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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
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 választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a köztársasági elnök által
2006. április 9. napjára, illetõleg április 23. napjára kitûzött országgyûlési képviselõ-választás naptár szerinti határidõit és határnapjait a következõk szerint határozom
meg:
A választók nyilvántartása
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(7) A módosított névjegyzék 2006. április 7-én
16.00 óráig, illetõleg április 21-én 16.00 óráig tekinthetõ
meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bek.].
(8) A névjegyzéket 2006. április 8. után lakcímváltozás
miatt nem lehet módosítani [Ve. 89/A. §].

A választási szervek létrehozása
2. §
(1) Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB), a területi választási bizottság, illetõleg az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) tagjait legkésõbb 2006. február 17-én
kell megválasztani [Ve. 23. § (5) bek].
(2) A szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban:
SZSZB) választott tagjait és a szükséges számban póttagokat legkésõbb 2006. március 20-án kell megválasztani
[Ve. 23. § (1) bek.].
(3) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, illetõleg listát állító jelölõ szervezet,
illetõleg a független jelölt legkésõbb 2006. március 31-én
16.00 óráig jelentheti be [Ve. 25. § (2) bek.].

1. §
A választási kampány
(1) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt 2006. február 6. és február 10.
között kell megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14. §
(1) bek.].
(2) A névjegyzéket február 8-tól február 15-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bek.].
(3) A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés, illetõleg a
névjegyzékbe való felvétel miatt 2006. február 8-tól február 15-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve.
20/E. § (1) bek.].
(4) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetõjétõl 2006. március 17-én
16.00 óráig kérheti [Ve. 89/B. § (1) bek.].
(5) A külképviseleti névjegyzék adatait a helyi választási iroda vezetõje 2006. március 24-én 16.00 óráig küldi
meg az Országos Választási Irodának (a továbbiakban:
OVI) [Ve. 89/B. § (5) bek.].
(6) Igazolást – a választás elsõ és második fordulójára
egyaránt – személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2006. április 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2006. április 4-én megérkezzen a választási irodához. Igazolást – a választás elsõ
és második fordulójára is – legkésõbb 2006. április 7-én
16.00 óráig lehet kiadni [Ve. 89. § (4) bek.].

3. §
(1) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a HVI vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére 2006. március
21-tõl adja át [Ve. 45. § (2) bek.].
(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi
és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ szervezeteknek kérésükre 2006. március 21-tõl adja át [Ve. 45. §
(1) bek.].
(3) Az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók az országos listát állító jelölõ szervezetek, a körzeti közszolgálati mûsorszolgáltatók a vételkörzetükben területi listát állító jelölõ szervezetek, a helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók a vételkörzetükben induló egyéni választókerületi
jelöltek politikai hirdetéseit 2006. március 22-tõl április 6-ig, illetõleg április 10-tõl április 20-ig legalább egyszer ingyenesen közlik [Ve. 93. § (1) bek.].
(4) A (3) bekezdésben megjelölt mûsorszolgáltatók
2006. április 7-én, illetõleg április 21-én legalább egyszer
ingyenesen közzéteszik a jelölõ szervezetek, illetõleg jelöltek által készített politikai hirdetéseket [Ve. 93. §
(2) bek.].
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(5) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás
eredményét 2006. április 1-jétõl április 9-én 19.00 óráig,
illetõleg 2006. április 15-tõl április 23-án 19.00 óráig nem
szabad nyilvánosságra hozni [Ve. 8. § (1) bek.].
(6) A választási kampány 2006. április 7-én 24.00 óráig,
illetõleg április 9-én 19.00 órától április 21-én 24.00 óráig
tart [Ve. 40. § (1) bek.].
(7) Kampányt folytatni 2006. április 8-án 00.00 órától
április 9-én 19.00 óráig, illetõleg 2006. április 22-én
00.00 órától április 23-án 19.00 óráig tilos [Ve. 40. §
(2) bek.].
(8) Az (1) és (2) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2006. április 23-án kell megsemmisíteni. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2006. április 26-ig
át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bek.].
(9) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2006. május 23-ig köteles eltávolítani [Ve.
42. § (6) bek.].
(10) A választásra fordítható költségvetési támogatás
felhasználásáról a jelölõ szervezeteknek és a független jelölteknek legkésõbb 2006. május 23-án el kell számolniuk
a kifizetõ helyen [Ve. 91. § (4) bek.].
(11) Minden jelölõ szervezetnek és független jelöltnek
legkésõbb 2006. június 22-ig kell a Magyar Közlönyben
nyilvánosságra hoznia a választásra fordított állami és más
pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és
felhasználásának módját [Ve. 92. § (2) bek.].
(12) A választásra fordított állami és más pénzeszközök
felhasználását az Állami Számvevõszék 2007. április
23-ig az országgyûlési képviselethez jutott jelölõ szervezetek és független jelöltek tekintetében hivatalból, egyéb
jelölõ szervezetek és független jelöltek tekintetében más
jelölt, jelölõ szervezet kérelmére ellenõrzi. Az ellenõrzés
iránti kérelmet 2006. július 24-ig lehet benyújtani [Ve.
92. § (3) bek.].

A jelölés
4. §
(1) A választási irodák 2006. február 10-tõl mûködtetik
a jelöltajánlás számítógépes ellenõrzõ rendszerét [Ve.
38. § (1) bek. f) pont].
(2) Jelöltet ajánlani 2006. március 17-én 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bek.].
(3) A jelöltet legkésõbb 2006. március 17-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve.
52. § (1) bek.].
(4) A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2006. március
20-án 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az errõl készült
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jegyzõkönyvet 2006. március 23-án 16.00 óráig kell átadni
a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
(5) A területi listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2006. március 20-án 16.00 óráig lehet bejelenteni
[Ve. 94. § (1) bek.].
(6) Az országos listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2006. március 21-én 16.00 óráig lehet bejelenteni
[Ve. 94. § (1) bek.].
(7) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több
helyen is jelöltnek ajánlották, legkésõbb 2006. március
21-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(8) A listák kapcsolását, a kapcsolt listák sorrendjét és a
kapcsolt listákon szereplõ jelöltek mandátumhoz jutási
sorrendjét legkésõbb 2006. március 22-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 95. § (1) bek.].
(9) A közös jelöltek és a közös területi listák töredékszavazatainak megosztását legkésõbb 2006. március 22-én
16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 95. § (3) bek.].
(10) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2006. április 9-én
megsemmisíti [Ve. 59. § (3) bek.].

Szavazás a külképviseleten
5. §
(1) A külképviseleti megfigyelõt a jelöltet állító jelölõ
szervezetek, valamint a független jelöltek 2006. március
24-én 16.00 óráig jelenthetik be az OVB-nél [Ve. 87. §
(4) bek.].
(2) A választás 1. fordulójában a külképviseleteken
2006. április 2-án helyi idõ szerint 6 és 19 óra között lehet
szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az idõeltolódás a közép-európai idõhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi
idõ szerinti 6 óra és a közép-európai idõ szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelõzõ 8. napon, helyi idõ szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni [Ve.
96/A. § (1) bek.].
(3) A választás 2. fordulójában a külképviseleteken
2006. április 23-án helyi idõ szerint 6 és 19 óra között lehet
szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az idõeltolódás a közép-európai idõhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi
idõ szerinti 6 óra és a közép-európai idõ szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelõzõ napon, helyi idõ szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni [Ve.
71/A. § (5) bek.].
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A szavazatok összesítése
6. §

(1) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó
urnának a választás 1. fordulójában 2006. április 6-án
24.00 óráig kell beérkeznie az OVI-hoz [Ve. 96/B. §
(1) bek.].
(2) A szavazóköri jegyzõkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2006. április 12-én 16.00 óráig, illetõleg április 26-án 16.00 óráig megtekinthetõ [Ve. 75. §
(2) bek.].
(3) A választás 1. fordulójában az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei
alapján legkésõbb 2006. április 10-én összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. §
(3) bek.].
(4) A külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó
urnának a választás 2. fordulójában 2006. április 27-én
24.00 óráig kell beérkeznie az OVI-hoz [Ve. 71/C. §
(2) bek.].
(5) A választás 2. fordulójában az OEVB a szavazóköri
urnákat és a külképviseleti szavazólapokat tartalmazó borítékokat 2006. április 29-én átadja a kijelölt SZSZB-nek
[Ve. 97/A. § (4) bek.].
(6) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2006.
július 22-ig kell megõrizni. 2006. július 22. után a szavazólapokat és a választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bek.].
(7) A jegyzõkönyvek elsõ példányát 2006. július 22. elteltével az illetékes levéltárnak át kell adni [Ve. 75. §
(4) bek.].
(8) Ha az urna nem a (4) bekezdés szerinti határidõben,
vagy nem a Ve. 71/C. § (1) bekezdésében meghatározott
módon érkezik meg az OVI-hoz, akkor a külképviseleti
iratokat, ideértve a fel nem bontott urnát 2006. július 22.
után felbontatlanul meg kell semmisíteni [Ve. 71/C. §
(3) bek.].

7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ
végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet
6. §-ának c) pontjából az „A/3-as és A/4-es méretben történõ” szövegrész, 10. §-ának g) pontjából az „A/4 méretû”
szövegrész, valamint 13. §-a (2) bekezdésének c) pontjából a „nyomdai kivitelezhetõség érdekében az A/3
méretûre tervezett” szövegrész hatályát veszti.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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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 államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. §-a (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
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 (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai
(a továbbiakban: Igazgatóságok) és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az Áht. 64/A–64/D. §-aiból,
121. §-ának (3) bekezdésébõl, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/A–52/C. §-aiból eredõ, a helyi, helyi kisebbségi
önkormányzatok, valamint a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásai (a továbbiakban: együtt: helyi önkormányzatok) központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatára irányuló feladataikat e
rendelet szabályai szerint végzik.”

2. §
Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Ahol e rendelet polgármestert említ, azon a fõpolgármestert, a megyei közgyûlés és a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsának elnökét, ahol jegyzõt említ, azon a fõjegyzõt és a
körjegyzõt, valamint a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének a vezetõjét is érteni kell.”

3. §
Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A felülvizsgálatban nem vehet részt az a személy,
a) aki a felülvizsgálattal érintett önkormányzat polgármestere, jegyzõje, képviselõ-testülete tagja, a (fõ)polgármesteri hivatal, körjegyzõség, közgyûlés hivatala (ez
utóbbi három a továbbiakban: együtt: önkormányzat hivatala), az önkormányzat felülvizsgálattal érintett költségvetési szerve, illetve jogi személyiséggel rendelkezõ egyéb
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intézménye (ez utóbbi kettõ a továbbiakban: együtt: intézmény) vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõje,
közalkalmazottja, munkavállalója, hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló személye, valamint ezek – a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának
b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (a továbbiakban:
közeli hozzátartozó) vagy volt házastársa,
b) aki a felülvizsgálattal érintett többcélú kistérségi társulás társulási tanácsának elnöke, tagja, a társulás munkaszervezetének vezetõje, a társulás felülvizsgálattal érintett
költségvetési szerve, illetve jogi személyiséggel rendelkezõ egyéb intézménye vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõje, közalkalmazottja, munkavállalója, valamint
ezek közeli hozzátartozója vagy volt házastársa,
c) aki a felülvizsgálat megkezdését megelõzõ három
évben az önkormányzat hivatalánál vagy a többcélú kistérségi társulás munkaszervezeténél, illetve a felülvizsgálatban érintett intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, hivatásos szolgálati jogviszonyban
állt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya volt,
d) aki a felülvizsgálat megkezdését megelõzõ három
évben az önkormányzattal, többcélú kistérségi társulással,
illetve a felülvizsgálatban érintett intézménnyel beszállítói, illetve szolgáltatási szerzõdésben álló egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság tulajdonosa, vezetõ tisztségviselõje volt, vagy a felülvizsgálattal érintett pályázat elkészítésében részt vett,
e) akinek jogaira vagy kötelezettségeire a felülvizsgálat eredménye kihatással lehet.”
4. §
Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Igazgatóság és a Kincstár jogosult a felülvizsgálattal érintett helyi önkormányzat, illetve intézménye mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben más, illetékes közigazgatási szerveket megkeresni
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §-ának
(1) bekezdése alapján. A megkeresésrõl egyidejûleg a helyi önkormányzatot is értesíteni kell.”
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
7/2006. (I. 19.) KE
határozata
az országgyûlési képviselõk 2006. évi általános
választásának kitûzésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
jogkörömben – tekintettel az Alkotmány 20. § (1) bekezdésére, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
4. §-ának (1) bekezdésére és 86/A. §-ának (1) bekezdésére – az országgyûlési képviselõk 2006. évi általános
választásának
elsõ fordulóját:
2006. április 9. napjára
(vasárnapra)
második fordulóját: 2006. április 23. napjára
(vasárnapra)
tûzöm ki.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
96/A. § (1) bekezdése alapján a külképviseleteken az elsõ
fordulóban 2006. április 2-án, az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2006. április 1-jén lehet szavazni. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
71/A. § (5) bekezdése alapján az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a második fordulóban 2006. április 22-én lehet szavazni.
Budapest, 2006. január 19.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-1/0278/2006.
5. §
Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A Kincstár elnöke az elszámolások felülvizsgálatához segédletet tesz közzé.”

A Miniszterelnök határozatai

6. §

A Miniszterelnök
4/2006. (I. 19.) ME
határozata

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület tagja
megbízatása megszûnésének megállapításáról

Dr. Veres János s. k.,

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rende-

pénzügyminiszter
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let 19. § (1) bekezdése a) pontja alapján megállapítom,
hogy

2006/5. szám

A Miniszterelnök
7/2006. (I. 19.) ME
határozata

dr. Majtényi Lászlónak, az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület tagjának e megbízatása – lemondása miatt –

a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének
kinevezésérõl

megszûnt.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4. §-ának
(2) bekezdése alapján
dr. Simonné dr. Bagó Esztert a Központi Statisztikai
Hivatal elnökhelyettesévé

A Miniszterelnök
5/2006. (I. 19.) ME
határozata
központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

– 2006. január 15-i hatállyal, hatévi idõtartamra –
kinevezem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
245/J. § (4) bekezdése alapján – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/D. § (1) bekezdés
a) pontjára tekintettel – megállapítom, hogy
dr. Kustra József központi tiszt címe – hivatásos szolgálati jogviszonyának megszüntetésére tekintettel –
2006. január 2-i hatállyal

A Miniszterelnök
8/2006. (I. 19.) ME
határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak
megbízásáról

megszûnt.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
6/2006. (I. 19.) ME
határozata
fõiskolai tanár felmentésérõl
A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 73. §
a) pontja alapján, az oktatási miniszter elõterjesztésére
Papp Györgyöt a Szegedi Tudományegyetem fõiskolai
tanárát 2006. július 26-i hatállyal
– 70. életéve betöltésére tekintettel –
e tisztségébõl felmentem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. §-ának
(4) bekezdése alapján – a Központi Statisztikai Hivatal elnöke elõterjesztésére –
Erdõsi Sándort, a Belügyminisztérium Rendészeti
Statisztikai Önálló Osztálya vezetõjét,
dr. Bordás Istvánt, az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnökét,
dr. Székely Juditot, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkárát,
dr. Szöllõsi Endrét, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõjét,
dr. Tóth Magdolnát, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium fõosztályvezetõjét,
dr. Belényi Andreát, a Gazdasági Versenyhivatal fõtitkárát,
Sulyok Jánost, a Honvédelmi Minisztérium Központi
Pénzügyi és Számviteli Hivatala fõigazgató-helyettesét,
dr. Ulicska Lászlót, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesét,
dr. Kovácsy Zsombort, az Igazságügyi Minisztérium fõosztályvezetõjét,
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dr. Petõfi Lászlót, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium helyettes államtitkárát,
Bacskai Józsefet, a Külügyminisztérium fõosztályvezetõjét,
Bozó Pált, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fõosztályvezetõjét,
dr. Stauber Józsefet, a Legfõbb Ügyészség fõosztályvezetõ ügyészét,
dr. Barát Máriát, a Miniszterelnöki Hivatal fõosztályvezetõjét,
Gódorné Kaló Editet, a Magyar Nemzeti Bank fõosztályvezetõjét,
Légrády Andrást, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma fõosztályvezetõjét,
dr. Szemán Felicitászt, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala hivatalvezetõ-helyettesét,
Kozma Lukács Juditot, az Oktatási Minisztérium osztályvezetõjét,
Tabák Pétert, a Pénzügyminisztérium fõosztályvezetõjét,
dr. Szépvölgyi Editet, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár osztályvezetõjét,
Paszternák Józsefnét, a Magyar Agrárkamara fõtitkárhelyettesét,
Kompaktor Emíliát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közgazdasági és képzési igazgatóját,
dr. Pásztor Miklóst, a Munkástanácsok Országos Szövetsége Szakértõi Irodája vezetõjét,
Tóth Lászlót, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek
Országos Szövetsége tanácsosát,
Zilahi-Sebess Gézát, a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége tagját,
Geiger Ferencet, Budapest XXIII. kerületének polgármesterét,
Jávorszky Imrénét, Berzék polgármesterét,
Nagy Sándort, Újfehértó polgármesterét,
dr. Szép Katalint, a Központi Statisztikai Hivatal fõosztályvezetõjét,
Sándorné dr. Kriszt Évát, a Budapesti Gazdasági Fõiskola tanszékvezetõjét,
dr. Szilágyi Györgyöt, a Központi Statisztikai Hivatal
ny. fõosztályvezetõ-helyettesét,
dr. Vita Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárát,
dr. Hajdú Ottót, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Rappai Gábort, a Pécsi Tudományegyetem dékánját,
2006. január 1-jétõl 2008. december 31-ig terjedõ idõre
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendõinek ellátásával megbízom.
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VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
1/2006. (I. 12.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
a Somsák Á. László által a Magyar Nyugdíjasok Pártja
(3530 Miskolc, Corvin u. 5. fszt. 4.) képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti. A határozat ellen az annak közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz
címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.
Indokolás
I.
Somsák Á. László 2005. december 19-én országos népi
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz, amelyen a
következõ kérdés szerepel:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés tárgyalja és felgyorsítsa a Tisza és a Körösök árvízrendszerének a felülvizsgálatát, a Vásárhelyi-tervben foglalt árvízvédelmi tározók 2006–2007. évi kivitelezését?”
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy
az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai,
valamint a feltett kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.
A határozat a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését
szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi
LXVII. törvény 2. §-án, az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án
és 17. §-án, a Ve. 117. §-ának (1) bekezdésén, 118. §-ának
(3)–(5) bekezdésein, valamint 131. §-án, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Dr. Ficzere Lajos s. k.,

miniszterelnök

az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság
2/2006. (I. 12.) OVB
határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
117. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva
a Somsák Á. László által a Magyar Nyugdíjasok Pártja
(3530 Miskolc, Corvin u. 5. fszt. 4.) képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat
ellen az annak közzétételét követõ 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címezve az Országos Választási Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indokolás
I.
Somsák Á. László 2005. december 19-én országos népi
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz, amelyen a
következõ kérdés szerepel:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés tárgyalja a körösnagyharsányi közúti és vasúti kishatárátkelõ 2007. évi
megnyitását?”
A határátkelõhelyek megnyitásának feltételeirõl a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény rendelkezik. A törvény 19. §-a szerint „új határátkelõhely megnyitására, a határátkelõhely megszüntetésére, a
mûködésének szüneteltetésére, továbbá a forgalom jellegének megváltoztatására – nemzetközi szerzõdéssel össz-
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hangban – a Kormány döntése alapján, a belügyminiszter
és a pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben intézkedik”. A törvény 83. § (1) bekezdésének
e) pontja felhatalmazza továbbá a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg „a határátkelõhely megnyitásának és
mûködtetésének rendjét és feltételeit, így különösen a határátkelõhely helyét, nyitvatartási idejét, a forgalom jellegét, valamint mindazokat a tárgyi, infrastrukturális, személyi és pénzügyi feltételeket, amelyek a határforgalom-ellenõrzés szakszerû és biztonságos végrehajtásához
szükségesek”.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a
fentiek alapján egyértelmûen megállapítható, hogy a kezdeményezésben említett kishatárátkelõ megnyitásának
kérdése – a törvényben foglalt felhatalmazás visszavonásáig – a Kormány hatáskörébe tartozó feladat.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/B. § (1) bekezdése szerint országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés
lehet. A hatályos jogszabályok alapján azonban a kishatárátkelõhelyek megnyitása nem az Országgyûlés hatáskörébe tartozó feladat, ezért az országos népi kezdeményezés
aláírásgyûjtõ íve nem hitelesíthetõ.

II.
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény 19. §-án, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án és
17. §-án, a Ve. 117. §-ának (1) bekezdésén, 118. §-ának
(3)–(5) bekezdésein, valamint 131. §-án, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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