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„Nem a legerősebb faj lesz a túlélő, 

nem is a legintelligensebb, hanem az, 

amelyik a leggyorsabban képes változni.” 

Charles Darwin 

I. Bevezetés 

 

A tanulmány célja, hogy bemutassa az önkormányzati rendeletekben szankcionálhatóvá tett egyes 

magatartások fejlődéstörténetét a jogszabály-előkészítő szubjektív szempontjából az utóbbi évek 

viszonylatában, végigkövetve hogyan váltak egyes szabálysértések tiltott, közösségellenes 

magatartásokká, majd az Alkotmánybíróság döntése következtében hogyan vált szükségessé az 

egyes tényállások „átmentése” a jogszerűtlennek minősített szabályozásból a közösségi együttélés 

alapvető szabályainak új rendszerébe, amely végül – elsősorban az Alaptörvény módosításának 

köszönhetően - kiállta az alkotmányosság próbáját. 

 

A tanulmány némi betekintést kíván nyújtani abba is, miért érdekeltek a települési önkormányzatok 

a tárgykör szabályozásában, és miért nem képes a központi jogalkotás ezen terület vonatkozásában 

a helyi közösség számára maradéktalanul megfelelő jogszabályok megalkotására.  

 

 

II. Az önkormányzati rendeletekben szankcionálhatóvá tett egyes magatartások 

fejlődéstörténete 2012-től napjainkig 

 

1. Szabálysértésekből tiltott, közösségellenes magatartások 

 

1.1.  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény hatálybalépése és annak következményei 

 



Az Országgyűlés egy hatékony, gyors eljárási lehetőségeket biztosító, költséghatékony 

szabálysértési eljárás felépítése érdekében1 2011. december 23. napján elfogadta a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvényt (a továbbiakban: Szabs. tv.), amely – tekintettel arra, hogy a 

törvény által bevezetésre kerülő jelentős változások előkészítésére megfelelő időt kellett 

biztosítani - 2012. április 15-én lépett hatályba.  

 

Az új törvény hatálybalépése két területen kiemelten érzékenyen érintette a települési 

önkormányzatokat: 

 

 A korábbi szabályozásban, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) 

bekezdésében rögzített, a jogforrási hierarchia szempontjából háromszintű rendszer 

(törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet) megszűnt.  

A Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésében rögzítésre került a szabálysértés fogalma, amely szerint 

„szabálysértés az az e törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely 

veszélyes a társadalomra”. Ily módon a törvényalkotó elvette a kormány és a helyi 

önkormányzatok azon jogát, hogy szabálysértéssé nyilváníthassanak egyes, saját 

megítélésük szerint joghátrány kilátásba helyezését igénylő magatartásokat, és az 

Országgyűlésnek tartotta fenn az egyes szabálysértések definiálásának monopóliumát. 

A szabálysértés új rendszere a központi jogalkotás szemszögéből nem okozott annyira 

jelentős harmonizációs problémát, mivel a törvény előkészítése során megvolt a lehetőség 

arra, hogy a korábban kormányrendeletben szabályozott tényállások felülvizsgálatra 

kerüljenek, mérlegelve azt, hogy a védeni kívánt értékek továbbra is indokolják-e a 

szabálysértésként való definiálást, és amennyiben igen, az „átmentendő” szabályok 

beépítésre kerülhettek az immár törvényi szintű szabályozásba. 

Az új rendszer azonban nem számolt – reálisan nézve nem is számolhatott – az 

önkormányzati rendszer által alkotott heterogén, körülbelül több tízezres nagyságrendet 

képviselő tényálláshalmazzal. Ez a halmaz csak pusztán számszerűségi szempontból 

vizsgálva képviselte ezt a nagyságrendet, azonban a védendő értékeket és a tényállások 

lényegi tartalmát tekintve jóval szűkebb körű volt. Ennek oka álláspontom szerint részben 

                                                 
1A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló T/4863. számú 
törvényjavaslat (a továbbiakban: Szabs. törvényjavaslat) általános indokolása 71. old. 



az, hogy a helyi jogalkotás a vonatkozó jogalkotási normákra, alapszabályokra tekintettel 

csak a központi szabályozás által kihagyott hézagokat tölthette be, egy meglehetősen 

leszűkített tárgyköri mozgástérben. Másrészt azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy – 

kimondva, kimondatlan – a helyi jogalkotás során a jogszabály-előkészítés folyamatában 

gyakran előfordul, hogy a szakemberek kutatómunkát végeznek a hasonló tárgyban alkotott 

helyi rendeletek körében, és a már meglévő szabályozásokból kiindulva, azokat részben 

átvéve, részben a helyi viszonyokhoz igazítva, illetve akár továbbfejlesztve készítik elő az 

adott település rendelettervezetét. Ennek az eljárásnak szükségképpeni következménye, 

hogy a különböző települések szabályozásai a véletlenszerű egybeeséssel indokolható 

egyezésektől jóval nagyobb mértékű párhuzamosságokat mutatnak. 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az önkormányzatoknál a szabálysértési 

tárgykörben a jogalkotási felhatalmazás megvonása olyan szabályozási űrt okozott, 

amelynek kitöltésére joggal merült fel az igény a helyi jogalkotó részéről. 

 

 A Szabs. tv. nemcsak a jogforrások körét változtatta meg, de lényeges változásokat 

vezetett be az eljáró hatóságok körében is.  

A Szabs. tv. törvényjavaslatának indokolása a változatás szükségességének 

alátámasztásaként kiemelte a szabálysértési hatóságként eljáró szervek egyedülállóan 

magas számát (az általános hatáskörű jegyzőn kívül 11 közigazgatási szerv, valamint  a 

helyi bíróság, továbbá a helyszíni bírság kiszabására feljogosított szervek széles köre), 

valamint az indokolatlan eljárási párhuzamosságokat.2 

A Szabs. tv. az általános szabálysértési hatóság szerepkörét elvonta a jegyzőtől, és a 

hatáskört a fővárosi, megyei kormányhivatalra telepítette, továbbá speciális jelleggel a 

rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a bíróság kapott a szabálysértési eljárások 

lefolytatására hatáskört. A törvényjavaslat előkészítésekor a hatáskört tervezetten a járási 

hivataloknak szánták3, azonban a Szabs. tv. hatálybalépésekor a szervezetrendszer 

kialakítása még csak kezdeti stádiumában volt (a járási hivatalok 2013. január 1-től 

kezdték meg működésüket). Mivel a szabálysértési hatósági feladatok ellátását 

mindenképpen meg kívánták szervezni államigazgatási körben, az átmeneti időszakra 

                                                 
2A Szabs. törvényjavaslatáltalános indokolása 79. old. 
3
A Szabs. törvényjavaslatáltalános indokolása 72. old. 



kézenfekvően a már létező szervezetrendszer, a fővárosi, megyei kormányhivatal 

mutatkozott alkalmas alternatívának. 

Mindez azzal járt, hogy a gyakorlatilag államigazgatási feladatot (is) ellátó, azonban az 

önkormányzatok szempontjából ettől függetlenül mindig is szinte teljes mértékben saját 

hivatalnoknak tekintett jegyző szerepköre csorbult. Újabb hatáskör „ment el”, egy 

ügycsoporttal ismét több lett, amelyre a helyi igazgatásnak „nem volt többé rálátása”. 

Szerencsésen (illetve tervezetten szerencsésen) az átalakítás oly módon történt, hogy a 

korábban a polgármesteri hivatalokban szabálysértési ügyekkel foglalkozó munkatársakat a 

kormányhivatal átvette, így szakmai szempontból a folyamatosság, az ügyek továbbvitele 

biztosított volt, az átmenet viszonylag zökkenőmentesen zajlott. 

A hatáskör áttelepítésének fényében még feltűnőbb a szabálysértési jogforrási hierarchia 

megváltoztatásának indokoltsága: amennyiben az önkormányzati rendeletekben 

szabályozott szabálysértési tényállások hatályban maradhattak volna, a kormányhivatalok 

szabálysértési ügyintézői abban a cseppet sem irigylésre méltó, sőt inkább szinte 

kezelhetetlen helyzetben találhatták volna magukat, hogy a rendeletalkotási 

felhatalmazással élő valamennyi település önkormányzati rendeletét ismerniük és 

alkalmazniuk kellett volna. Békés megyében például – amely megye még csak nem is 

tekinthető aprófalvas területnek – több mint 70 település van. El lehet képzelni, mit 

jelentett volna az, ha nem is valamennyi, de az önkormányzatok többsége élt volna a 

jogalkotás lehetőségével. 

 

A Szabs. tv. az 1. § (1) bekezdésében meghatározott fogalomnak megfelelően gondoskodott az adott 

tárgykörben éppen hatályban lévő jogszabályok megfelelő rendezéséről, egyrészt hatályon kívül 

helyezte a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt és az egyes szabálysértésekről szóló 

218/1999. Korm. rendeletet, másrészt a 254. § (2) bekezdésében előírta az önkormányzatoknak azt 

a kötelezettséget, hogy 2012. május 31. napjáig helyezzék hatályon kívül az önkormányzati 

rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. (Az önkormányzati jogszabály-

előkészítő szemszögéből nézve meg kell jegyezem, hogy ezzel a határidővel a jogalkotó egy 

meglehetősen méltányos felkészülési időt biztosított az önkormányzatok számára, különösen, ha 

figyelembe vesszük, hogy más esetekben helyben gyakran szinte csak napok vannak – esetleg év 



végén az ünnepnapok miatti kieséssel súlyosbítva - egyes központi jogszabályok hatálybalépéséből 

eredő, azonnali intézkedést igénylő, nélkülözhetetlen feladatok elvégzésére.) 

 

A helyi önkormányzati jogalkotó, jogszabály-előkészítő tehát nem dőlhetett hátra kényelmesen 

székében, mintegy külső szemlélőként elégedetten figyelve az új törvény érvényesülését, hanem elő 

kellett készítenie egyrészt a törvényi kötelezettség teljesítését, a szabálysértési rendelkezések 

hatályon kívül helyezését, másrészt – az első pánikrohamok után, melyek akkor jelentkeztek, mikor 

a jogalkalmazó kollégák szembesültek azzal, hogy az új szabálysértési törvény a régi központi 

szabályozásból sem vett át maradéktalanul mindent, nemhogy még az önkormányzati rendeletekben 

megalkotott szabálysértési tényállásokkal érdemben foglalkozzon – erőteljes szellemi 

igénybevételre késztette illetékes kollégáit annak megtalálására, milyen módon lehetne a hiányolt 

rendelkezéseket a jövőben jogszerűen pótolni. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a szabálysértési 

eljárás valóban átkerült – az ügyintézőkkel együtt – a kormányhivatalokhoz, azonban az eljárás 

továbbra is több szálon kötődik az önkormányzatokhoz, hiszen az önkormányzatok pl. közterület-

felügyelet megszervezésével, működtetésével jelenleg is tevékenyen hozzájárulnak a Szabs. tv. 

hatályosulásához.) 

 

1.1.2. Második generáció - a tiltott, közösségellenes magatartások sikeres, ám meglehetősen rövid 

időszaka 

 

Az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.). A törvény szövegének Magyar Közlönyben 

történt megjelenését követően a lelkiismeretes helyi jogszabály-előkészítő lázasan hasonlítgatta 

össze az új szabályozást az akkor hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvénnyel, megpróbálva kiemelni belőle a legfontosabb változásokat, a belőlük eredő legsürgősebb 

teendőket, természetesen figyelemmel a szakaszos hatálybalépésre, hatályon kívül helyezésekre is, 

mivel az új törvény egyes rendelkezései 5 különböző időpontban léptek hatályba4. Az Mötv. 51. § (4) 

bekezdése5, valamint 143. § (4) bekezdés e) pontja6 okozott némi fejtörést, hogy vajon mire is 

                                                 
4 Mötv. 144. § 
5Mötv. 51. § (4) bekezdés /Közlönyállapot/: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás 
elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását 
rendelheti el.” 



gondolhatott a jogalkotó ezzel a felhatalmazással. Aztán amikor új szabálysértési rendszer 

körvonalazódni látszott, egyre erősebbé vált a gyanú, hogy a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartások meghatározása lehet az az út, amelyen a helyi jogalkotó, az újdonság hatása alatt 

némileg habozva és bizonytalankodva, de elindulhat a szabálysértési tényállások önkormányzati 

szabályozhatóságának megszüntetésével kialakult űr betöltése érdekében. 

 

Az Mötv. 51. § (4) bekezdése ráadásul további finomításra került, és az eredetileg kihirdetettől 

eltérő szöveggel lépett hatályba.7 A korábban tervezett szövegből törölték a „kirívóan” 

meghatározást, lehetővé téve ezzel, hogy ne csak a súlyosabb megítélésű magatartások legyenek 

szankcionálhatóak. A szankció kiegészítésre került az ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságolás 

lehetőségével, és a közigazgatási bírság felső határa százötvenezer forintban került megállapításra. 

Kimondta továbbá a módosítás, hogy a bírság az önkormányzat saját bevételét képezi. 

 

A törvényben biztosított felhatalmazásra tekintettel az egyes önkormányzatok helyi szinten 

felülvizsgálták szabályozásukat és megalkották a tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó 

normákat.  

 

A Szabs. tv. és az Mötv. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel Békéscsaba Megyei Jogú Városban is 

megtörtént a  hatályos helyi szabályozás felülvizsgálata, és előkészítésre került a tiltott 

közösségellenes magatartásokra vonatkozó önkormányzati rendelet, amelynek záró rendelkezései 12 

egyéb önkormányzati rendeletben helyezték hatályon kívül a szabálysértési tényállásokat. 

 

Az Mötv. nem tartalmazott részletes meghatározást arra vonatkozóan, hogy mi tekintendő tiltott, 

közösségellenes magatartásnak.  Gyergyák Ferenc főtanácsadó a Kodifikáció 2012/1. számában 

megjelent tanulmányában a központi definíció hiányának, és a helyi szabályozások vizsgálatának 

részletes szakmai elemzését követően rendkívül frappánsan fogalmazta meg a törvényi 

rendelkezésekből levonható következtetést: „Magyarra lefordítva: tiltott, közösségellenes 

                                                                                                                                                         
6Mötv. 143. § (4) bekezdés: Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg 
… e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályait; 
7 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és 
az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló 2012. évi XXXI. tövény (a továbbiakban: Szabs. tv. módosítás) 23. § (1) bekezdése 
módosította 



magatartás az, amit én annak nyilvánítok! Halk kérdés csak: a polgár jogkövető magatartását 

elősegítő, oly áhított egységes hazai joggyakorlat, hol vagy ???”8 

 

A helyi rendelet tervezete nem tartalmazta általánosan a tiltott, közösségellenes magatartás 

definícióját, hanem az egyes konkrét, szankcionálandó magatartások kerültek meghatározásra.9 A 

rendelettervezethez készített indokolásban jelent meg utalás a fogalomnak olyan negatív oldalú 

megközelítésére, mely szerint tiltott, közösségellenes magatartás az a magatartás, amely nem 

valósít meg sem bűncselekményt, sem szabálysértést, azonban a közösségi együttélés szabályainak 

betartása érdekében annak elkövetője szankcióval sújtható.10 

 

Megjegyzendő, hogy a fogalom tisztázatlanságán túlmenően az előkészítési folyamat során 

számtalan további kérdés fogalmazódott meg. Felmerült, hogy egyáltalán mennyire szabad és 

szükséges speciális eljárási szabályok alkotása, objektív alapokra helyeződjön a rendszer vagy 

szubjektív tényezők (szándékosság, gondatlanság vizsgálata) is szerepet játsszanak, ehhez is 

kapcsolódóan kiterjeszthető-e az érintett személyi kör a nem természetes személyekre, vagy pedig 

a „magatartás” szó már önmagában is korlátozza ennek lehetőségét. (Ezeknek a - végeredményben 

a teljes rendszer felépítését meghatározó - alapkérdéseknek a részletes vizsgálata mind 

fontosságát, mind előrelátható terjedelmét tekintve akár egy újabb tanulmány alapját képezhetné.) 

Tekintettel a szabályozott viszonyok sokszínűségére, valamint arra, hogy korábban a „előzmény” 

szabálysértési tényállások az egyes szabályozási tárgyköröket tartalmazó önkormányzati 

rendeletekben elszórtan helyezkedtek el, jogalkotás-technikai szempontból mérlegelés tárgyát 

képezte, hogy egy olyan rendelet kerüljön-e megalkotásra, mely teljes körűen tartalmazza mind az 

eljárási szabályokat, mind az egyes tiltandó magatartásokat, vagy pedig a rendelet az általános 

szabályokat adja meg, a konkrét tényállások pedig a tárgykört egyébként szabályozó egyes 

önkormányzati rendeletekbe épüljenek be. Végül az egységes rendelet megalkotása mellett tették 

le voksukat a jogszabály-előkészítők, majd a helyi jogalkotó is. Ennek egyik legfőbb oka volt, hogy 

álláspontunk szerint ha a magatartásokat teljes körűen szabályozó egységes rendelet kerül 

megalkotásra, az - szemben a széttagolt szabályozással - megkönnyíti az állampolgárok számára a 

                                                 
8Gyergyák Ferenc: Szabálysértés helyett tiltott, közösségellenes magatartás? Kodifikáció 2012/1. szám, 73-83. old. 
9 Az Mötv. és annak indokolása sem tartalmazott semmilyen magyarázatot vagy utalást arra vonatkozóan, hogy pontosan mit 
is kellene az adott fogalom alatt érteni. 
10 II. 2391/2012. ikt. számú előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotásáról 
(Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Makszin András, Dr. Deák Zoltán; előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző) 



norma megismerését, értelmezését, elősegítve ezzel a jogkövető magatartást, és a norma tényleges 

érvényesülését, vagyis végső soron a jogalkotó által eredetileg elérni kívánt célt. 

(Megjegyzendő, hogy a helyi közösség által kívánatos, követendő szabályokat továbbra is a 

különböző tárgykörben alkotott rendeletek tartalmazták, a tiltott, közösségellenes magatartásokról 

szóló rendeletben ezeknek a negatív leképezése jelent meg tényállásként.) 

 

Az elfogadott önkormányzati rendeletben az eljárási szabályok viszonylag szűkkörűen kerültek 

rögzítésre, alapvetően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94/A. §-ára építkezve. Tekintettel arra, hogy a 

rendeletben rögzített tényállások közül több olyan került szabályozásra, melyek esetében a védeni 

kívánt értékkel kapcsolatos tevékenység végzésével természetüknél fogva nem kizárólag 

természetes személyek lehetnek érintettek (pl. közterület-használattal, gépjárműhasználattal, 

köztisztasággal, címer-, logóhasználattal kapcsolatos ügyek), a rendelet előírta, hogy jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a bírságot annak vezetőjével szemben kell 

kiszabni, kivéve ha tiltott magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el. 

Speciális szabályok kerültek ugyanakkor rögzítésre a gépjárművel elkövetett tiltott, közösségellenes 

magatartásokra, mivel ezek esetében (pl. zöldterületen való parkolásnál) a legritkább esetben 

fordul elő, hogy a gépjárművezető a helyszínen tartózkodik. Annak érdekében, hogy a szabályozás 

valóban elérje a kívánt hatást, ne csak „pusztába kiáltott szó” legyen, a rendelet lehetővé tette, 

hogy a gépjárművezető távollétében is ki lehessen szabni a helyszíni bírságot, ilyenkor a gépjármű 

forgalmi rendszáma alapján megállapított üzembentartónak kellett megküldeni a készpénz-átutalási 

megbízást. Amennyiben az üzembentartó nem vette tudomásul a helyszíni bírság kiszabását, illetve 

megszabott határidőn belül nem fizette meg, az eljárást a közigazgatási bírságra egyébként 

irányadó rendelkezések szerint kellett lefolytatni. 

 

Kérdésként merült fel továbbá, hogy kinek a hatáskörébe kerüljön az eljárás. A korábbi 

szabálysértési eljárások mennyiségét és az eljárási határidőket is figyelembe véve egyértelmű volt, 

hogy a hatáskört a közgyűlésnek delegálnia kell. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény akkoriban hatályos 9. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület egyes hatásköreit a 

polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat 

testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatta át. Az Mötv. elfogadott – de 



még hatályba nem lépett – szövegéből11 előre látható volt, hogy az új törvény oly módon 

strukturálja majd át az önkormányzati szervezetrendszert, hogy az államigazgatási és 

önkormányzati feladatokat egyaránt ellátó jegyzőket az államigazgatási feladatokból részben 

kivonja és a mérleg nyelvét inkább az önkormányzati tevékenységek irányába billenti. Ennek egyik 

fontos eleme, hogy az Mötv. a jegyzőt a képviselő-testület szerveként definiálta, lehetővé téve, 

hogy önkormányzati hatáskör részére átruházható legyen, önkormányzati döntést hozhasson. Ezek a 

rendelkezések azonban csak 2013. január 1. napján léptek hatályba.  

 

A törvényalkotó előrelátásának köszönhetően azonban az Mötv. 2012. április 15-én kiegészült a 

146/A. §-sal12, amely lehetővé tette, hogy a tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése esetén 

meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is átruházható 

legyen.13 Véleményem szerint ez rendkívül logikus lépés volt, mint ahogyan a képviselő-testületi 

hatáskörök jegyzőre történő átruházhatóságának későbbi bevezetése is. Bár természetesen az 

önkormányzati ügyekkel kapcsolatos nem hatósági feladatokat is a jegyző által vezetett 

polgármesteri hivatal látja el, de azért a jegyző feladataiban mindig is jelentős szerepet képviseltek 

az államigazgatási hatósági ügyek, amelyeknél a politika – a részletesen szabályozott rendszerre 

figyelemmel – nem nagyon kapott mozgásteret, viszont a közigazgatási, jogi szakértelem 

alapkívánalomnak volt tekinthető. Ebből következően logikusnak tűnik számomra, hogy olyan 

személyre is átruházhatóak legyenek ilyen ügyek, aki megfelelő tapasztalattal, szakértelemmel 

rendelkezik a területen, függetlenül attól, hogy önkormányzati vagy államigazgatási ügyekről van-e 

szó. További előnye a hatáskör jegyzőre történő átruházásának az eljárások lefolytatásának 

gyorsasága, hatékonysága14, mivel a testületi döntéshozatalnál – bármilyen zökkenőmentesen is 

működik egy bizottság vagy akár egy képviselő-testület – mindenképpen számolni kell azzal, hogy 

több ember idejét, lehetőségeit kell összehangolni (pl. az ülés összehívásánál), továbbá amennyiben 

problémásabb jogkérdések merülnek fel, jóval nehezebb bármiféle előzetes egyeztetés. A 

megalkotott önkormányzati rendelet végül is a fentieknek megfelelően a jegyzőt nevesítette a 

hatáskör címzettjeként. 

 

                                                 
11Mötv. 41. § (2)-(4) bekezdése 
12A Szabs. tv. módosítás 23. § (3) bekezdése módosította 
13 A 146/A. § az Mötv. 41. §-ának hatálybalépésével feleslegessé vált, a jogalkotó ezt előre látva már rendelkezett is a 
hatályon kívül helyezéséről a Szabs. tv. módosítás 23. § (3) bekezdésében 
14 A Ket. 7. §-a is előírja a közigazgatási hatóság számára: „a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi 
meg a tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a lehető 
leggyorsabban lezárható legyen.” 



Az új szabályozás bevallhatóan oly mértékben a szabálysértési előzmények nyomdokai lépett, hogy 

a 9 alcímben szabályozott több mint 40 tényállás közül – az apróbb változtatásokon, 

aktualizálásokon túlmenően - valójában csak egy jelentett tartalmi újítást. A tényállások – más 

önkormányzatoknál elfogadott rendeletekhez hasonlóan - az alábbi gócpontok köré csoportosultak: 

- a fizető-parkolóhelyek működése és igénybevétele rendjének megsértése, 

- köztisztaságra vonatkozó szabályok megsértése, 

- köztemetők rendjének megsértése, 

- közterület-használat rendjének megsértése, 

- utcanévtáblával, házszámmal, közterületen elhelyezett művészeti alkotással, 

emléktáblával, egyéb emlékkel kapcsolatos szankcionálandó magatartás, 

- játszóterek használati rendjének megsértése, 

- címer, zászló, logó, város és városrészek elnevezéseinek használata rendjének megsértése, 

- állatok tartásával, etetésével kapcsolatos szabályok megsértése, 

- a környezet védelmére vonatkozó szabályok megsértése. 

Új elemként a közterületi macska-, illetve galamb- és egyéb madáretetés került szabályozásra, 

amelyet a lakosság részéről bejelentések, panaszok formájában egyre erőteljesebben és gyakrabban 

kifejezett igény tett indokolttá. 

 

Mivel az Mötv. 51. § (4) bekezdésének hatályba lépő utolsó szövegváltozata egyrészt a bírság felső 

határát százötvenezer forintig emelte, másrészt a helyszíni bírságot és a közigazgatási bírságot az 

önkormányzatok saját bevételeként határozta meg, joggal merülhetett fel a szakemberekben a 

kérdés, hogy ez milyen mértékben hat ösztönzőleg az önkormányzati rendeletalkotásra.15 

Felmerülhetett továbbá a széleskörű jogalkotási felhatalmazás miatt az is, hogy mennyire elégít ki a 

jogalkotás valósan felmerülő helyi igényeket, és mennyire használható fel rejtett, akár egyéni 

érdekek, érdeksérelmek rendezésére.16 

 

Országos szintre vonatkoztatható általános következtetéseket a megfelelő adatok hiányában nem áll 

módomban levonni, azonban Békéscsaba Megyei Jogú Város vonatkozásában álláspontom a 

következő: 

                                                 
15 Gyergyák Ferenc: Szabálysértés helyett tiltott, közösségellenes magatartás? Kodifikáció 2012/1. szám, 79. old. 
16 Felmerülhetett ez a kérdés például a Mohácsi Önkormányzatnak a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 15/23012. 
(VI. 1.) rendelete 7. § (1) bekezdésével összefüggésben 



A jogszabály-előkészítés, jogalkotás folyamatában értékelésre került az a tény, hogy ezek a bírságok 

a korábbi szabályozástól eltérően többlet helyi bevételt eredményeznek, amelyekkel előre 

tervezhetően is számolni lehet. Ennek ellenére azonban nem merült fel olyan javaslat, amely 

pusztán a pénzügyi, gazdasági megfontolások talaján állva, a bevételszerzés maximalizálása 

érdekében kívánta volna ezen szabályozás megalkotását vagy éppen új tényállások kreálását. Ezt 

támasztja alá az is, hogy – mint a korábbiakban már kifejtésre került – egy kivételével gyakorlatilag 

ugyanazon tényállások kerültek szabályozásra, amelyek már szabálysértésként is léteztek, és ekkor 

még a bírság nem az önkormányzat bevételét képezte. A jogszabály megalkotásakor rögzítésre 

került az is, hogy bár a bírság felső határa százötvenezer forint, a szabálysértésekkel kapcsolatos 

korábbi gyakorlatban a kiszabott pénzbüntetések összege csak ritkán érte el a maximumot, a 

fokozatosság elvének megfelelően az esetek nagy részében inkább a bírság alsó határán volt, vagy 

ahhoz közelített, és kifejezésre került, hogy – a bevételre jogosulttól függetlenül - ez a gyakorlat 

továbbra is irányadónak tekinthető.17 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról szóló 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tkm. rendelet) 

2012. május 30-án hatályba lépett. 

 

Ezt követően azonban kérdésessé vált a szabályozás törvényi megalapozottsága: az 

Alkotmánybíróság az ombudsman indítványára utólagos normakontroll keretében vizsgálta többek 

között az Mötv.-nek az adott tárgyköri önkormányzati jogalkotást megalapozó rendelkezései 

Alaptörvénnyel való összhangját. 

 

Az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatában megállapította, hogy az Mötv.  51. § (4) 

bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés e) pontja a jogalkotási felhatalmazás hiányosságai, a 

jogalkotással szembeni megfelelő garanciák hiánya és a bizonytalan tartalmú fogalomhasználat 

miatt  alaptörvény-ellenes, ezért azokat 2012. november 15. napjával megsemmisítette. 

                                                 
17 II. 2391/2012. ikt. számú előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotásáról 
(Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Makszin András, Dr. Deák Zoltán; előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző) 



Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése - gyakorlatilag alig hat hónapos alkalmazhatósági időintervallumot követően - 2012. 

december 21. napjával hatályon kívül helyezte a Tkm. rendeletet.18 

Összességében megállapítható, hogy ezen időszakban a rendelet és az azon alapuló eljárások 

betöltötték a jogalkotó által elérni kívánt szerepet, és képesek voltak pótolni a keletkezett hiányt a 

szabálysértési jog által immár nem védett értékek vonatkozásában. 

 

2. A közösségi együttélés szabályai 

 

2.1.  Léphetünk-e kétszer ugyanabba a folyóba?19 

 

A helyi jogalkotónak, jogalkalmazónak a tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó 

szabályok hatályon kívül helyezése után az a „déja vu” érzése támadt, mintha néhány hónappal 

azelőtt pontosan ugyanilyen szituációban kellett volna helytállnia. És valóban… 

 

Ismét ugyanaz a probléma várt megoldásra: hogyan szabályozhatóak azok a magatartások, amelyek 

nem valósítanak meg sem bűncselekményt, sem szabálysértést, azonban a közösségi együttélés 

háborítatlansága érdekében elkövetésük esetén indokolt valamilyen módon a szankcionálásuk. 

A helyzet megoldása érdekében önkormányzati érdekszövetségek kezdeményezték a törvény 

módosítását oly módon, hogy az új szövegezés – az Alkotmánybíróság döntésében felvetett 

problémák kiküszöbölésével - kiállja az alkotmányosság próbáját, azonban ez a törvénymódosítás 

szintjéig nem jutott el.20 

 

A „déja vu” érzés csak fokozódott azzal, hogy a tiltott, közösségellenes magatartások hatályon kívül 

helyezésekor már régóta ismert volt az Mötv.-nek az a része is, amely 2013. január 1. napján lépett 

hatályba, és amelynek szervezeti egységeként megjelent a közösségi együttélés alapvető szabályai, 

valamint elmulasztásuk jogkövetkezményei önkormányzati rendeleti szintű szabályozására való 

                                                 
18 Az Alkotmánybíróság több döntésében kifejtette [pl. a 3229/2013. (XII. 21.) AB határozat,  és a 3120/2014. (IV. 24.) AB 
határozat], hogy a felhatalmazó rendelkezések alaptörvény-ellenessége kihat a felhatalmazáson alapuló jogszabály 
alkotmányosságára is. 
19 Az ókori görög filozófusnak, Hérakleitosznak tulajdonított mondás után szabadon 
20 Dr. Lovász István: Néhány gondolat a helyi közösségi együttélés normáit sértő magatartásokról, Pécs város szabályozási 
példáján keresztül. Jegyző és Közigazgatás XVI. évfolyam, 1. szám, 2014. január-február, 15. old.  



felhatalmazás.21  Amíg a tiltott, közösségellenes magatartásokra vonatkozó rész nem került 

megsemmisítésre az Alkotmánybíróság által, addig ezek a jogszabályhelyek – nemcsak a későbbi 

hatálybalépés, de a szabályozás újdonsága és az ebbe a körbe vonható konkrét tartalmi elemek 

pontos ismeretének hiánya miatt is - viszonylag kevés figyelemben részesültek, legfeljebb 

elolvasásukat követően ismételten némi homlokráncolást váltottak ki abban a vonatkozásban, hogy 

vajon mire is gondolhatott a jogalkotó, és hogyan is lehetne ennek a felhatalmazásnak megfelelően 

eleget tenni. 

 

Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozata után fellépő kényszerhelyzetben azonban 

villámcsapásként merült fel a gondolat, gyanítom majd minden önkormányzatnál, hogy az Mötv. 

által nyitott újabb út alkalmas lehet a tárgykör tényállásainak jogszerű átmentésére, és bizony, a 

vonatkozó szabályozást újra és újraolvasva ez az érzés egyre csak erősödött. 

 

A korábbi szituációhoz képest azonban fokozott óvatosság volt megfigyelhető a jogszabály-

előkészítésben. Kicsit olyan érzése volt az embernek, mint a Mark Twain által említett macskának22: 

Egyszer már ráültek az önkormányzatok a tiltott, közösségellenes magatartások forró kályhájára, 

némileg meg is égették magukat vele (egyrészt hatályon kívül kellett helyezni a rendeleteket, 

másrészt országosan több olyan egyedi per is volt, amelyet ennek következtében vesztettek el 

önkormányzatok23), és aztán némileg gyanakodva vizsgálgatták a közösségi együttélés alapvető 

szabályaira vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseket, hogy ez most előreláthatólag meleg kályha 

vagy hideg kályha, vagy ha nem lehet előre eldönteni, akkor egyáltalán megéri-e belemenni egy 

újabb próbába. 

 

Mi okozta ezt a fejtörést? Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről a felhatalmazó rendelkezéseket. 

 

Mötv. 143. § (4) bekezdés e) pontja: 

„143. § (…) 

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: 

a)–d) 

                                                 
21 Mötv 8. § (1) bekezdés b) pont, 143. § (4) bekezdés d) pont 
22 Mark Twain (1835-1910) amerikai író 
23

 Például a már említett 3229/2013. (XII. 21.) AB határozat, és a 3120/2014. (IV. 24.) AB határozat alapján, amelyben 

kimondásra került, hogy a tárgykörben alkotott önkormányzati rendeletek a bíróság előtt folyamatban lévő ügyekben nem 
alkalmazhatóak 



e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni 

pénzbírság kiszabásának szabályait;”  

Ez volt az a rendelkezés, amelynek vonatkozásában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a 

jogalkotási felhatalmazás hiányosságai, a jogalkotással szembeni megfelelő garanciák hiánya és a 

bizonytalan tartalmú fogalomhasználat miatt alaptörvény-ellenes.  

 

És most nézzük meg az újabb lehetőséget kínáló felhatalmazást. 

Mötv. 143. § (4) bekezdés e) pontja: 

„143. § (…) 

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: 

a)–c) 

e) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi 

együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;” 

Hát igen. Úgy gondolom, valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, akinek a gondolataiban 

kronologikusan az alábbi képsorok peregtek le a  belátható jövőről:  

- az önkormányzat alkot egy rendeletet a közösségi együttélés alapvető szabályairól a 

hozzátartozó szankciókkal együtt; 

- az önkormányzat (vagy az ország területén bármely más önkormányzat) e tárgyban alkotott 

rendeletét, illetőleg az Mötv. ezen jogalkotásra felhatalmazó rendelkezését valaki 

megtámadja az Alkotmánybíróság előtt arra hivatkozással, hogy alaptörvény-ellenes (akár 

szó szerint beidézve a tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos felhatalmazásnál 

az alkotmánybírósági eljárásban kifejtett érvrendszert); 

- az Alkotmánybíróság a korábbiakban kifejtett indokokra is figyelemmel megállapítja az 

alaptörvény-ellenességet és megsemmisíti az Mötv. felhatalmazó rendelkezését; 

- az önkormányzat hatályon kívül helyezi a rendeletét; 

- a helyi jogszabály-előkészítő ismét üveges szemekkel lapozgatja a törvényeket, keresve a 

kiutat, hogyan is lehetne ismét szankcionálhatóvá tenni ezeket a magatartásokat. 

 

A kialakult helyzetben azonban – a kétségek ellenére - rövid időn belül állást kellett foglalni a 

szabályozás kérdésében. 

 



2.2.  Harmadik generáció – a közösségi együttélés alapvető szabályai 

A korábbiakban kifejtett bizonytalansági tényezők ellenére, a szabályozni, illetve szankcionálni 

kívánt magatartások helyi közösség életében betöltött szerepét, súlyát mérlegelve, a minél 

zavartalanabb együttélést elősegítendő az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában biztosított, 2013. 

január 1. napjától hatályos jogalkotási felhatalmazás alapján Békéscsaba Megyei Jogú Városban 

2013. március 29-én megalkotásra került a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. 

(III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely – több mint négy hónap 

szabályozatlan időszak után -  2013. április 1. napján lépett hatályba. 

 

A Rendelet az előzményekre figyelemmel nem meglepő módon a Tkm. rendelet vázára épült, azzal, 

hogy részben a Tkm. rendelet gyakorlati alkalmazása során nyert tapasztalatokat felhasználva, 

részben az időközben bekövetkezett változásokat, igényeket tekintetbe véve a szöveg pontosításra, 

aktualizálásra és némileg kiegészítésre került.24 

 

Lényegesebb változás volt, hogy a Rendelet eljárási rendelkezéseket tartalmazó része 

részletesebben szabályozta a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő, gépjárművel elkövetett 

magatartásokkal kapcsolatos eljárásrendet – tekintettel arra, hogy számtalan esetben ténylegesen 

nem az üzembentartó követte el a tilalmazott magatartást -, konkrétan részletezve azon 

esetköröket, amikor a gépjármű üzembentartója mentesülhet a bírság megfizetése alól. 

 

Kiegészült továbbá a Rendelet a hulladékgyűjtő-edények indokolatlan közterületi elhelyezésére, a 

síkosság-mentesítésre használt, fás szárú növényeket károsító anyagokra, az üzletek nyitvatartási 

idejének be nem tartására, a házszám-feltüntetés elmulasztására, valamint a közutak nem 

közlekedési célú igénybevételére vonatkozó szabályokkal. 

 

Pontosításra került továbbá az állatok közterületi etetésének tilalmára vonatkozó rész. A Tkm. 

rendelet szélesebb körű tilalmat tartalmazott (galamb, egyéb madár, macska etetése), a Rendelet 

azonban az egyéb madarak vonatkozásában – figyelemmel egyrészt arra, hogy ezek a tevékenységek 

sem előfordulásukat, sem megjelenési formájukat tekintve nem jelentettek a közösségi együttélés 

szempontjából jelentősebb zavaró tényezőt, másrészt arra, hogy általánosságban a madarak téli 

                                                 
24 II. 1535/2013. előterjesztés közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(ügyintéző: Dr. Gulyás György; előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző) 



etetése a populációk fennmaradása szempontjából inkább kívánatosnak és követendőnek is 

tekinthető – nem tartotta fenn a korlátozást, csak a valóban zavaró következményekkel járó 

galamb- és macskaetetés esetében. 

 

2.3. Az Alkotmánybíróság 29/2015. (X. 2.) AB határozata 

 

A helyi önkormányzatok jelentős része (pontos statisztikák nem állnak rendelkezésemre, de 

tudomásom szerint azért kevesebb önkormányzat, mint a tiltott közösségellenes magatartások 

esetében) úgy döntött, hogy nem kívánja szabályozatlanul hagyni a helyi közösség szempontjából 

igenis lényeges területet, és rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető szabályairól. 

 

Gyanítom, keveseket ért azonban igazi meglepetésként az a tény, hogy az alapvető jogok biztosa 

indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjának és 8. § (2) 

bekezdésének egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára, továbbá a Kúria 

Önkormányzati Tanácsa egy önkormányzati rendelet törvényességi felülvizsgálatára irányuló 

eljárása során kezdeményezte az Mötv. 8. § (2) bekezdése és a 143. § (4) bekezdés d) pontjának 

„továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeit” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. 

 

A helyi jogszabály-előkészítő részéről nem az volt a kérdés, hogy bekövetkezik-e a hivatkozott 

rendelkezések megtámadása, hanem inkább az, hogy pontosan mikor. Kissé elkalandozva még olyan, 

- nem teljesen jogszakmai - gondolatok is felbukkantak az ember fejében, hogy bár a lottó heti 

nyerőszámait lehetne olyan bizonyossággal előre megjósolni, mint ezt az eseményt. 

 

A helyi jogszabály-előkészítő tehát várakozó álláspontra helyezkedve figyelte a Magyar Közlöny 

aktuális számaiban az Alkotmánybíróság döntéseit, lélekben szokatva magát ahhoz, hogy 

előrelátható időn belül ismét hatályon kívül kell helyezni egy jól működő rendeletet, és vagy egy 

újabb lehetőséget kell találni a szabályozásra a hatályos joganyagban, vagy pedig meg kell kísérelni 

egy törvénymódosítás kezdeményezését. (Hozzáteszem: mivel az alapvető jogok biztosa és a Kúria 

Önkormányzati Tanácsa is erre számítva kezdeményezte az eljárást az Alkotmánybíróságnál, nem 

nagyon lehet felróni senkinek, hogy ez a várakozás teljesen alaptalan lett volna.) 



 

Az Alkotmánybíróság a 2015. szeptember 29. napján meghozott határozatában az Mötv. hivatkozott 

szerkezeti egységei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló 

indítványokat elutasította.25 

 

A határozat maga is utalt a tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos korábbi vizsgálatra 

és annak következményére, elvi megállapításait ebben az ügyben is fenntartotta, viszont nem 

hagyhatta figyelmen kívül az időközben jelentősen megváltozott szabályozási környezetet, jelesül 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítását. A módosítás alapvetően az életvitelszerűen 

megvalósuló közterületi tartózkodás helyi önkormányzati rendelettel való jogellenessé 

minősíthetősége vonatkozásában adott felhatalmazást, azonban az Alkotmánybíróság álláspontja 

szerint ezen szabályok alaptörvényi szintre emelésével, annak közvetett következményként kibővült 

a helyi önkormányzatok jogalkotási autonómiája. Mivel az önkormányzatok meglehetősen tág 

felhatalmazást kaptak adott területen a jogalkotásra, a rájuk vonatkozó egyéb szabályokat is ezzel 

összhangban kell értelmezni, így pusztán a felhatalmazás általánossága nem eredményez 

alaptörvény-ellenességet. A döntés szerint a jogrendszer egészét tekintve, törvényi 

rendelkezésekben megszabott keretek, korlátozások, valamint a közigazgatási szervek és bíróságok 

által lefolytatható eljárások figyelembe vételével a megfelelő törvényi garanciák biztosítottak a 

helyi jogalkotás esetleges „túlkapásai” ellen. 

 

III. Kitekintés a jövőbe 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályai tehát egyelőre „megmenekültek”.  

Ez azonban semmikképpen nem jelenti azt, hogy jogalkotási szempontból már nincs több teendő 

ezen ügyekben. A helyi önkormányzati jogalkotásnak tudomásul kell vennie a központi jogszabályok 

dominanciáját a jogforrási hierarchiában, és mivel a jogrendszer folyamatosan változik, megújul, 

nap mint nap árgus szemekkel követni kell az egyes módosulásokat, nehogy esetleg olyan 

magatartások maradjanak szabályozva, amelyeket a központi jogalkotók magasabb szintre (pl. 

szabálysértésként, vagy valamely speciális ágazati közigazgatási eljárásba) emelve kívánnak a 

jövőben szabályozni.  

                                                 
25 A kérdés megítélése nem volt egyöntetű, négy alkotmánybíró jelezte különvéleményét. 



Figyelni kell továbbá a gyakorlati tapasztalatokra is, mivel az élet dinamikusan változik, lehetséges, 

hogy egyes magatartások a helyi közösség szempontjából nem minősülnek többé zavarónak, vagy 

előfordulásuk oly csekély mértékűvé válik, hogy nem igényli a szabályozást, más magatartások pedig 

– akár a technikai, társadalmi, szemléleti változásoknak is köszönhetően vagy éppen a szokások 

átalakulása miatt – már elérik azt a küszöbszintet, amikor határozott és széles körűen támogatott 

igény jelentkezik a magatartások zavaró hatásának mérséklésére, az elkövetések – akár szankció 

igénybevételével is történő -  visszaszorítására. 

 

Arról sem szabad megfeledkezni – kapcsolódva a fentiekben kifejtettekhez is -, hogy az 

Alkotmánybíróság az Mötv. vitatott rendelkezései vonatkozásában foglalt állást. Ez még egyáltalán 

nem zárja ki, hogy a helyi jogalkotó által alkotott normát megfelelő eljárás keretében egyedileg 

felülvizsgálják, és mindig lehet kérdéses, kiállja-e a rendelet a törvényesség próbáját. 

 

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletalkotással szankcionálhatóvá tett 

magatartások egy olyan speciális csoportot képeznek a jogrendszerben, amely – az utóbbi évek 

tapasztalatai alapján – túlélésre van ítélve. Ennek oka álláspontom szerint alapvetően a 

sokszínűségben rejlik.  A központi jogalkotás képes az alapvető rendszer megteremtésére, a 

legfontosabb szabályok és szabályozási keretek megalkotására, az emberek különbözőségéből 

fakadó társadalmi, politikai, kulturális sokféleség miatt azonban soha nem lesz abban a helyzetben, 

hogy a helyi közösségek igényeinek, viszonyainak aprólékos ismerete nélkül valódi és megnyugtató 

választ adjon a helyben felmerülő speciális kérdésekre. 

A szabályozási igény tehát indokolt, és csak remélni lehet, hogy az Alkotmánybíróság által 

felülvizsgált, az Alaptörvénynek megfelelő jogalkotási keretek végre egy hosszabb távú, biztosabb 

hátteret nyújtanak a helyi szabályozás eme hányattatott sorsú tárgyköre számára. 
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