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A
adatvédelmi biztos 444–445
adó (lásd még: általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, helyi adók)
– funkciója 684–685, 686, 1915
adóelõleg 1935
adójegy 1074
adókedvezmény
– lakáshitelek után 1779
– megvonása 732, 733
adókötelezettség nyugdíj után 1905–1907
adómegállapítási szabadsága
– államnak (lásd: állam gazdaságpolitikai szabadsága)
– önkormányzatoknak 1763–1764, 1766
adómentessége nyelvoktatásnak 1481
aktanyilvánosság 441
aláírásgyûjtõ ív tartalma népi kezdeményezés esetén 278–279
alapítványok egyesítése 1239
alapjog
– érvényesülésének elõsegítése 1199, 1602
– gyakorlásának felfüggesztése 325, 326, 331
– korlátozásának feltételei 323, 325, 443–444, 529, 563, 878–879, 897–898,
1319–1320
– szabályozása 1571, 1934
alkalmazási tilalom 1017, 2182–2183
alkotmánybírósági eljárás
– hivatalból 1828
– indítványozói köre 1863
– sajátosságai 1404
alkotmányértelmezésre irányuló eljárás indítványozására jogosultak köre 1863
alkotmányjogi panasz
– feltételei 161–162, 703, 1022, 1120, 1309, 1358–1359, 1421, 1495–1496,
1565–1568, 1625–1627, 1629, 1718–1719, 1745–1746, 1931, 1987–1988,
2027, 2078–2079, 2115
– jogegységi határozat vizsgálatára 794–795
– jogorvoslati funkciója 918
– mulasztás alapján 1278, 1654–1655, 1719, 1746–1747, 2040
Megjegyzés: A kiemelt (kövér) oldalszámok – a határozat egészére jellemzõ tárgyszavak – a határozat elsõ
oldalát jelölik, a normál oldalszámok pedig a határozaton belüli oldalakat.
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alkotmányos büntetõjog 298, 300, 327, 329, 706, 710, 1611
analógia tilalma büntetõjogban 299
anyagi jogi határidõ 795–796
apaság vélelmének megdöntése 1153
arányos közteherviselés (lásd: közteherviselési kötelezettség)
azonnali kártalanítás 348–349
Á
állam
– büntetõhatalma 704, 706, 711, 1277, 1279, 1292, 1374–1375, 1380, 1477,
1576
– gazdaságpolitikai szabadsága 1078–1079, 1105–1107, 1304, 1449, 1483,
1588–1589, 1783–1784, 1910–1911
– objektív intézményvédelmi kötelezettsége (lásd: alapjog érvényesülésének
elõsegítése)
– önkormányzatok feladat- és hatáskörének átalakítását érintõ szabadsága
1840–1841
– tulajdona 178–179
állami irányítás egyéb jogi eszközeinek köre 565
Állami Számvevõszék elõzetes ellenõrzése 1631
államtitkár eljárása miniszter helyettesítése során 480
államtitok 443, 444, 1856
állattartás 913, 992, 1013, 1971, 2104
általános forgalmi adó 1349, 1481, 1909
ápolási díj 1520
árbevétel alapján történõ adóztatás 1442, 1456
ártatlanság vélelme 1295–1296
átalányjellegû adózás 1917
áthelyezése köztisztviselõnek 1046
B
baleseti ellátásra való jogosultság 336
bankszámlaforgalom 1231, 1233
banktitok 1609–1610
bejelentési kötelezettség elmulasztása 1604
betegjogok 224, 228, 838
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bírák
– függetlensége 1420, 1552, 1880
– javadalmazása 1545
– jubileumi jutalma 302
bíróság elõtti egyenlõség 1322
bírósághoz fordulás joga 92–94, 493, 495, 797–798, 898, 1294–1295, 1411,
1769–1770, 1850–1851
bírósági végrehajtás 1314, 1555, 1651, 1741, 2001, 2036
bizonyítási rendszer polgári eljárásban 1420
bizottsági hozzászólások ideje a parlamenti jogban 250
biztosítás 1098, 1660
– díja utáni kötelezõ befizetés 1103–1107
BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal irányítása
954
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 1947
bûncselekmény
– áldozatainak kárenyhítése 1376
– fogalmának pontossága 300 (lásd még: jogbiztonság és büntetõjogi jogalkotás)
büntetés-végrehajtás 1205
büntetõeljárás 1270, 1286, 1475, 1592, 1724, 1733, 1819, 1877
C
cégjegyzék 1444
cégtelefon adókötelezettsége 1913
céltartalék 964
CS
család
– támogatása 2063–2064
– védelme 1155
családi
– gazdaság 195, 206–207, 212
– pótlék 1264
csatlakozási klauzula 1827
cselekvõképesség 1834–1835

2612

Tárgymutató

csendháborítás 987
csoportképzés
– bírói kar tekintetében 306, 308–309
– biztosítási ügynök és kereskedelmi ügynök tekintetében 1667
– építésügyi szakemberek között 2118–2119
– felmentett személyek tekintetében 761
– foglalkozási csoportok között 1029–1030, 1121–1122
– jogérvényesítés határideje tekintetében 1731
– köztisztviselõk és bírák között 307–308
– magánvádló és közvádló között 1479
– önkormányzatok között 1752–1754
– özvegyi juttatás tekintetében 2069
– társadalombiztosítási és szolgálati nyugdíjjogosultak között 1999
D
demokratikus
– hatalomgyakorlás 246–247
– törvényalkotási eljárás 110
diszkrimináció
– adókedvezmény tekintetében 1783–1784
– alapjogok és nem alapjog tekintetében 414, 1381–1382, 1751–1754
– apaság vélelmének megdöntésére jogosultak tekintetében 1157–1158
– ápolási díjra jogosultság tekintetében 1522–1523
– bankok között 735–736
– bírák és köztisztviselõk között 1552
– bírósághoz fordulás joga tekintetében 1854
– biztosítási ügynök és kereskedelmi ügynök között 1663–1667
– bûncselekmények áldozatai tekintetében 1380–1382
– cselekvõképesség szerint 1834–1835
– egészségügyi dolgozók munkaideje tekintetében 840–842, 846–847, 851
– – ellátás költségeinek megtérítése kapcsán 1237–1238
– egyéni és listán bejutott képviselõk között 986
– egyéni és társas vállalkozások között 1304–1305
– egyházi intézmények és közhasznú szervezetek között 2199–2200
– elévülési idõtartamok meghatározása tekintetében 1730–1731
– életkor szerint 1798–1800
– építésügyi szakemberek között 2118–2119
– építményadó tekintetében 2204–2205
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fegyveres szervek tagjai díjazása tekintetében 1600–1601
gyám és gondnok között 1268–1269
gyermekétkeztetés térítési díja tekintetében 2029–2031
hírközlési szolgáltatás tekintetében 1441
hivatásos állomány tagjai tekintetében 752–753
honvédség és rendvédelmi szervek hátrányára 1200–1201
illeték tekintetében 1453–1454
illetékmentesség tekintetében 1816
ingatlantulajdonosok között 1973–1974
iskolák finanszírozása tekintetében 1065–1066
jóhiszemû és rosszhiszemû lakáshasználó között 1692–1693
jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében 304–308
kamarai tagság tekintetében 1516–1517
kárfelelõsség tekintetében 476–477
kitüntetés után járó juttatás tekintetében 2070
könyvelési jogosultság tekintetében 1143
közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor 1120–1122
köztisztviselõk díjazása tekintetében 1804–1807
lakástámogatás tekintetében 292–293, 2063–2064
magánvádló és közvádló között 1478–1479
munkanélküliek ellátása tekintetében 671
nemek között 1208
nyugdíjjogosultság tekintetében 1959–1960
önkormányzati képviselõk összeférhetetlensége tekintetében 165–168
özvegyi nyugdíj tekintetében 1658
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak között 1163–1164
– hátrányára 1028–1030
pénznyerõ automaták üzemeltetõi között 1889
szabadságelvonásért járó özvegyi juttatás tekintetében 2110–2112
szemétszállítási díjfizetési kötelezettség tekintetében 2146, 2192–2193
szeszfõzdék hátrányára 1590
társadalmi szervek között 1128–1130
társadalombiztosítási és szolgálati nyugdíjjogosultak között 1999
telefonszámla késedelmes befizetéséhez kapcsolódóan 1253–1254
továbbképzésen való kötelezõ részvétel tekintetében 1145
városi cím elnyerése tekintetében 1750–1754
végkielégítésre való jogosultság tekintetében 761–762, 968–969,
1051–1055, 1171–1172,
dohánytermékek ára 1074–1076
döntéshozatali arány közös tulajdon körében 84–85
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E
ebtartás 913, 992, 1013
egészségbiztosítási ellátás
– igénybevételére való jogosultság 1411
– költségeinek megtérítése 473, 1093, 1342
– külföldön igénybe vett költségeinek megtérítése 1234
egészséges környezethez való jog (lásd: környezetvédelem)
egészséghez való jog 843, 1266, 1581, 1926–1928
egészségügyi
– dolgozók díjazása 819
– ellátás és emberi méltóság 224
– önrendelkezési jog 228
egyértelmûsége népszavazásra feltett kérdésnek 360–361, 556–557, 607–608,
612–613, 618–619, 623–624, 629–630, 635–636, 640–641, 645–646, 650–651,
655–656, 889–890
egyesülési jog 1138–1140, 1557
egyeztetési kötelezettség jogalkotás során 404–406, 872–873
egyházi intézmények jogállása 2199–2200
együttmûködési kötelezettség szociális segélyre való jogosultságnál 1041,
1043, 1044–1045
elbirtoklás 1739–1740
elektronikus hírközlés 1252, 1432
– létesítményeinek elhelyezése 520
elévülés 1279, 1472, 1729, 1730
eljárási határidõ 795–796
ellenjegyzés 484
ellenvetés intézménye 697
elõhaszonbérleti jog 1875–1876
elõvásárlási jog 195–196, 197–200, 544–547, 1057, 1874
emberi méltósághoz való jog 225, 227, 228, 661, 855, 1208, 1318–1319, 1339,
1388–1389
erdõfenntartási járulék 1930
erdõgazdálkodás 1395
Európa-klauzulát érintõ népi kezdeményezés 222–223
ex gratia juttatás 306, 2048–2050, 2068, 2069, 2110, 2112
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É
életkor szerinti diszkrimináció 1798–1800
építéshez való jog 1983–1984, 2168
építési
– szabályzat 2080, 2166
– hatósági eljárás 937–938
építészeti örökség védelme 1976
építészkamara 1505
építményadó 2126, 2178, 2201
érdek-képviseleti szervek részvétele a jogalkotásban 404–406, 872–873
érvénytelen okiraton alapuló ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 892, 895–896
F
falugyûlés 1714
fegyelmi eljárás vezetõ beosztású közalkalmazott ellen 2052
fegyveres szerveknél dolgozók sztrájktilalma 1188
félbeszakadása polgári eljárásnak 1569
felekre kötelezõ jogegységi határozat 798–799
felhatalmazás
– jogok korlátozására 337
– önkormányzati rendeletalkotásra 285–286
felkészülési idõ (lásd: jogszabály alkalmazásához szükséges felkészülési idõ)
felmentése közszférában foglalkoztatottaknak 740, 1166
felsõoktatás 498, 1485, 1795
– autonómiája 501–502, 505
felszólalási idõkeret 234, 2016–2018, 2152
felülvizsgálati kérelem elbírálása büntetõeljárásban 1592
férfiak és nõk egyenjogúsága 1208
foglalkozás
– szabad megválasztása (lásd: munkához való jog)
– védelme tulajdonjog alapján 409–410
foglalkozási
– betegség 333
– feltételek alóli mentesítés 1164
– – meghatározása 2163–2164
– – változása 1515–1516
foglalkoztatók kárfelelõssége 477
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fogyasztók megtévesztése 1573
fontos és bizalmas munkakörökben dolgozók ellenõrzése 1770–1772
forgalmi adó (lásd: általános forgalmi adó)
földhasználati nyilvántartás 209
földtulajdon sajátosságai 194, 1398
fõvárosi
– önkormányzat 1263, 1841, 1843
– övezeti besorolás 1944, 2076
frakció önkormányzatoknál 2019, 2155, 2158–2159
G
gazdasági
– összeférhetetlenség 165, 167
– tanács jogosítványa felsõoktatási intézményben 498
– társaság átalakulása 1284
– – vagyona 1304
– verseny szabadsága 1073, 1077, 1232, 1351–1352, 1452, 1575, 1873–1874
gázközmû-vagyon 1256
gépjármû-átíratás illetéke 1213
gondnok családi pótlékra való jogosultsága 1264

GY
gyermekek jogai 1155, 1316–1317, 1320, 1389, 2150–2151
gyermekétkeztetési támogatás 2029–2031
gyermektartásdíj 1314
gyógyszertári ügyelet 1921

H
hallgatói munkadíj 1536
harci szellem bomlasztása 315
haszonbérleti szerzõdés 200–202
hatalommegosztás 361, 571, 713, 1277, 1634–1635, 1880
hatályvesztés értelmezése 1070, 1215, 1276, 1797
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határidõ
– számítása keresetlevél benyújtásakor 786
– túllépése ügyész, nyomozó hatóság által 705–707, 712
hatáskör
– átruházása 917, 1000–1001, 2054–2059
– elvonása 959–961
hatásköri összeütközés 2093, 2098
hatékony jogvédelem 697, 708, 710, 712
hatósági ár 930
háziorvos és önkormányzati képviselõ összeférhetetlensége 153
háziorvosi mûködtetési jog 381, 396, 412–415, 425, 716, 1737
házipénztáradó 674
Házszabály 234, 251–252
helyi
– adók 1456, 1761, 2126, 2178, 2201
– népszavazás 1716–1717
– önkormányzáshoz való jog (lásd: önkormányzáshoz való jog)
helyiségbérlet 978–980
helypénzfizetési kötelezettség piacokon 971
hitelesítése aláírásgyûjtõ ívnek 278–279, 356–357
hitelintézet 489
– adókötelezettsége 725
hivatalos személy megsértése 1819
honvédelmi
– építmények 932
– személyi állomány 1196–1197, 1199
I, Í
idõkeretes tanácskozás
– önkormányzatoknál 2016–2018
– parlamenti jogban 244–245, 249
igazgatási szolgáltatási díj 1888–1889
igazolási kérelem 1337, 1473
igazolással szavazás 587–588, 591–594
igazságszolgáltatás monopóliuma 714
igazságügyi alkalmazottak kedvezményei 1545
igényper 1555
illeték 1213, 1444, 1468, 1774, 1812, 1868–1869, 1894, 1953
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illetményrendszere köztisztviselõknek 1174–1175
indítvány kötelezõ kellékei 1088, 1312, 1430, 1810–1811, 1949–1950, 2039
indítványhoz kötöttség 1394
indítványozói
– érdek 721
– jogosultság 1540, 2015–2016
– – hiánya 1390, 1535
információs önrendelkezési jog 1324
információszabadság 439
ingatlan
– adás-vétele 1090
– bejegyzése 892, 1790
– fedezete jövedéki biztosítékként 1068
– forgalmazóinak illetékkedvezménye 1774
– lízingelése utáni illeték 1468
iparûzési adó 1456, 1764
ítélt dolog értelmezése nyilvánvalóan alaptalan elutasításnál 1406–1407
J
jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálata 2160
jegyzõ
– hatásköre 1000–1001
– hatósági jogköre 917
jelöltállítás 1124
jelzálog 90
jó hírnévhez való jog 1323–1324
jogalkotás
– alkotmányos szabályai 485–486
– eljárási rendje 404–406
jogalkotó hatásköre
– kormánynak 571–573, 958–961
– miniszternek 480, 1442, 1953–1955
jogállam 245–246, 404, 708, 710, 719, 1060, 1197, 1477, 1635, 1714, 1861,
1890, 1911, 1940–1941
jogállam és
– eljárási garanciák 705, 710
– közbiztonság védelme 1197
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– közhatalom gyakorlása 336, 439, 704, 1405
– közigazgatási eljárás 1451
jogbiztonság és
– büntetõjogi jogalkotás 298–300, 989, 1531–1534, 1612, 1614
– kiszámíthatóság 803 (lásd még: jogbiztonság és normatartalom)
– megsemmisítés hatálya 117, 961–962, 980–981, 991
– normatartalom 83, 88, 206–208, 328, 330, 407, 459, 546–547, 734, 755,
779–780, 899, 988–989, 1040, 1048–1049, 1113, 1363, 1427–1429, 1562,
1678–1679, 1694–1695, 1766, 1776, 1809, 1900–1901, 1916, 2028–2029
– „saláta-törvények” 113–114
– visszaható hatályú jogalkotás tilalma 733, 756, 919, 1041, 1050, 1177–1178,
1353, 1488–1489, 1499–1500, 1677–1678, 1693–1694, 1948–1949
jogegységi határozat 786
jogforrási hierarchia és
– felhatalmazás alkotmányellenessége 285–286
– jogegységi határozat 801
jogi személy elnevezése 1890–1891, 1892
jogorvoslathoz való jog 90, 169–170, 459, 462–464, 491–492, 495–496,
548–549, 561–563, 709, 802–803, 1224, 1278, 1335–1336, 1339, 1411–1412,
1594, 1600, 1759, 1955, 1970
jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése 1787
jogszabály alkalmazásához szükséges felkészülési idõ 738, 768, 781–784, 874,
1151–1152, 1284, 1450–1451, 2033–2035
jogszabályszerkesztés 962, 1049
jogutódlás 1060
jogvesztõ határidõ 65, 94–95, 897, 899, 1473, 1731
jövedéki
– adó 1584
– biztosíték 1068
jövedelemadó (lásd: személyi jövedelemadó)
jubileumi jutalom 302
K
kamarai
– tagdíj 1141
– tagság 1517
kapcsolattartás gyermek és különélõ szülõ között 2148
kárenyhítése bûncselekmény áldozatainak 1376
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kárpótlás 1365, 2049, 2111
kártalanítási igény elõterjesztésének határideje büntetõeljárásban 1724
kártérítési felelõsség 1254
katasztrófák elleni védekezés 1198
katonai
– bûncselekmények szabályozástörténete 318–320
– építmények 932
kedvezmények
– alkotmányossági megítélése 1449, 1817, 2193
– megvonása 732
kellõ idõ (lásd: jogszabály alkalmazásához szükséges felkészülési idõ)
kényszerbérlet 363
– felszámolása 1423
kényszertagság erdõbirtokossági társulatban 1399–1400
kérelemhez kötöttség nemperes eljárásban 1562
keresetindítási jog 797, 897, 1156–1158, 1473, 1853
keresetlevél benyújtására nyitva álló határidõ-számítás 786
keresõképessé nyilvánítás 1408
kerettényállások alkotmányossági megítélése 1530–1534, 1609, 1612–1613
kerületek
– hatásköre emlékmû elhelyezéséhez 1837
– – lakásbérlet feltételeinek meghatározására 1676–1677
– tulajdonszerzése gázközmû-vagyonból 1261
késedelmi kamat 473
készpénzforgalom 1231
kétszintû önkormányzat 1263, 1841, 1843
kettõs adóztatás 1459–1460
kezesség 86
készpénzforgalom 680–681, 683, 685
kihirdetett, de még hatályba nem lépett törvény vizsgálata 680
kilakoltatás 1675, 1692
kisajátítás 193–197, 339, 367–368, 411
kisebb parlament 659–660
kisebbséggé nyilvánítás feltételei 54, 376–377
kisebbségvédelem a parlamenti jogban 247–248
kiskorú veszélyeztetése 1877
kizárólagos törvényhozási tárgyak 178
kollektív szerzõdés 850–854
koncessziós jog átengedése 1349
korhatár köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyban 1795
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korkedvezményes nyugdíj 1957
kormány
– egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatai 1928
– jogalkotó hatásköre 571–573, 958–961
– parlament elõtti felelõssége 1634
– rendeletalkotása és önkormányzati autonómia 289–290
– – irányító jogkör megosztása tekintetében 958–961
– szervezetalakítási szabadsága 960–961
– üléseinek nyilvánossága 430
költségvetési
– ellenõrzés 1631
– törvény alkotmányi tartalma 101
– – elfogadásának eljárási rendje 108–111
könyvvizsgáló kamara 1136, 1147, 1493
környezetvédelem 460–461, 540, 1097, 1532, 1849, 1852, 1937, 1945, 1989,
kötelezõ
– jogi képviselet polgári eljárásban 1340
– – – ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnél 1792–1793
– óraszám pedagógusoknál 770
közalapítvány 1582, 1855
közbiztonság, mint alkotmányos cél 1197
közélet tisztasága 1466
közérdekû adatok megismeréséhez való jog 437–439, 440–441, 444, 1860,
2176
közérdekûség tulajdonvédelemnél 195, 366, 411, 527–531, 532
közfeladatot ellátó személy 1410
– fogalma 294
közgyûlés összehívása társasházaknál 91–92
közhasznú szervezetek 1124, 1243
közhitelesség ingatlan-nyilvántartásnál 898
közhivatal viseléséhez való jog 164–165, 1772–1773
közigazgatási
– döntés visszavonása 1003
– eljárás és az Alkotmány 1451
– határozat bírói felülvizsgálata 170
közjogi érvénytelenség 114–115, 873
közmûvesítési hozzájárulás 940
közoktatási megállapodás 1062
közös tulajdon 80–82, 84–85, 90, 1311
közösségi jogba ütközõ jogszabály 861
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központi közigazgatás átszervezése 958, 960
köztársasági elnök
– hatásköre községi jogállás elismerésére 1717
– választása 273
közteherviselési kötelezettség 681–684, 685, 737–738, 948, 1086–1087,
1104–1107, 1215–1216, 1250–1251, 1352, 1437–1438, 1460, 1472, 1815,
1817, 1868–1869, 1910, 1915, 2129
köztestületek jogállása 1138–1140, 1149–1150
köztisztviselõk
– illetménye 1802
– jogállása 1046, 1166
közügyek szabad parlamenti megvitatása 246–247
közvetlen bírósági letiltás 1321–1323
községgé nyilvánítási eljárás 1702
közszférában foglalkoztatottak felmentése 740, 757
külföldi egészségügyi ellátás költségei 1234
L
lakásbérleti jogviszony 363, 1669, 1686
lakásmaffia 892, 896
lakáspolitika 366
láp természeti védettsége 457–458
lejegyzés 344, 350
leltárhiányért való felelõsség 1245
létszámcsökkentés költségvetési szerveknél 964
levegõ védelme 1937
lõfegyverhasználat 1205
M
magánszféra védelme 1318–1319
magánvádas eljárás 1477–1479, 1821–1822
Magyar Orvosi Kamara jogosítványai 405–406
Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalása kisebbségi kérdésben 376–378
megélhetési minimum 661, 1033
megszorító értelmezés elve 326
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megyék alkotmányos státusza 884
melegétkeztetés szociális ellátás keretében 907
mezei õrszolgálat 2024
miniszter
– igazgatási díjat megállapító jogköre 1953–1955
– irányító hatásköre 958–961
– jogalkotó hatásköre 480, 1442, 1953–1955
miniszteri rendelettel történõ
– korlátozása szakhatóságnak 925
– védetté nyilvánítás 462, 464
mobil-átjátszók telepítése 520
mobiltelefon 532
mulasztásos alkotmánysértés
– alkotmányjogi panasz alapján 1278, 1654–1655, 1719, 1746–1747, 2040
– bíróság döntése elleni jogorvoslat tekintetében 558
– egyenlõ választójog érvényesülésének szabályozásában 581
– feltételei 97, 209, 248–249, 252, 428, 462, 487, 564, 592, 704, 859–860,
1259, 1291, 1356–1357, 1367, 1373–1374, 1429, 1517, 1551, 1560–1562,
1713–1714, 1826–1827, 1865, 1924, 2138–2139, 2150, 2198
– felügyeleti biztos kirendelésével kapcsolatos jogorvoslat tekintetében 489
– természetvédelem jogorvoslati rendszerében 447
– út céljára történõ lejegyzés tekintetében 339
– zárszámadási rendelet megalkotásának hiánya miatt 2082, 2172
munka minõségének és mennyiségének megfelelõ díjazás 777, 779, 843, 852,
1598–1599, 1667, 1808
munkához való jog 765–766, 875–876, 1150–1151, 1498–1499, 1798, 1810,
2163
munkajogi szabályok különbözõsége 841–842, 847
munkaképesség-csökkenés vizsgálata 1626–1628
munkáltató kárfelelõssége üzemi balesetnél 1346
munkanélküliek ellátása 669–670
munkavállaló kártérítési felelõssége 1245
Munkavállalói Résztulajdonosi Program 1180
mûködtetési jog 381, 396, 425, 716, 1737
mûszaki ellenõri tevékenység 2071, 2113
mûvelõdéshez való jog 500
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N
napirend elõtti felszólalás önkormányzati képviselõ-testületben 2158
nemperes eljárás 170, 1562
nemzetbiztonsági átvilágítás 1768
Nemzeti Földalap 181
nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék 2065
nemzetközi szerzõdés
– és a közösségi jog kapcsolata 861
– megkötésének megerõsítése 44–45
– ütközés vizsgálatának indítványozása 1535, 1540
népi kezdeményezés 49, 54, 175, 179, 219, 275, 372, 567
népszavazás 39, 268, 272, 354, 510, 515, 553, 604, 609, 615, 620, 626, 632, 637,
642, 647, 652, 657, 881, 886 (lásd még: helyi népszavazás)
névjegyzékbe felvétele mûszaki ellenõrnek 2115–2116
névjog 1890–1891, 1892
normakontroll hatáskörök és jogegységi határozat vizsgálata 794–795
normavilágosság (lásd: jogbiztonság és normatartalom)
nõk és férfiak egyenjogúsága 1208
nullum crimen sine lege 1611
NY
nyelvoktatáshoz kapcsolódó adókötelezettség 1481
nyilvánossága kormányüléseknek 430
nyilvánvalóan alaptalan indítvány elutasítása alkotmánybírósági eljárásban
1403
nyomozás megszüntetése 1286
nyugdíj 667, 753–754, 1656, 1903, 1957, 1993
O, Ó
okiratok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 895
okmányirodák illetékességi területe 2131
Országos Környezetvédelmi Tanács véleményezési joga 1937
országos népszavazás (lásd: népszavazás)
Országos Választási Bizottság határozata elleni kifogás 39, 49, 175, 219, 268,
272, 275, 354, 358, 372, 510, 515, 553, 567, 604, 609, 615, 620, 626, 632, 637,
642, 647, 652, 657, 881, 886
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Országgyûlés
– hatáskörébe tartozó kérdés 571–573
– képviselõinek száma 659–660
– szervezetalakítási szabadsága 659–660
orvosi vizsgálaton jelen lévõk köre 224
orvosok túlmunkaideje 819
osztalék adóztatása 1298
óraszám
– egészségügyben dolgozóknál 819
– pedagógusoknál 770
Ö
önkényes lakásfoglaló 1669, 1686
önkormányzáshoz való jog 1710–1712, 1840, 2057, 2157
önkormányzati
– adómegállapítás szabadsága 1763–1764, 1766, 2128–2129, 2181–2182,
2203–2204
– határozatok jogforrási minõsége 565
– hatáskör átruházása 1000–1001
– hatósági jogkör átruházása 917
– képviselõ és háziorvos összeférhetetlensége 153
– – támogatása 982
– képviselõ-testület mûködése 2012
– rendeletalkotás korlátja 952–953
– – szabadsága 287–289, 909–910, 1005–1006, 1674, 1690–1692, 1964,
1969, 2009–2011, 2090–2091, 2189
– szervezetalakítási szabadság 2018–2019
– tulajdon 1842–1844
– – értékesítése 1008
– – megszerzése 1256, 1260–1263, 2097
– – védelme 1676, 1692
– választások 596
– választásokon történõ jelöltállítás 1129–1130
önrendelkezési jog 228, 493, 1156
örökléshez való jog 461
összeférhetetlenség
– háziorvos és önkormányzati képviselõ között 153
– megállapítása elleni jogorvoslat 558

2626

Tárgymutató

övezeti besorolása
– lakóterületnek a fõvárosban 2076
– zöldterületeknek a fõvárosban 1944
özvegyi
– nyugdíj 1656
– pótlék nemzeti helytállásért 2065
P
pályaalkalmassági vizsgálata jármûvezetõknek 2160
parlamenti
– beszédjog a magyar közjogban 238–241
– mûködés hatékonysága 244, 249, 250
pártatlan bírósághoz való jog 1225
pártok alkotmányos feladatai 1128
passzív választójog 163–164
pedagógusok
– besorolása 1159
– döntési joga tanulók fegyelmi ügyeiben 1384
– kötelezõ óraszáma 770
– – továbbképzése 1027
pénzbírság 1332
pénzforgalom 680–681, 683, 685, 1227
pénzmosás 1604
pénznyerõ automata 1889
perbeli cselekvõképesség 1832
perindítási jog (lásd: keresetindítási jog)
perújítás 1354
piacgazdaság 1072–1073, 1091, 1139, 1231, 1439–1440, 1589
piacok mûködtetése 971
pihenéshez való jog 844, 875–876, 878, 1599
pihenõidõ 839, 843, 844, 854, 859
polgári perrendtartás 1332, 1337, 1354, 1416, 1553, 1569
polgármester
– hatásköre 1001–1002, 2055–2057
– jogállása 2020–2022
– összeférhetetlensége 562
– tisztségének megszûnése 1361
pótmagánvád 1369
praxisjog 381, 396, 425, 716, 1737
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R
rászorultság elve
– egészségügyi ellátás során 1095–1096
– lakástámogatásnál 292
– szociális juttatásoknál 668
regressz-igény 1346–1347
rektor jogosítványai felsõoktatási intézményben 502–505
rémhírterjesztés 318, 326, 327
rendelkezésre állási díj közszolgáltatás esetén 927
rendkívüli jogorvoslat 1335, 1594
rendõrségi közalkalmazottak sztrájktilalma 1188
rendszeres
– fizetett szabadsághoz való jog 878
– szociális segély 1031
riasztó hír fogalma a büntetõjogban 321–322, 327–329
rokkantsági nyugdíj 1617
rossz minõségû termék forgalomba hozatala 1573
S
saját bevételhez való joga önkormányzatoknak 1765
„saláta-törvény” 101, 112, 113–114
sportiskolák 1577
sportközalapítványok 1582
SZ
szabad mandátum elve 985
szabadidõhöz való jog (lásd: pihenéshez való jog)
szabadság átvitele a következõ évre 870
szabadságelvonásért járó juttatás 2047, 2108
szabálysértés 987, 1733
szakorvosok mûködtetési joga 425, 427
szakszervezet képviseleti joga 1733
Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1485
személyes adatok védelméhez való jog 1324
személyi jövedelemadó 1298, 1536, 1779, 1903, 1913
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személyi szabadsághoz való jog 1822
szemétszállítás 950, 1962, 1967, 2007, 2086, 2120, 2143, 2184
szenátus jogosítványai felsõoktatási intézményben 502–505
szennyvízelvezetés 940
szerencsejáték 1824, 1882
szervezetalakítási szabadsága
– országgyûlésnek 659–660
– önkormányzatoknak 2018–2019
szerzett jogok védelme 759, 1051, 1448, 1450, 1500, 1515, 1809–1810, 1892,
1996–1997
szerzõdés
– írásba foglalása 1090
– szabadsága 197–199, 203, 205, 545–546, 1091, 1184, 1225, 1231,
1490–1491, 1758
szociális
– bérlakás 1669, 1686
– biztonság 856, 1658, 1785
– ellátás 907, 1267, 1520, 2023, 2198
– jogállam 1911
– minimum 661, 1033
– segély 1031
szolgálati
– jogviszony jellege 1601–1602
– nyugdíj 753–754, 1993
– titok 443
– – megsértése 1856
szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékûsége 1965, 2011, 2091, 2190
szolidaritás elve a kötelezõ egészségbiztosításban 1096–1097
szövetkezeti
– földek felosztása 211
– tag vagyonának használata 1307
sztrájkjog 1193–1195
szülõi felügyeleti jog megszüntetése 1879

T
tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés 1384
táppénz 1408
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társadalmi szervek
– jelöltállítása választásokon 1124
– bejegyzési eljárása 1557
társadalombiztosítási
– járulék elengedése 1249
– rendszer 1345–1346
társasház 651, 919, 1392
tartalékállomány 1178
távközlés 520, 1252
telephely fogalma helyi adóknál 1761
településegyesítés megszüntetése 1715
teljesítményértékelés köztisztviselõknél 1807
térítési díj egészségügyi ellátásért 1096
természetkárosítás 1526
természetvédelemi
– jogorvoslati rendszer 447, 548–549
– hatóság szakhatósági jogköre 921
termõföld 181, 1871
területi ellátási kötelezettség 414–415, 429
továbbképzése
– kamarai tagoknak 1143–1144
– pedagógusoknak 1027
tõkepiac 1218
töredékszavazatok számítási módja 1021
tudományos élet szabadsága 501
tulajdonelvonás 193–195, 346–347, 350, 368, 1739
tulajdonhoz való jog
– és az elõhaszonbérleti jog kapcsolata 1875–1876
– és az elõvásárlási jog kapcsolata 198–200
– önkormányzati korlátozása 1015–1016
tulajdoni teszt 527–529
tulajdonszerzés 89, 388, 410, 1256, 1260–1263, 2097
– korlátozása 204
tulajdonvédelem
– alkotmányjogi sajátosságai 80–82, 388–389, 409–410, 527–528, 544, 1059,
1086–1087, 1398, 1739, 1983
– építésügyben 2168–2171
– garanciáinak hiánya 339
túlélõ házastársnak járó juttatás 2111–2112
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túlmunka számítása
– fegyveres szerveknél 1596
– orvosoknál 819
tûzvédelem 1098
U, Ú
utazási kedvezmény 2195
új adónem bevezetése 684, 732, 733
útépítési engedélyezési eljárás 921
útügyi hatósági díj 1951
Ü
ügyeleti idõ számítása 819
ügyészi határozat elleni jogorvoslat 1270, 1286
ügyészség
– alkotmányos státusza 713, 1277, 1293–1294
– törvényességi felügyeleti eljárása 1563
ügyfél fogalma
– környezetvédelmi eljárásban 1849, 1852
– közigazgatási eljárásban 938
ügyfélazonosítás bankokban 1610, 1613
„ügynöktörvény” 1463
ülésezési rend 251
üzemi baleset 1342
V
vádelv 1277, 1292–1293, 1294, 1478
vádemelési határidõ túllépése 697
vagyonátadás 2093
vagyoni értékû jog 387–388, 1739
vagyonnevesítés 211
választójog 163–164, 270, 1126
– egyenlõsége 581, 590
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választottbíráskodás 1218, 1413, 1756
vállalkozáshoz való jog 207, 1073, 1401–1402, 1440, 1461, 1891
vallásszabadság 1066
vámeljárás 1081
várossá nyilvánítás 1748
védelemhez való jog 1735
védetté nyilvánítása természetvédelmi területnek 458–459, 462, 464
védõoltás veszettség ellen 1004–1005
védõövezet autópályák mentén 1942–1943
végkielégítés 758–762, 964, 968, 1046, 1166, 1176
végrehajtás 1314, 1473, 1554, 1651, 1741, 2001, 2036
véleménynyilvánítás szabadsága 244, 322–324, 330, 1860, 2017, 2155–2157
véleménynyilvánító népszavazás 361
vendéglátó üzletek kategóriába sorolása 2140
versenyszabadság (lásd: gazdasági verseny szabadsága)
versenytárgyalás önkormányzati vagyon értékesítésekor 1008
visszamenõleges hatály (lásd: jogbiztonság és visszamenõ hatályú jogalkotás
tilalma)
visszterhes vagyonátruházási illeték 1216, 1468, 1812
vízdíj 927
Z
zajvédelem 989–990
zárszámadás 2082, 2172
zeneszolgáltatás vendéglátó üzletekben 2142

Az Alkotmány hivatkozott
rendelkezései
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2. § 588., 1122., 1186., 1390., 1514., 1531., 1534.
2. § (1) bek. 45., 82., 88., 91., 95., 97., 99., 111., 114., 119., 120., 129., 130., 138.,
139., 140., 141., 147., 151., 197., 205., 206., 207., 208., 209., 212., 232., 245.,
247., 249., 250., 252., 253., 254., 257., 260., 265., 298., 300., 327., 329., 331.,
335., 336., 337., 369., 389., 392., 404., 407., 408., 417., 418., 419., 422., 457.,
459., 460., 546., 547., 578., 594., 595., 683., 691., 708., 713., 719., 732., 733.,
734., 754., 755., 756., 757., 758., 759., 767., 769., 779., 780., 781., 783., 784.,
797., 803., 806., 808., 812., 817., 818., 840., 843., 845., 847., 848., 849., 850.,
858., 859., 860., 873., 875., 894., 899., 900., 920., 925., 939., 978., 981., 988.,
989., 991., 1001., 1002., 1004., 1006., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1048.,
1049., 1050., 1051., 1055., 1086., 1087., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109.,
1111., 1113., 1114., 1135., 1151., 1172., 1176., 1177., 1178., 1179., 1186.,
1251., 1280., 1284., 1285., 1292., 1305., 1306., 1363., 1364., 1367., 1387.,
1404., 1405., 1406., 1407., 1427., 1442., 1443., 1448., 1449., 1451., 1472.,
1479., 1488., 1489., 1497., 1499., 1516., 1518., 1532., 1560., 1564., 1566.,
1611., 1612., 1628., 1635., 1640., 1654., 1677., 1678., 1679., 1693., 1694.,
1695., 1714., 1715., 1716., 1721., 1739., 1759., 1766., 1776., 1782., 1808.,
1809., 1826., 1827., 1831., 1861., 1865., 1889., 1890., 1892., 1898., 1899.,
1900., 1901., 1911., 1916., 1917., 1924., 1926., 1948., 1949., 1999., 2005.,
2028., 2029., 2033., 2035., 2039., 2106., 2107., 2171.
2. § (2) bek. 245., 246., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 257., 260., 361., 1810.,
1811.
2. § (3) bek. 99., 1278., 1279., 1280., 1357., 1358., 1420., 1421., 2107.
2/A. § 863., 865., 866., 867., 868., 1827.
2/A. § (1) bek. 222., 861., 1826., 1827., 1829., 1831.
2/A. § (2) bek. 44.
3. § 1127.
3. § (2) bek. 1128.
4. § 1734., 1735.
7. § 1390.
7. § (1) bek. 45., 95., 601., 861., 1204., 1279., 1420., 1421., 1542., 1543., 1829.
7. § (2) bek. 389., 484., 486., 594., 719., 811., 873., 1192., 1491., 1936.
8. § 229., 1184., 1419., 1793.
8. § (1) bek. 900., 1231., 1232., 1279., 1292., 1336., 1421., 1479., 1602., 1603.,
1628., 2107.
8. § (2) bek. 164., 197., 225., 226., 227., 230., 324., 389., 408., 411., 437., 439.,
478., 528., 529., 536., 539., 544., 546., 550., 563., 564., 577., 595., 797., 798.,
844., 845., 846., 857., 858., 878., 879., 897., 898., 900., 1108., 1109., 1114.,
1116., 1195., 1233., 1242., 1319., 1326., 1327., 1330., 1336., 1344., 1347.,
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1404., 1517., 1519., 1571., 1575., 1602., 1603., 1772., 1822., 1860., 1861.,
1891., 1934., 1935., 1936., 1983., 2112.
8. § (4) bek. 321., 324., 326., 331.
9. § 197., 981., 1074., 1184., 1185., 1231., 1452., 1767., 1777., 1926.
9. § (1) bek. 84., 88., 197., 199., 203., 205., 350., 479., 550., 551., 900., 980.,
1059., 1072., 1074., 1091., 1194., 1225., 1230., 1312., 1344., 1345., 1352.,
1459., 1472., 1489., 1491., 1589., 1667., 1674., 1676., 1690., 1692., 1730.,
1731., 1732., 1842., 1899., 1949., 2039., 2123., 2124., 2171.
9. § (2) bek. 199., 203., 205., 207., 212., 735., 1072., 1073., 1074., 1075., 1078.,
1108., 1110., 1111., 1184., 1230., 1231., 1233., 1305., 1306., 1351., 1352.,
1401., 1402., 1451., 1452., 1461., 1517., 1519., 1575., 1576., 1590., 1667.,
1777., 1873., 1874., 1891., 1893., 1902., 1949., 2045.
10. § 178.
12. § 1721.
12. § (1) bek. 1841.
12. § (2) bek. 1842., 1844., 1846.
13. § 80., 81., 82., 89., 97., 195., 197., 200., 205., 206., 353., 367., 369., 370., 393.,
394., 411., 456., 461., 468., 526., 528., 529., 536., 691., 901., 902., 1074.,
1086., 1087., 1345., 1841., 1842., 1844.
13. § (1) bek. 82., 84., 87., 94., 96., 98., 198., 208., 346., 368., 369., 387., 389.,
408., 409., 423., 424., 460., 461., 479., 526., 527., 528., 532., 533., 535., 544.,
546., 550., 551., 898., 903., 939., 1002., 1017., 1074., 1086., 1092., 1186.,
1187., 1310., 1311., 1312., 1344., 1397., 1398., 1400., 1401., 1420., 1421.,
1426., 1430., 1454., 1459., 1461., 1555., 1739., 1744., 1746., 1846., 1982.,
1983., 1987., 2004., 2039.
13. § (2) bek. 193., 194., 198., 215., 343., 344., 345., 346., 347., 349., 351., 352.,
353., 365., 366., 367., 368., 388., 389., 411., 526., 527., 528., 529., 539., 1074.,
1397., 1739., 1751.
14. § 461.
15. § 206., 207., 1316., 1321., 1818., 2112.
16. § 1316., 1329., 1387., 1389., 1538., 1580., 1581., 1582., 2031.
17. § 87., 98., 1095., 1096., 1097., 2031., 2051.
18. § 460., 466., 939., 1097., 1399., 1532., 1852., 1941., 1942., 1943., 1945.,
1982., 2105., 2106.
19. § 108., 109., 110., 114., 119., 141., 143., 572.
19. § (1) bek. 141.
19. § (2) bek. 141., 143., 960.
19. § (3) bek. 141., 577., 1224.
19. § (3) bek. a) 485.
19. § (3) bek. b) 143., 222., 485., 572., 579., 890., 1225.
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19. § (3) bek. c) 141., 143.
19. § (3) bek. d) 108., 110., 114., 115., 118., 119., 120., 122., 123., 125., 126.,
133., 141., 1634., 1641.
19. § (3) bek. e) 126.
19. § (3) bek. f) 44., 126.
19. § (3) bek. g) 321.
19. § (3) bek. h) 321.
19. § (3) bek. i) 321.
19. § (3) bek. j) 321.
19/B. § (3) bek. a) 485.
19/B. § (4) bek. 485.
20. § (2) bek. 246., 247., 249., 250., 252., 257., 260., 265.
21. § (2) bek. 660.
23.§ 130.
24.§ (3) bek. 885.
24.§ (4) bek. 126., 244., 250., 251., 252., 253., 254., 259., 260., 261., 262., 267.,
660.
25. § (2) bek. 178., 222., 572., 577., 579.
28/B. § 570.
28/B. § (1) bek. 43., 45., 178., 222., 518., 574., 577.
28/C. § (3) bek. 47., 179., 222.
28/C. § (5) bek. 58., 222., 518., 570., 574.
28/C. § (5) bek. a) 120., 571.
28/C. § (5) bek. b) 45., 47., 518.
28/C. § (5) bek. d) 270., 574., 659., 660.
28/D. § 54., 178., 222., 223., 278., 377.
30/A. § (1) bek. b) 44.
30/A. § (1) bek. i) 503.
32/A. § 96., 485., 806., 807., 808., 809., 810., 813., 815., 1359., 1390., 1404.,
1430., 1543.
32/A. § (1) bek. 407., 459., 485., 551., 738., 794., 795., 814., 815., 1961.
32/A. § (2) bek. 133., 150., 151., 485., 738., 1961.
32/A. § (3) bek. 139., 1406.
32/C. § 1643., 1646.
32/C. § (1) bek. 121., 1634., 1635., 1636., 1638., 1639., 1640., 1642., 1643.,
1645., 1646., 1648., 1649., 1650.
32/C. § (2) bek. 1646.
32/C. § (4) bek. 1635., 1639., 1643.
32/D. § (4) bek. 485.
33. § (1) bek. 485., 486.
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33. § (2) bek. 486.
34. § (2) bek. 960.
35. § 110., 440.
35. § (1) bek. 109.
35. § (1) bek. a) 109., 1233.
35. § (1) bek. b) 109., 419., 421., 422., 579., 580., 1641., 1941.
35. § (1) bek. e) 1634., 1641.
35. § (1) bek. g) 1927., 1928.
35. § (1) bek. j) 44.
35. § (2) bek. 210., 415., 438., 485., 486., 572., 574., 575., 577., 579., 845., 938.,
961., 962., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1116., 1233., 1518.,
1888., 1953., 2035.
36. § 419., 1503., 1940.
37. § (1) bek. 438., 441.
37. § (2) bek. 1503.
37. § (3) bek. 210., 484., 485., 486., 487., 572., 574., 594., 925., 926., 1888.,
1890., 1936., 1952., 1953., 1955., 2004., 2005., 2122.
39. § (1) bek. 439., 1634.
39. § (2) bek. 439., 486.
39/A. § 441.
40. § (3) bek. 960.
40/A. § (1) bek. 326., 331., 1196.
40/A. § (2) bek. 1197., 1770.
40/A. § (3) bek. 1197.
41. § (1) bek. 884., 1716.
41. § (2) bek. 1842.
42. § 596., 1128., 1710., 1711., 1712., 1713., 1717., 1722., 1840., 1841., 1842.,
1843., 1846., 2046., 2157., 2176.
42. § (1) bek. 884.
43. § (1) bek. 1262., 1263., 1426., 1763., 1765., 1767., 1844., 2137.
43. § (2) bek. 287., 288., 289., 1262., 1710., 1712., 1717., 1840.
44. § 1128.
44. § (1) bek. 574., 1712., 1840., 2057., 2157.
44/A. § 919., 1426., 1840., 2137.
44/A. § (1) bek. 287., 423., 424., 1763., 1764., 1765., 1846., 2156., 2176.
44/A. § (1) bek. a) 287., 288., 289., 391., 424., 909., 1673., 1690., 1716., 1841.,
1842., 1843., 1848., 2176.
44/A. § (1) bek. b) 1260., 1716., 1722., 1841., 1846., 1848.
44/A. § (1) bek. c) 1765., 2136.
44/A. § (1) bek. d) 1764., 1765., 1219., 2181., 2203.

Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései

2639

44/A. § (1) bek. e) 2158.
44/A. § (2) bek. 285., 286., 291., 485., 572., 574., 909., 910., 911., 918., 919.,
929., 930., 947., 948., 952., 953., 978., 979., 980., 986., 1000., 1002., 1005.,
1006., 1010., 1011., 1012., 1394., 1673., 1682., 1690., 1698., 1964., 1966.,
1968., 1973., 2009., 2011., 2015., 2016., 2045., 2090., 2092., 2106., 2122.,
2144., 2145., 2159., 2182., 2189., 2190., 2203.
44/B. § (1) bek. 2021.
44/B. § (3) bek. 917., 1000., 1001.
44/C. § 1840., 1841.
45. § (1) bek. 90., 707., 713., 884., 1292.
46. § (1) bek. 713.
47. § (1) bek. 817., 818.
47. § (2) bek. 796., 797., 798., 799., 801., 805., 806., 807., 808., 809., 810., 815.,
816., 817.
50. § 308., 1404., 1420., 1566., 2039.
50. § (1) bek. 707., 1277., 1279., 1292., 1293., 1336., 1357., 1358., 1419., 1421.,
1454., 1879., 1880.
50. § (2) bek. 170., 353., 492., 707., 797., 1293., 1411., 1710.
50. § (3) bek. 799., 1357., 1358., 1419., 1420., 1421., 1865., 1880.
51. § (1) bek. 714., 1277., 1279., 1454., 1879.
51. § (2) bek. 714., 1277.
51. § (3) bek. 1277., 1279.
54. § 226., 227., 229., 588., 1156., 1184., 1185., 1325., 1784., 2124.
54. § (1) bek. 89., 225., 226., 230., 304., 840., 855., 856., 966., 1184., 1207.,
1208., 1211., 1296., 1319., 1320., 1321., 1322., 1326., 1327., 1330., 1339.,
1340., 1341., 1387., 1388., 1517., 1628., 1679., 1682., 1693., 1698., 1782.,
1784., 1785., 1861., 1891., 1949., 2123., 2124., 2163., 2164.
54. § (2) bek. 2124.
55. § 711., 1862.
55. § (1) bek. 86., 708., 1832.
55. § (3) bek. 1728., 1729., 1730.
56. § 84., 1792., 1793.
57. § 457., 588.
57. § (1) bek. 92., 93., 94., 169., 170., 300., 301., 457., 492., 493., 494., 495., 712.,
714., 797., 803., 894., 896., 897., 898., 899., 900., 902., 903., 904., 939., 1195.,
1224., 1225., 1242., 1243., 1279., 1280., 1294., 1295., 1320., 1322., 1336.,
1357., 1358., 1404., 1411., 1412., 1419., 1421., 1542., 1566., 1728., 1729.,
1730., 1769., 1772., 1788., 1850., 1851., 1853., 1854., 2081.
57. § (2) bek. 708., 1079., 1294., 1295.
57. § (3) bek. 714., 1294., 1735.
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57. § (5) bek. 89., 95., 169., 170., 227., 457., 459., 464., 467., 468., 472., 492.,
494., 495., 496., 548., 549., 561., 562., 563., 564., 565., 709., 712., 714., 802.,
803., 818., 894., 900., 939., 1224., 1279., 1280., 1294., 1335., 1339., 1340.,
1341., 1357., 1358., 1359., 1375., 1410., 1411., 1414., 1594., 1599., 1600.,
1710., 1751., 1758., 1759., 1760., 1788., 1955., 1969., 1970.
58. § (1) bek. 711.
59. § (1) bek. 711., 1297., 1319., 1321., 1322., 1324., 1326., 1327., 1330., 1479.,
1782., 1785.
60. § 1862.
60. § (1) bek. 2164.
61. § 130., 1860., 1861., 2074., 2154., 2155., 2177.
61. § (1) bek. 244., 256., 257., 260., 265., 322., 324., 330., 331., 434., 437., 438.,
439., 440., 443., 445., 1628., 1905., 2074., 2156., 2158., 2159., 2176.
63. § 99., 1127., 1140., 1855.
63. § (1) bek. 1130., 1138., 1140.
64. § 939., 1792., 1793.
66. § 1905.
66. § (1) bek. 1208., 1211., 2119.
67. § 903., 1329., 2063., 2150.
67. § (1) bek. 1154., 1155., 1156., 1316., 1317., 1318., 1321., 1329., 1387., 1389.,
2031., 2063., 2149., 2151.
67. § (2) bek. 2151.
68. § (1) bek. 63.
68. § (2) bek. 63.
70. § 163., 1126.
70. § (1) bek. 163., 278., 589., 1128., 1130.
70. § (2) bek. 163., 164., 589., 596., 1130.
70. § (3) bek. 596.
70. § (4) bek. 84., 589., 1128.
70. § (6) bek. 163., 164., 165., 1772.
70/A. § 84., 99., 163., 165., 166., 167., 168., 171., 197., 207., 208., 291., 304.,
343., 550., 588., 756., 765., 766., 767., 777., 808., 840., 846., 847., 966., 1043.,
1044., 1059., 1065., 1133., 1144., 1156., 1163., 1179., 1199., 1253., 1254.,
1305., 1381., 1426., 1441., 1454., 1518., 1523., 1538., 1580., 1581., 1582.,
1657., 1664., 1682., 1698., 1730., 1732., 1750., 1751., 1767., 1784., 1785.,
1807., 1834., 1835., 1836., 1854., 1869., 1874., 1901., 1902., 1905., 1906.,
1929., 1949., 1959., 1960., 1973., 1974., 2000., 2050., 2064., 2068., 2074.,
2080., 2199., 2204.
70/A. § (1) bek. 87., 89., 98., 167., 212., 291., 292., 308., 310., 337., 413., 414.,
415., 427., 428., 429., 476., 478., 479., 595., 671., 672., 691., 735., 736., 752.,
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754., 758., 760., 762., 767., 842., 843., 846., 850., 851., 853., 855., 857., 900.,
966., 967., 969., 970., 978., 981., 986., 1030., 1042., 1051., 1061., 1065., 1066.,
1103., 1105., 1106., 1107., 1108., 1110., 1111., 1120., 1121., 1127., 1129.,
1130., 1141., 1142., 1143., 1144., 1145., 1171., 1176., 1199., 1200., 1201.,
1207., 1208., 1211., 1231., 1232., 1233., 1236., 1267., 1278., 1279., 1280.,
1304., 1305., 1344., 1347., 1348., 1352., 1380., 1381., 1430., 1452., 1453.,
1454., 1460., 1461., 1478., 1483., 1500., 1501., 1516., 1517., 1523., 1542.,
1552., 1591., 1600., 1601., 1663., 1678., 1679., 1682., 1692., 1693., 1694.,
1695., 1698., 1729., 1730., 1750., 1752., 1754., 1782., 1783., 1784., 1785.,
1798., 1799., 1800., 1806., 1807., 1834., 1835., 1853., 1854., 1855., 1889.,
1891., 1892., 1905., 1906., 1999., 2030., 2048., 2050., 2063., 2070., 2074.,
2110., 2112., 2119., 2146., 2192., 2193., 2199., 2200., 2204., 2205.
70/A. § (2) bek. 95., 1030., 1128., 1500., 1501., 1591., 1782., 1784., 1906.
70/A. § (3) bek. 95., 415., 1278., 1279., 1280., 1296., 1305., 1306., 1352., 1452.,
1454., 1906.
70/B. § 207., 304., 765., 766., 777., 966., 1040., 1163., 1518., 1538., 1664., 1929.,
1991., 2074., 2123., 2124., 2125.
70/B. § (1) bek. 758., 765., 876., 966., 1150., 1151., 1232., 1233., 1440., 1496.,
1497., 1498., 1499., 1797., 1798., 1905., 1906., 2074., 2163., 2164.
70/B. § (2) bek. 306., 758., 765., 766., 767., 776., 779., 851., 852., 853., 857., 859.,
1163., 1164., 1174., 1176., 1232., 1233., 1663., 1807., 1808., 1905.
70/B. § (3) bek. 306., 758., 765., 766., 767., 776., 777., 779., 840., 843., 854., 859.,
1174., 1176., 1232., 1598., 1599., 1667., 1905., 1906.
70/B. § (4) bek. 840., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 851., 852., 853., 854., 857.,
859., 875., 876., 877., 878., 879., 1598., 1599.
70/C. § 99., 1140., 1194., 1195.
70/C. § (1) bek. 1138., 1140., 1194., 1734.
70/C. § (2) bek. 1192., 1194., 1195., 1199., 1204.
70/C. § (3) bek. 1194., 1195.
70/D. § 90., 392., 842., 843., 845., 1266., 1267., 1580., 1581., 1582., 1628., 1926.,
1927., 1928., 1929., 1942., 1943., 1945., 2080., 2105., 2106.
70/D. § (1) bek. 843., 857., 1266., 1581., 1852., 1925., 1982.
70/D. § (2) bek. 843., 939., 1266., 1399., 1581., 1852., 2080.
70/E. § 90., 337., 666., 667., 668., 670., 672., 1042., 1043., 1045., 1266., 1267.,
1345., 1628., 1657., 1785., 1999., 2000.
70/E. § (1) bek. 86., 87., 666., 668., 670., 672., 855., 856., 857., 1042., 1044.,
1045., 1267., 1383., 1657., 1782., 1785., 1786., 2051., 2147.
70/E. § (2) bek. 87., 666., 668., 1267., 1410., 2051.
70/F. § 500., 501., 505.
70/F. § (1) bek. 1065.
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70/F. § (2) bek. 1065.
70/G. § 500., 501., 505., 506., 509., 1143., 1144.
70/G. § (2) bek. 99.
70/H. § (1) bek. 326.
70/I. § 84., 96., 680., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 689., 691., 693.,
694., 695., 696., 732., 733., 737., 738., 948., 1086., 1087., 1103., 1104., 1105.,
1106., 1107., 1109., 1115., 1116., 1215., 1216., 1250., 1251., 1305., 1345.,
1352., 1437., 1438., 1442., 1449., 1459., 1460., 1461., 1472., 1588., 1815.,
1817., 1868., 1905., 1906., 1910., 1911., 1915., 1934., 1935., 1954.
70/J. § 1316.
70/K. § 90., 1195., 1658., 1710.
71. § 590., 1126.
71. § (1) bek. 270., 589., 590., 591., 593., 595., 596.
71. § (2) bek. 884.
71. § (3) bek. 594., 596.
77. § (2) bek. 1359., 1966.
74. § 1842.
78. § (2) bek. 1639.
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Törvény
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 366. § (1) bekezdésének „vagy riasztó hírt terjeszt,” szövegrésze [315.]
– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (3) bekezdés
a) pontja 2007. március 31. napjával [870.]
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek – a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXI. törvény 20. §
(2) bekezdésével megállapított – 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjába foglalt „A tanítási idõkeret teljesítésébe a II/8. pont alapján egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartására
elrendelt többlettanításból be kell számítani az egy tanítási héten a két órát
meghaladó többlettanítási órát.” szövegrész [770.]
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. §
(5) bekezdése, 2007. május 31. napjával [302.]
– az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-ának (2) bekezdése [540.]
– az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdése és (3) bekezdésének második mondata, 2007. június
30-i hatállyal [339.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
52. § (3) bekezdésének második mondata, 83. § (2) bekezdése i) pontjának „a
baleseti ellátásra jogosító foglalkozási betegségek, illetve” szövegrésze,
2006. december 31-i hatállyal [333.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
68/A. § (2) bekezdése [473.]
– a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (7) bekezdése [294.]
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– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. § (5) bekezdése,
2007. június 30-i hatállyal [892.]
– a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdése e) pontjának „helyi önkormányzati” szövegrésze
[281.]
– a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000.
évi XCVI. törvény 5. § e) pontja [153.]
– a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdése [181.]
– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 42. § (1) bekezdése második mondata [65.]
– az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 95. §-ának (1)–(3) bekezdése és 96. §-ának (2) bekezdése [520.]
– a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény bevezetõ szövegének „valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,” szövegrésze, 82. §-a, 83. §-a, 84. §-a,
85. §-a, 86. §-ának (1)–(2), illetve (4)–(11) bekezdései, 87. §-ának (2)–(5) bekezdései, 88. §-a, 89. §-a, 90. § (2) és (4) bekezdése, 91. § (20) és (25)–(26) bekezdései, 92. §-a, 93. §-a, 94. §-a, 95. §-a, 96. §-a, 97. §-a, 98. §-a, 99. §-a,
100. §-a, 101. §-a, 102. §-a, 103. §-a, 104. §-a, 105. §-a, 106. §-a, 107. §-a,
108. §-a, 109. §-a, 111. §-a, 112. §-a, 113. §-a, 114. §-a, 115. §-a, 116. §-a,
117. § (3) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése, valamint 122. § (1)–(9) és
(11)–(22) bekezdései [101.]
– a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 120. § (4)–(6) bekezdései, 2006. december 31-i hatállyal [101.]
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyûlés 2006. július 24-i ülésnapján elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 25. § (1) bekezdésének a) pontját megállapító részében [498.]
– a házipénztáradóról szóló 2006. évi LX. törvény [674.]
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– a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXXII. törvény 3. § (1) bekezdésének a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény 56. § (1) c) pontját módosító szövegrésze [740.]

Törvényerejû rendelet
– a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû rendelet 4. § (1) bekezdés
p) pontja [181.]

Kormányrendelet
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 32. §-ának (3) bekezdése, valamint az 1. számú melléklete, 2006. december 31-i hatállyal [333.]
– az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdésének „és a megengedettnél nagyobb” szövegrésze 2007. március
1. napjával [987.]
– a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog
megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésének harmadik mondata, 4. § (3) bekezdésének a) pontja, valamint a 7. § (3) bekezdésének „és rendelkezik e rendelet 4. §-a (3) bekezdése
a) pontja szerinti önkormányzati nyilatkozattal vagy elõszerzõdéssel” mondatrésze [381.]
– a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a
háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési
jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet
4. § (3) bekezdés d) pontja [716.]
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– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
9. §-a, 10. §-a, 12. §-a 12/A. §-a, 12/B. §-a, 13. §-a, 14. §-a 2007. június 30.
napjával [819.]
– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés h) pontja és 23. §-a, 2006. december 31-ével [281.]
– a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése, 2006. október 31-i hatállyal [932.]
– a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának felhasználásáról szóló
140/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése [964.]
– a közigazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges azonnali változtatásokról szóló 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja
[954.]
Miniszteri rendelet
– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet
1. számú melléklete IV. 30. pontjának második mondata [581.]
– az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 5/A. §-a [921.]
Önkormányzati rendelet
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 2006. évi költségvetésérõl
szóló 8/2006. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésének
„A 3/c. számú melléklet választókerületenként részletezi a képviselõi és peremkerületi alapok felbontását.” mondata, valamint 3/c. melléklete [982.]
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– Bodony Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd
hulladékkal összefüggõ, szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló 12/1998. (V. 17.) önkormányzati rendelete 8. §
(3) bekezdése, 2006. december 31. napjával [950.]
– Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzata Képviselõ-testülete a
XIII. kerületi önkormányzat tulajdonában levõ piacok mûködésérõl szóló
34/1995. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének 3. § (2) bekezdése és (4) bekezdésének utolsó mondata, valamint 1. és 2. számú mellékletei [971.]
– Érd Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Érd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2003. (XII. 2.) ÖK számú rendelete 18. § (1) bekezdése elsõ mondatának „nettó” szövegrésze [1008.]
– Fót Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének az állatok védelmére, kíméletére és tartásuk általános szabályaira vonatkozó helyi rendelkezések egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 11/199. (VI. 18.) sz. rendelete 4. §
(2) bekezdése, 6. § (4) bekezdése, 9. § (3) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 11. §
(1) bekezdésének „feltéve, hogy a környezetét nem zavarja” szövegrésze,
13. §-a, valamint 14. § (1) bekezdése [992.]
– Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 16/2005. (XII. 30.) rendelete
2. §-ának a) pontja, 2006. december 31-i hatállyal [927.]
– Nagykapornak község Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/1993. (XI. 1.) rendelete 1. § (1) bekezdése aa) alpontjának „munkanapokon (hétfõ–péntek)” szövegrésze [907.]
– Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének Nagykovácsi Zsíros-hegyen az önkormányzat által megvalósított szennyvízelvezetõ
csatorna-közmû beruházáshoz kapcsolódó közmûvesítési hozzájárulásról szóló
28/2005. (XI. 10.) rendelete 1., 2., 3. és 4. §-ai, hatálybalépésükre visszaható
hatállyal [940.]
– Rezi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete által az építményadóról alkotott 25/2004. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet 4. § e) pontja
(2006. január 1-jéig) [2178.]
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– Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyûlésének az állatok tartásáról szóló
35/2003. (XI. 27.) Ör. sz. rendeletének 20. §-a [913.]
– Túrkeve Város Képviselõ-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló
2/2001. (II. 1.) rendelete 12. § (2) bekezdése b) pontja [1013.]
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata elõvásárlási jogáról szóló 15/1999. (V. 28.) sz. rendelete
[540.]
Egyéb
– az Országos Választási Bizottság 37/2005. (X. 20.) OVB számú határozata
[219.]
– az Országos Választási Bizottság 43/2005. (XII. 1.) OVB számú határozata
[358.]
– az Országos Választási Bizottság 64/2006. (II. 23.) OVB számú határozata
[567.]
– az Országos Választási Bizottság 308/2006. (VII. 4.) OVB számú határozata
[510.]
– az Országos Választási Bizottság 313/2006. (VII. 24.) OVB számú határozata
[515.]
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Törvény
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 5. § (4) bekezdése,
120. §-a, 259/A. §-a, 270. § (1)–(2) bekezdése [1332.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 49. § (1) bekezdése
[1832.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 103. § (5) bekezdése,
130. § (1) bekezdés h) pontja, 157. § a) pontja, illetve – a korábban hatályban
volt – 330. § (1) és (4) bekezdése [786.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 106. §-a [1337.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 111. § (1) bekezdése
[1569.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 206. § (1) bekezdése [az
Alkotmány 2. § (3) bekezdésével, 7. § (1) bekezdésével és 13. § (1) bekezdésével összefüggésben] [1416.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (1) bekezdése és
261. § (1) bekezdése [1354.]
– a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 371. és 377. §-ai [1553.]
– a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 43. § (5)
és (6) bekezdése [1153.]
– az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
72. § (1) bekezdése [786.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény – 2001. november 1-jéig
hatályban volt – 18. § (1) bekezdése [1832.]

Megjegyzés: „Az Alkotmánybíróság által vizsgált jogszabályok ...” címszó alatt azon jogszabályok találhatók, amelyeket az Alkotmánybíróság megvizsgált, de alkotmányellenességüket nem állapította meg.
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– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (6) bekezdésének egyes szövegrészei [1239.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 218. § (1) bekezdése és
365. § (3) bekezdése [1090.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 254. § (1) bekezdése és
578/I. §-a [65.]
– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 373. § (4) és (5) bekezdése [1057.]
– a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 322. §-a [1475.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 31. §-a [1369.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 35. § (1) bekezdése
[1270.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 221. §-a, 222. §-a és
223. §-a [1856.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 281. § (2) bekezdés
b) 3. pontjának „élõ szervezetek életközösségét” és a (3) bekezdés b) pontjának „élõ szervezetek életközössége” szövegrésze [1526.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 288. § (1) bekezdése
[1787.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 292. §-a, 293. §-a,
294. §-a és 296/A. §-a [1573.]
– a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 303/B. § (1) és (2) bekezdései [1604.]
– az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény [1557.]
– a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésének elsõ mondata
[1188.]
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– az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § g) pontja [1863.]
– az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 21. § (3) bekezdése
[1540.]
– az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 23. § (1) bekezdésének „a nyilvánvalóan alaptalan indítványt pedig elutasítja” szövegrésze
[1403.]
– az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 42. § (1) bekezdés „és
minõsül visszavontnak az állami irányítás egyéb jogi eszköze vagy annak
rendelkezése” szövegrésze, valamint a 43. § (2) bekezdés [1270.]
– az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (2) bekezdése
[1354.]
– az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése [1631.]
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (7) bekezdése
[558.]
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 52. §-a [1702.]
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 59. §-a és 108. §-a
[1748.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja [az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével összefüggésben] [1867.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A. § (2) bekezdése [1444.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A. § (2) bekezdésének a „cégbizonyítvánnyal” szövegrésze [az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével összefüggésben] [1774.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény – 2000. január 1-jétõl 2003. január 1-jéig hatályban volt – 23/A. § (8) bekezdése [1468.]
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– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. § (1) és (2) bekezdései
[1213.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja
[1812.]
– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §-a, valamint 52. § 22. pont a) alpontja [1456.]
– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 31. b) pontja [1761.]
– a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 1991. évi
XX. törvény 109. § (1) bekezdés „Budapesten a fõvárosi önkormányzat közgyûlése” szövegrésze és 109. § (2) bekezdés második mondata [1837.]
– az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény egésze, valamint 5. §
(3) bekezdése [1365.]
– egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 12. § (4) bekezdése [1256.]
– a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7) bekezdése [1824.]
– a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 12. § (3) bekezdésének b) pontjában szereplõ „továbbá az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló pénzügyminiszteri rendelet” szövegrész, 12. § (7) bekezdése
és 27. § (9) bekezdése [1882.]
– a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 25. § (6) és (7) bekezdései [181.]
– a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 33. § (3) bekezdése és 35. § (2) bekezdése [az Alkotmány 13. § (1) bekezdésével összefüggésben] [1307.]
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– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 117/A. § (2) bekezdése b), e) és f) pontja, 117/B. § (3) bekezdése, 119. § (6) bekezdése, 127. §
(5) bekezdése, 128. § (2) bekezdése, 129. § (7) bekezdése [819.]
– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 173. § (2) bekezdése
[1245.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. § (1) bekezdés
f) pontja [1795.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (5) bekezdés
b) pontja „áthelyezés esetén” és „1992. július 1-jéig” szövegrésze [1046.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (6) bekezdés
utolsó mondata, a 20/A. § (1) bekezdés utolsó elõtti mondata, a (4) bekezdés
utolsó mondata, valamint az (5) bekezdés b) pontja [1166.]
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (4) bekezdése [1802.]
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. § (1) bekezdés „86/A” szövegrésze [1117.]
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontja, 59. § (4) bekezdése b), c) és f) pontja, 76. § (3) bekezdése
[819.]
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 59. § (5) bekezdése [819.]
– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény
2. § (3) bekezdés utolsó mondata, 3. § (3) bekezdés második mondata, 3. §
(4) bekezdése, 5. § (1) bekezdésében a második mondatnak a „valamint a társaság hozzájáruló nyilatkozatát” szövegrésze, 8. § (4) bekezdésének utolsó
mondata, 14. § (3) és (6) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, 18. § (6) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész [1180.]
– az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 16. § (10) bekezdésének elsõ mondata [1349.]
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– az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2. számú mellékletének 17. pontja [1481.]
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
37/A. § (3) bekezdésének c) pontja (az Alkotmány 70/E. §-ával összefüggésben
[661.]
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
37/A. § (3) bekezdésének c) pontja, 37/B. § (1) bekezdésének ba) pontja, valamint a 37/D. § (2)–(5) bekezdései [1031.]
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
44. § (1) bekezdése [1520.]
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése, 85. §-a
[az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével összefüggésben], valamint 90. § (1)–(4)
bekezdése [1423.]
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (2) bekezdése [65.]
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85. §-ának egésze, valamint (3)
bekezdése [363.]
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (8) bekezdése [1027.]
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése h) pontjának „a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés” szövegrésze, valamint 76. §
(6) bekezdése második mondata [1384.]
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (7) bekezdése „és a pedagógus besorolását meglévõ iskolai végzettsége, illetve képesítése alapján
kell elvégezni” szövegrésze [1159.]
– a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. § (2) bekezdése [1485.]
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– az erdõbirtokossági társulatokról szóló 1994. évi XLIX. törvény 25. § (3) bekezdése [1395.]
– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 24. és 26. §-a [1314.]
– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (1) bekezdése
„szükség esetén” szövegrésze, 52. § d), f) pontja, 54. § (1) bekezdésének d), f)
pontja, valamint (2) bekezdése [1741.]
– a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 3. § h), i) pont 4. alpontja, k) és m)
pontjai, 10. § (1) bekezdése és 21. § (1) bekezdése, 25/A. § (6) bekezdése,
25/D. § (3) bekezdése, 26. § (1) bekezdése és 90. § (1) bekezdés g) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja [181.]
– a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 21. § (3) és (4) bekezdései [1871.]
– a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) bekezdés i) pontja
[1361.]
– a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 54. §-a [1218.]
– a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 54. §-a és 55. §-a
[1413.]
– a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (1) bekezdésének
„A fél, továbbá az, akire az ítélet rendelkezést tartalmaz, a választottbíróság ítéletének részére történt kézbesítésétõl számított hatvan napon belül”
szövegrésze [1756.]
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdés b) pontja [1849.]
– az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1. számú
melléklet 13. pontja „valamint az e testületek üléseirõl készült összefoglaló,
emlékeztetõ vagy jegyzõkönyv” szövegrésze [430.]
– a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72. § (3) bekezdése [1768.]
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– a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 73. § (3) és (4) bekezdése és 78. § (2) bekezdése [1081.]
– a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 23. § (1) bekezdése [1205.]
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 62. pontja
[1536.]
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 3. § (1) bekezdésével módosított 11. § (1)–(2) bekezdése [1903.]
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 38. § (1) bekezdés
b) pontjának „feltéve, hogy a magánszemély által a kedvezmény alapjául
szolgáló lakás célú felhasználásra felvett hitel(ek) összege a 10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg” szövegrésze [1779.]
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 49/A. §-a és
49/C. § (7) bekezdése [1298.]
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (1) bekezdésének mb) pontja és 69. § (12) bekezdése [1913.]
– a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 44. § (1) bekezdése, 47. § (1) bekezdés f) pontja [1098.]
– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény 88. § (2) bekezdése [1569.]
– a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 3. §-a, 4. §-a, 15. §-a, 23. §
(2) és (4) bekezdései, 25. §-a, 26. § (2) bekezdése, 28. §-a, 29. § (3) bekezdése,
31. §-a, 32. §-a, 33. §-a és 72. § (1) bekezdése [447.]
– az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) bekezdése [1395.]
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– a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVII. törvény 52. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint
52/A. §-a [1505.]
– a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
165. § (1) bekezdése, valamint 2005. október 31-ig hatályban volt 192. § (2)
bekezdése [489.]
– a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló
1997. évi LV. törvény 5. § e) pontja [1147.]
– a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló
1997. évi LV. törvény 5. § e) pontja, 6. § (2) bekezdése és 73. § (2) bekezdése
[1493.]
– a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló
1997. évi LV. törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja, 27. § d) pontja, 36. § (1) bekezdése és 57. § (2) bekezdése [1136.]
– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi
LVII. törvény 3. § (2) bekezdése [363.]
– a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény 6. § (5) bekezdése [1824.]
– a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 3. §-a
[1416.]
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 50. §-a
[1416.]
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény
114. §-a és 119. §-a [1545.]
– az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (1) és (3)–(6) bekezdése [540.]
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– az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. §-a és 58. §-a [1505.]
– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 23. § (1)
bekezdés a) pontja [1617.]
– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 47. § (3)
bekezdése [1656.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
23. § d), e) és h) pontja [1093.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
27. § (5) és (7) bekezdése [1234.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
67. § (1) bekezdése [1342.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
77. § (1) bekezdése [1408.]
– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 66. § (1) bekezdése, 66. § (2)
bekezdés b) pontja 89. § (1) bekezdése és 104. §-a [581.]
– a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 39. § (2) bekezdése [786.]
– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (2) bekezdése
[1790.]
– az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 25. § (5) bekezdés „kivéve,
ha törvény másként nem rendelkezik” szövegrésze [224.]
– a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 22. § (3) bekezdés
elsõ mondatának „soron kívül” szövegrésze [1239.]
– a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
[1124.]
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– a társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény 18. §-a és 39. §-ának 1. és 2.
pontja [1392.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a bizonyíték hiányára alapított nyomozást megszüntetõ ügyészi határozat elleni fellebbezés kizártságával összefüggésben) [1286.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 2. § (1) bekezdésében a „törvényes” szó, valamint 3. § (3) bekezdésében a „[h]a e törvény kivételt nem
tesz” szövegrész [1270.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 44. § (1) bekezdése [1733.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 52. § (4) bekezdése [1819.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 196. §-ában az ellenvetés intézménye [697.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény IX. Fejezet IV. Címe [697.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény X. Fejezetében a vádemelési
határidõ szabályozása [697.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 216. § (1) és (3) bekezdése
[697.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 336. § (1) bekezdése [1877.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 507. §-a [1475.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. § (1) bekezdése [1724.]
– a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 603. § (6) bekezdése [1592.]
– a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvényt módosító 1998. évi XXX. törvény egésze [1098.]
– az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi
LX. törvény 20. § (1) bekezdése [1444.]
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– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló
1998. évi LXXIX. törvény egésze [870.]
– a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2001. június 30.
napjáig hatályos 7. § (1) bekezdése [1264.]
– a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 1. § b) pontja, valamint 8–13. §-ai [1702.]
– a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezésérõl szóló 1999. évi
LXIV. törvény 5. §-a [1249.]
– a területfejlesztési eljárásról szóló 1999. évi LXV. törvény 15. §-a [1748.]
– a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 48. § (1) bekezdése [1733.]
– a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 14. § (4) bekezdése [1485.]
– az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény egésze, valamint 1. §
(2) bekezdése, 2. § (3) bekezdése, (6) bekezdésében a második mondatból „a
korábbi jogosult halálától számított 6 hónapon belül” szövegrész, (7) bekezdése, 3. § (3) bekezdése, (6) bekezdése, valamint (7) bekezdés a) pontja [396.]
– az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (7) bekezdése
[1737.]
– a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000.
évi XCVI. törvény 10. § (3) bekezdése, valamint a 11. § (2) bekezdése [153.]
– az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról szóló 2000. évi CXIII. törvény 270. § (5) bekezdése
[1349.]
– a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény 14. § (5) bekezdés utolsó fordulata [1485.]
– a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 8. § (1) és (4) bekezdései
[181.]
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– a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvényt módosító 2001. évi CXVII. törvény
18. § (4) bekezdése [181.]
– a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény egésze, valamint 376. §-a [1218.]
– az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények
módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 310. § (1) bekezdése [1894.]
– a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény 33. § (1) bekezdése
[1502.]
– a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény
11. § (5) bekezdése [1485.]
– az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 2. § (2) és (3) bekezdése [1463.]
– a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 33. §
(8) bekezdése [1660.]
– az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (1) és (2) bekezdése,
39. §-a, 40. § (1) és (4) bekezdése [1227.]
– az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 122. § (6) bekezdése
[1432.]
– az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 143. § (1) bekezdése
[1252.]
– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény 38. § (11) bekezdése, 99. § (3) bekezdésének
c) pontja, 101. §-a, 103. § (2) bekezdésének 1. pontja, valamint 104. § (2) bekezdésének a) pontja [1068.]
– a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés elsõ mondata, (3) és (4)
bekezdése [1584.]
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– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 1. § (1) bekezdése, 3. §
(2)–(3) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 10. § (2) bekezdése,
13. § (1) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 18. § (1)–(2) bekezdése, 20. § (1) bekezdés d) pontja, 23. § (2) bekezdése, 25. § (1) bekezdése, 30. § (1)–(2) bekezdése, 31. §-a, 32. § (1) és (3) bekezdése, 33. § (1) bekezdése, 35. § (2) bekezdése, 42. § (1) bekezdés elsõ mondata, 50. §-ának második mondata, 51. § (1)
bekezdés d) pontja, 56. § 3. pontja, 63. § (2) bekezdése, 63. § (3) bekezdése [65.]
– a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (2) bekezdés c) pontja és 48. § (2) bekezdése [1577.]
– a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
szóló 2005. évi LXXXIV. törvény 26. § (5) bekezdése [1882.]
– a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló
2005. évi CXXXV. törvény 30. §-a [1376.]
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdés b) pontjának a „Fõiskolai tanári, egyetemi tanári, kutatóprofesszori, tudományos
tanácsadói munkakörökben az oktató, illetve a kutató közalkalmazotti jogviszonyban hatvanötödik életéve után is foglalkoztatható, legfeljebb a hetvenedik életévének a betöltéséig.” szövegrésze [1795.]
– a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja [1062.]
– a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 51. §-a [1282.]
– a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (1) bekezdése és 43. § (1)
bekezdése [480.]
– az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi
LIX. törvény 4. §-a, 7. §-ának 8–9. pontja, 8. §-ának (1)–(2) bekezdései [725.]
– az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 223. § (1)–(2) bekezdése, (16) bekezdés b), c) és d) pontja [725.]
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– az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 228. § (2) bekezdése [1909.]
– a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXXII. törvény 1. § (2)–(5) bekezdései, 2. § (2) és (3) bekezdése, 5. §-a, 7. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 7. § (5) bekezdésének „2007. január 1-jén hatályát veszti a Ktv. 17. § (4) bekezdése, 20/A. § (1) bekezdésében » – feltéve, hogy a 17. § (4) bekezdése szerinti munkakör-felajánlás nem
vezet eredményre – « szövegrész, 20/A. § (5) bekezdés b) pontja, 31. § (6) és
(8) bekezdésében a »végzettségének, képzettségének megfelelõ másik vezetõi vagy ennek hiányában« szövegrészek, [...] a Hszt. 56. § (3) bekezdése”
szövegrésze [740.]

Kormányrendelet
– a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995.
(XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének „Ha a pótlékban részesült
személy meghal,” szövegrésze [2065.]
– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet Második Részének IV. Fejezete [2148.]
– az építési mûszaki ellenõri tevékenységrõl szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm.
rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja [az Alkotmány 66. § (1) bekezdésével és
70/A. § (1) bekezdésével összefüggésben] [2113.]
– az építési mûszaki ellenõri tevékenységrõl szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm.
rendelet 9. § (2) bekezdése [2071.]
– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése, 7. §-a, valamint az 1. számú melléklet 14. pontja [1957.]
– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 39. §-a és 59/A. §-a [1993.]
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– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12. § (8), (9), (11) és
(12) bekezdései [1234.]
– a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 49. § (1) és (2)
bekezdése [473.]
– a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 3.,
4. és 5. pontja [1093.]
– a tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a
központi költségvetésbe történõ befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint
felhasználásának és ellenõrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm.
rendelet 3. § (1) és (4)–(6) bekezdése, 5. § (2) bekezdése, valamint a rendelet
egésze [1098.]
– a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog
megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet egésze, valamint 13. § (3) bekezdése, 14. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (2) bekezdése [396.]
– a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog
megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdése [381.]
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
11. §-a [819.]
– az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet egésze, valamint melléklete „1.8. Sellye Okmányiroda” szövegrésze [2131.]
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– az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának „elõször” szövegrésze [2108.]
– az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése [2047.]
– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 5. §
(5) bekezdése [2061.]
– a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete E) pontja [1937.]
– a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet [1937.]
– a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2001.
(XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a [1947.]
– a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési
eszközökrõl szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése
[1227.]
– a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl,
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet
4. § (2) bekezdés a) pontja és 5. § (2) bekezdés b) pontja [181.]
– a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának
részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 4. § második
mondata és 6. § (1) bekezdése [181.]
– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a [2032.]
– az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet [2131.]
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– a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi
mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdésének 8. pontja, 2. § (1) bekezdése, (2) bekezdés c)
pontja, (5) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 15. § (4) bekezdése, valamint 1. melléklet 7. pontja [1505.]
– a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 139/2006.
(VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja [2195.]
– a közigazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges azonnali változtatásokról szóló 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet egésze [954.]
Miniszteri rendelet
– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet
1. számú melléklete IV. 30. pontjának elsõ mondata [581.]
– az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének egyes szervezési kérdéseirõl szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja és
13. § (3) bekezdése [819.]
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet egésze, illetve 1. §-ának (4) bekezdése [396.]
– a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggõ tevékenységekrõl szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése
[2120.]
– az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000.
(II. 26.) FVM rendelet 298. § (2) bekezdésének második mondata [1921.]
– a közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.)
GKM rendelet 2. § (2) bekezdése és I. számú melléklete II/11. pontja [2160.]
– a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról szóló
43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet Mellékletének az I. kategória 7. pontja, a II.
kategória 11. pontja és a III. kategória 11. pontja [2140.]
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– a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 7. § (1)
bekezdése [1651.]
– a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 17. § (7)
bekezdésének második és harmadik mondata [2001.]
– a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 21. § (1)
bekezdése elsõ mondata „vagy ügyviteli” szövegrésze [az Alkotmány 9. § (1)
bekezdésével és 13. § (1) bekezdésével összefüggésben] [2036.]
– a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartása ügyviteli szabályainak módosításáról szóló 24/2001. (XII. 26.) IM rendelet [1557.]
– az útügyi hatósági díjakról szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet [1951.]
– a gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérõl szóló
15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 17. § (3) bekezdése [1921.]
– a vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.)
PM rendelet 38/B. § (2) és (3) bekezdései [1081.]
– az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 1. §
(9) bekezdése, valamint 77. § (4) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban szereplõ
„játékhelyenként” szövegrész [1882.]
Önkormányzati rendelet
– Budapest Fõváros Közgyûlésének a Fõvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fõv. Kgy. rendelet 5. számú
melléklete Oktatási Bizottság cím 1. pontja második francia bekezdése
[2052.]
– Budapest Fõváros Közgyûlésének a köztisztaságról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
Fõv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjai [2120.]
– Budapest Fõváros Közgyûlésének a 196/1992. (III. 12.) Fõv. Kgy. h., az
587/1994. (V. 26.) Fõv. Kgy. h. és a 602–606/1994. (VI. 9.) Fõv. Kgy. határozatok hatályon kívül helyezésérõl szóló 980/1996. (VI. 27.) Fõv. Kgy. határozata
[1944.]
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– Budapest-Zugló Képviselõ-testülete által a Dorozsmai u.–Öv u.–Erzsébet királyné útja–Miskolci u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 22/2001. (VIII. 17.) számú rendelet [2076.]
– Budapest-Zugló Képviselõ-testülete által a Dorozsmai u.–Öv u.–Erzsébet királyné útja–Miskolci u. által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 22/2001. (VIII. 17.) számú rendeletet módosító 29/2001.
(X. 20.) számú rendelet [2076.]
– Budapest Fõváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselõ-testületének a parlagfû elterjedésének visszaszorításáról
szóló 6/1996. (IV. 2.) ök. rendelete 3. §-a [2120.]
– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 28. § (1) bekezdése 3.
része, a 4. rész a) és b) pontja, az 5. rész második mondata és a (4) bekezdés
második mondata [2012.]
– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelete 9/A. §-a „ – önkényes
lakásfoglalónak,” – valamint a „jogcím nélküli lakáshasználónak minõsül,”
szövegrésze [1686.]
– Felsõzsolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 12/2000. (VI. 23.) számú önkormányzati rendeletének a 14/2000. (X. 6.) számú rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdésének „– az igényelt támogatás legalább 5%-ával, mint havi végrehajtás alá vonható jövedelemmel rendelkezik” szövegrésze [281.]
– Fót Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének az állatok védelmére, kíméletére és tartásuk általános szabályaira vonatkozó helyi rendelkezések egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 11/1999. (VI. 18.) sz. rendelete 4. §
(3) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, valamint 4. számú mellékeltének „az engedély visszavonásig érvényes” szövegrésze [992.]
– Gödöllõ Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
30/2001. (X. 20.) számú rendeletének 15. § (5) bekezdése [2143.]

Az Alkotmánybíróság által vizsgált
jogszabályok, illetve jogszabályi rendelkezések

2673

– Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete által Herceghalom község helyi építési szabályzatáról alkotott 16/2004. (XII. 27.) számú
önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási terv az ingatlan-nyilvántartásban Herceghalom belterület 60/2. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan „Zöldterület, közpark” Z–1 övezetbe sorolását meghatározó
elõírása [2166.]
– Isaszeg Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének az állattartásra
szolgáló melléképületek elhelyezésénél betartandó védõtávolságokról és az állattartással kapcsolatos egyéb feltételekrõl szóló 3/2003. (III. 26.) számú rendeletének 1. § (2) bekezdés c) pontja [2104.]
– Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Közgyûlés és Szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati
rendelete 22/A. § (2) bekezdése [2152.]
– Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletérõl szóló
68/1995. (XII. 5.) sz. rendelete 5. § (3) bekezdés [Nem nyújthat be pályázatot:]
„aki öt éven belül önkényes lakásfoglaló volt,” ... „valamint a korábbi rendelkezések alapján rosszhiszemû jogcím nélküli lakáshasználó volt”
szövegrészei [1669.]
– Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.
(V. 31.) számú rendeletének 19. § (1) bekezdés b) pontja [2023.]
– Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az építészeti örökség helyi
védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendeletének 8. § (3) bekezdése, 8. §
(5) bekezdésének j) pontja „az utcai kerítésen új kapu létesítése tilos” szövegrésze, valamint 8. § (5) bekezdésének k) és l) pontjai [1976.]
– Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2004. (VIII. 1.) rendelete 2. § 15. pontja, 22. § (4) bekezdésének
„egy db 110 vagy 120 literes” szövegrésze, továbbá 22. § (5) bekezdésének
„szociális helyzete alapján”, valamint „kérelemre” és „szociálisan rászorultnak azt a kérelmezõt kell tekinteni, akinek a háztartásában csak nyugdíjasok élnek és egy fõre esõ nyugdíjuk a mindenkori nyugdíjminimum
150%-át, egyedül álló esetén 200%-át nem éri el” szövegrészei [2184.]
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– Pápa Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a környezet védelmérõl
szóló 41/2005. (XII. 16.) rendelete 7. § (3) bekezdésének a) pontja [1989.]
– Putnok Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd és
folyékony hulladék összegyûjtésérõl, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérõl szóló 30/1995. (VII. 01.) számú rendelete 2. § (5) bekezdése a) és b)
pontjai [1962.]
– a Rózsaszentmártoni Önkormányzat állattartásról szóló 21/2004. (IV. 26.)
rendeletének 3. § (5) bekezdése [1971.]
– Salgótarján Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az építményadóról szóló 37/1993. (XII. 20.) Ör. sz. rendeletének 10. §-a [2126.]
– Tinnye Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a mezei õrszolgálat
létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 6/1998. (IX. 10.) sz. KT. rendelete [2042.]
– Tiszanána Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló
15/2004. (IV. 28.) számú rendelete 3. számú melléklete [2007.]
– Újfehértó Város Képviselõ-testületének a települési szilárd és folyékony hulladék gyûjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának
megállapításáról szóló 26/2004. (XII. 10.) VKT számú rendelete 2. § (2)
bekezdése alkotmányellenességének [2086.]
– Várvölgy Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az építményadóról
szóló 10/1999. (XII. 15.) számú rendeletének 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja
[2201.]
– Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 21/2001. (XII. 27.) számú
rendelet 2. számú melléklete [1967.]
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Egyéb
– a Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994.
(IX. 30.) OGY határozat 23. § b) pontjának és 47. § (4) bekezdésének „és a felszólalási idõkeretekre” szövegrésze, a 47. § (6) bekezdése, valamint a 75. § (3)
bekezdése [234.]
– a bírósági eljárást megindító keresetlevél vagy kérelem késedelmes benyújtásáról szóló 4/2003. PJE határozat [786.]
– az Országos Választási Bizottság 6/2005. (I. 13.) OVB számú határozata [39.]
– az Országos Választási Bizottság 34/2005. (X. 20.) OVB számú határozata
[175.]
– az Országos Választási Bizottság 38/2005. (X. 20.) OVB számú határozata
[49.]
– az Országos Választási Bizottság 39/2005. (XII. 1.) OVB számú határozata
[354.]
– az Országos Választási Bizottság 40/2005. (XII. 1.) OVB számú határozata
[272.]
– az Országos Választási Bizottság 41/2005. (XII. 1.) OVB számú határozata
[268.]
– az Országos Választási Bizottság 45/2005. (XII. 15.) OVB számú határozata
[275.]
– az Országos Választási Bizottság 25/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[553.]
– az Országos Választási Bizottság 26/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[604.]
– az Országos Választási Bizottság 27/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[609.]
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– az Országos Választási Bizottság 28/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[615.]
– az Országos Választási Bizottság 29/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[620.]
– az Országos Választási Bizottság 30/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[626.]
– az Országos Választási Bizottság 31/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[632.]
– az Országos Választási Bizottság 32/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[637.]
– az Országos Választási Bizottság 33/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[642.]
– az Országos Választási Bizottság 34/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[647.]
– az Országos Választási Bizottság 35/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[652.]
– az Országos Választási Bizottság 42/2006. (II. 2.) OVB számú határozata
[657.]
– az Országos Választási Bizottság 84/2006. (III. 9.) OVB számú határozata
[372.]
– az Országos Választási Bizottság 492/2006. (IX. 7.) OVB számú határozata
[881.]
– az Országos Választási Bizottság 493/2006. (IX. 7.) OVB számú határozata
[886.]
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