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Tárgy: Alaptörvény-ellenes törvényi  
felhatalmazás és önkormányzati rendeletek 

 
 
Tisztelt Kormányhivatal! 
 
A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (1136 Budapest, Tátra u. 15/b., képv.: 
Dénes Balázs elnök) nevében kérem a T. Kormányhivatalt, szólítsa föl az illetékességi 
területén lévő önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy az Alaptörvénybe ütköző, tiltott, 
közösségellenes magatartásokról szóló rendeleteiket helyezzék hatályon kívül! 
 
Az Alkotmánybíróságnak a Magyar Közlöny 151. számában, 2012. november 14-én 
kihirdetett II/1477/2012. számú határozata szerint: 
 
„2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdésének e) 
pontja  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.” 
 
Az Alkotmánybíróság jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos  vizsgálatára irányuló 
indítvány alapján megállapította, hogy az alábbi felhatalmazó rendelkezések Magyarország 
Alaptörvényével ellentétesek: 
 
2011. évi CLXXXIX. törvény 

51. §  
(4) A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat 

tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e 
magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását 
rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 

 
143. §  
(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 

határozza meg: 
e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével 

szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait; 
 
A szabálysértésekre vonatkozó rendeletalkotási jogkör megszűnésével egyidejűleg, 2012. 
április 15-én, biztosított újabb rendeletalkotási jogkör alapján számos önkormányzat alkotta 
meg az ún. tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét.  
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E rendeleteknek egy része az Alaptörvényt a felhatalmazó rendelkezéstől függetlenül is sérti, 
szervezetünk ezért számos esetben fordult az illetékes kormányhivatalokhoz törvényességi 
felhívást kérve.  
 
A megalkotott rendeletek által biztosított hatósági jogkör gyakorlása is nagy lendületet vett, 
szervezetünk Romaprogramjának munkatársai sok üggyel, és számos esetben kíméletlen 
szigorúságú bírságolási gyakorlattal szembesülnek.  
 
Az Alkotmánybíróság fent idézett döntése következtében e rendeleteket a helyi 
önkormányzatoknak 2012. november 15-i hatállyal hatályon kívül kell helyezniük. Ahol ezt a 
képviselő-testület elmulasztja, súlyosan alkotmányellenes állapot áll fenn.  
 
Az alkotmányosságot súlyosan sértő állapot az Ab döntését feltétlenül tiszteletben tartó 
kormányzati akaraton keresztül, a kormányhivatalok önkormányzatoknak címzett 
deregulációs felhívásával rövid időn belül megszűntethető.   
 
Kérem a T. Kormányhivatalt, hogy a megkeresésem tárgyában foganatosított 
intézkedésekről tájékoztatni szíveskedjen! 
 
 
Kelt, Budapest, 2012. november 21. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
  Dr. Dénes Balázs 
      Elnök sk. 

 
 


