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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
3/2006. (I. 19.) BM

rendelete

a 2006. április 9. és 23. napjára kitûzött
országgyûlési képviselõ-választás eljárási

határidõinek és határnapjainak megállapításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a köz tár sa sá gi el nök ál tal 
2006. áp ri lis 9. nap já ra, il le tõ leg áp ri lis 23. nap já ra ki tû -
zött or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás nap tár sze rin ti ha -
tár idõ it és ha tár nap ja it a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom
meg:

A választók nyilvántartása

1.  §

(1) A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl  szóló ér te sí tõt az
aján ló szel vén nyel együtt 2006. feb ru ár 6. és feb ru ár 10.
kö zött kell meg kül de ni a vá lasz tó pol gá rok nak [Ve. 14.  §
(1) bek.].

(2) A név jegy zé ket feb ru ár 8-tól feb ru ár 15-ig köz szem -
lé re kell ten ni [Ve. 14.  § (1) bek.].

(3) A név jegy zék bõl való ki ha gyás, tör lés, il le tõ leg a
név jegy zék be való fel vé tel  miatt 2006. feb ru ár 8-tól feb -
ruár 15-én 16.00 órá ig le het ki fo gást be nyúj ta ni [Ve.
20/E.  § (1) bek.].

(4) A kül kép vi se le ti név jegy zék be való fel vé telt a vá -
lasz tó pol gár a lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro -
da (a továb biak ban: HVI) ve ze tõ jé tõl 2006. már ci us 17-én
16.00 órá ig kér he ti [Ve. 89/B.  § (1) bek.].

(5) A kül kép vi se le ti név jegy zék ada ta it a he lyi válasz -
tási iro da ve ze tõ je 2006. már ci us 24-én 16.00 órá ig kül di
meg az Or szá gos Vá lasz tá si Iro dá nak (a továb biak ban:
OVI) [Ve. 89/B.  § (5) bek.].

(6) Iga zo lást – a vá lasz tás elsõ és má so dik for du ló já ra
egy aránt – sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján leg ké -
sõbb 2006. áp ri lis 7-én 16.00 órá ig, aján lott le vél ben pe dig 
úgy le het kér ni, hogy az leg ké sõbb 2006. áp ri lis 4-én meg -
ér kez zen a vá lasz tá si iro dá hoz. Iga zo lást – a vá lasz tás elsõ
és má so dik for du ló já ra is – leg ké sõbb 2006. áp ri lis 7-én
16.00 órá ig le het ki ad ni [Ve. 89.  § (4) bek.].

(7) A mó do sí tott név jegy zék 2006. áp ri lis 7-én
16.00 órá ig, il le tõ leg áp ri lis 21-én 16.00 órá ig te kint he tõ
meg a pol gár mes te ri hi va tal ban [Ve. 15.  § (3) bek.].

(8) A név jegy zé ket 2006. áp ri lis 8. után lak cím vál to zás
 miatt nem le het mó do sí ta ni [Ve. 89/A.  §].

A választási szervek létrehozása

2.  §

(1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB), a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, il le tõ leg az or szág -
gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: OEVB) tag ja it leg ké sõbb 2006. feb ru ár 17-én 
kell megválasztani [Ve. 23.  § (5) bek].

(2) A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok (a to váb bi ak ban:
SZSZB) vá lasz tott tag ja it és a szük sé ges szám ban pót ta go -
kat leg ké sõbb 2006. már ci us 20-án kell meg vá lasz ta ni
[Ve. 23.  § (1) bek.].

(3) A vá lasz tá si bi zott sá gok meg bí zott tag ja it a vá lasz -
tó ke rü let ben je löl tet, il le tõ leg lis tát ál lí tó je lö lõ szer ve zet,
il le tõ leg a füg get len je lölt leg ké sõbb 2006. már ci us 31-én
16.00 órá ig jelentheti be [Ve. 25.  § (2) bek.].

A választási kampány

3.  §

(1) A köz szem lé re tett név jegy zék má so la tát a HVI ve -
ze tõ je a je lölt, je lö lõ szer ve zet ké ré sé re 2006. már ci us
21-tõl adja át [Ve. 45.  § (2) bek.].

(2) A sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi -
va ta la a név jegy zék ben sze rep lõ vá lasz tó pol gá rok csa lá di
és utó ne vét, valamint lak cí mét a je löl tek nek, je lö lõ szer ve -
ze tek nek ké ré sük re 2006. már ci us 21-tõl adja át [Ve. 45.  §
(1) bek.].

(3) Az or szá gos köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók az or -
szá gos lis tát ál lí tó je lö lõ szer ve ze tek, a kör ze ti köz szol gá -
la ti mû sor szol gál ta tók a vé tel kör ze tük ben te rü le ti lis tát ál -
lí tó je lö lõ szer ve ze tek, a he lyi köz szol gá la ti mû sor szol gál -
ta tók a vé tel kör ze tük ben in du ló egyé ni vá lasz tó ke rü le ti
 jelöltek po li ti kai hir de té se it 2006. már ci us 22-tõl áp ri -
lis 6-ig, il le tõ leg áp ri lis 10-tõl áp ri lis 20-ig leg alább egy -
szer in gye ne sen köz lik [Ve. 93.  § (1) bek.].

(4) A (3) be kez dés ben meg je lölt mû sor szol gál ta tók
2006. áp ri lis 7-én, il le tõ leg áp ri lis 21-én leg alább egy szer
in gye ne sen köz zét eszik a je lö lõ szer ve ze tek, il le tõ leg je -
löl tek ál tal ké szí tett po li ti kai hir de té se ket [Ve. 93.  §
(2) bek.].
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(5) A vá lasz tás sal kap cso la tos köz vé le mény-ku ta tás
ered mé nyét 2006. áp ri lis 1-jétõl áp ri lis 9-én 19.00 órá ig,
 illetõleg 2006. áp ri lis 15-tõl áp ri lis 23-án 19.00 órá ig nem
sza bad nyil vá nos ság ra hoz ni [Ve. 8.  § (1) bek.].

(6) A vá lasz tá si kam pány 2006. áp ri lis 7-én 24.00 órá ig, 
il le tõ leg áp ri lis 9-én 19.00 órá tól áp ri lis 21-én 24.00 órá ig
tart [Ve. 40.  § (1) bek.].

(7) Kam pányt foly tat ni 2006. áp ri lis 8-án 00.00 órá tól
áp ri lis 9-én 19.00 órá ig, il le tõ leg 2006. áp ri lis 22-én
00.00 órá tól áp ri lis 23-án 19.00 órá ig ti los [Ve. 40.  §
(2) bek.].

(8) Az (1) és (2) be kez dés sze rint tel je sí tett adat szol gál -
ta tás ada ta it leg ké sõbb 2006. áp ri lis 23-án kell meg sem mi -
sí te ni. Az er rõl ké szült jegy zõ köny vet 2006. áp ri lis 26-ig
át kell adni az adat szol gál ta tó nak [Ve. 45.  § (3) bek.].

(9) A pla ká tot az, aki el he lyez te, vagy aki nek ér de ké ben 
el he lyez ték, 2006. má jus 23-ig kö te les el tá vo lí ta ni [Ve.
42.  § (6) bek.].

(10) A vá lasz tás ra for dít ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról a je lö lõ szer ve ze tek nek és a füg get len je -
löl tek nek leg ké sõbb 2006. má jus 23-án el kell szá mol ni uk
a ki fi ze tõ he lyen [Ve. 91.  § (4) bek.].

(11) Min den je lö lõ szer ve zet nek és füg get len je lölt nek
leg ké sõbb 2006. jú ni us 22-ig kell a Ma gyar Köz löny ben
nyil vá nos ság ra hoz nia a vá lasz tás ra for dí tott ál lam i és más 
pénz esz kö zök, anya gi tá mo ga tá sok össze gét, for rá sát és
fel hasz ná lá sá nak mód ját [Ve. 92.  § (2) bek.].

(12) A vá lasz tás ra for dí tott ál lam i és más pénz esz kö zök
fel hasz ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék 2007. áp ri lis
23-ig az or szág gyû lé si kép vi se let hez ju tott je lö lõ szer ve -
ze tek és füg get len je löl tek te kin te té ben hi va tal ból, egyéb
je lö lõ szer ve ze tek és füg get len je löl tek te kin te té ben más
je lölt, je lö lõ szer ve zet ké rel mé re ellen õr zi. Az ellen õr zés
irán ti ké rel met 2006. jú li us 24-ig le het be nyúj ta ni [Ve.
92.  § (3) bek.].

A jelölés

4.  §

(1) A vá lasz tá si iro dák 2006. feb ru ár 10-tõl mû köd te tik
a je lölt aján lás szá mí tó gé pes ellen õr zõ rend sze rét [Ve.
38.  § (1) bek. f) pont].

(2) Je löl tet aján la ni 2006. már ci us 17-én 16.00 órá ig le -
het [Ve. 46.  § (3) bek.].

(3) A je löl tet leg ké sõbb 2006. már ci us 17-én 16.00 órá ig
le het be je len te ni az ille té kes vá lasz tá si bi zott ság nál [Ve.
52.  § (1) bek.].

(4) A be nem nyúj tott aján ló szel vé nye ket 2006. már ci us 
20-án 16.00 órá ig meg kell sem mi sí te ni. Az er rõl ké szült

jegy zõ köny vet 2006. már ci us 23-án 16.00 órá ig kell át ad ni 
a vá lasz tá si bi zott ság nak [Ve. 60.  §].

(5) A te rü le ti lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket leg ké -
sõbb 2006. már ci us 20-án 16.00 órá ig le het be je len te ni
[Ve. 94.  § (1) bek.].

(6) Az or szá gos lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket leg -
ké sõbb 2006. már ci us 21-én 16.00 órá ig le het be je len te ni
[Ve. 94.  § (1) bek.].

(7) Ha a vá lasz tó pol gárt egy je lö lé si faj tán be lül több
he lyen is je lölt nek aján lot ták, leg ké sõbb 2006. már ci us
21-én 16.00 órá ig kell nyi lat koz nia ar ról, hogy me lyik je -
lö lést fo gad ja el [Ve. 57.  §].

(8) A lis ták kap cso lá sát, a kap csolt lis ták sor rend jét és a
kap csolt lis tá kon sze rep lõ je löl tek man dá tum hoz ju tá si
sor rend jét leg ké sõbb 2006. már ci us 22-én 16.00 órá ig le -
het be je len te ni [Ve. 95.  § (1) bek.].

(9) A kö zös je löl tek és a kö zös te rü le ti lis ták tö re dék sza -
va za ta i nak meg osz tá sát leg ké sõbb 2006. már ci us 22-én
16.00 órá ig le het be je len te ni [Ve. 95.  § (3) bek.].

(10) Az aján ló szel vé nye ket, valamint a tech ni kai nyil -
ván tar tást az ille té kes vá lasz tá si iro da 2006. áp ri lis 9-én
meg sem mi sí ti [Ve. 59.  § (3) bek.].

Szavazás a külképviseleten

5.  §

(1) A kül kép vi se le ti meg fi gye lõt a je löl tet ál lí tó je lö lõ
szer ve ze tek, valamint a füg get len je löl tek 2006. már ci us
24-én 16.00 órá ig je lent he tik be az OVB-nél [Ve. 87.  §
(4) bek.].

(2) A vá lasz tás 1. for du ló já ban a kül kép vi se le te ken
2006. áp ri lis 2-án he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het
sza vaz ni. Azo kon a kül kép vi se le te ken, ahol az idõ el to ló -
dás a kö zép-eu ró pai idõ höz ké pest –1 vagy –2 óra, a he lyi
idõ sze rin ti 6 óra és a kö zép-eu ró pai idõ sze rin ti 19 óra kö -
zött le het sza vaz ni. Az ame ri kai kon ti nen sen lé te sí tett kül -
kép vi se le te ken a ma gyar or szá gi sza va zást meg elõ zõ 8. na -
pon, he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het sza vaz ni [Ve.
96/A.  § (1) bek.].

(3) A vá lasz tás 2. for du ló já ban a kül kép vi se le te ken
2006. áp ri lis 23-án he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het 
sza vaz ni. Azo kon a kül kép vi se le te ken, ahol az idõ el to ló -
dás a kö zép-eu ró pai idõ höz ké pest –1 vagy –2 óra, a he lyi
idõ sze rin ti 6 óra és a kö zép-eu ró pai idõ sze rin ti 19 óra kö -
zött le het sza vaz ni. Az ame ri kai kon ti nen sen lé te sí tett kül -
kép vi se le te ken a ma gyar or szá gi sza va zást meg elõ zõ na -
pon, he lyi idõ sze rint 6 és 19 óra kö zött le het sza vaz ni [Ve.
71/A.  § (5) bek.].
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A szavazatok összesítése

6.  §

(1) A kül kép vi se le ten le adott sza va za to kat tar tal ma zó
ur ná nak a vá lasz tás 1. for du ló já ban 2006. áp ri lis 6-án
24.00 órá ig kell be ér kez nie az OVI-hoz [Ve. 96/B.  §
(1) bek.].

(2) A sza va zó kö ri jegy zõ könyv egy pél dá nya az ille té -
kes vá lasz tá si iro dá ban 2006. áp ri lis 12-én 16.00 órá ig, il -
le tõ leg áp ri lis 26-án 16.00 órá ig meg te kint he tõ [Ve. 75.  §
(2) bek.].

(3) A vá lasz tás 1. for du ló já ban az ille té kes vá lasz tá si bi -
zott ság a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok jegy zõ köny vei
alap ján leg ké sõbb 2006. áp ri lis 10-én össze sí ti a sza va za -
to kat, és meg ál la pít ja a vá lasz tá si ered ményt [Ve. 73.  §
(3) bek.].

(4) A kül kép vi se le ten le adott sza va za to kat tar tal ma zó
ur ná nak a vá lasz tás 2. for du ló já ban 2006. áp ri lis 27-én
24.00 órá ig kell be ér kez nie az OVI-hoz [Ve. 71/C.  §
(2) bek.].

(5) A vá lasz tás 2. for du ló já ban az OEVB a sza va zó kö ri
ur ná kat és a kül kép vi se le ti sza va zó la po kat tar tal ma zó bo -
rí té ko kat 2006. áp ri lis 29-én át ad ja a ki je lölt SZSZB-nek
[Ve. 97/A.  § (4) bek.].

(6) A sza va zó la po kat a pol gár mes te ri hi va tal ban 2006.
jú li us 22-ig kell meg õriz ni. 2006. jú li us 22. után a sza va -
zó la po kat és a vá lasz tá si ira to kat – a jegy zõ köny vek ki vé -
te lé vel – meg kell sem mi sí te ni [Ve. 75.  § (3) bek.].

(7) A jegy zõ köny vek elsõ pél dá nyát 2006. jú li us 22. el -
tel té vel az ille té kes le vél tár nak át kell adni [Ve. 75.  §
(4) bek.].

(8) Ha az urna nem a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben,
vagy nem a Ve. 71/C.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don ér ke zik meg az OVI-hoz, ak kor a kül kép vi se le ti
ira to kat, ide ért ve a fel nem bon tott ur nát 2006. jú li us 22.
után fel bon tat la nul meg kell sem mi sí te ni [Ve. 71/C.  §
(3) bek.].

7.  §

Ez a ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vénynek az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ
vég re haj tá sá ról  szóló 60/2005. (XII. 21.) BM ren de let
6.  §-ának c) pont já ból az „A/3-as és A/4-es mé ret ben tör té -
nõ” szö veg rész, 10.  §-ának g) pont já ból az „A/4 mé re tû”
szö veg rész, valamint 13.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ból a „nyom dai ki vi te lez he tõ ség ér de ké ben az A/3
méretûre tervezett” szövegrész hatályát veszti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
2/2006. (I. 19.) PM

rendelete

a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi
önkormányzatok központi költségvetési

kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele
és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról

 szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-a (4) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma -
zó for rá sai igény be vé te le és el szá mo lá sa sza bály sze rû sé -
gé nek fe lül vizs gá la tá ról  szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1.  § A Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai
(a továb biak ban: Igaz ga tó sá gok) és a Ma gyar Ál lam kincs -
tár (a továb biak ban: Kincs tár) az Áht. 64/A–64/D.  §-ai ból, 
121.  §-ának (3) be kez dé sé bõl, valamint az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 52/A–52/C.  §-ai ból ere dõ, a he lyi, he lyi ki sebb sé gi
ön kor mány za tok, valamint a te le pü lé si ön kor mány za tok
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sai (a to váb bi ak ban: együtt: he -
lyi ön kor mány za tok) köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok -
ból szár ma zó for rá sai igény be vé te le és el szá mo lá sa sza -
bály sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló fel ada ta i kat e
ren de let sza bá lyai sze rint vég zik.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § Ahol e ren de let pol gár mes tert em lít, azon a fõ pol -

gár mes tert, a me gyei köz gyû lés és a he lyi ki sebb sé gi ön -
kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás tár su lá si ta ná -
csá nak el nö két, ahol jegy zõt em lít, azon a fõ jegy zõt és a
kör jegy zõt, valamint a több cé lú kis tér sé gi tár su lás mun ka -
szer ve ze té nek a ve ze tõ jét is ér te ni kell.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A fe lül vizs gá lat ban nem ve het részt az a sze mély,
a) aki a fe lül vizs gá lat tal érin tett ön kor mány zat pol gár -

mes te re, jegy zõ je, kép vi se lõ-tes tü le te tag ja, a (fõ)pol gár -
mes te ri hi va tal, kör jegy zõ ség, köz gyû lés hi va ta la (ez
utób bi há rom a to váb bi ak ban: együtt: ön kor mány zat hi va -
ta la), az ön kor mány zat fe lül vizs gá lat tal érin tett költ ség ve -
té si szer ve, illetve jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ egyéb
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in téz mé nye (ez utób bi ket tõ a to váb bi ak ban: együtt: in téz -
mény) ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ je,
köz al kal ma zott ja, mun ka vál la ló ja, hi va tá sos szol gá la ti
jog vi szony ban álló sze mé lye, valamint ezek – a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának
b) pont ja sze rin ti – kö ze li hoz zá tar to zó ja (a továb biak ban:
kö ze li hoz zá tar to zó) vagy volt há zas tár sa,

b) aki a fe lül vizs gá lat tal érin tett több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás tár su lá si ta ná csá nak el nö ke, tag ja, a tár su lás mun ka -
szer ve ze té nek ve ze tõ je, a tár su lás fe lül vizs gá lat tal érin tett
költ ség ve té si szer ve, illetve jogi sze mé lyi ség gel ren del ke -
zõ egyéb in téz mé nye ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõ je, köz al kal ma zott ja, mun ka vál la ló ja, valamint
ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja vagy volt há zas tár sa,

c) aki a fe lül vizs gá lat meg kez dé sét meg elõ zõ há rom
év ben az ön kor mány zat hi va ta lá nál vagy a több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás mun ka szer ve ze té nél, illetve a fe lül vizs gá lat -
ban érin tett in téz mény nél mun ka vi szony ban, köz al kal ma -
zot ti, köz szol gá la ti, hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony ban
állt, mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szo nya volt,

d) aki a fe lül vizs gá lat meg kez dé sét meg elõ zõ há rom
év ben az ön kor mány zat tal, több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal,
illetve a fe lül vizs gá lat ban érin tett in téz ménnyel be szál lí -
tói, illetve szol gál ta tá si szer zõ dés ben álló egyé ni vál lal ko -
zó, illetve gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no sa, ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je volt, vagy a fe lül vizs gá lat tal érin tett pá lyá zat el -
ké szí té sé ben részt vett,

e) aki nek jo ga i ra vagy kö te le zett sé ge i re a fe lül vizs gá -
lat ered mé nye ki ha tás sal le het.”

4.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„4.  § (1) Az Igaz ga tó ság és a Kincs tár jo go sult a fe lül -
vizs gá lat tal érin tett he lyi ön kor mány zat, illetve in téz mé -
nye mû kö dé sé vel és gaz dál ko dá sá val kap cso la tos kér dé -
sek ben más, ille té kes köz igaz ga tá si szer ve ket meg ke res ni
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 26.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján. A meg ke re sés rõl egy ide jû leg a he -
lyi ön kor mány za tot is ér te sí te ni kell.”

5.  §

Az R. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § A Kincs tár el nö ke az el szá mo lá sok fe lül vizs gá la -

tá hoz se géd le tet tesz köz zé.”

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
7/2006. (I. 19.) KE

határozata

az országgyûlési képviselõk 2006. évi általános
választásának kitûzésérõl

Az Alkot mány 30/A.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben – te kin tet tel az Alkot mány 20.  § (1) be kez -
dé sé re, a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
4.  §-ának (1) be kez dé sé re és 86/A.  §-ának (1) bekezdé -
sére – az or szág gyû lé si kép vi se lõk 2006. évi ál ta lá nos
 választásának

elsõ for du ló ját: 2006. áp ri lis 9. nap já ra
(va sár nap ra)

má so dik for du ló ját: 2006. áp ri lis 23. nap já ra
(va sár nap ra)

tû zöm ki.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
96/A.  § (1) be kez dé se alap ján a kül kép vi se le te ken az elsõ
for du ló ban 2006. áp ri lis 2-án, az ame ri kai kon ti nen sen lé -
te sí tett kül kép vi se le te ken 2006. áp ri lis 1-jén le het sza vaz -
ni. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
71/A.  § (5) be kez dé se alap ján az ame ri kai kon ti nen sen lé -
te sí tett kül kép vi se le te ken a má so dik for du ló ban 2006. áp -
ri lis 22-én le het sza vaz ni.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: I-1/0278/2006.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
4/2006. (I. 19.) ME

határozata

az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület tagja
megbízatása megszûnésének megállapításáról

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. ren de -
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let 19. § (1) be kez dé se a) pont ja alap ján meg ál la pí tom,
hogy

dr. Maj té nyi Lász ló nak, az Egyen lõ Bá nás mód Ta nács -
adó Tes tü let tag já nak e meg bí za tá sa – le mon dá sa miatt – 

meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
5/2006. (I. 19.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLIII. tör vé ny
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vé ny 31/D. § (1) be kez dés
a) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

dr. Kust ra Jó zsef köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol -
gálati jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. ja nu ár 2-i ha tállyal

meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
6/2006. (I. 19.) ME

határozata

fõiskolai tanár felmentésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXX. tör vé ny 73. §
a) pont ja alap ján, az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

Papp Györ gyöt a Sze ge di Tu do mány egye tem fõ is ko lai
ta ná rát 2006. jú li us 26-i ha tállyal

– 70. élet éve be töl té sé re te kin tet tel – 

e tiszt sé gé bõl fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
7/2006. (I. 19.) ME

határozata

a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének
kinevezésérõl

A sta tisz ti ká ról szóló 1993. évi XLVI. tör vé ny 4. §-ának 
(2) be kez dé se alap ján

dr. Si mon né dr. Bagó Esz tert a Köz pon ti Sta tisz ti kai
 Hivatal el nök he lyet te sé vé

– 2006. ja nu ár 15-i ha tállyal, hat évi idõ tar tam ra – 

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
8/2006. (I. 19.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak
megbízásáról

A sta tisz ti ká ról szóló 1993. évi XLVI. tör vé ny 7. §-ának 
(4) be kez dé se alap ján – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el -
nö ke elõ ter jesz té sé re – 

Er dõ si Sán dort, a Bel ügy mi nisz té ri um Ren dé sze ti
 Statisztikai Ön ál ló Osz tá lya ve ze tõ jét,

dr. Bor dás Ist vánt, az Egész ség ügyi In for ma ti kai Szak -
mai Kol lé gi um el nö két,

dr. Szé kely Ju di tot, a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka -
ügyi Mi nisz té rium he lyet tes ál lam tit ká rát,

dr. Szöl lõ si End rét, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té rium fõ osz tály ve ze tõ jét,

dr. Tóth Mag dol nát, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Minisz térium fõ osz tály ve ze tõ jét,

dr. Be lé nyi And re át, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal fõ -
titkárát,

Su lyok Já nost, a Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti
Pénz ügyi és Szám vi te li Hi va ta la fõ igaz ga tó-he lyet te sét,

dr. Ulics ka Lász lót, az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és 
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium fõosztályvezetõ-helyet -
tesét,

dr. Ko vá csy Zsom bort, az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium fõ -
osz tály ve ze tõ jét,
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dr. Pe tõ fi Lász lót, az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz -
té rium he lyet tes ál lam tit ká rát,

Bacs kai Jó zse fet, a Kül ügy mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze -
tõ jét,

Bozó Pált, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té -
rium fõ osz tály ve ze tõ jét,

dr. Sta u ber Jó zse fet, a Leg fõbb Ügyész ség fõosztály -
vezetõ ügyé szét,

dr. Ba rát Má ri át, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal fõ osz tály -
ve ze tõ jét,

Gó dor né Kaló Edi tet, a Ma gyar Nem ze ti Bank fõ osz -
tály ve ze tõ jét,

Lég rá dy And rást, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
 Minisztériuma fõ osz tály ve ze tõ jét,

dr. Sze mán Fe li ci tászt, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá -
si Ta nács Hi va ta la hi va tal ve ze tõ-he lyet te sét,

Koz ma Lu kács Ju di tot, az Ok ta tá si Mi nisz té rium osz -
tály ve ze tõ jét,

Ta bák Pé tert, a Pénz ügy mi nisz té rium fõosztályveze -
tõjét,

dr. Szép völ gyi Edi tet, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár osz tály ve ze tõ jét,

Pasz ter nák Jó zsef nét, a Ma gyar Ag rár ka ma ra fõ tit kár -
he lyet te sét,

Kom pak tor Emí li át, a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma ra köz gaz da sá gi és kép zé si igaz ga tó ját,

dr. Pász tor Mik lóst, a Mun kás ta ná csok Or szá gos Szö -
vet sé ge Szak ér tõi Iro dá ja ve ze tõ jét,

Tóth Lász lót, az Ál ta lá nos Fo gyasz tá si Szö vet ke ze tek
Or szá gos Szö vet sé ge ta ná cso sát,

Zi la hi-Se bess Gé zát, a Stra té gi ai és Köz szol gál ta tó Tár -
sa sá gok Or szá gos Szö vet sé ge tag ját,

Ge i ger Fe ren cet, Bu da pest XXIII. ke rü le té nek pol gár -
mes te rét,

Já vorsz ky Im ré nét, Ber zék pol gár mes te rét,
Nagy Sán dort, Új fe hér tó pol gár mes te rét,
dr. Szép Ka ta lint, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal fõ osz -

tály ve ze tõ jét,
Sán dor né dr. Kriszt Évát, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is -

ko la tan szék ve ze tõ jét,
dr. Szi lá gyi Györ gyöt, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

ny. fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sét,
dr. Vita Lász lót, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem tan -

szék ve ze tõ egye te mi ta ná rát,
dr. Haj dú Ot tót, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -

má nyi Egye tem egye te mi do cen sét,
dr. Rap pai Gá bort, a Pé csi Tu do mány egye tem dé kán ját,

2006. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ re

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag sá gi te en dõ i nek el lá tá -
sá val meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
1/2006. (I. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Som sák Á. Lász ló ál tal a Ma gyar Nyug dí ja sok Párt ja
(3530 Mis kolc, Cor vin u. 5. fszt. 4.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat ellen az annak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Som sák Á. Lász ló 2005. de cem ber 19-én or szá gos népi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tár gyal ja és fel -
gyor sít sa a Ti sza és a Kö rö sök ár víz rend sze ré nek a fe lül -
vizs gá la tát, a Vá sár he lyi-terv ben fog lalt ár víz vé del mi tá -
ro zók 2006–2007. évi ki vi te le zé sét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a fel tett kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé -
sét, valamint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét
szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se)
köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXVII. tör vény 2.  §-án, az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án 
és 17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §-ának
(3)–(5) be kez dé se in, valamint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
2/2006. (I. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Som sák Á. Lász ló ál tal a Ma gyar Nyug dí ja sok Párt ja
(3530 Mis kolc, Cor vin u. 5. fszt. 4.) kép vi se le té ben be -
nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al -
kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Som sák Á. Lász ló 2005. de cem ber 19-én or szá gos népi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tár gyal ja a kö rös -
nagy har sá nyi köz úti és vas úti kis ha tár át ke lõ 2007. évi
meg nyi tá sát?”

A ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak fel té te le i rõl a ha -
tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi XXXII. tör -
vény ren del ke zik. A tör vény 19.  §-a sze rint „új ha tár át ke -
lõ hely meg nyi tá sá ra, a ha tár át ke lõ hely meg szün te té sé re, a
mû kö dé sé nek szü ne tel te té sé re, to váb bá a for ga lom jel le -
gé nek meg vál toz ta tá sá ra – nem zet kö zi szer zõ dés sel össz -

hang ban – a Kor mány dön té se alap ján, a bel ügy mi nisz ter
és a pénz ügy mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben in téz ke dik”. A tör vény 83.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja fel ha tal maz za to váb bá a Kor mányt, hogy ren de -
let ben ál la pít sa meg „a ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá nak és
mû köd te té sé nek rend jét és fel té te le it, így kü lö nö sen a ha -
tár át ke lõ hely he lyét, nyit va tar tá si ide jét, a for ga lom jel le -
gét, valamint mind azo kat a tár gyi, inf ra struk tu rá lis, sze -
mé lyi és pénz ügyi fel té te le ket, ame lyek a ha tár for ga -
lom-el len õr zés szak sze rû és biz ton sá gos vég re haj tá sá hoz
szük sé ge sek”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
fen ti ek alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a kez -
de mé nye zés ben em lí tett kis ha tár át ke lõ meg nyi tá sá nak
kér dé se – a tör vény ben fog lalt fel ha tal ma zás vissza vo ná -
sá ig – a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó fel adat.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a to váb bi ak ban: Alkot mány) 28/B.  § (1) be -
kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het. A ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján azon ban a kis ha tár -
át ke lõ he lyek meg nyi tá sa nem az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zó fel adat, ezért az or szá gos népi kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, a ha -
tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi XXXII. tör -
vény 19.  §-án, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §-ának
(3)–(5) be kez dé se in, valamint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.0119 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


