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Alkotmánybírósági határozatok 
 

 
173/2010. (IX. 30.) AB határozat 
A szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet szabályozása szerint, ha a közszolgáltató nem igényli a díjhátralék 
adók módjára történő behajtást, úgy a díjhátralék beszedése iránt jogosult maga vagy 
megbízottja útján eljárni. 
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Hgt.) nem ad a képviselő-testületeknek általános felhatalmazást 
rendeletalkotásra, hanem 23. §-ában konkrétan meghatározza azokat a szabályozási tárgyakat, 
melyekben a képviselő-testület - a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására - 
rendeletet alkothat. Ennek megfelelően a képviselő-testületnek nincsen lehetősége a Hgt. 26. 
§ (1) bekezdésben rögzített adók módjára történő behajtáshoz képest más igényérvényesítési 
módok szabályozására. A képviselő-testület túllépte a törvényben meghatározott 
rendeletalkotási hatáskörét, mert a Hgt. 26. § (1) bekezdésével ellentétes, így az Alkotmány 
44/A. § (2) bekezdését is sértő szabályozást alkotott. Ezért az alkotmányellenes rendelkezést 
az Alkotmánybíróság megsemmisítette. 
 
180/2010. (X. 20.) AB határozat 
Az Alkotmánybíróság egy a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletet 
vizsgált felül. Ezzel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 
18.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) 2010. június 30. napjával megsemmisítette a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 15. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazást. Az Alkotmánybíróság e határozatában — hangsúlyozva, hogy a felhatalmazó 
rendelkezés az Alkotmány 58. § (1) bekezdésében foglalt helyváltoztatás szabadságát, illetve 
a 9. § (1) bekezdésére visszavezethető szerződési szabadságot is korlátozza — megállapította, 
hogy a Kkt. 15. § (3) bekezdése az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközik. Részben azért, 
mert a törvényi rendelkezés nem határozza meg a díjmegállapítás kereteit, szempontjait, és 
korlátait, ami az önkormányzati képviselő-testületek jogalkotási jogkörét önkényessé teszi. 
Részben pedig azért, mert a felhatalmazó rendelkezés nincs tekintettel sem az 
önkormányzatok díjmegállapításban fennálló és a szolgáltató kilététől független, tagadhatatlan 
gazdasági érdekeltségére, sem pedig az önkormányzatok árhatósági funkciójára, amely a 
közszolgáltatást igénybe vevők, a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgálná.  
Az Alkotmánybíróságnak az Abh.-ban foglalt megállapításai a jelen ügyben is megfelelően 
irányadók. Miután a felhatalmazó rendelkezést az Alkotmánybíróság az Abh.-ban 
megsemmisítette, annak alkotmányellenessége az Ör. alkotmányosságára is kihatott, mivel a 
képviselő-testületnek nem volt alkotmányos felhatalmazása a jogalkotásra. Erre figyelemmel 
az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Ör.-t. 
 
35/B/2008. AB határozat 
Az indítványozó azért kérte megsemmisíteni a szilárd hulladék kezeléséről szóló 
önkormányzati rendeletet, mert általánosan kötelezővé teszi a közszolgáltatás igénybevételét 
és a szolgáltatási díj megfizetését, tekintet nélkül arra, hogy az üdülőterületen adott esetben 
egyáltalán nem keletkezik hulladék. 
 Az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a közszolgáltatás kötelező igénybevételét a Hgt. 
írja elő, így az Ör. ezzel azonos rendelkezése nem törvénysértő. Nem eredményezi az 
Alkotmány 70/A. §-ába ütköző alkotmányellenes hátrányos megkülönböztetést, ha az 



önkormányzati rendelet differenciált rendelkezéseket tartalmaz az ingatlantulajdonosok 
helyzetének értékelésére és az üdülőtulajdonosok számára kizárólag március 1-jétől november 
30-áig teszi kötelezővé a díjfizetést, tekintettel arra, hogy a szolgáltatást is ebben az 
időtartamban biztosítja  
 
 
Legfelsőbb Bírósági határozatok 
 
 
2/2010. Polgári jogegységi határozat  
Az önkéntes tűzoltóság mint köztestület nem minősíthető közhasznú szervezetté, mert a 
létrehozásáról szóló 1996. évi XXXI. törvény azt nem teszi lehetővé. 
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