban
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel fe lül vizs gál ja a jog sza -
bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel ha -
tás kö ré be utalt fel ada to kat.

(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a 
vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó -
ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti meg, 
ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do -
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lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál -
lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo go kat sérti.”

Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés nap ján fo gad ta el
to váb bá az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 2010. évi XXXII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) mó do sí tá sá ról szó ló
2010. évi CXX. tör vényt (a to váb bi ak ban: Abtvm.), amely
szin tén 2010. no vem ber 20-án lé pett ha tály ba. Az Abtv.
40. §-ának ha tá lyos szö ve ge sze rint:

„40. § Ha az Al kot mány bí ró ság a jog sza bály, il le tõ leg a
köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz köz al kot mány el le nes sé -
gét ál la pít ja meg, a jog sza bályt vagy a köz jo gi szer ve zet -
sza bá lyo zó esz közt tel je sen vagy rész ben meg sem mi sí ti.
A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz -
pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá mok -
ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör -
vé nye ket, vagy tör vé nyi ren del ke zé se ket az Al kot mány bí -
ró ság ki zá ró lag ak kor sem mi sí ti meg, ha azok tar tal ma az
élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo got, a sze mé lyes
ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do lat, lel ki is me ret és
val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál lam pol gár ság hoz
kap cso ló dó, az Al kot mány 69. §-a sze rin ti jogokat sérti.”

Az Abtvm. 3. §-ának meg fe le lõ en a meg vál to zott ren -
del ke zé se ket a fo lya mat ban lé võ el já rá sok ban is al kal maz -
ni kell.

E ren del ke zé sek alap ján az Al kot mány bí ró ság – 2010.
no vem ber 20-át kö ve tõ en – min den in dít vány kap csán kö -
te les vizs gál ni azt, hogy az érin tett tör vé nyi ren del ke zés
fe lül vizs gá la tá ra van-e ha tás kö re.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK
2009. ja nu ár, 3.; a to váb bi ak ban: Ügy rend) 29. § b) pont ja
sze rint az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt vissza uta sít ja,
ha meg ál la pít ha tó, hogy az el já rás ra az Al kot mány bí ró -
ság nak nincs ha tás kö re.

3. Az in dít vá nyo zó az Áfatv., va gyis az Al kot mány
32/A. § (2) be kez dé se ér tel mé ben vett „köz pon ti adó ne -
mek rõl” szó ló tör vény ren del ke zé sei al kot mány el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sát kez de mé nyez te, amely nek fe lül vizs -
gá la tá ra az Al kot mány bí ró ság nak az Al kot mány 32/A. §
(2) be kez dé se alap ján csak kor lá to zot tan van ha tás kö re.

Az in dít vá nyo zó az Áfatv. 85. § (1) be kez dés g)–i) pont -
ja al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos vizs gá la tát az Al kot -
mány 70/A. §-ában fog lalt hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti -
lal má ra hi vat ko zás sal kez de mé nyez te. A ter mé sze tes sze -
mé lyek kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te tés egy ben az
egyen lõ em be ri mél tó ság alap jo gát is sér ti. Er re te kin tet tel
az Alkot mány bí ró ság ha tás kö re az Al kot mány 70/A. §
(1) bekezdé sé re ala pí tott in dít vány vo nat ko zá sá ban a
tárgy azo nos ság ese tén is fenn áll. Az in dít vá nyo zó azon -
ban nem ter mé sze tes sze mé lyek, ha nem ki fe je zet ten gaz -
da sá gi tár sa sá gok, va gyis jo gi sze mé lyek hát rá nyos meg -
kü lön böz te té sét kér te meg ál la pí ta ni, mely az egyen lõ em -
be ri mél tó ság alap jo gá val nem áll köz vet len al kot mány jo -
gi össze füg gés ben. Er re te kin tet tel meg ál la pít ha tó, hogy
az in dít vá nyo zó nem hi vat ko zott olyan al kot má nyi ren del -

ke zés re, amely nek sé rel me az Al kot mány 32/A. § (2) be -
kez dé se alap ján vizs gál ha tó len ne. 

Így az Al kot mány bí ró ság az Áfatv. vi ta tott sza bá lya i -
nak fe lül vizs gá la ta te kin te té ben ha tás kö ré nek hi á nyát ál la -
pí tot ta meg, s en nek meg fe le lõ en – az Ügy rend 29. §
b) pont ja alap ján – az Áfatv. 85. § (1) be kez dés g)–i) pont -
já ba fog lalt ren del ke zé sek al kot mány el le nes sé gé nek utó la -
gos vizs gá la ta iránt be nyúj tott in dít ványt vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

368/D/2010. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz, va la mint
jog sza bály nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé se tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ: 

v é g z é s t:

1. Az Al kot mány bí ró ság a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
2.Pf.21.032/2009/5. sz. íté le té vel, va la mint a Fõ vá ro si Bí -
ró ság 33.P.22.195/2008/13. sz. íté le té vel szem ben be nyúj -
tott, a pol gá ri per rend tar tás ról szó ló 1952. évi III. tör vény
77. § el sõ mon da ta, 95. § (3) be kez dé sé nek az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sé be, 7. § (1) be kez dé sé be, 57. §. (1) be -
kez dé sé be, va la mint 61. § (1) be kez dé sé be üt kö zé sé nek
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re, va la mint a konk rét
ügy ben va ló al kal maz ha tó ság ki zá rá sá ra irá nyu ló al kot -
mány jo gi pa nasz tár gyá ban az in dít ványt vissza uta sít ja.



2. Az Al kot mány bí ró ság a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
2.Pf.21.032/2009/5. sz. íté le té vel, va la mint a Fõ vá ro si Bí -
ró ság 33.P.22.195/2008/13. sz. íté le té vel szem ben be nyúj -
tott, az il le té kek rõl szó ló 1990. évi XCI II. tör vény 62. §
(1) be kez dé se f) pont já nak az Al kot mány 2. § (1) be kez dé -
sé be, 7. § (1) be kez dé sé be, 57. § (1) be kez dé sé be, va la mint 
61. § (1) be kez dé sé be üt kö zé sé nek meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re, va la mint a konk rét ügy ben va ló al kal -
maz ha tó ság ki zá rá sá ra irá nyu ló al kot mány jo gi pa nasz tár -
gyá ban az in dít ványt vissza uta sít ja. 

3. Az Al kot mány bí ró ság az 1993. évi XXXI. tör vénnyel 
ki hir de tett, az em be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok
vé del mé rõl szó ló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt
Egyez mény 6., 10., 13., va la mint a 2007. évi CLXVI II.
tör vénnyel ki hir de tett, Lissza bon ban 2007. de cem ber
13-án el fo ga dott Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá ja 11., és
47. cik ke i ben fog lal tak sé rel mé nek meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

1. Az in dít vá nyo zó az il le té kek rõl szó ló 1990. évi XCI II.
tör vény (a to váb bi ak ban: Itv.) 62. § (1) be kez dé sé nek
f) pont ját, va la mint a pol gá ri per rend tar tás ról szó ló 1952. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Pp.) 77. §-ának el sõ mon da tát 
és 95. § (3) be kez dé sét tá mad ta, ame lye ket köz ér de kû
adat igény lés tár gyá ban a Bu da pes ti Köz le ke dé si Zrt. el len
in dí tott pe ré ben ál lás pont ja sze rint a Fõ vá ro si Íté lõ táb la és
a Fõ vá ro si Bí ró ság íté le té ben al kal ma zott. Az in dít vá nyo -
zó azt ki fo gás ol ta, hogy mi vel ügyét a bí ró ság – a köz ér de -
kû ada tok hoz va ló hoz zá fé rés meg ta ga dá sa kap csán va -
gyo ni és nem va gyo ni ká rá nak meg té rí té se mi att – el kü lö -
ní tet te, a köz ér de kû adat igény lés tár gyá ban to vább fo lyó
pe ré ben al kal maz ta az il le ték men tes ség sza bá lya it, míg a
kár té rí tés vo nat ko zá sá ban nem. A kár té rí té si per ben a Fõ -
vá ro si Íté lõ táb la ál tal 2.Pf.21.032/2009/5. sz. alatt meg ho -
zott jog erõs má sod fo kú íté let az in dít vá nyo zót 408 000 Ft
ke re se ti és fel leb be zé si il le ték fi ze té sé re kö te lez te. Az in -
dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa na szá ban a Fõ vá ro si Bí ró ság
el sõ fo kú és a Fõ vá ro si Íté lõ táb la má sod fo kú íté le tét is tá -
mad ta.

Az in dít vá nyo zó az al kot mány jo gi pa nasz ke re té ben
fel ho zott jog sza bá lyi ren del ke zé sek meg sem mi sí té sé nek
al kot má nyos in do ka it nem kü lön-kü lön je löl te meg, ha -
nem azok vo nat ko zá sá ban együt te sen ál lí tot ta a jog biz ton -
ság sé rel mét, a bí ró ság hoz for du lás jo gá nak al kot mány el -
le nes kor lá to zá sát, a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez és
ter jesz té sé hez va ló jog sé rel mét, és vé gül a tár gyalt ren del -
ke zé sek nek az 1950. no vem ber 4-én Ró má ban kelt, az em -
be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl szó ló
Egyez mény nek (a to váb bi ak ban: Egyez mény) a 6., 10., il -
let ve 13. cik ké be, va la mint az Eu ró pai Unió Alap jo gi
Char tá já nak (a to váb bi ak ban: Char ta) 11. és 47. cik ke i be
ütközését.

Ál lí tá sa sze rint a bí ró sá gi gya kor lat az Itv. il le ték men -
tes ség re és il let fel jegy zé si jog ra vo nat ko zó ren del ke zé se it

es he tõ le ge sen, ki szá mít ha tat la nul al kal maz za. En nek alá -
tá masz tá sá ra több ese tet is pél da ként mu ta tott be in dít vá -
nyá ban. Ez a jo gal kal ma zói bi zony ta lan ság vé le mé nye
sze rint sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
jog biz ton ság el vét, amely két fo kú el já rás ese tén – at tól
füg gõ en, hogy il le ték men tes sé get ál la pí ta nak meg vagy
sem – je len tõs anya gi kö vet kez mé nye ket von hat maga
után.

Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott az Al kot mány 57. § (1) be -
kez dé sé ben ta lál ha tó bí ró ság hoz for du lás jo gá nak al kot -
mány el le nes kor lá to zá sá ra, ugyan is a fen ti bi zony ta lan ság
mi att az ál lam pol gár in kább nem for dul bí ró ság hoz, mi vel
nem tud hat ja, hogy ügyé ben a bí ró ság az il le ték men tes sé -
get vagy az il le ték fe jegy zé si jo got fog ja al kal maz ni. En -
nek kap csán ál lí tot ta az in dít vá nyo zó a Pp. azon sza bá lya i -
nak al kot mány el le nes sé gét, amely sze rint az il le ték vi se lé -
sé rõl a bí ró ság az íté let ben vagy az el já rást be fe je zõ egyéb
ha tá ro zat ban dönt. Ál lás pont ja sze rint a költ sé gek ki szá -
mít ha tó sá ga szem pont já ból ugyan is „igaz sá gos ak kor len -
ne a dön tés, ha a ke re set le vél be fo ga dá sa kor nyi lat koz na a
bí ró ság ar ról, hogy a per il le ték men tes-e vagy sem.” 

Az in dít vá nyo zó hi vat ko zik to váb bá az Al kot mány 61. §
(1) be kez dé sé ben lé võ köz ér de kû ada tok hoz va ló hoz zá fé -
rés jo gá nak sé rel mé re is, te kin tet tel ar ra, hogy a tör vény -
ho zó nem biz to sít meg fe le lõ szank ci ót e jog meg sér tõ vel
szem ben, mi vel a ve le kap cso lat ban in dí tott nem va gyo ni
kár té rí tést il le ték fi ze tés hez kö ti, és ez zel arány ta la nul kor -
lá toz za a köz ér de kû ada tok hoz va ló hoz zá fé rés al kot má -
nyos alap jo gát. 

Az in dít vá nyo zó a fen ti ren del ke zé sek kap csán je lö li
meg az Al kot mány 7. § (1) be kez dé sé ben fog lalt elv sé rel -
mét, mi sze rint a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza -
bá lyai, ezen be lül is a Char ta 11. és 47. cik ké nek (vé le -
ménnyil vá ní tás és tá jé ko zó dás sza bad sá ga, és a ha té kony
jog or vos lat hoz és tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog), va la -
mint az Egyez mény 6., 10. és 13. cik ké ben fog lalt jo gok -
nak (tisz tes sé ges tár gya lás hoz va ló jog, vé le mény nyil vá -
ní tás sza bad sá ga és a ha té kony jog or vos lat hoz va ló jo gok)
az al kot mány el le nes kor lá to zá sát je len tet te a hi vat ko zott
döntés.

Vé gül az in dít vá nyo zó sze rint a ki emelt vé de lem ben ré -
sze sü lõ jo gok gya kor lói, va gyis a köz ér de kû adat igény lõk
más, a tár gyi il le ték men tes ség gel nem érin tett ügyek hez
ké pest hát rá nyo sabb hely zet be ke rül het nek, mert az utób bi 
eset ben az il le ték mér té ke elõ re is mert és ki szá mít ha tó, a
köz ér de kû adat igény lés ese té ben vi szont csak utó lag vá lik
is mert té, amely mi att adott eset ben hir te len, nagy össze gû
il le té ket kell le ró ni. E fel ve té sé vel össze füg gés ben azo ban
az Al kot mány 70/A. §-ában fog lalt diszk ri mi ná ció ti lal má -
nak meg sér té sé re nem hi vat ko zott.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az
al kot mány jo gi pa nasz meg fe lel-e a be nyúj tás ra vo nat ko zó
tör vé nyi fel té te lek nek.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 48. § (1) be kez dé se ér tel -
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mé ben az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se
mi att al kot mány jo gi pa nasszal az for dul hat az Al kot mány -
bí ró ság hoz, aki nek a jog sé rel me az al kot mány el le nes jog -
sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog -
or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, vagy más jog or vos -
la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va. Az Abtv. 48. §
(2) be kez dé se sze rint az al kot mány jo gi pa naszt a jog erõs
ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül le het 
írás ban be nyúj ta ni. Eb ben az eset ben az al kot mány jo gi pa -
nasz alap ja a Fõ vá ro si Íté lõ táb la 2.Pf.21.032/2009/5. szá -
mú, 2009. szep tem ber 17-én kelt, és a fel pe res ré szé re
2010. ja nu ár 20-án kéz be sí tett íté le te volt. Mi vel az al kot -
mány jo gi pa nasz 2010. feb ru ár 16-án ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság ra, a fen ti ek alap ján az Akot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyo zó az al kot mány jo gi pa -
nasz be nyúj tá sá ra nyit va ál ló 60 na pos ha tár idõn be lül
nyújtotta be indítványát.

2.2. Az al kot mány jo gi pa nasz ke re té ben azok a jog sza -
bá lyok von ha tók vizs gá lat alá, ame lyek a jog erõs ha tá ro -
zat ban tör tént al kal ma zá suk foly tán az in dít vá nyo zó vélt
jog sé rel mét okoz ták, így az Al kot mány bí ró ság nak azt is
vizs gál nia kel lett, hogy az al kot mány jo gi pa nasszal tá ma -
dott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ra a jog erõs ha tá ro zat ban
sor ke rült-e. 

Je len eset ben az al kot mány jo gi pa nasz tár gya a Fõ vá ro -
si Íté lõ táb la jog erõs 2.Pf.21032/2009/5. szá mú íté le té ben
al kal ma zott jog sza bá lyi ren del ke zés le het. A Fõ vá ro si Íté -
lõ táb la – az íté let in do ko lá sa sze rint – a per költ ség vi se lé -
sé rõl a Pp. 253. § (2)–(3) be kez dé sei, az Itv. 62. § (1) be -
kez dés f) pont ja, a költ ség men tes ség a bí ró sá gi el já rás ban
szó ló 6/1986. (VI. 26.) IM ren de let 13. § (2) be kez dé se,
va la mint a bí ró sá gi el já rás ban meg ál la pít ha tó ügy vé di
költ sé gek rõl szó ló 32/2003. (VI II. 22.) IM ren de let 3. §
(3) be kez dé se alap ján ha tá ro zott.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la 2.Pf.21032/2009/5. szá mú íté le té -
nek in do ko lá sá ban te hát – ha son ló an egyéb ként a Fõ vá ro si 
Bí ró ság 33.P.22.195/2008/13. sz. tá ma dott íté le té hez – a
Pp. 77. §-a és 95. § (3) be kez dé se nem ke rült em lí tés re, il -
let ve köz vet len al kal ma zás ra. A fen ti ek sze rint az in dít vá -
nyo zó e jog sza bá lyok al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra
al kot mány jo gi pa naszt nem ter jeszt he tett vol na elõ, ezért
az Al kot mány bí ró ság ké rel mét e te kin tet ben vissza uta sí -
tot ta. [62/2006. (XI. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 697,
703.; 1127/D/2006. AB ha tá ro zat, ABK 2010. jú ni us, 776, 
778.; 713/D/2004. AB vég zés, ABK 2010. jú ni us, 821,
822.]

3. Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ en azt vizs gál ta,
hogy az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se alap ján ren del -
ke zik-e ha tás kör rel az Itv. tá ma dott pont já nak al kot má -
nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra.

3.1. Az Or szág gyû lés 2010. no vem ber 16-i ülés nap ján
el fo gad ta a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló
1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2010. évi 
CXIX. tör vényt, amely ben meg vál toz tat ta az Al kot mány -

nak az Al kot mány bí ró ság ra vo nat ko zó 32/A. §-át. Az al -
kot mány mó do sí tás 2010. no vem ber 20-án ha tály ba lé pett.
A mó do sí tott Al kot mány sze rint: 

„32/A. § (1) Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ban
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel fe lül vizs gál ja a jog sza -
bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel ha -
tás kö ré be utalt fel ada to kat.

(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a 
vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó -
ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti meg, 
ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do -
lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál -
lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo go kat sérti.”

Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés nap ján fo gad ta el az 
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 2010. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2010. évi
CXX. tör vényt (a to váb bi ak ban: Abtvm.), mely szin tén
2010. no vem ber 20-án lé pett ha tály ba. Az Abtv. 40. §-ának
jelen leg ha tá lyos szö ve ge sze rint: „Ha az Al kot mány bí ró -
ság a jog sza bály, il le tõ leg a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó
esz köz al kot mány el le nes sé gét ál la pít ja meg, a jog sza bályt
vagy a köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz közt tel je sen vagy
rész ben meg sem mi sí ti. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és
já ru lé kok ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti
fel té te le i rõl szó ló tör vé nye ket, vagy tör vé nyi ren del ke zé -
se ket az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag ak kor sem mi sí ti
meg, ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz
va ló jo got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a
gon do lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar
ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó, az Al kot mány 69. §-a sze -
rin ti jo go kat sér ti.”

Az Abtvm. 3. §-a sze rint a meg vál to zott ren del ke zé se -
ket a fo lya mat ban lé võ el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

Az Al kot mány bí ró ság min den eset ben az el bí rá lás idõ -
pont já ban ha tá lyos Al kot mány alap ján bí rál ja el az in dít -
vá nyo kat. Eb bõl kö vet ke zõ en a dön tés ho za ta li el já rá sa so -
rán az Al kot mány bí ró ság nak fo lya ma to san vizs gál nia
kell, hogy – az in dít vány tar tal ma alap ján – ha tás kö re az
adott ügy re ki ter jed-e.

Te kin tet tel ar ra, hogy az al kot mány mó do sí tás 2010. no -
vem ber 20-án ha tály ba lé pett, az Al kot mány bí ró ság ezen
idõ pont után a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá -



sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok -
ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i -
rõl szó ló tör vé nye ket al kot má nyos sá gi szem pont ból csak
ab ban az eset ben vizs gál hat ja fe lül és sem mi sít he ti meg,
ha az in dít vány az al kot mány el le nes sé get az élet hez és em -
be ri mél tó ság hoz va ló jog, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez 
va ló jog, a gon do lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá ga,
vagy a ma gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze -
rin ti jo gok sé rel mé re ala poz za. Az Abtvm. 3. §-a még
egyér tel mûb bé te szi, hogy az Al kot mány bí ró ság ha tás kö -
ré nek kor lá to zá sa a már fo lya mat ban lé võ ügyek re is ki ter -
jed. 2010. no vem ber 20-át kö ve tõ en te hát az Al kot mány -
bí ró ság nak min den eset ben vizs gál nia kell, hogy az in dít -
vány alap ján, az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se sze rint
a ha tás kö ré be tar to zik-e az in dít vá nyo zó ál tal al kot mány -
el le nes nek tar tott törvény felülvizsgálata.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK
2009. ja nu ár, 3., a to váb bi ak ban: Ügy rend) 29. § b) pont ja
sze rint az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt vissza uta sít ja,
ha meg ál la pít ha tó, hogy az el já rás ra nincs az Al kot mány -
bí ró ság nak ha tás kö re.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tás kö ri kér dés ke re té ben a
„tárgy azo nos ság” el dön té sé nél az in dít vánnyal tá ma dott
tör vény vagy tör vé nyi ren del ke zés el ne ve zé sét és an nak
tar tal mát is kö te les meg vizs gál ni. Ez utób bi eset ben fi gye -
lem mel kell len ni az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor -
la tá ra, ar ra, hogy az mi lyen funk ci ót tu laj do ní tott a vizs -
gált tör vény nek, il let ve tör vé nyi ren del ke zés nek.

3.2. Je len ügy ben az in dít vá nyo zó az il le té kek rõl szó ló
tör vény nek azt a pont ját tá mad ta, amely a fe lek nek a sze -
mé lyek pol gá ri jo gi vé del mé vel kap cso la tos pe rek ben il le -
ték fel jegy zé si jo got biz to sít. A tá ma dott tör vény cí mé re
vo nat ko zó tárgy azo nos sá gon kí vül az Al kot mány bí ró ság a 
konk rét eset ben tá ma dott ren del ke zé sek tar tal mát, az az
funk ci ó ját is kö te les fi gye lem be ven ni a kor lá to zott ha tás -
kört meg ala po zó sza bály al kal ma zá sá nál. A kor lá to zott
ha tás kör ese té nek fenn áll tát azon ban a tá ma dott ren del ke -
zés funk ci ó ja is meg erõ sí ti, mi vel az il le ték fel jegy zé si jo -
go sult ság egyes ese tei – ame lyek ér tel mé ben a pe res fe lek
men te sül nek az il le té kek elõ ze tes meg fi ze té se alól – köz -
vet le nül és tar tal má ban érin tik az il le té ket, mint sza bá lyo -
zá si tárgyat.

A fen ti ek kö vet kez té ben az Al kot mány bí ró ság az Ügy -
rend 29. § b) pont ja ér tel mé ben az in dít ványt e te kin tet ben
is vissza uta sí tot ta.

4. Az in dít vá nyo zó az al kot mány el le nes ség meg ál la pí -
tá sát az Egyez mény 6., 10., 13., va la mint a Char ta 11., és
47. cik ke i nek sé rel mé re hi vat koz va is kér te.

Leg utóbb a 29/2011. (IV. 7.) AB ha tá ro zat (ABK 2011.
áp ri lis, 323, 331-332.) rög zí tet te: Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la tá ban az Eu ró pai Kö zös sé gek ala pí tó és mó do sí tó
szer zõ dé sei az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont -
já ból nem nem zet kö zi szer zõ dé sek, e szer zõ dé sek, mint el -

sõd le ges jog for rá sok kö zös sé gi jog ként a bel sõ jog ré szei,
mi vel a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. má jus 1-jé tõl az Eu ró -
pai Unió tag ja. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem -
pont já ból a kö zös sé gi jog nem mi nõ sül az Al kot mány 7. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi jog nak
[72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 819, 861.].
Er re az el vi ál lás pont ra he lyez ke dett az 1053/E/2005. AB
ha tá ro zat (ABH 2006, 1824, 1828.) és a 87/2008. (VI. 18.)
AB ha tá ro zat (ABH 2008, 707, 738.) is.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Abtv. 1. §-a ha tá -
roz za meg. En nek alap ján az Al kot mány bí ró ság nak nincs
ha tás kö re an nak vizs gá la tá ra, hogy va la mely jog sza bály
sér ti-e az Eu ró pai Unió jo gát. Ezért az Al kot mány bí ró ság
az in dít ványt a Char ta vo nat ko zás ban az Ügy rend 29. §
b) pont ja alap ján – ha tás kör hi á nyá ban – vissza uta sí tot ta.

Az Abtv. alap ján to váb bá jog sza bály nem zet kö zi szer -
zõ dés be üt kö zé sét nem in dít vá nyoz hat ja bár ki, ha nem az
Abtv. 21. § (3) be kez dé se sze rint ki zá ró lag az Or szág gyû -
lés, an nak ál lan dó bi zott sá ga vagy bár mely or szág gyû lé si
kép vi se lõ; a köz tár sa sá gi el nök; a Kor mány vagy an nak
tag ja; az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke; a Leg fel sõbb Bí ró -
ság el nö ke; va la mint a leg fõbb ügyész. Az in dít vá nyo zó
nem tar to zik az in dít vá nyo zás ra jo go sul tak kö ré be, ezért
az Al kot mány bí ró ság a nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zés
vizs gá la tát ké rõ in dít ványt az Ügy rend 29. § c) pont ja
alap ján ugyan csak vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., 
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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744/B/2010. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vány alap ján meg hoz ta az aláb bi 

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2010. évi
költ ség ve té sé rõl szó ló 2009. évi CXXX. tör vény 6. §
(4)–(5) be kez dé sei, va la mint a költ ség ve té si szer vek nél
fog lal koz ta tot tak 2010. évi ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl
szó ló 316/2009. (XII. 28.) Kor mány ren de let al kot mány el -
le nes sé gé nek vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló
in dít ványt vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

I.

Az in dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság 2010. évi költ -
ség ve té sé rõl szó ló 2009. évi CXXX. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Költ ség ve té si Tör vény) 6. § (4)–(5) be kez dé sei, va la -
mint a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2010.
évi ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl szó ló 316/2009. (XII. 28.) 
Kor mány ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) al kot mány el le -
nes sé gé nek a vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez te. Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy az ön kor mány za -
tok – a vo nat ko zó tör vé nyi kö te le zett sé gük nek ele get té ve
– az egész ség ügyi köz fel ada tok el lá tás ról nem csak költ -
ség ve té si szerv út ján, ha nem sa ját tu laj do nú, ki e mel ten
köz hasz nú, non pro fit gaz da sá gi tár sa sá guk út ján is gon -
dos kod nak. Vé le mé nye, hogy az így lét re jött tár sa sá gok
te vé keny sé gü ket és gaz dál ko dá su kat te kint ve sem mi ben
sem kü lön böz nek a költ ség ve té si szer vek tõl, en nek el le né -
re a Költ ség ve té si Tör vény meg tá ma dott ren del ke zé se, va -
la mint a Vhr. alap ján csak a költ ség ve té si szerv for má já -
ban mû kö dõ in téz mé nyek ré sze sül nek ál la mi tá mo ga tás -
ban a dol go zó ik ke re set-ki egé szí té se te kin te té ben. Ál lás -
pont ja sze rint a vizs gál ni kért ren del ke zé sek az zal, hogy
in do ko lat lan kü lönb sé get tesz nek ugyan azon egész ség -
ügyi köz fel ada tot más-más jo gi for má ban el lá tó szer ve ze -
tek (az az a költ ség ve té si szer vek és a ki e mel ten köz hasz -
nú, non pro fit gaz da sá gi tár sa sá gok) kö zött sé rül az Al kot -
mány 70/A. §-ába fog lalt diszk ri mi ná ció ti lal ma és ez ál tal
a köz tu laj don (ál la mi tu laj don) és a ma gán tu laj don egyen -
jo gú sá gá val és egyen lõ vé del mé vel kap cso la tos – az Al -
kot mány 9. §–11. §-ai ba fog lalt – el vek is, va la mint a
70/B. § sze rin ti egyen lõ mun ká ért egyen lõ bér el ve. 

Az in dít vá nyo zó utal ar ra is, hogy a vizs gál ni kért sza -
bá lyok nin cse nek össz hang ban az egész ség ügy rõl szó ló
1997. évi CLIV. tör vény ben meg fo gal ma zott szek tor sem -

le ges ség cél ki tû zé sé vel, va la mint a Vhr. kol lí zi ó ban áll az
egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból
tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló
43/1999. (III. 3.) Kor mány ren de let ben fog lal tak kal is, to -
váb bá az Al kot mány 70/D. §-a sze rin ti egész ség hez va ló
joggal.

II.

1. Az Or szág gyû lés 2010. no vem ber 16-i ülés nap ján el -
fo gad ta a Magyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi 
XX. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi CXIX. tör -
vényt, amely ben meg vál toz tat ta az Al kot mány nak az Al -
kot mány bí ró ság ra vo nat ko zó 32/A. §-át. Az al kot mány -
mó do sí tás 2010. no vem ber 20-án ha tály ba lé pett. A mó do -
sí tott Al kot mány sze rint: „32/A. § (1) Az Al kot mány bí ró -
ság az Al kot mány ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel fe -
lül vizs gál ja a jog sza bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el -
lát ja a tör vénnyel ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a 
vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó -
ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti meg, 
ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do -
lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál -
lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo go kat sér ti.”

Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés nap ján fo gad ta el az 
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi
CXX. tör vényt (a to váb bi ak ban: Abtvm.), amely az Al kot -
mány 32/A. §-ával össz hang ban mó do sí tot ta az Abtv.
40. §-át. Az Abtvm. ugyan csak 2010. no vem ber 20-án lé -
pett ha tály ba, és ren del ke zé se it az Abtvm. 3. §-a sze rint a
fo lya mat ban lé võ el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

Mind ezek alap ján, az Al kot mány bí ró ság 2010. no vem -
ber 20-át kö ve tõ en a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re -
haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé -
kok ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te -
le i rõl szó ló tör vé nye ket csak ab ban az eset ben vizs gál hat ja 



fe lül (és sem mi sít he ti meg), ha az in dít vány az al kot mány -
el le nes sé get az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is -
me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mé re ala poz -
za. Így az Al kot mány bí ró ság nak min den eset ben vizs gál -
nia kell, hogy az in dít vány alap ján a ha tás kö ré be tar to zik-e 
az in dít vá nyo zó ál tal al kot mány el le nes nek tar tott tör vény
fe lül vizs gá la ta.

2. A je len ügy ben érin tett Költ ség ve té si Tör vény egy ér -
tel mû en az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se ál tal meg je -
lölt kör be tar to zik: „költ ség ve tés rõl … szó ló tör vény”. Az
Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se ér tel mé ben azon ban a
költ ség ve té si tör vény vizs gá la tá ra is sor ke rül het, ha az in -
dít vány az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a sze -
mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is me -
ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár ság -
hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mén kí vül „nem
tar tal maz egyéb okot.”

Mi vel je len ügy ben az in dít vá nyo zó az Al kot mány
70/A. §-ában fog lalt diszk ri mi ná ció ti lal mát, a 9. § (1) be -
kez dés sze rin ti köz tu laj don és ma gán tu laj don egyen jo gú -
sá gá nak az el vét (és a 10–11. §-ok ban ta lál ha tó, az ál la mi
tu laj don ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket), il let ve a 70/B. §
sze rin ti egyen lõ mun ká ért egyen lõ bér el vét is meg je löl te,
ezért az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se nem te szi le he -
tõ vé az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot. Így meg ál la pít ha tó,
hogy a Költ ség ve té si Tör vény 6. § (4)–(5) be kez dé sé nek
vizs gá la tá ra az Al kot mány 32/A. §-a alap ján az Al kot -
mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re. Az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló,
több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
2/2009. (I. 12.) Tü ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.; a to -
váb bi ak ban: Ügy rend) 29. § b) pont ja sze rint az Al kot -
mány bí ró ság ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja az in -
dít ványt, ha a ké re lem el bí rá lá sá ra nincs ha tás kö re, így a
Költ ség ve té si Tör vény 6. § (4)–(5) be kez dé sé nek al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít ványt vissza uta sí tot ta.

3. Az in dít vá nyo zó nem csak a Költ ség ve té si Tör vény
al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kez de mé nyez te, ha nem a
Vhr. al kot má nyos sá gi vizs gá la tát is. Ez zel össze füg gés -
ben el sõ ként az ál la pít ha tó meg, hogy az Al kot mány 32/A.
§-a, és az Abtv. 40. §-a a tör vé nye ket és tör vé nyi ren del ke -
zé se ket ve szi ki az al kot má nyos sá gi vizs gá lat alól, a ki vett
tárgy kö rök kö zött a tör vény nél ala cso nyabb szin tû jog sza -
bály nem sze re pel. 

Je len ügy ben azon ban meg ál la pít ha tó, hogy az az al kot -
má nyos sá gi prob lé ma, ame lyet az in dít vá nyo zó a Vhr. te -
kin te té ben is vizs gál ni kér a Költ ség ve té si Tör vény ren del -
ke zé se in ala pul az aláb bi ak sze rint: 

A Költ ség ve té si Tör vény ér tel mé ben: „6. § (1) Cél tar ta -
lék szol gál a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 20. cím, 2. al -
cím, 1. Kü lön fé le ki fi ze té sek jog cím-cso por ton

a) az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben fog lal koz ta tott köz -
tiszt vi se lõ és hi va tá sos ál lo má nyú nem ze ti szak ér tõk kü -
lön kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ki adá sa i ra,

b) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél, to váb bá azok
te rü le ti és he lyi szer ve i nél a dip lo más pá lya kez dõ fi a ta lok
mun ka ta pasz ta lat-szer zé se tá mo ga tá sá ra,

c) a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról szó ló 2004. évi CXXII. tör vény sze -
rin ti mun kál ta tói ki fi ze té sek re.

(…)

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti cél tar ta lék ter hé re tá mo gat -
ha tó a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak, to váb bá
az or szág gyû lé si kép vi se lõk ré szé re a 2010. év ben – jog -
sza bály alap ján – já ró több let sze mé lyi jut ta tá sok és az
azok hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki fi -
ze té se. Az elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ra a Kor mány
kap fel ha tal ma zást.

(…)

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti cél tar ta lék ter hé re kell biz -
to sí ta ni, il let ve ja vá ra kell el szá mol ni a köz pon ti költ ség -
ve té si szer vek ese té ben azt az össze get, amely a ti zen har -
ma dik ha vi il let mény (mun ka bér), to váb bá a kü lön jut ta tás
és az azok hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ já ru lék
elõ irány za tok csök ken té sé vel, va la mint az il let mé nyek kel
össze füg gés ben szá mí tás ba vett elõ irány zat vál to zá sa mi -
att ke let ke zett. Az elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ra a Kor -
mány kap fel ha tal ma zást.”

A Költ ség ve té si Tör vény 91. § (1) be kez dé sé ben fel ha -
tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál la pít sa meg:
„a) a 6. § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban, va la mint a (4)–(5) 
be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás igény lé si és el szá -
mo lá si fel té te le it,” a Költ ség ve té si Tör vény 5. szá mú mel -
lék let 19. pont ja pe dig ki mond ja: „A tá mo ga tá si igény fel -
mé ré sé rõl, a fo lyó sí tás és az el szá mo lás rend jé rõl a Kor -
mány ren de le tet ad ki.” 

A Vhr. pre am bu lu ma sze rint a Kor mány a Költ ség ve té si 
Tör vény „91. § (1) be kez dés a) pont já ban és 5. szá mú mel -
lék le te 19. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján” ad ta ki
a vi ta tott ren del ke zé se ket. 

Je len ügy ben meg ál la pít ha tó, hogy a Kor mány a Költ -
ség ve té si Tör vény sza bá lyai és fel ha tal ma zó ren del ke zé -
sei alap ján al kot ta meg a Vhr.-t. Az Al kot mány bí ró ság ál -
lás pont ja sze rint az in dít vá nyo zó ál tal a Vhr. ren del ke zé -
se i ben vizs gál ni kért al kot má nyos sá gi prob lé ma csak a
Költ ség ve té si Tör vény sza bá lya i val együt te sen ér tel mez -
he tõ. Mind ezek mi att az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, 
hogy a Vhr. al kot má nyos sá gi vizs gá la ta ön ma gá ban nem
vé gez he tõ el, az en nek vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány
oszt ja a Költ ség ve té si Tör vény vizs gá la tát kez de mé nye zõ
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in dít vány sor sát. Er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az
Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján a Vhr. vizs gá la tá ra irá nyu -
ló in dít ványt is ér de mi vizs gá lat nél kül uta sí tot ta vissza.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 11. 

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

1618/B/2010. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság az egyes ága za to kat ter he lõ kü -
lön adó ról szó ló 2010. évi XCIV. tör vény al kot mány el le -
nes sé gé nek a meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít vá nyo kat vissza uta sít ja.

I n d o k o l á s

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz há rom in dít vány ér ke zett
az egyes ága za to kat ter he lõ kü lön adó ról szó ló 2010. évi
XCIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) egé sze, il let ve an nak 
a bol ti kis ke res ke del mi te vé keny ség adóz ta tá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sei al kot mány el le nes sé gé nek a meg ál la pí -
tá sa és ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí té se iránt. Az Al kot -
mány bí ró ság a tár gyuk alap ján egy más sal össze füg gõ in -

dít vá nyo kat az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl 
és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat
(ABK 2009. ja nu ár, 3., a to váb bi ak ban: Ügy rend) 28. §
(1) be kez dé se alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az el sõ in dít vá nyo zó a Tv. egé szé nek ex tunc ha tá lyú
meg sem mi sí té sét kér te abszt rakt utó la gos nor ma kont roll
ha tás kör ben. Ál lás pont ja sze rint a Tv. sér ti a jog biz ton ság
al kot má nyi kö ve tel mé nyét [Al kot mány 2. § (1) be kez dés]
és az ará nyos köz te her vi se lés al kot má nyi ren del ke zé sét
[Al kot mány 70/I. §]. Az in dít vá nyo zó a vissza me nõ le ges
ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba üt kö zõ nek tart ja a Tv.-t, mert
az ál ta la be ve ze tett kü lön adót az adó év egé szé re vo nat ko -
zó adó ként kell be val la ni és be fi zet ni. Vé le mé nye sze rint
fo ko zot tan ér vé nye sül a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko -
tás ti lal ma azok nak az adó ala nyok nak az ese té ben, akik
2010. ok tó ber 1-jén, il let ve ezt kö ve tõ en vé gez ték az adó -
kö te les te vé keny sé get, de a Tv. ha tály ba lé pé sé nek az idõ -
pont já ban (2010. de cem ber 4-én) már nem. Az in dít vá nyo -
zó sze rint a tör vény al ko tó úgy ke rül het te vol na el a vissza -
me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal mát elõ író al kot má nyi
ren del ke zés sé rel mét, ha az adó fi ze té si kö te le zett sé get
nem a tel jes adó év re, ha nem idõ ará nyo san ír ja elõ. Az ará -
nyos köz te her vi se lést sér ti az in dít vá nyo zó né ze te sze rint
az, hogy a Tv. a 2010. adó év ben mind össze sen 28 na pig
volt ha tály ban, ugyan ak kor er re az idõ szak ra, egy tel jes
év re ju tó (en nek meg fe le lõ) adót ér vé nye sít.

A má so dik in dít vá nyo zó több al kot má nyi ren del ke zés
sé rel mé re ala pí tot tan kér te a Tv. egé szé nek ex tunc ha tá lyú 
meg sem mi sí té sét. Az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé nek a
sé rel mé vel össze füg gés ben utalt ar ra, hogy vé le mé nye
sze rint az adó zás rend sze ré nek a sta bi li tá sa szen ved csor -
bát a Tv. sza bá lyo zá sán ke resz tül, ami egy ben a jog biz ton -
ság és a szer zett jo gok sé rel mét is fel ve ti. A 31/1998.
(VI. 25.) AB ha tá ro zat ra hi vat ko zás sal ki fej tet te, hogy a
tör vény al ko tó jog gal va ló vissza élést kö ve tett el a jog al ko -
tás fo lya ma tá ban a Tv. meg al ko tá sá val. Az in dít vá nyo zó
sze rint az Al kot mány 4. §-ával is el len té tes a Tv., mi vel a
kép vi se lõi in dít vánnyal tör té nõ tör vény mó do sí tá sok ki -
zár ják az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel tör té nõ egyez te -
tést, ami az em lí tett jog gal va ló vissza élés mi att alap jo gi
sé rel met je lent. Az Al kot mány 7. § (2) be kez dé sé re és a
jog al ko tás ról szó ló (ko ráb ban ha tály ban volt) 1987. évi
XI. tör vény 12. § (2) be kez dé sé re hi vat ko zás sal az in dít vá -
nyo zó a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba üt -
kö zõ nek te kin ti a Tv. sza bá lyo zá sát, mi vel az a kü lön adó
adó ala nyai szá má ra nem volt elõ re lát ha tó, azok je len tõs
ré szét el le he tet le ní ti és ver seny jo gi prob lé má kat is fel vet,
ami az Al kot mány több to váb bi ren del ke zé sé nek a sé rel -
mé re ve zet. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 8. § (1), (2) és
(4) be kez dé sé nek a sé rel mét ab ban lát ta, hogy a Tv. alap jo -
got, az „egyen lõ te her vi se lést” sért úgy, hogy nincs rend kí -
vü li jog rend, amely al kot má nyo san le he tõ vé ten né az em -
lí tett alap jog kor lá to zá sát. Az in dít vá nyo zó sze rint a Tv.
1. §-a, 2. §-a, 4. és 5. §-ai (az adó alap ját, mér té két és meg -



fi ze té sét tar tal ma zó tör vé nyi ren del ke zé sek) sér tik a gaz -
da sá gi ver seny sza bad sá gát, ver seny hát rányt okoz nak és
ket tõs adóz ta tást va ló sí ta nak meg. Mind ez vé le mé nye sze -
rint sér ti az Al kot mány 9. §-át, kö ze lebb rõl a gaz da sá gi
ver seny sza bad sá gát. Az in dít vá nyo zó kü lön is fel hív ta az
Al kot mány 70/I. §-át, az ará nyos köz te her vi se lést elõ író
al kot má nyi ren del ke zést, ám nem fej tet te ki, hogy az a Tv.
sza bá lyo zá sa kö vet kez té ben mi ért, és mennyi ben sé rül.

A har ma dik in dít vá nyo zó a Tv. „bol ti kis ke res ke del mi
te vé keny sé get” adóz ta tó ren del ke zé se it tá mad ta, kér ve
azok ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí té sét. Ál lás pont ja sze rint
a Tv. tá ma dott sza bá lyo zá sa sér ti az Al kot mány 2. § (1) be -
kez dé sét és 9. § (2) be kez dé sét. Az in dít vá nyo zó az Al kot -
mány 70/I. §-át is fel hív ta az in dít vá nyá ban, ám ez zel
össze füg gés ben ha tá ro zott ké rel met nem ter jesz tett elõ, il -
let ve in dít vá nya összeg zé sé ben meg erõ sí tet te, hogy a „de -
mok ra ti kus jog ál lam” és a „vál lal ko zás, és ver seny sza -
bad sá gá nak” al kot má nyos „ál lam cél ja i val” tart ja el len té -
tes nek a ki fo gás olt tör vé nyi sza bá lyo zást.

Az in dít vá nyo zó a „de mok ra ti kus jog ál lam” [Al kot -
mány 2. § (1) be kez dés] sé rel mét egy részt ab ban lát ja,
hogy a Tv. a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba 
üt kö zik, más részt ab ban, hogy „in do ko lat la nul és arány ta -
la nul” sér ti a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét, jog bi zony ta lan -
sá got ered mé nyez.

Az in dít vá nyo zó sze rint a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog -
al ko tás ti lal má val el len té tes az, hogy a tör vény tá ma dott
sza bá lyo zá sa:

a) olyan, a múlt ban el vég zett gaz da sá gi te vé keny sé get
(bol ti kis ke res ke de lem) adóz tat, amely az el vég zé se ide jén 
nem volt adó kö te les;

b) a tel jes 2010. adó év ár be vé te lét adóz tat ja, így az az
ár be vé tel is adót vi sel, amely a Tv. ha tály ba lé pé se elõtt
ke let ke zett;

c) úgy ír elõ adó fi ze té si kö te le zett sé get, hogy sem a ki -
fej tett gaz da sá gi te vé keny ség (bol ti kis ke res ke de lem),
sem az eb bõl ke let ke zõ ár be vé tel nem volt adó kö te les a
gaz da sá gi ese mény (bol ti kis ke res ke del mi ér té ke sí tés) ide -
jén, és ezen nem vál toz tat az, hogy az adó fi ze té si kö te le -
zett ség eh hez ké pest egy ké sõb bi idõ pont ban kö vet ke zik be;

d) a Tv. 9. § (1) be kez dé se a Tv. ha tály ba lé pé se elõt ti
idõ re ál la pít meg ren del ke zést. Az adó ala nyi kört meg ha -
tá ro zó tör vé nyi ren del ke zés nek csak 2010. de cem ber 4-tõl
(a Tv. ha tály ba lé pé sé nek az idõ pont já tól) van meg a tör -
vé nyi alap ja, ez zel szem ben a Tv. azt te kin ti adó alany nak,
aki a Tv. ha tály ba lé pé se elõtt 2010. ok tó ber 1-jén (vagy
ezt kö ve tõ en) vé gez adó kö te les te vé keny sé get.

Összeg zés kép pen az in dít vá nyo zó azért te kin ti a tör -
vény sza bá lyo zá sát a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás
ti lal má ba üt kö zõ nek, mert a Tv. ha tály ba lé pé sét meg elõ -
zõ en gaz da sá gi te vé keny sé get vég zõ jog ala nyo kat utó lag
von a tel jes 2010. adó év re néz ve adó fi ze té si kö te le zett ség
alá.

A jog biz ton ság „arány ta lan és in do ko lat lan” sé rel mét az 
in dít vá nyo zó az aláb bi okok ból lát ja fenn ál ló nak:

a) ál lás pont ja sze rint bel sõ el lent mon dás van a Tv. több
ren del ke zé se, így a 3. §, va la mint a 9. § (1) és (2) be kez dé -
sei kö zött, ami ar ra ve zet, hogy olyan gaz da sá gi te vé keny -
ség (az eb bõl ere dõ ár be vé tel) után is adóz ni kell, amely
ki fej té se kor az azt vég zõ sze mély még nem volt adó alany;

b) a Tv. ha tály ba lé pé sét (2010. de cem ber 4-ét) kö ve tõ
8-12 na pos idõ köz ben (2010. de cem ber 20-áig) ír elõ fel -
töl té si (a meg fi ze tett adó elõ leg nek a fi ze ten dõ adó
90%-áig ter je dõ ki egé szí té sé re vo nat ko zó) kö te le zett sé get 
a Tv., ami a ha tár idõ rö vid sé ge mi att jog bi zony ta lan ság ra
ve zet. Te hát rend kí vül rö vid a ha tár idõ a Tv. ha tály ba lé -
pé se (2010. de cem ber 4.) és a fel töl té si kö te le zett ség tel je -
sí té sé re elõ írt tör vé nyi ha tár idõ (2010. de cem ber 20.) kö -
zött;

c) más adó ne mek ese tén is 2010. de cem ber 20-a a fel töl -
té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek a ha tár ide je, ami fo koz za a 
jog bi zony ta lan sá got;

d) a bol ti kis ke res ke del mi te vé keny ség bõl ere dõ ár be -
vé tel zö me a Ka rá csony elõt ti na pok ér té ke sí té si te vé keny -
sé gé bõl ered, ezért mi vel ez de cem ber 20-án a ke res ke dõ
elõtt még nem is mert, elõ re ne he zen kal ku lál ha tó ár be vé tel 
alap ján kell ele get ten ni a Tv. ál tal elõ írt fel töl té si kö te le -
zett ség nek.

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 9. § (2) be kez dé sé nek a
sé rel mé re is hi vat ko zott, mi vel sze rin te a tá ma dott sza bá -
lyo zás sér ti a ver seny vi szo nyo kat mind a ver ti ká lis, mind a 
ho ri zon tá lis kap cso la tok ban.

A gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát dek la rá ló al kot má -
nyos ál lam célt a ver ti ká lis kap cso la tok ban a ki fo gás olt
sza bá lyo zás az in dít vá nyo zó sze rint több ok ból is sér ti:

a) meg gyen gí ti a ke res ke dõk pi a ci hely ze tét a be szál lí -
tó ik kal szem ben;

b) a be szál lí tók – köz ve tett mó don – ál la mi tá mo ga tást
kap nak, mert a for gal mat ter he lõ adót az ál lam ki zá ró lag a
ke res ke dõ re te le pí ti;

c) a ke res ke dõ a be szál lí tó ter mé két ér té ke sí ti, így az ér -
té ke sí tés bõl ere dõ ár be vé te lé nek a dön tõ ré sze a be szál lí -
tó hoz ke rül (a ke res ke dõ csak az ár rés bõl ere dõ ár be vé telt
re a li zál ja). En nek el le né re a ke res ke dõ az ér té ke sí tés bõl
ere dõ tel jes ár be vé tel után adó zik, míg a be szál lí tót nem
ter he li adó fi ze té si kö te le zett ség. Így a ke res ke dõ az ér té -
ke sí tés ár be vé te lé bõl más nak (be szál lí tó nak) meg fi ze tett
rész után is adó zik;

d) az ál la mi be avat ko zás (új kü lön adó be ve ze té se) tor -
zu lást idéz elõ a be szál lí tó és a ke res ke dõ ma gán jo gi jog vi -
szo nyá ban, a ver ti ká lis pi a ci kap cso la tok ban;

e) a ke res ke dõ csak a fo gyasz tó fe lé há rít hat ja át az új
kü lön adó ból rá há ru ló több let ter het, ami meg za var ja kis -
ke res ke de lem és a fo gyasz tó kö zöt ti ma gán jo gi és gaz da -
sá gi kap cso la to kat.

A ki fo gás olt sza bá lyo zás a ver seny sza bad sá gát a ho ri -
zon tá lis kap cso la tok ban is sér ti, mi vel:

a) arány ta lan ver seny elõnyt je lent egyes ver seny tár sak -
nak; ver seny hát rányt je lent a „bol tos mo dell ben” ér té ke sí -
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tõk szá má ra, az „in teg rált mo dell ben” ér té ke sí tõk kel
szem ben;

b) a Tv.-ben sze rep lõ adó sá vok arány ta lan köz te her vi -
se lést okoz nak, és ez zel sér tik a ver seny sza bad sá gát.
[A Tv. 5. § a) pont já ban az adó mér té ke 0,4%-ról 2,5%-ra
ug rik fel, ami arány ta la nul nagy emel ke dés.] A net tó ár be -
vé telt adóz ta tó adó nincs te kin tet tel sem a for gal ma zott
ter mék kör re, sem az adó ala nyok jö ve del mi és va gyo ni vi -
szo nya i ra;

c) a Tv. 7. §-a, amely a kap csolt vál lal ko zá sok adó szá -
mí tá si sza bá lya it tar tal maz za, tor zít ja a ho ri zon tá lis ver -
seny vi szo nyo kat. A pár hu za mo san foly ta tott te vé keny sé -
gek net tó ár be vé te lé nek össze szá mí tá sát elõ író tör vé nyi
sza bá lyo zás nincs te kin tet tel az adó ala nyok tény le ges jö -
ve del mi és va gyo ni hely ze té re, és elõny ben ré sze sí ti a pi a -
con je len tõ sebb súllyal je len lé võ sze rep lõt a más pi a con is 
te vé keny sé get vég zõ ki sebb kap csolt vál lal ko zá sok kal.

Az in dít vá nyo zó sze rint a vál lal ko zás sza bad sá gát is
sér tik a Tv. bol ti kis ke res ke del mi te vé keny sé get adóz ta tó
azon ren del ke zé sei, ame lyek a 2010. adó év re néz ve adó fi -
ze té si kö te le zett sé get ír nak elõ. A Tv. olyan vá rat lan adó -
fi ze té si kö te le zett sé get (kü lön adó ter het) te remt, ame lyet a 
bol ti kis ke res ke de lem mel fog lal ko zó adó ala nyok 2010.
de cem ber 4-e és 2010. de cem ber 20-a kö zött nem tud nak
ki ter mel ni. Ez zel össze füg gés ben az in dít vá nyo zó utalt ar -
ra, hogy az adó ala nyok ezt az adó ter het elõ re nem ter vez -
het ték, er re tar ta lé kot nem ké pez het tek, to váb bá az új kü -
lön adó a vesz te sé ges vál lal ko zá so kat is ter he li. A Tv. ki fo -
gás olt sza bá lyo zá sa az adó ala nyo kat ad mi niszt ra tív esz kö -
zök kel vesz te ség re vagy hi tel fel vé tel re kény sze rí ti, olyan
dön tés elé ál lít ja, hogy vagy nem fi ze tik be a kü lön adót,
vagy hi tel fel vé te lé vel fi ze tik azt be. Az in dít vá nyo zó ar ra
is hi vat ko zott, hogy a Tv. ki fo gás olt sza bá lyo zá sa el le he -
tet le ní ti a be ru há zá so kat, a be ru há zá sok ra jog sze rû en kép -
zett tar ta lé kok fel hasz ná lá sát. Mind ezek ál lás pont ja sze -
rint ad mi niszt ra tív esz kö zök kel, meg fe le lõ fel ké szü lé si
idõ nél kül sér tik a vál lal ko zás sza bad sá gát, meg hi ú sít hat -
ják az érin tett vál lal ko zá sok üz le ti ter ve it.

A har ma dik in dít vá nyo zó in dít vá nyá hoz utóbb ki egé -
szí tõ ira tot csa tolt. Eb ben – hi vat ko zás sal az Al kot mány bí -
ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 2010. évi CXX. tör vényt (a to váb bi ak ban:
Abtv mód.) ál ta la kü lön in dít vánnyal tá ma dott 3. §-ára –
azt kér te az Al kot mány bí ró ság tól, hogy ad dig ne ál la pít sa
meg a ha tás kö ré nek a hi á nyát a je len ügy ben, amíg nem bí -
rál ta el az in dít vá nyo zó fent em lí tett, az Abtv mód. ki fo -
gás olt ren del ke zé sét tá ma dó in dít vá nyát. 

Ez zel össze füg gés ben az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy
ál lás pont ja sze rint az Abtv mód. 3. §-ának má so dik tag -
mon da ta el len té tes az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé vel,
ezért egy ön ál ló in dít vány ban kér te a hi vat ko zott ren del -
ke zés al kot mány el le nes sé gé nek a meg ál la pí tá sát és meg -
sem mi sí té sét az Al kot mány bí ró ság tól. Vé le mé nye sze rint
a ki fo gás olt tör vé nyi ren del ke zés, amely a fo lya mat ban lé -
võ ügyek ben is al kal maz ni ren de li az Al kot mány bí ró ság

utó la gos nor ma kont roll ha tás kör ben fenn ál ló meg sem mi -
sí té si jog kö rét – az em lí tett mó do sí tás foly tán – kor lá to zó
tör vé nyi ren del ke zést al kot mány el le nes. 

Te kin tet tel ar ra, hogy az Al kot mány 32/A. §-át mó do sí -
tó 2010. évi CXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Alk mód tv.),
amely szû kí tet te az Al kot mány bí ró ság utó la gos nor ma -
kont roll ha tás kö rét – el té rõ en az Abtv mód.-tól – nem tar -
tal maz za azt, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ
ügyek ben is al kal maz ni kell, ér tel me zé se sze rint azt je len -
ti, hogy az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell a Tv. in -
dít vá nyá val tá ma dott ren del ke zé se it, ám azok meg sem mi -
sí té sé re csak ak kor jo go sult, ha – a kü lön in dít vá nya alap -
ján – al kot mány el le nes nek ta lál ja és meg sem mi sí ti az
Abtv mód. tá ma dott 3. §-át, to váb bá a je len in dít vá nyá ban
ki fej tett ér vek alap ján al kot mány el le nes nek ta lál ja a Tv.
ki fo gás olt sza bá lyo zá sát (a Tv. „bol ti kis ke res ke del mi te -
vé keny sé get” adóz ta tó ren del ke zé se it).

2. Az Or szág gyû lés 2010. no vem ber 16-i ülés nap ján el -
fo gad ta az Alk mód tv.-t, amely ben meg vál toz tat ta az Al -
kot mány nak az Al kot mány bí ró ság ra vo nat ko zó 32/A. §-át.
Az al kot mány mó do sí tás 2010. no vem ber 20-án ha tály ba
lé pett. A mó do sí tott Al kot mány sze rint: „32/A. § (1) Az
Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ban meg ha tá ro zott ese -
tek ki vé te lé vel fe lül vizs gál ja a jog sza bá lyok al kot má nyos -
sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel ha tás kö ré be utalt fel -
ada to kat.

(2) A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló
tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, 
ha az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka -
ként ki zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog,
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki -
is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb okot.

(3) Az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes ség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vé nye ket és más jog sza -
bá lyo kat. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a 
vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó -
ló tör vé nye ket az Al kot mány bí ró ság ak kor sem mi sí ti meg, 
ha azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo -
got, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do -
lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál -
lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo go kat sér ti.”

Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés nap ján fo gad ta el az 
Abtv mód.-t, amely szin tén 2010. no vem ber 20-án lé pett
ha tály ba. Az Abtv. 40. §-a az aláb bi ak sze rint mó do sult:
„Ha az Al kot mány bí ró ság a jog sza bály, il le tõ leg az ál la mi
irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zé nek al kot mány el le nes sé gét ál -
la pít ja meg, a jog sza bályt vagy az ál la mi irá nyí tás egyéb
jo gi esz kö zét tel je sen vagy rész ben meg sem mi sí ti. A költ -
ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti
adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá mok ról, va -



la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nye -
ket, vagy tör vé nyi ren del ke zé se ket az Al kot mány bí ró ság
ki zá ró lag ak kor sem mi sí ti meg, ha azok tar tal ma az élet hez 
és em be ri mél tó ság hoz va ló jo got, a sze mé lyes ada tok vé -
del mé hez va ló jo got, a gon do lat, lel ki is me ret és val lás sza -
bad sá gát, vagy a ma gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó,
az Al kot mány 69. §-a sze rin ti jo go kat sér ti.” Az Abtv mód. 
3. §-a sze rint a meg vál to zott ren del ke zé se ket a fo lya mat -
ban lé võ el já rá sok ban is al kal maz ni kell. [A jog al ko tás ról
szó ló 2010. évi CXXX. tör vény 40. § (1) be kez dé sé nek
b) és e) pont ja ak ként mó do sí tot ta az Abtv. 40. §-át, hogy
az ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze szö veg rész he lyé be a
köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz köz szö veg részt lép tet te.]

Az Al kot mány bí ró ság min den eset ben az el bí rá lás idõ -
pont já ban ha tá lyos Al kot mány alap ján bí rál ja el az in dít -
vá nyo kat. Eb bõl kö vet ke zõ en a dön tés ho za ta li el já rá sa so -
rán az Al kot mány bí ró ság nak fo lya ma to san vizs gál nia
kell, hogy – az in dít vány tar tal ma alap ján – ha tás kö re az
adott ügy re ki ter jed-e. Te kin tet tel ar ra, hogy az al kot -
mány mó do sí tás 2010. no vem ber 20-án ha tály ba lé pett, az
Al kot mány bí ró ság ezen idõ pont után a költ ség ve tés rõl, a
költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il -
le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi
adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nye ket csak ab ban
az eset ben vizs gál hat ja fe lül (és sem mi sít he ti meg), ha az
in dít vány az al kot mány el le nes sé get az élet hez és em be ri
mél tó ság hoz va ló jog, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va -
ló jog, a gon do lat, lel ki is me ret és val lás sza bad sá ga, vagy
a ma gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo -
gok sé rel mé re ala poz za. Az Abtv. mód. 3. §-a még egyér -
tel mûb bé te szi, hogy az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek
kor lá to zá sa a már fo lya mat ban lé võ ügyek re is ki ter jed.
2010. no vem ber 20-át kö ve tõ en te hát az Al kot mány bí ró -
ság nak min den eset ben vizs gál nia kell, hogy az in dít vány
alap ján, az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se sze rint a ha -
tás kö ré be tar to zik-e az in dít vá nyo zó ál tal al kot mány el le -
nes nek tar tott tör vény fe lül vizs gá la ta. Az Al kot mány bí ró -
ság az Ügy rend 29. § b) pont ja sze rint vissza uta sít ja az in -
dít ványt, ha meg ál la pít ha tó, hogy az el já rás ra nincs az Al -
kot mány bí ró ság nak ha tás kö re.

3. Az in dít vá nyo zók a Tv. egé szé nek, il let ve en nek ré -
sze ként a bol ti kis ke res ke del mi te vé keny sé get adóz ta tó
ren del ke zé sek nek, va gyis egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó an
az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se sze rin ti „köz pon ti ad -
ónem rõl” szó ló tör vény nek (tör vé nyi ren del ke zés nek) az
al kot mány el le nes sé gét ál lí tot ták és kér ték an nak ex tunc
ha tá lyú meg sem mi sí té sét. Az in dít vá nyo zók ki zá ró lag
olyan al kot má nyi ren del ke zé sek sé rel mét ál lí tot ták, ame -
lyek az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé sé ben meg je lölt ki -
vé te les al kot má nyi ren del ke zé sek kö zött nem sze re pel nek. 
Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend
29. § b) pont ja alap ján – ha tás kö ré nek a hi á nyá ra te kin tet -
tel – az egye sí tett in dít vá nyo kat ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta. 

A har ma dik in dít vá nyo zó ki egé szí tõ ira tá ban meg je lölt
ön ál ló in dít vá nyát az Al kot mány bí ró ság a 61/2011.
(VII. 13.) AB ha tá ro za tá val el bí rál ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 3.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k., 
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

1813/B/2010. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság fo lya mat ban lé võ ügyek ben al -
kal ma zan dó al kot mány el le nes jog sza bály al kal ma zá si ti -
lal má nak ki mon dá sá ra irá nyu ló bí rói in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

v é g z é s t:

1. Az Al kot mány bí ró ság a Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga -
tá si te rü le tén a jár mû vel vá ra ko zás rend jé nek egy sé ges ki -
ala kí tá sá ról, a vá ra ko zás díj ár ól és az üzem kép te len jár mû -
vek tá ro lá sá nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 24/2009. (V. 11.)
Fõv. Kgy. ren de let jog erõ sen le nem zárt pol gá ri pe res el -
já rá sok ban va ló al kal ma zá sá nak ti lal má ra irá nyu ló in dít -
vá nyok tár gyá ban az el já rást meg szün te ti. 

2. Az Al kot mány bí ró ság a Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga -
tá si te rü le tén a jár mû vel vá ra ko zás rend jé nek egy sé ges ki -
ala kí tá sá ról, a vá ra ko zás díj ár ól és az üzem kép te len jár mû -
vek tá ro lá sá nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 19/2005. (IV. 22.)
Fõv. Kgy. 2009. má jus 31. nap já ig ha tá lyos ren de le té nek
41. § és 53. §-ának a jog erõ sen le nem zárt pol gá ri pe res el -
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já rá sok ban va ló al kal ma zá sá nak ti lal má ra irá nyu ló in dít -
vá nyok tár gyá ban az el já rást meg szün te ti. 

I n d o k o l á s

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz több száz in dít vány ér ke -
zett, amely ben a Fõ vá ro si Bí ró ság, a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság, a Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság, a Bu da -
pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró ság, a Bu da pes ti XVI II. és
XIX. Ke rü le ti Bí ró ság, a Bu da pes ti XX., XXI., és XXI II.
Ke rü le ti Bí ró ság, a Gö döl lõi Vá ro si Bí ró ság, a Szent end rei 
Vá ro si Bí ró ság, a az Esz ter go mi Vá ro si Bí ró ság, a Deb re -
ce ni Vá ro si Bí ró ság, a Mis kol ci Vá ro si Bí ró ság és a Bu da -
ör si Vá ro si Bí ró ság bí rái kez de mé nyez ték a Bu da pest fõ -
vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén a jár mû vel vá ra ko zás rend jé -
nek egy sé ges ki ala kí tá sá ról, a vá ra ko zás díj ár ól és az
üzem kép te len jár mû vek tá ro lá sá nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 
19/2005. (IV. 22.) Fõv. Kgy. (a to váb bi ak ban: Ör.1.) 2009. 
má jus 31. nap já ig ha tá lyos ren de le té nek 41. § és 53. §-a
vo nat ko zá sá ban al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát. Emel lett
kér ték a Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén a jár mû -
vel vá ra ko zás rend jé nek egy sé ges ki ala kí tá sá ról, a vá ra ko -
zás díj ár ól és az üzem kép te len jár mû vek tá ro lá sá nak sza -
bá lyo zá sá ról szó ló 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. ren de let
(a to váb bi ak ban Ör.2.) al kal ma zá sá nak ki zá rá sát is az elõt -
tük fo lya mat ban lé võ pe rek ben. 

Az in dít vá nyo kat az zal in do kol ták, hogy az Al kot mány -
bí ró ság a 109/2009. (XI. 18. ) AB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: Abh.1.) meg ál la pí tot ta ko ráb ban már ha tá lyát
vesz tett Ör.1. bi zo nyos ren del ke zé se i nek al kot mány el le -
nes sé gét, to váb bá meg ál la pí tot ta az Ör.2. al kot mány el le -
nes sé gét és azt er re te kin tet tel meg sem mi sí tet te. Ezért a bí -
ró sá gok nak a meg sem mi sí tés idõ pont ját meg elõ zõ en rög -
zí tett par ko lá si ese mé nyek re vo nat ko zó an al kot mány el le -
nes ren del ke zé se ket kel le ne al kal maz ni uk. Ál lás pont juk
sze rint az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé vel, 8. § (2) be kez -
dé sé vel, az 57. § (1) be kez dé sé vel len ne el len té tes,
amennyi ben a pe res el já rá sok ban utóbb al kot mány el le nes -
nek mi nõ sí tett jog sza bály alap ján kel le ne a jog vi tát el dön -
te ni.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok tár gyá nak azo -
nos sá gá ra va ló te kin tet tel, és fi gye lem mel az Al kot mány -
bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3., a to -
váb bi ak ban: Ügy rend). 28. § (1) be kez dé sé re is, el ren del te
az ügyek együt tes vizs gá la tát és el bí rá lá sát. 

2. Az Ör.2. 2009. jú ni us 1. nap ján lé pett ha tály ba, egy -
út tal ha tá lyon kí vül he lyez te az Ör.1.-t. Az Al kot mány bí -
ró ság az Abh.1. ren del ke zõ ré szé ben meg sem mi sí tet te a
Köz úti köz le ke dés rõl szó ló 1988. évi I. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Kkt.) vo nat ko zó ren del ke zé sét [15. § (3) be kez dé -
se], va la mint meg ál la pí tot ta, hogy a Fõ vá ro si Köz gyû lés a

par ko lás sal kap cso la tos jog vi szo nyo kat al kot má nyos és
tör vé nyes fel ha tal ma zás hi á nyá ban al kot ta meg, ezért a
tárgy kör ben ad dig al kal ma zott köz gyû lé si ren de le tek, ide -
ért ve a 38/1993. (XII. 27.) Fõv. Kgy. ren de le tet, az Ör.1-t
és az Ör.2.-t is, al kot mány el le ne sek. Mi vel azon ban a
38/1993. (XII. 27.) Fõv. Kgy. ren de le tet és az Ör.1.-t az al -
kot mány bí ró sá gi el já rás ide jén ha tá lyon kí vül he lye zett
jog sza bály ként kel lett a pe res el já rá sok ban al kal maz ni,
ezért ezen ren de le tek ese té ben az tes tü let – az al kot mány -
el le nes ség meg ál la pí tá sa mel lett – a bí rói kez de mé nye zé -
sek és al kot mány jo gi pa na szok ál tal konk ré tan meg je lölt
ren del ke zé sek te kin te té ben mon dott ki al kal ma zá si ti lal -
mat. Az Ör.2.-t, mint az Abh.1. meg ho za ta lá nak ide jén ha -
tá lyos ön kor mány za ti ren de le ti sza bá lyo zást – a tör vé nyi
sza bá lyok és a fõ vá ro si köz gyû lé si ren de let meg al ko tá sá -
nak idõ igé nye mi att – a jö võ re néz ve, 2010. jú ni us 30. nap -
já val sem mi sí tet te meg. Kö vet ke zés kép pen az Ör.2. 2009.
jú ni us 1. és 2010. jú ni us 30. nap já ig ter je dõ idõ ben sza bá -
lyoz ta a par ko lás sal kap cso la tos jog vi szo nyok lét re jöt tét, a 
fe lek jo ga it és kö te le zett sé ge it, az az a jog vi szony tar tal -
mát, il let ve az igény ér vé nye sí tés egyes kér dé se it.

3. Az Al kot mány bí ró ság 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro za -
tá ban (a to váb bi ak ban: Abh.2.) a hoz zá ér ke zõ több száz
bí rói kez de mé nye zés re te kin tet tel ér tel mez te az Al kot -
mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Abtv.) jog kö vet kez mé nyek re vo nat ko zó ren del -
ke zé se it. Le szö gez te, hogy az Al kot mány bí ró ság gya kor -
la ta a jog ki szá mít ha tó mû kö dé sét tart ja szem elõtt. A fõ -
sza bály sze rint az al kot mány el le nes jog sza bály a ha tá ro zat 
köz zé té te lét kö ve tõ nap tól kez dõ dõ en vesz ti ha tá lyát, ami
ga ran ci á ja an nak, hogy a jog kö vet kez mény a le he tõ leg ke -
vés bé te gye két sé ges sé a már lét re jött jog vi szo nyok alap -
ján ér vé nye sí tett jo go kat és tel je sí tett kö te le zett sé ge ket. 

Utalt ar ra, hogy az Abtv. kü lön ren del ke zik az al kot -
mány el le nes jog sza bály ha tály vesz té sé rõl és al kal maz ha -
tó sá gá nak kér dé sé rõl. Míg fõ sza bály ként az al kot mány el -
le nes ség mi att ha tá lyát vesz tõ jog sza bály al kal ma zá sa nem 
le het al kot má nyos, ad dig az Abtv. le he tõ sé get ad az Al kot -
mány bí ró ság nak ar ra, hogy a ha tály vesz tés és az al kal ma -
zá si ti la lom be áll tá nak idõ pont ját a fõ sza bály tól el té rõ en,
vissza me nõ le ges ha tállyal, vagy a jö võ re néz ve ál la pít sa
meg. Az Al kot mány bí ró ság te hát rész ben azt a tör vé nyi
fel ha tal ma zást kap ta ép pen a jog biz ton ság biz to sí tá sa ér -
de ké ben, hogy ne is mer je el egy jog vi szony al kot mány el -
le nes jog sza bály alap ján va ló lét re jöt tét, aka dá lyoz za meg
azt, hogy bi zo nyos jog vi szo nyok ból szár ma zó jog vi ták al -
kot mány el le nes jog alap ján zá ród ja nak le, il let ve hogy
meg ha tá roz za az al kot mány el le nes jog sza bály jö võ be li al -
kal ma zá sá nak le het sé ges ide jét.

Az Al kot mány bí ró ság a jog biz ton ság el vé nek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben, az egyé ni al kot mány vé de lem ben fenn ál -
ló al kot má nyos kö te le zett sé gé re te kin tet tel, va la mint fi -
gye lem mel a bí ró ság elõt ti egyen lõ ség al kot má nyos el já rá -
si el vé re, ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy ha tás kö ri sza -



bá lyai meg ad ják a le he tõ sé get a bí rói kez de mé nye zé sek
ese té ben az al kot mány el le nes jog sza bály al kal ma zá si ti -
lal má nak ál ta lá nos, min den fo lya mat ban lé võ per re ki ter -
je dõ ki zá rá sá ra, il let ve ar ra is, hogy a bí ró a ko ráb ban al -
kot mány el le nes nek mi nõ sí tett – adott eset ben már nem is
ha tá lyos – nor ma ese té ben csu pán a per be li al kal ma zá sá -
nak ki zá rá sát in dít vá nyoz za az Al kot mány bí ró ság elõtt.

Az Abh.2. sze rint az Al kot mány bí ró ság jól kö rül ha tá -
rol ha tó mó don avat koz hat be le zárt jog vi szo nyok ba ak kor, 
ha azt al kot má nyos elv vagy al kot má nyos jog ér vény re jut -
ta tá sa in do kol ja. A be avat ko zás mér le ge lés ered mé nye,
vá lasz tás a for mai jog biz ton ság fenn tar tá sa és az al kot má -
nyos el vek, alap jo gok ér vény re jut ta tá sa kö zött. 

4. Az Abtv. 43. § (4) be kez dé se fel jo go sít ja az Al kot -
mány bí ró sá got ar ra, hogy az al kot mány el le nes jog sza bály
ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek vagy konk rét eset ben tör té nõ
al kal maz ha tó sá gá nak idõ pont ját a meg sem mi sí tést el ren -
de lõ ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ nap tól el té rõ idõ pont -
ban ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság az Abh.1.-ben
az Ör.2. vo nat ko zá sá ban élt ez zel a tör vé nyi fel ha tal ma -
zás sal, és ma ga ter jesz tet te ki az al kot mány el le nes nek mi -
nõ sí tett jog sza bály al kal ma zá si ide jét a meg sem mi sí tõ ha -
tá ro zat ki hir de té sét kö ve tõ en to váb bi, kö zel hét hó na pos
idõ tar tam mal (ABH 2009, 941.). Az Abtv. 43. § (4) be kez -
dé se ér tel mé ben a fõ sza bály tól el té rés re a jog biz ton ság, il -
let ve az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke
ad hat okot. Bí rói kez de mé nye zé sek ese té ben az utób bi in -
dok nem ér tel mez he tõ, a jog biz ton ság as pek tu sa azon ban
több szem pont együt tes mér le ge lé sét je len ti: mér le gel ni
kell az al kot mány el le nes jog sza bály ha tály ban tar tá sá nak
és az al kot mány el le nes sé gen ala pu ló ex nunc meg sem mi -
sí tés, az az az élet vi szo nyok – jól le het át me ne ti, még is –
sza bá lyo zat lan sá gá nak vár ha tó kö vet kez mé nye it.

Az Abh.2. meg ál la pí tá sai ér tel mé ben a bí ró az al kot -
mány el le nes jog mel lõ zé sé re vo nat ko zó ha tás kör hi á nyá -
ban kö te les az Al kot mány bí ró ság hoz for dul ni, amennyi -
ben az al kal ma zan dó jog al kot mány el le nes sé gét ész le li.
Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány alap ján dönt a tá ma -
dott jog sza bály al kot mány el le nes ség rõl, és konk rét vagy
ál ta lá nos jel leg gel a per be li al kal maz ha tó ság ról. Az Al -
kot mány bí ró ság az Ör.2. vo nat ko zá sá ban dön tött az al kal -
maz ha tó ság ról ak kor, ami kor meg ha tá ro zott idõ tar tam ra,
ki fe je zett ren del ke zé sé vel al kal ma zan dó nak nyil vá ní tot ta
azt, mert a jog biz ton ság alap ján mér le gel ve sú lyo sabb kö -
vet kez mé nyek kel járt vol na a sza bá lyo zat lan ság, mint az
al kot mány el le nes jog sza bály al kal ma zá sa. Az Ör.2. ese té -
ben nem sé rül az Al kot mány 57. § (1) be kez dé se sze rin ti,
az egyen lõ el bá nás bí ró ság elõt ti alap jo ga sem, mi vel va la -
mennyi 2009. jú ni us 1. és 2010. jú ni us 30. kö zött lét re jött
par ko lá si ese mény bõl, köz úti jog sze rût len vá ra ko zás ból
szár ma zó jog vi ta ugyan azon fõ vá ro si köz gyû lé si ren de let
alap ján ke rül el bí rá lás ra. 

Amennyi ben az Al kot mány bí ró ság az al kot mány el le nes 
jog sza bály al kal maz ha tó sá gát meg ha tá ro zott idõ tar tam ra

ki fe je zett ren del ke zé sé vel a jö võ re néz ve al kal ma zan dó -
nak nyil vá ní tot ta, úgy az al kot mány el le nes jog sza bály al -
kal maz ha tó sá ga te kin te té ben nincs mód sem egye di, sem
ge ne rá lis jel leg gel an nak is mé telt el bí rá lá sá ra. A ki fej tett
okok alap ján az Al kot mány bí ró ság az Ör.2. al kal ma zá sá -
val kap cso la tos bí rói kez de mé nye zé se ket „ítélt do log nak”
mi nõ sí tet te és ezen in dít vá nyok tár gyá ban az el já rást az
Ügy rend 31. § c) pont já ra te kin tet tel meg szün tet te.

5. Egyes in dít vá nyok az Ör.1. meg ha tá ro zott ren del ke zé -
sei al kal ma zá si ti lal má nak meg ál la pí tá sát in dít vá nyoz ták. 

Az Al kot mány bí ró ság az Ör.1. in dít vá nyok kal érin tett
41. § és 53. §-ának al kot mány el le nes sé gét a par ko lá si ese -
mé nyek kap csán az Abh.1.-ben már meg ál la pí tot ta, és az
al kal ma zá si ti la lom tár gyá ban ge ne rá lis jel leg gel dön tött
az Abh.2.-ben. Amennyi ben az Al kot mány bí ró ság ál ta lá -
nos ér vénnyel meg tilt ja egy for má li san ha tá lyon kí vül he -
lye zett, de a ko ráb bi jog vi szo nyok ra to vább ra is irány adó
ren del ke zés al kal ma zá sát, az ilyen ti la lom az Abtv. 27. §
(2) be kez dé se alap ján a fo lya mat ban lé võ pe res el já rá sok -
ban kö te le zõ a jog al kal ma zó szer vek re és az el já rás ala -
nya i ra is. Az ál ta lá nos jel leg gel ki mon dott al kal ma zá si ti -
la lom ér tel mé ben az al kot mány el le nes nek mi nõ sí tett nor -
ma nem ké pez he ti fo lya mat ban lé võ el já rá sok ban jog vi ták
bí rói el dön té sé nek alap ját. 

Ezért az Al kot mány bí ró ság az Ör.1. 41. § és 53. §-ának
al kal ma zá si ti lal má ra vo nat ko zó in dít vá nyok tár gyá ban az 
el já rást az Ügy rend 31. § c) pont ja alap ján meg szün tet te. 

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25. 

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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1286/B/2011. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meghozta a következõ

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó -
ló 1978. évi IV. tör vény 138/A. §-a al kot mány el le nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló
indítványt visszautasítja.

I n d o k o l á s

1. Az in dít vá nyo zó a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló
1978. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Btk.) 138/A. §-a al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és vissza ha tó ha tá -
lyú meg sem mi sí té sét kér te utó la gos nor ma kont roll ke re té -
ben az Al kot mány bí ró ság tól. Ar ra hi vat ko zott, hogy a tá -
ma dott jog sza bá lyi ren del ke zés sér ti az Al kot mány 57. §
(1) be kez dé sét (tör vény elõt ti egyen lõ ség), va la mint az Al -
kot mány 59. § (1) be kez dé sét (jó hír név hez va ló jog) is. Ér -
ve lé sé nek alá tá masz tá sá ul azt ad ta elõ, hogy a Btk. a „leg -
erõ sebb ki fe je zés ként a »kü lö nö sen nagy« va gyo ni hát -
rányt hasz nál ja az 50 és az 500 mil lió Fo rint kö zöt ti ér ték -
re. Ez zel szem ben a mil li ár dos, tíz mil li ár dos és százmil -
liárdos ér ték re nem ad olyan meg ha tá ro zást, amely szö -
veg kör nye zet be il leszt ve ki fe jez né a kár ér ték sú lyát”. Ez
ál lás pont ja sze rint sér ti az Al kot mány fent meg je lölt
rendelkezéseit.

2. Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör -
vény 22. § (2) be kez dé se sze rint az Al kot mány bí ró ság ha -
tá ro zott ké re lem alap ján jár el, mely ké re lem ben há rom
fel té tel nek kell együt te sen fenn áll nia: egy részt a ké re lem -
nek tar tal maz nia kell a sé rel me zett jog sza bá lyi ren del ke -
zést, to váb bá az Al kot mány érin tett sza ka szát, va la mint
azt az in do kot, amely alap ján az in dít vá nyo zó az al kot -
mány sér tést fenn ál ló nak vé li.

Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az in dít vá nyo zó nem ad ta elõ az al kot mány el le nes -
ség in do kát, az az nem je löl te meg, hogy a tá ma dott jog sza -
bá lyi ren del ke zés a fel hí vott al kot má nyos ren del ke zé se ket 
mi lyen ok ból sér ti. Az Al kot mány és a tá ma dott jog sza bá -
lyi ren del ke zé sek pusz ta fel so ro lá sa ön ma gá ban nem ele -
gen dõ ah hoz, hogy az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt ér -
dem ben el tud ja bí rál ni.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint
[pl. 18/1993. (III. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 161,
171.] a ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se hi á nyá -
ban az in dít vány – a tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg nem
fe le lõ vol ta mi att – ér dem ben nem bí rál ha tó el, ezért azt az
Al kot mány bí ró ság az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí -

tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü ha -
tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.) 29. § d) pont ja alap ján
vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság emel lett meg jegy zi, hogy a „kü -
lö nö sen nagy” ér ték, kár, il let ve va gyo ni hát rány (Btk.
138/A. § d) pont) nem a leg utol só (leg sú lyo sabb) fo ko zat a 
tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zés ben, ugyan is a Btk.
138/A. § e) pont ja ér tel mé ben az ér ték, a kár, a va gyo ni
hát rány, va la mint az adó be vé tel, il le tõ leg a vám be vé tel
csök ke né se kü lö nö sen je len tõs, ha az az öt száz mil lió fo -
rin tot meg ha lad ja. Ezt a ka te gó ri át a jog sza bály je len leg is
tar tal maz za és az in dít vány be nyúj tá sa kor is tar tal maz ta,
az in dít vá nyo zó azon ban ezt nem ki fo gás ol ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 18.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

1428/D/2011. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz tár gyá ban
– dr. Po kol Bé la al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko lá sá -
val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi
költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl 
szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 2005. évi CXVI II. tör -
vény 38. § (4) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál -
la pí tá sát és meg sem mi sí té sét az Al kot mány 2. § (1) be kez -
dé se alapján kezdeményezõ alkotmányjogi panaszt
visszautasítja.



I n d o k o l á s

1. Az in dít vá nyo zók a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai vol tak, mi e lõtt nyug ál lo mány ba vo nul tak.
Jog vi szo nyuk 2004-ben szûnt meg, és mun kál ta tó juk a fel -
men té si idõ tel jes tar ta má ra men te sí tet te õket a mun ka vég -
zé si kö te le zett ség alól. Az in dít vá nyo zók a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás
há rom éves ke re te i rõl szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
2005. évi CXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Tör vény) 38. §
(4) be kez dé se alap ján ti zen har ma dik ha vi kü lön jut ta tá suk -
nak mind össze 1/12-ed ré szét kap ták meg. A fenn ma ra dó
11/12 rész meg fi ze té sét kö ve tel ve volt mun kál ta tó juk kal
szem ben pert in dí tot tak.

Az el sõ fo kon el járt Deb re ce ni Mun ka ügyi Bí ró ság
2.M. 35/2007/3. szá mú és a má sod fo kon el járt Haj dú-Bi -
har Me gyei Bí ró ság 2. Mf. 20. 717/2007/3. szá mú íté le te
azon ban el uta sí tot ta az in dít vá nyo zók ke re se tét. A bí ró sá -
gi íté le tek in do ko lá sa rá mu ta tott ar ra, hogy szol gá la ti jog -
vi szo nyuk meg szû né se kor a ti zen har ma dik ha vi kü lön jut -
ta tá suk ra vo nat ko zó an a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi
XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 109. §-a volt irány -
adó. E tör vény sze rint pe dig a hi va tá sos ál lo mány tag ja
egy ha vi tá vol lé ti díj ra jo go sult, ha a tárgy év ben ti zen két
hó nap szol gá la ti vi szonnyal ren del ke zik. A ti zen har ma dik
ha vi il let mény idõ ará nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben
leg alább há rom ha vi jog vi szonnyal ren del ke zik. Az idõ tar -
tam szá mí tá sa kor nem ve he tõ fi gye lem be a jog vi szony
szü ne te lé sé nek idõ tar ta ma a meg ha tá ro zott ki vé te lek kel
(ren des sza bad ság, szü lé si sza bad ság, 6 hó na pot együt te -
sen meg nem ha la dó ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,
fi ze tés nél kü li sza bad ság, tar ta lé kos ka to nai szol gá lat, át -
lag ke re set tel vagy tá vol lé ti díj jal el szá molt mun ká ban
nem töl tött idõ). Te kin tet tel ar ra, hogy az in dít vá nyo zók
jog vi szo nya a 2004. év ben szûnt meg, és a mun ka vég zé si
kö te le zett ség aló li fel men té sük, il let ve a ke re sõ kép te len -
sé gük mi at ti tá vol lé tük (mely re át lag ke re se tet kap tak) idõ -
tar ta ma a 6 hó na pot meg ha lad ta, az el sõ és má sod fo kú bí -
ró ság ál lás pont ja sze rint nem vol tak jo go sul tak az ál ta luk
kért 11/12 rész nyi kü lön jut ta tás ra.

A má sod fo kú bí ró ság jog erõs dön té sét kö ve tõ en az in -
dít vá nyo zók az Al kot mány bí ró ság hoz al kot mány jo gi pa -
naszt nyúj tot tak be. Az in dít vá nyo zók a Tör vény 38. §
(4) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát, a
ren del ke zés vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sét és
an nak ki mon dá sát kér ték, hogy konk rét ügyük ben e ren -
del ke zés nem al kal maz ha tó. Ál lás pont juk sze rint a Tör -
vény 38. § (4) be kez dé se az em be ri mél tó ság hoz va ló jog -
gal össze füg gés ben az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé -
ben til tott hát rá nyos meg kü lön böz te tést va ló sít meg.
A jog sza bály ugyan is olyan fel té te le ket tá maszt ve lük
szem ben, hogy a ré gi sza bá lyok alap ján már nem, az új
sza bá lyok sze rint pe dig még nem jo go sul tak a ti zen har ma -
dik ha vi kü lön jut ta tás tel jes össze gé re. A ki fo gás olt ren -
del ke zés ál lás pont juk sze rint sér ti a vissza me nõ le ges ha -
tály ti lal mát is, mert egy 2006. ja nu ár el se jé tõl ha tá lyos
tör vény a 2004. ja nu ár el se je és de cem ber 31. kö zöt ti idõ -
tar tam so rán meg szûnt jog vi szo nyú egyé nek re is kö te le zõ -

en al kal ma zan dó ren del ke zést ír elõ. Ez nem csak a jog al -
ko tás ról szó ló „ré gi” 1987. évi XI. tör vény 12. § (2) be kez -
dé sé vel el len té tes, amely sze rint „[a] jog sza bály a ki hir de -
té sét meg elõ zõ idõ re nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get,
és nem nyil vá nít hat va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé”,
ha nem a jog al ko tás ról szó ló 2010. évi CXXX. tör vény 2. §
(2) be kez dé sé vel is, amely alap ján „[j]og sza bály a ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ idõ re nem ál la pít hat meg kö te le zett sé -
get, kö te le zett sé get nem te het ter he seb bé, va la mint nem
von hat el vagy kor lá toz hat jo got, és nem nyil vá nít hat va la -
mely ma ga tar tást jog el le nes sé”.

2. Az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se sze rint „[a]
költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti
adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru lé kok ról, a vá mok ról, va -
la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nye -
ket az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál hat ja fe lül, ha az er -
re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka ként ki -
zá ró lag az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a sze -
mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is me -
ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár ság -
hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li meg, és
nem tar tal maz egyéb okot”.

Az Al kot mány e ren del ke zé sét vég re haj tó Abtv. 40. §-t
az al kot mány el le nes ség utó la gos vizs gá la ta kor, bí rói kez -
de mé nye zés és al kot mány jo gi pa nasz ese té ben is al kal -
maz ni kell. Esze rint, „[h]a az Al kot mány bí ró ság a jog sza -
bály, il le tõ leg az ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zé nek
al kot mány el le nes sé gét ál la pít ja meg, a jog sza bályt vagy
az ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zét tel je sen vagy rész -
ben meg sem mi sí ti. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl, il le té kek rõl és já ru -
lé kok ról, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té -
te le i rõl szó ló tör vé nye ket, vagy tör vé nyi ren del ke zé se ket
az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag ak kor sem mi sí ti meg, ha
azok tar tal ma az élet hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jo got, 
a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jo got, a gon do lat, lel -
ki is me ret és val lás sza bad sá gát, vagy a ma gyar ál lam pol -
gár ság hoz kap cso ló dó, az Al kot mány 69. §-a sze rin ti jo go -
kat sér ti.”

Az Al kot mány bí ró ság min den eset ben az el bí rá lás idõ -
pont já ban ha tá lyos Al kot mány alap ján bí rál ja el az in dít -
vá nyo kat. A 2010. no vem ber 20-án ha tály ba lé pett al kot -
mány mó do sí tás óta az Al kot mány bí ró ság min den eset ben
vizs gál ja, hogy az in dít vány ál tal kez de mé nye zett al kot -
má nyos sá gi fe lül bí rá lat ra az Al kot mány 32/A. § (2) be kez -
dé se alap ján van-e ha tás kö re. Az Abtv.-t mó do sí tó 2010. évi
CXX. tör vény 3. §-a ugyan is egy ér tel mû vé te szi, hogy az
Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek kor lá to zá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket már a fo lya mat ban lé võ ügyek re is al kal -
maz ni kell.

Az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en
az Al kot mány bí ró ság töb bek kö zött a költ ség ve tés vég re -
haj tá sá ról szó ló tör vényt csak ab ban az eset ben vizs gál hat -
ja fe lül, ha az in dít vány az al kot mány el le nes sé get az élet -
hez és em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a sze mé lyes ada tok
vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is me ret és val lás
sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár ság hoz kap cso ló -
dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mé re ala poz za.
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Az in dít vá nyo zók egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó an az
Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé se sze rin ti költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról szó ló tör vény egyik ren del ke zé se al kot -
mány el le nes sé gét ál lí tot ták, és an nak ex tunc ha tá lyú meg -
sem mi sí té sét kér ték. Az in dít vá nyo zók al kot mány jo gi pa -
na szuk ban egy részt az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé -
re, más részt az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke -
zõ vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ra hi vat koz -
tak. Te kin tet tel ar ra, hogy az em be rek kö zöt ti hát rá nyos
meg kü lön böz te tés meg va ló su lá sa min den eset ben mél tó -
ság sé rel met okoz, az Al kot mány bí ró ság az 1132/D/2007.
AB ha tá ro za tá ban ér dem ben vizs gál ta, hogy a Tör vény 38. §
(4) be kez dé se össze egyez tet he tõ-e az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti -
lal má val. Az in dít vá nyo zók azon ban emel lett a vissza me -
nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé -
bõl fa ka dó ti lal ma sé rel mét is ál lí tot ták, amely azon ban az
Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé sé ben meg je lölt al kot má -
nyos jo gok kö zött nem sze re pel. Az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló,
több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3., a to -
váb bi ak ban: Ügy rend) 28. § (2) be kez dé se alap ján ezért az
Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé re hi -
vat ko zó in dít vá nyi ké rel met el kü lö ní tet te és azt – ha tás kö ré -
nek hi á nya mi att – ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bal sai Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Di e nes-Oehm Egon s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró 

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la s. k., Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Sza lay Pé ter s. k., Dr. Szí vós Má ria s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Po kol Bé la al kot mány bí ró 
pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat tal, mert az ér de mi vizs gá lat nél -
kül vissza uta sít ja a 2004. évi költ ség ve tést, és az ál lam -
ház tar tás há rom éves ke re te it sza bá lyo zó tör vény vég re haj -
tá sá ról szó ló 2005. évi CXVIII. tör vény 38. §. (4) be kez dé -
sé nek al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko -
zó in dít ványt. Az in do ko lás nak az zal a ré szé vel azon ban,
mely csak azért tart ja vissza u ta sí tan dó nak ezt az in dít -
ványt, mert az Al kot mány nak a diszk ri mi ná ció ti lal mát
tar tal ma zó 70/A. § (1) be kez dé sén túl a 32/A. § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt in do ko kon kí vül más oko kat is fel hoz in -
dít vá nyá nak alá tá masz tá sá ra, nem ér tek egyet.

Ez az ér ve lés sér ti az Al kot mány 32/A. § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt ti lal mat, mely – töb bek kö zött – a költ ség ve tés
és an nak vég re haj tá sá ra vo nat ko zó tör vé nyek fe lett csak
ak kor te szi le he tõ vé az Al kot mány bí ró ság vizs gá la tát, ha
az er re irá nyu ló in dít vány az al kot mány el le nes ség oka ként 
ki zá ró lag az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz va ló jog, a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog, a gon do lat, lel ki is -
me ret és val lás sza bad sá ga, vagy a ma gyar ál lam pol gár -
ság hoz kap cso ló dó 69. § sze rin ti jo gok sé rel mét je lö li
meg, és nem tar tal maz egyéb oko kat. Az al kot mány szö -
veg gel így csak az az ér ve lés állt vol na össz hang ban, mely
az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dés ben rög zí tett diszk ri mi -
ná ció ti lal má nak in dok ként fel ho zá sát épp úgy a vissza uta -
sí tás alap ja ként je löl te vol na meg, mint az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé be fog lalt de mok ra ti kus jog ál la mi ság sé rel -
mét. A ha tá ro zat ér ve lé se az zal, hogy csak az utób bit te -
kin ti a 32/A. § (2) be kez dés be üt kö zõ nek, szem be megy az
al kot mány szö veg tisz ta ér tel mé vel, mely sze rint a ki zá ró -
lag csak a ben ne fel so rolt in do kok alap ján en ge di meg az
Al kot mány bí ró ság el len õr zé sét, és azon tú li okok fel ho zá -
sa ese tén ki zár ja azt.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 25.

Dr. Po kol Bé la s. k.,
al kot mány bí ró
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1040/B/2005. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let al kot -
mány el le nes sé gé nek utó la gos vizs gá la ta tár gyá ban meg -
hoz ta az aláb bi

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság Má lyi Köz ség Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le té nek az ide gen for gal mi adó ról szó ló
27/2004. (XII. 30.) ön kor mány za ti ren de let 4. § (2) be kez -
dé se al kot mány el le nes sé gé nek vizs gá la ta tárgyában indult 
eljárást megszünteti.

I n d o k o l á s

1. Az in dít vá nyo zó be ad ványt nyúj tott be Má lyi Köz ség 
Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek az ide gen for gal mi 
adó ról szó ló 27/2004. (XII. 30.) ön kor mány za ti ren de let
(a to váb bi ak ban: Ör.1.) 4. § (2) be kez dé se vizs gá la tá ra. 

Az in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy a he lyi adók ról szó ló
1990. évi C tör vény (a to váb bi ak ban: Hatv.) 30. § (1) be -
kez dés a) pont ja az ide gen for gal mi adó ala nyát ak ként ha -
tá roz za meg, hogy „[a]dó kö te le zett ség ter he li azt a ma gán -
sze mélyt … aki nem ál lan dó la kos ként az ön kor mány zat
il le té kes sé gi te rü le tén leg alább egy ven dég éj sza kát el tölt,” 
a Hatv. 31. § d) pont ja pe dig ki mond ja, hogy adó men tes -
ség ben ré sze sül az, „aki az ön kor mány zat il le té kes sé gi te -
rü le tén lé võ üdü lõ tu laj do no sa vagy bér lõ je….” Az in dít -
vá nyo zó sze rint a Hat. sza bá lya i val szem ben az Ör.1. vizs -
gál ni kért ren del ke zé se alap ján Má lyi köz ség ben ide gen -
for gal mi adó-fi ze té si kö te le zett ség ter he li az üdü lõ tu laj do -
no so kat is az épü let hasz nos alap te rü le te után. A tör -
vénnyel el len té tes ön kor mány za ti sza bá lyo zás sér ti az Al -
kot mány 44/A. § (2) be kez dé sét. 

2. Az al kot mány bí ró sá gi el já rás meg in du lá sát kö ve tõ en
Má lyi Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te ha tá lyon
kí vül he lyez te az Ör.1.-et az ide gen for gal mi adó ról szó ló
12/2010. (XII. 15.) ön kor mány za ti ren de let tel 2011. ja nu -
ár 1-ei ha tállyal (Ör.2.). Az Ör.2.-t mó do sí tot ta Má lyi Köz -
ség ön kor mány za ta Kép vi se lõ tes tü le té nek a 8/2011.
(IV. 15.) szá mú ren de le te. A ha tá lyos Ör.2. ez ál tal össze -
sen há rom sza kasz ból áll. Az 1. §-a sze rint „Az adó mér té -
ke a meg kez dett ven dég éj sza kák szá ma alap ján: sze mé -
lyen ként és ven dég éj sza kán ként 150 Ft.”; a 2. § pe dig ki -
mond ja, hogy „E ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény és a
he lyi adók ról szó ló 1990. évi C. tör vény elõ írá sa it kell al -
kal maz ni”; a 3. § a ha tály ba lép te tõ és ha tá lyon kí vül he -
lye zõ ren del ke zé se ket tar tal maz za.

3. A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az Ör.1. már
nincs ha tály ban, a ha tá lyos sza bá lyo zás pe dig nem tar tal -
maz az üdü lõ tu laj do no sok ra vo nat ko zó spe ci á lis sza bá -
lyo kat (a Hatv. sza bá lya it ren de li al kal maz ni). Az Al kot -
mány bí ró ság utó la gos nor ma kont roll ke re té ben ha tá lyos
jog sza bá lyok al kot má nyos sá gát vizs gál ja, ha tá lyon kí vül
he lye zett jog sza bá lyok al kot mány el le nes sé gé nek vizs gá -
la tá ra csak ki vé te le sen, az Al kot mány bí ró ság ról szó ló
1989. évi XXXII. tör vény 38. §-ában fog lalt bí rói kez de -
mé nye zés és a 48. § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té -
ben [10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.;
335/B/1990. AB vég zés, ABH 1990, 261, 262.], to váb bá
ak kor ke rül sor, ha a ha tá lyát vesz tett jog sza bály he lyé be
lé põ jog sza bály tar tal mi lag a ko ráb bi val azo nos és ez ál tal
azo nos a vizs gá lan dó al kot má nyos sá gi prob lé ma
(137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.).

A je len ügy ben el bí rált in dít vány ese té ben a fen ti ek ben
is mer te tett fel té te lek nem áll nak fenn. 

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az el já rást – az
Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz -
zé té te lé rõl szó ló, több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (a to váb bi ak -
ban: Ügy rend, ABK 2009. ja nu ár, 3.) 31. § a) pont ja alap -
ján – meg szün tet te.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 14. 

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

1437/B/2010. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok alap ján
meghozta a következõ

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság Bu da pest Fõ vá ros VII. ke rü let
Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a
ven dég lá tó üz le tek éj sza kai nyit va tar tá si rend jé rõl szó ló
16/2010. (VI. 25.) ön kor mány za ti ren de le te 1–4. §-ai és
6. §-a al kot mányel le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyok alap ján in dult el já rást
meg szün te ti.
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I n d o k o l á s

1. Az in dít vá nyo zó jo gi kép vi se lõ je út ján Bu da pest Fõ -
vá ros VII. ke rü let Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se -
lõ-tes tü le té nek a ven dég lá tó üz le tek éj sza kai nyit va tar tá si
rend jé rõl szó ló 16/2010. (VI. 25.) ön kor mány za ti ren de le -
te (a to váb bi ak ban: Ör.) 1-4. §-ai és 6. §-a al kot mány el le -
nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. Ál -
lás pont ja sze rint az Ör. meg je lölt ren del ke zé sei az Al kot -
mány 2. §-ával, 9. § (1) be kez dé sé vel, 13. § (1) be kez dé sé -
vel, 44/A. § (2) be kez dé sé vel, to váb bá az 57. § (1) be kez -
dé sé vel el len té te sek.

Egy má sik in dít vá nyo zó is kér te az Ör. 4. § (1) és (2) be -
kez dé sé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát és a ren del ke zé -
sek vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sét. Úgy vél te,
hogy az Ör. 4. § (1) és (2) be kez dé se sér ti az Al kot mány
18. §-át, 56. §-át, 59. § (1) és (5) be kez dé sét, va la mint a
70/A. § (1) be kez dé sét. 

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat – azok tár gyi
össze füg gé sé re te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször
mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.)
Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.; a to váb bi ak ban: Ügy -
rend) 28. § (1) be kez dé se alap ján egye sí tet te, és egy el já -
rás ban bí rál ta el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Ör. – Bu da pest Fõ vá ros VII. ke rü let Er zsé bet vá ros 
Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a ven dég lá tó üz -
le tek éj sza kai nyit va tar tá si rend jé rõl szó ló 16/2010.
(VI. 25.) ön kor mány za ti ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl szó ló 35/2011. (VI II. 25.) ön kor mány za ti ren de let
1. §-a alap ján – 2011. au gusz tus 29-én ha tá lyát vesz tet te. 

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be fõ sza bály ként a ha -
tá lyos jog sza bá lyok al kot mány el le nes sé gé nek vizs gá la ta
tar to zik. Ha tá lyon kí vül he lye zett, il let ve mó do sí tott ren -
del ke zés al kot má nyos sá gá nak vizs gá la tá ra az Al kot mány -
bí ró ság ha tás kö re csak ak kor ter jed ki, ha an nak al kal maz -
ha tó sá ga az el dön ten dõ kér dés. Már nem ha tá lyos ren de let
al kot mány el le nes sé gét az Al kot mány bí ró ság a konk rét
nor ma kont roll két ese té ben, az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 
1989. évi XXXII. tör vény 38. § (1) be kez dé se alap ján be -
nyúj tott bí rói kez de mé nye zés és a 48. § alap ján elõ ter jesz -
tett al kot mány jo gi pa nasz ese té ben vizs gál ja, mi vel ilyen
ese tek ben az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra van le he tõ -
ség (el sõ ként: 335/B/1990. AB vég zés, ABH 1990, 261.)
Te kin tet tel ar ra, hogy az in dít vá nyok nem tar toz nak e kör -
be, az Al kot mány bí ró ság az el já rást az Ügy rend 31. §
a) pont ja alap ján meg szün tet te.

Bu da pest, 2011. ok tó ber 10.

Dr.Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

590/B/2011. AB vég zés

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

v é g z é s t:

Az Al kot mány bí ró ság a ze nés, tán cos ren dez vé nyek
mû kö dé sé nek biz ton sá go sab bá té te lé rõl szó ló 23/2011.
(III. 8.) Korm. ren de let 8. § f) pont ja al kot mány el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já -
rást meg szün te ti.

I n d o k o l á s

Az in dít vá nyo zó a ze nés, tán cos ren dez vé nyek mû kö dé -
sé nek biz ton sá go sab bá té te lé rõl szó ló 23/2011. (III. 8.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 8. § f) pont ja al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
kér te. Ál lás pont ja sze rint a ren del ke zés, amely a sza bad té -
ri ren dez vé nyek en ge dé lye zé se irán ti ké re lem hez csa to -
lan dó biz ton sá gi terv hez az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol -
gá lat (a to váb bi ak ban: OMSZ) elõ re jel zé sé nek be szer zé -
sét ír ja elõ, az Al kot mány 9. § (2) be kez dé sé be üt kö zõ en
gá tol ja a töb bi me te o ro ló gi ai szol gál ta tót a pi a ci ver seny -
ben, és in do ko lat la nul ver seny elõny höz jut tat ja az OMSZ-t.

Az egyes, a Bel ügy mi nisz té ri um fel adat kö rét érin tõ
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló – 2011. jú li us
6-án ha tályba lé pett – 94/2011. (VI. 28.) Korm. ren de let 4. §
(3) bekez dé se ál tal a ki fo gás olt ren del ke zés he lyé be lép te -
tett szö veg „sza bad té ri ren dez vé nyek nél a vi ha ros idõ já rás 
ese té re vo nat ko zó in téz ke dé si ter vet” kí ván ja meg, így az
OMSZ elõ re jel zé se már nem ré sze a biz ton sá gi terv nek. 

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta, hogy
mó do sí tott vagy ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály al kot -
mány el le nes sé gét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi 
XXXII. tör vény 38. §-ában fog lalt bí rói kez de mé nye zés és 
a 48. §-a sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té ben [10/1992. 
(II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.], va la mint ak kor 
vizs gál ja, ha a ha tá lyát vesz tett jog sza bály he lyé be lé põ
jog sza bály azo nos ren del ke zé si kör nye zet ben szin tén tar -
tal maz za a sé rel me zett ren del ke zést (137/B/1991. AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.). 

Mi vel az új ren del ke zés kö vet kez té ben bár mely me te o -
ro ló gi ai szol gál ta tó tól be sze rez he tõ az elõ re jel zés, az in -
dít vány ban sé rel me zett hely zet nem áll fenn. Ezért az Al -
kot mány bí ró ság az el já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig -
le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, több ször
mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.) 31. §
a) pont ja alap ján – meg szün tet te. 

Bu da pest, 2011. ok tó ber 3. 

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Stumpf Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró
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