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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

51/2006. (VII. 5.) FVM
rendelete

a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási
jogosultságról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dés c) pont já ban, 
valamint az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  § (2) be kez dés b) pont já nak ba) al pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya do hány ter me lõi cso por tok ra,
valamint azok tag ja i ra ter jed ki.

2.  §

A ren de let al kal ma zá sá ban
a) do hány ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról

 szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM ren de let, valamint a ter me -
lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.) FVM ren de let
(a továb biak ban: FVM ren de let) sze rin ti do hány ter me lõi
cso port;

b) do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go -
sult ság: a do hány ter me lõi cso port tag ját meg il le tõ olyan
for ga lom ké pes va gyo ni ér té kû jog, mely nek jo go sult ja do -
hány ter me lõi cso port tag ja ként leg fel jebb a do hány faj -
tánk ként két ti ze des jegy pon tos ság gal, hek tár ban meg -
adott te rü let mér té kig jo go sult a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz
kap cso ló dó ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tást igény be ven ni.

3.  §

(1) A do hány ter me lõi cso port e ren de let alap ján jo go -
sult a mel lék let ben meg ha tá ro zott do hány ter me lé si kvó ta
mér té ké ig azon tag jai ré szé re do hány ter me lé si jo got meg -

ál la pí ta ni, aki ket (ame lye ket) az Euró pai Unió Kö zös
 Agrárpolitikája ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, illetve a
nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel
össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ezzel kap -
cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.)
Korm. ren de let sze rint nyil ván tar tás ba vet tek. Nem ta gad -
ha tó meg a tá mo ga tá si jo go sult ság meg ál la pí tá sa at tól, aki
a ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en do hány 2006. évi
ter me lé sé re már szer zõ dést kö tött a ter me lõi cso port tal.
Egye bek ben a tá mo ga tá si jo go sult ság fel osz tá sá nak fel té -
te le it a ter me lõi cso port maga ál la pít ja meg.

(2) A do hány ter me lõi cso port a tag ja ré szé re az õt meg -
il le tõ do hány tá mo ga tá si jo go sult ság ról elsõ al ka lom mal
leg ké sõbb 2006. jú li us 15-ig iga zo lást ál lít ki, amely tar tal -
maz za a ter me lõi cso port tag já nak:

a) ne vét,
b) re giszt rá ci ós szá mát,
c) a tá mo ga tá si jo go sult ság 2.  § b) pont ja sze rint meg ál -

la pí tott mér té két.

(3) A do hány ter me lõi cso port 2006. jú li us 15. után a
(2) be kez dés sze rin ti iga zo lást nem ál lít hat ki.

(4) Amennyi ben a do hány ter me lé si jog jo go sult já nak
sze mé lyé ben vagy a do hány ter me lé si jog mér té ké ben vál -
to zás kö vet ke zik be, a vál to zást iga zo ló do ku men tu mok
alap ján a do hány ter me lõi cso port a do hány ter me lé si jog ról 
– a ko ráb ban ki ál lí tott iga zo lá sok egy ide jû be vo ná sa mel -
lett – új iga zo lást ál lít ki.

(5) A (2) be kez dés, va la mint a (4) be kez dés sze rin ti iga -
zo lás ki ál lí tá sa nem ta gad ha tó meg. A ké se de lem  miatti
mu lasz tás ból ere dõ ká rért a mu lasz tó tar to zik fe le lõs ség -
gel.

(6) A do hány ter me lõi cso port a 2007. év tõl kez dõ dõ en a 
tárgy év jú ni us 30-áig a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint
ér te sí ti a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) Köz pon ti Hi va ta lát a tag ja it meg -
il le tõ do hány ter me lé si jog mér té ké rõl.

4.  §

(1) A do hány ter me lõi cso port tag ja az õt meg il le tõ tá -
mo ga tá si jo go sult ság gal mint sa ját tu laj do ná val sza ba don
ren del kez het.

(2) Amennyi ben a do hány ter me lõi cso port tag já nak tag -
sá gi vi szo nya meg szû nik, a do hány ter me lõi cso port tag ja it 
meg il le tõ összes tá mo ga tá si jo go sult ság a volt ta got meg il -
le tõ résszel csök ken, fel té ve, ha a tag jog utód ja nem lé te sít
tag sá gi vi szonyt a do hány ter me lõ cso port tal.

(3) A do hány ter me lõi cso port nál lé te sí tett tag sá gi vi -
szony ese tén – ide nem ért ve a jog utód lás ke re té ben lé te sí -
tett tag sá gi vi szonyt – a ta go kat meg il le tõ összes tá mo ga -
tá si jo go sult ság az új ta got meg il le tõ tá mo ga tá si jo go sult -
ság mér té ké vel nö vek szik.
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(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si jo go sult ság tu laj do no sá -
nak sze mé lyé ben vagy a tá mo ga tá si jo go sult ság mér té ké -
ben a 3.  § (2) be kez dés sze rin ti iga zo lás ki ál lí tá sát köve -
tõen vál to zás kö vet ke zik be, il let ve, ha a tá mo ga tá si jo go -
sult ság gal ren del ke zõ ter me lõ a do hány ter me lõi cso port -
nál tag sá gi vi szonyt lé te sít, a do hány ter me lõi cso port a ta -
got meg il le tõ tá mo ga tá si jo go sult ság ról a jo go sult sá got
iga zo ló do ku men tu mok alap ján – a ko ráb ban ki ál lí tott iga -
zo lá sok egy ide jû be vo ná sa mel lett – a 3.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt adat tar ta lom mal új iga zo lást ál lít ki. Eb ben az
eset ben az iga zo lás ban fog lal tak va ló sá gá ért az azt ki ál lí tó
do hány ter me lõi cso port tar to zik fe le lõs ség gel.

(5) A 3.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rin ti iga zo lás ki ál lí tá sa nem ta gad ha tó
meg. A mu lasz tás ból ere dõ ká rért a mu lasz tó tar to zik fe le -
lõs ség gel.

5.  §

(1) A do hány ter me lõi cso port a tag ja it meg il le tõ összes
tá mo ga tá si jo go sult ság mér té ké ig köt het az egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ nem ze ti tá -
mo ga tás ha tá lya alá tar to zó do hány ter mel te té sé re szer zõ -
dést, va la mint ál lít hat ki egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás -
hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé -
te lé re jo go sí tó iga zo lást.

(2) Amennyi ben a do hány ter me lõi cso port a tag ja it
meg il le tõ összes tá mo ga tá si jo go sult sá got meg ha la dó
mér ték ben kí ván do hány ter mel te té sé re szer zõ dést köt ni,
ar ról kü lön meg ál la po dást kell köt nie, je lez ve, hogy az
adott te rü let hez, il let ve mennyi sé gek hez nem kap cso ló dik
tá mo ga tá si jo go sult ság.

(3) Amennyi ben a do hány ter me lõi cso port tag ja az õt
meg il le tõ tá mo ga tá si jo go sult ság mér té két meg ha la dó te -
rü le ten kí ván do hány ter me lést foly tat ni, azt ki zá ró lag kü -
lön meg ál la po dás ke re té ben te he ti meg.

(4) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó
ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás csak a ter me lõ ren del ke zé sé -
re álló tá mo ga tá si jo go sult ság ban sze rep lõ nagy sá gú, do -
hánnyal tény le ge sen be ül te tett te rü le tek után, és a jog sza -
bály ban írt fel té te lek tel je sí té se ese tén jár.

(5) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó
ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te le szem pont já -
ból nem ve he tõ figye lembe a do hány ter mel te té sé re kö tött
szer zõ dés nek az a ré sze, ame lyet a tá mo ga tá si jo go sult sá -
got meg ha la dó te rü let re kö töt tek.

6.  §

(1) A do hány ter me lõi cso port kö te les olyan össze sí tett
nyil ván tar tást ve zet ni, amely bõl egye di leg is meg ál la pít -

ha tó a ta go kat meg il le tõ tá mo ga tá si jo go sult ság ak tu á lis
mér té ke. Az MVH a ter me lõi cso port tag ja it meg il le tõ tá -
mo ga tá si jo go sult sá go kat a ter me lõi cso port ál tal, az egy -
sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te le fel té te le ként meg ha tá ro -
zott iga zo lás ban sze rep lõ ada tok kal egy ide jû leg el len õr zi.
Amennyi ben az el len õr zé sek so rán az MVH meg ál la pít ja,
hogy a do hány ter me lõi cso por tok ál tal ki ál lí tott iga zo lá -
sok együt tes össze ge meg ha lad ja a kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rin ti tag ál la mi fel sõ ha tárt, az érin tett ter me lõi 
cso por to kat fel hív ja az ada tok egyez te té sé re, el já rá sát pe -
dig azt köve tõen foly tat ja, hogy az ada tok egyez te té sét az
érin tett ter me lõi cso por tok ered mé nye sen el vé gez ték, és
er rõl nyi lat koz nak, va la mint a hi bá san ki ál lí tott iga zo lá so -
kat meg fele lõen mó do sít ják.

(2) A do hány ter me lõi cso port ál tal ki ál lí tott, az egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges iga zo lás
csak ab ban az eset ben ér vé nyes, ha azt a rá vo nat ko zó rész
te kin te té ben az érin tett tag is alá ír ja.

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

(2) Az FVM ren de let 12.  §-a az aláb bi (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A 7.  § (1) be kez dés g) pont já ban fog lal ta kat do -
hány ter me lõi cso port ese té ben nem kell al kal maz ni.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
az 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelethez

A tá mo ga tá si jo go sult ság elsõ al ka lom mal tör té nõ meg -
ál la pí tá sa kor ér vé nyes, a ter me lõi cso port tag ja it meg il le tõ 
összes tá mo ga tá si jo go sult ság:

I. Bur ley tí pu sú do hány
a) Nyi do ter Kft. 1350 hek tár,
b) Dél-al föl di Do hány ter mesz tõ Kö zös ség és Ér té ke sí -

tõ Szö vet ke zet és Sza bol csi Do hány ter mesz tõ és Ér té ke sí -
tõ Szö vet ke zet együt te sen 450 hek tár.

II. Vir gi nia tí pu sú do hány
a) Nyi do ter Kft. 2810 hek tár,
b) Dél-al föl di Do hány ter mesz tõ Kö zös ség és Ér té ke sí -

tõ Szö vet ke zet és Sza bol csi Do hány ter mesz tõ és Ér té ke sí -
tõ Szö vet ke zet együt te sen 1248 hek tár.
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A szociális és munkaügyi miniszter
1/2006. (VII. 5.) SZMM

rendelete

a szakmai és vizsgakövetelmények
formai elõ írásairól

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Szt.) 4.  § (2) be kez dé sé nek h) pont já ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz ter rel, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ké vel, va la -
mint a Köz be szer zé sek Ta ná csa el nö ké vel (a to váb bi ak -
ban: szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter) egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Szt. 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a
szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai 
és vizs ga kö ve tel mé nye it az e ren de let mel lék le te sze rin ti
for mai elõ írások sze rint kell ki ala kí ta ni.

(2) A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az ága za tá ba
tar to zó, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -
jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 1. szá mú mel lék -
le té ben fel so rolt va la mennyi szak ké pe sí tés szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nyét egy sé ge sen egy jog sza bály mel lék -
le te ként adja ki.

2.  §

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

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelethez

A szakmai és vizsgakövetelmény
formai elõ írásai

.................................. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ
ADATOK

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma:

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se:

3. A szak ké pe sí té sek köre (a táb lá zat szük ség sze rint
bõ vít he tõ):

3.1.
 Rész-

szak ké pe sí tés(ek)
Van/Nincs*

Azo no sí tó  szám:

Meg ne ve zés:

Az OKJ-ben sze rep lõ va la mennyi rész-szak ké pe sí tés
azo no sí tó  szá mát és meg ne ve zé sét meg kell adni!

3.2. El ága zá sok Van/Nincs*

Azo no sí tó  szám:

Meg ne ve zés:

Az OKJ-ben sze rep lõ va la mennyi el ága zás azo no sí tó  szá mát
és meg ne ve zé sét meg kell adni!

3.3. Rá épü lés(ek) Van/Nincs*

Azo no sí tó  szám:

Meg ne ve zés:

Az OKJ-ben sze rep lõ va la mennyi rá épü lés azo no sí tó  szá mát
és meg ne ve zé sét meg kell adni!

* A nem kí vánt rész tör len dõ.

4. Hoz zá ren delt FEOR szám:

5. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés(ek)
 meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lyam(ok)

szá ma
Óra szám

(Az OKJ-ben sze rep lõ több rá épü lés ese tén va la mennyi kép zé si ide jét
meg kell adni!)

II.

EGYÉB ADATOK

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
(Ha a szak ké pe sí tés nek van nak el ága zá sai, ak kor az aláb bi ada to kat el -

ága zá son ként kü lön-kü lön kell meg ad ni!)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák:

Is ko lai elõ kép zett ség:

Szak mai elõ kép zett ség:

Elõ írt gya kor lat:
(Ha van elõ írt gya kor lat, ak kor meg kell ha tá roz ni a tar -

tal mát és az idõ tar ta mát!)

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ges – nem
szük sé ges
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Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ges – nem 
szük sé ges

2. El mé let ará nya:  %

3. Gya kor lat ará nya:  %

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben):

Idõ tar ta ma (év ben/vagy fél év ben):

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): szer vez he tõ –
nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor:

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges –
nem szük sé ges

Rész-szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
(Az aláb bi in for má ci ó kat va la mennyi, az OKJ-ben sze rep lõ rész-szak ké -

pe sí tés re kü lön-kü lön meg kell adni!)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák:

Is ko lai elõ kép zett ség:

Szak mai elõ kép zett ség:

Elõ írt gya kor lat:
(Ha van elõ írt gya kor lat, ak kor meg kell ha tá roz ni a tar -

tal mát és az idõ tar ta mát!)

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ges – nem
szük sé ges

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ges – nem 
szük sé ges

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma:

Óra szám:

3. El mé let ará nya:  %

4. Gya kor lat ará nya:  %

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben):

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges –
nem szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se
(Az aláb bi in for má ci ó kat va la mennyi, az OKJ-ben sze rep lõ rá épü lés re

kü lön-kü lön meg kell adni!)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Szak mai elõ kép zett ség:

Elõ írt gya kor lat:
(Ha van, ak kor meg kell ha tá roz ni a tar tal mát és az idõ -

tar ta mát!)

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge:

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ges – nem
szük sé ges

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ges – nem 
szük sé ges

2. El mé let ará nya:  %

3. Gya kor lat ará nya:  %

4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges –
nem szük sé ges

III.

MUNKATERÜLET

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör(ök), fog lal ko zás(ok)

A mun ka kör(ök), fog lal ko zás(ok)

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ le -
írá sa

(A szak ké pe sí tés re jel lem zõ fel adat cso por tok meg ne ve zé se.)

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek
[Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör -

té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let -
ben (a továb biak ban: Ren de let) sze rep lõ szak ké pe sí té sek alap ján.]

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:
(A szak ké pe sí tés hez tar to zó va la mennyi szak mai kö ve tel mény mo dult fel

kell so rol ni!)
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Tu laj don ság pro fil:

– szak mai kom pe ten ci ák (szak mai is me re tek és ezek tí -
pu sai, szak mai kész sé gek és ezek szint je),

– sze mé lyes kom pe ten ci ák,

– tár sas kom pe ten ci ák,

– mód szer kom pe ten ci ák.

A(z) ..... azo no sí tó szá mú, ..... meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés
 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

(Az OKJ-ben sze rep lõ, el ága zást nem tar tal ma zó szak ké pe sí tés ese tén
meg kell ha tá roz ni, hogy a fen ti kö ve tel mény mo du lok kö zül me lyek tel je sí té -
sé re van szük ség a szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez.)

A(z) ..... azo no sí tó szá mú,  ..... meg ne ve zé sû rész-szak ké pe sí tés
 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

A(z) ..... azo no sí tó szá mú, ..... meg ne ve zé sû el ága zás szak mai
 kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

A(z) ..... azo no sí tó szá mú,  ..... meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai
 kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

(Az OKJ-ben sze rep lõ va la mennyi el ága zás ra, rész-szak ké pe sí tés re, rá -
épü lés re kü lön-kü lön meg kell ha tá roz ni, hogy a fen ti kö ve tel mény mo du lok
kö zül me lyek tel je sí té sé re van szük ség az el ága zás/rész-szak ké pe sí tés, rá -
épü lés meg szer zé sé hez.)

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei
A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott 

fel té te lek (mo dul zá ró vizs ga, ha tó sá gi en ge dély stb.).

2. A szak mai vizs ga ré sze(i)

1. vizs ga rész

– a hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí -
tó ja és meg ne ve zé se:

– a hoz zá ren delt vizs ga fel adat(ok):

– a hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség(ek):
[írás be li, in ter ak tív (szá mí tó gé pes), gya kor la ti, szó be li]
– idõ tar ta ma:
[Az OKJ sze rint a szak ké pe sí tés hez, to váb bá va la mennyi rész-szak ké pe -

sí tés hez, el ága zá sok hoz, rá épü lés(ek)hez szük sé ges vizs ga résszel kap cso la -
tos informá ciókat meg kell adni!]

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan
A(z) ..... azo no sí tó szá mú, ..... meg ne ve zé sû szak ké pe -

sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben:

1. vizs ga rész: ......%
2. vizs ga rész: ......%
3. vizs ga rész: ......%
stb.

A(z) ..... azo no sí tó szá mú, ..... meg ne ve zé sû rész-szak -
ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga
egé szé ben:

1. vizs ga rész: ......%
2. vizs ga rész: ......%
3. vizs ga rész: ......%
stb.
(Va la mennyi rész-szak ké pe sí tés hez kü lön-kü lön meg kell adni a fen ti

ada to kat!)

A(z) ..... azo no sí tó szá mú, ..... meg ne ve zé sû el ága zás -
hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben:

1. vizs ga rész: ......%
2. vizs ga rész: ......%
3. vizs ga rész: ......%
stb.
(Va la mennyi el ága zás hoz kü lön-kü lön meg kell adni a fen ti ada to kat!)

A(z) ..... azo no sí tó szá mú, ..... meg ne ve zé sû rá épü lés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben:

1. vizs ga rész: ......%
2. vizs ga rész: ......%
3. vizs ga rész: ......%
stb.
(Va la mennyi rá épü lés hez kü lön-kü lön meg kell adni a fen ti ada to kat!)

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei
A szak kép zést foly ta tó in téz mény ben, il le tõ leg a fel sõ -

ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nyok so rán tett
ered mé nyes vizs ga alap ján a szak mai vizs ga ré szei, tan tár -
gyai, illetve a tan anyag egy sé gek (mo du lok) kö ve tel mé -
nye i nek is mé telt tel je sí té se alól fel men tést kell adni. [Szt.
11.  § (2) bek.]

A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nyok
so rán tett ered mé nyes vizs gák do ku men tum mal iga zolt
ered mé nyé nek be szá mí tá sá ról a vizs ga bi zott ság dönt.

A vizs ga bi zott ság a be mu ta tott do ku men tum mal kap -
cso lat ban to váb bi in for má ció be szer zé sé re szó lít hat ja fel a
ké rel me zõt.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizsga -
szabályzattól el té rõ szem pont jai
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VI.

ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök

és fel sze re lé sek mi ni mu ma sé tí se
 pé

 k
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ke(sé tí se
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VII.

EGYEBEK

(Egyéb fontos információk megadása)

A szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyét az
aláb bi fo gal ma kat figye lembe véve kell el ké szí te ni:

a) be me ne ti kom pe ten cia: a Ren de let 1. szá mú mel lék -
le te 1. osz lop – A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma cím alatt
sze rep lõ 31 szint kód nál meg fo gal ma zot tak sze rint,

b) egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: a köz ok ta tás -
ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kt.)
67.  § (3) be kez dé se sze rint,

c) esz köz és fel sze re lé si jegy zék: az Szt. 10.  § (1) bek.
e) pont ja sze rint,

d) fel adat cso port: a szak ké pe sí tés fel adat pro fil já nak
leg na gyobb egy sé ge, a mun ka te vé keny ség so rán vég zen -
dõ fel ada tok cél sze rû en cso por to sí tott hal ma za,

e) fel adat pro fil: a szak ké pe sí tés meg szer zé se bir to ká -
ban be tölt he tõ mun ka kör ben el vég zen dõ fel ada tok cél sze -
rû en cso por to sí tott lis tá ja,

f) gya kor la ti vizs ga te vé keny ség: a szak ké pe sí tés bir to -
ká ban vé gez he tõ mun ka te vé keny ség gel azo nos vagy azt
pon to san mo del le zõ te vé keny ség a szak mai vizs ga so rán,

g) in ter ak tív (szá mí tó gé pes) vizs ga te vé keny ség: a szak -
ké pe sí tés bir to ká ban vé gez he tõ mun ka te vé keny ség gel
azo nos vagy azt pon to san mo del le zõ, ál ta lá ban szá mí tó -
gép hasz ná la ta mel lett vég zett vizs ga te vé keny ség, amely -
nek so rán a szá mí tó gé pes prog ram a vizs gá zó te vé keny sé -
gét elõ re meg ha tá ro zot tan be fo lyá sol ja,

h) írás be li vizs ga te vé keny ség: a szak ké pe sí tés bir to ká -
ban vé gez he tõ mun ka te vé keny ség gel azo nos vagy azt
pon to san mo del le zõ, a vizs gá zó ál tal ké szí tett (ki egé szí -
tett), pa pí ron vagy elekt ro ni ku san rög zí tett vizs ga pro duk -
tu mot ered mé nye zõ te vé keny ség a szak mai vizs ga so rán,

i) mód szer kom pe ten cia: a mun ka te vé keny ség so rán a
sze mély mun ka mód sze ré re, mun ka stí lu sá ra, prob lé ma -
meg ol dá sá ra és gon dol ko dá sá ra jel lem zõ, a sze mély nek a
mun ka fo lya mat meg ha tá ro zá sá ban ját szott sze re pét, a te -
vé keny ség hez való vi szo nyát, valamint te vé keny sé gé nek
mi nõ sé gét le író is mér vek,

j) pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mény: a Kt. 67.  § (3) be -
kez dé se sze rint,

k) szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mény: a Kt. 67.  §
(3) be kez dés sze rint,

l) szak mai elõ kép zett ség: az Szt. 54/B. § 19. pont ja sze -
rint,

m) szak mai is me re tek: a mun ka te vé keny ség so rán köz -
vet le nül al kal ma zott, a mû ve le tek sor rend jé re, technoló -
giai sza bá lyok ra, a mû ve le tek so rán hasz nált anya gok, tár -
gyak, esz kö zök egy más ra gya ko rolt ha tá sá ra, az össze tet -
tebb esz köz- és for rás hasz ná lat ra, az al kal ma zott szám sze -
rû pa ra mé te rek re és mi nõ sé gi jel lem zõk re vo nat ko zó ada -
tok, in for má ci ók. A szak mai is me ret al kal ma zá si tí pu sa i -
nak meg ha tá ro zá sá hoz az ön ál ló sá got, a gyor sa sá got, az
ered mé nyes sé get kell vizs gál ni, és az is me ret al kal ma zá sát 
e há rom szem pont együt tes mér le ge lé se után kell mi nõ sí -
te ni,

n) szak mai kész ség: a szak ké pe sí tés re jel lem zõ mun ka -
te vé keny ség au to ma ti kus, a tu dat köz vet len irá nyí tá sa nél -
kül mû kö dõ össze te võ je, ele me, amely nek szint je az adott
kész ség bir tok lá sa ré vén vé gez he tõ te vé keny ség tar tal mát
tük rö zi,

o) szak mai kom pe ten cia: a szak ké pe sí tés nek meg fe le lõ 
mun ka fel ada tok el vég zé sé re való ké pes ség, al kal mas ság,

p) szak mai kö ve tel mény mo dul: a szak ké pe sí tés szak -
mai kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zott rész e, egye di szak -
ké pe sí té sek ese tén annak egé sze. A szak ké pe sí tés kö ve tel -
mény mo dul ja i nak összes sé ge tar tal maz za a szak ké pe sí tés
va la mennyi, a szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben rög zí tett
szak mai kom pe ten ci á ját,

q) sze mé lyes kom pe ten cia: azok a sze mé lyes tu laj don -
sá gok (adott sá gok, jel lem vo ná sok, ér tel mi és ér zel mi vi -
szo nyu lá sok), ame lyek meg lé te elõ se gí ti, illetve le he tõ vé
te szi a mun ka te vé keny ség ha té kony és ered mé nyes el vég -
zé sét,

r) szó be li vizs ga te vé keny ség: a szak ké pe sí tés meg szer -
zé se ré vén vé gez he tõ mun ka te vé keny ség gel azo nos vagy
azt pon to san mo del le zõ, vizs gáz ta tó je len lé té ben fo lyó,
jel lem zõ en szó be li in for má ció köz lés sel járó te vé keny ség
a szak mai vizs ga so rán,

s) tár sas kom pe ten cia: a mun ka te vé keny ség ben részt -
ve võk kel, illetve ügy fe lek kel (azon sze mé lyek, akik re a
mun ka te vé keny ség irá nyul) való köz vet len kap cso la tot, a
ve lük össze füg gõ cse lek vé se ket, kü lö nö sen az együtt mû -
kö dés, a kom mu ni ká ció és a konf lik tus ke ze lés mi lyen sé -
gét le író jel lem zõk,

t) tu laj don ság pro fil: azok nak a tu laj don sá gok nak (al -
kal ma zott szak mai is me re tek, szak mai kész sé gek, ké pes -
sé gek, mód szer, tár sas és sze mé lyes kom pe ten ci ák) a lis tá -
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ja, ame lyek bir tok lá sa ré vén a sze mély ké pes a szak ké pe sí -
tés bir to ká ban a mun ka fel ada tok el vég zé sé re,

u) vizs ga fel adat: tar tal maz za a [írás be li, in ter ak tív
(szá mí tó gé pes), gya kor la ti, szó be li] vizs ga te vé keny -
ség(ek) cél ját és a tel je sí tés meg ha tá ro zó kö rül mé nye it,
amely hez leg alább egy vizs ga te vé keny sé get kell hoz zá -
ren del ni,

v) vizs ga rész: a kö ve tel mény mo dul ban meg ha tá ro zot -
tak el sa já tí tá sá nak mé ré si és ér té ke lé si egy sé ge, amely
vizs ga fel adat(ok)ból és eh hez ren delt vizs ga te vé keny -
ség(ek)bõl áll, egy kö ve tel mény mo dul hoz több vizs ga rész
is ren del he tõ.

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
28/2006. (VII. 5.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba

Ko vács Kál mán he lyett
La kos Im rét,

a Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság ba

Már fai Pé ter he lyett
dr. Gál Zol tánt,

Föld esi Zol tán he lyett
Rába Lász lót,

a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság ba

Gõ gös Zol tán he lyett
dr. Mol nár Zsol tot,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

az Ok ta tá si és tu do má nyos bi zott ság ba

Rába Lász ló he lyett

Föld esi Zol tánt

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
29/2006. (VII. 5.) OGY

határozata

az Országos Rádió és Televízió Testület
egy tagjának megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló
1996. évi I. tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en, az
 Országos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let meg bí za tá sá nak hát -
ra lé võ ide jé re

Mesz leny Lász lót

az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 3-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
31/2006. (VII. 5.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó la -
gos nor ma kont roll irán ti ké re lem tár gyá ban meg hoz ta az
aláb bi

végzést:

1. Az Al kot mány bí ró ság a 114/2002. (IV. 26.) OVB
ha tá ro zat tal és a 122/2002. (V. 2.) OVB ha tá ro zat tal kap -
cso la to san elõ ter jesz tett al kot mány jo gi pa naszt vissza uta -
sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a 114/2002. (IV. 26.) OVB
ha tá ro zat alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. Az in dít vá nyo zó ere de ti ké rel mé ben „OVB-ál lás -
fog la lás alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la ta vé -
gett” nyúj tott be ké rel met. In dít vá nyá ban elõ ad ta, hogy a
tö re dék sza va za tok figye lembevételének mód já val kap cso -
la to san ké rel met nyúj tot tak be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz (a továb biak ban: OVB), amely ben „a ké rel me -
zõ ál lam pol gár úgy vé le ke dett, hogy a má so dik vá lasz tá si
for du lót meg elõ zõ en egyé ni kép vi se lõ je löl ti stá tu szá ról
le mon dó egyé ni kép vi se lõ je lölt re az elsõ for du ló ban le -
adott sza va za tok nem mi nõ sül nek tö re dék sza va zat nak”.
Az OVB-nek a ké re lem alap ján ho zott dön té se – az in dít -
vá nyo zó sze rint – alkot mány elle nes, s kér te, hogy az
 Alkotmánybíróság sem mi sít se azt meg. Ki fej tet te, hogy az 
OVB dön té se jog sza bá lyi tar tal mú. Az in dít vá nyo zó
ugyan ak kor nem je löl te meg, hogy az Al kot mány mely
ren del ke zé sei alap ján kéri a vizs gá la tot, sem azt, hogy
pon to san az OVB mely dön té sé nek a vizs gá la tát kéri, ezért 
az Al kot mány bí ró ság fõ tit ká ra hi ány pót lás ra hív ta fel.

Az in dít vá nyo zó a hi ány pót lás ra adott vá la szá ban egy -
részt „az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 114/2002.
(IV. 26.) szá mú ál lás fog la lá sa alkot mány elle nességének a
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re”, más részt
„a 114/2002. (IV. 26.) szá mú OVB-ál lás fog la lás alap ján a
2002. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok or szá gos lis tás man -
dá tu ma i nak ki osz tá sa tár gyá ban meg ho zott 122/2002.

(V. 2.) OVB ha tá ro zat meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló al kot -
mány jo gi pa naszt” ter jesz tett elõ. A vizs gá la tot az Al kot -
mány 2.  § (2) be kez dé se alap ján kér te.

2. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány alap ján el sõ ként
azt ál la pí tot ta meg, hogy az in dít vá nyo zó ál tal je lölt
„114/2002. (IV. 26.) szá mú OVB-ál lás fog la lás” nem ál lás -
fog la lás, ha nem az OVB-nek egy ma gán sze mély kez de -
mé nye zé se alap ján meg ho zott ha tá ro za ta. Te hát az ügy
tár gya a 114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro zat. Meg ál la pít ha -
tó to váb bá, hogy az OVB el já rá sát kez de mé nye zõ ma gán -
sze mély nem azo nos je len ügy – al kot mány jo gi pa naszt is
kez de mé nye zõ – in dít vá nyo zó já val. Meg ál la pít ha tó vé -
gül, hogy a 114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro zat el len a ma -
gán sze mély ki fo gást nyúj tott be a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz,
ame lyet a Leg fel sõbb Bí ró ság Kvk. V. 37.573/2002/2.
szám alatt ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sí tott.

3. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  § (1) be kez dé se sze -
rint „Az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se
 miatt al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot mány bí -
ró ság hoz az, aki nek a jog sé rel me az alkot mány elle nes jog -
sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog -
or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, ille tõ leg más jog or -
vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va.” Az OVB
114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro za ta ma gán sze mély be ad -
vá nyá ra szü le tett dön tés, ame lyet a ma gán sze mély a vá -
lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak -
ban: Vet.) sze rint a Leg fel sõbb Bí ró sá gon meg tá ma dott.
Az Abtv. 48.  § (1) be kez dé sé nek fönt idé zett ren del ke zé sei 
alap ján al kot mány jo gi pa naszt az nyújt hat be, aki nek a
jog sé rel me a miatt állt elõ, mert az egye di ügyé ben meg ho -
zott dön tés ben alkot mány elle nes jog sza bály ke rült al kal -
ma zás ra. Mi vel a 114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro zat (illet -
ve a jog or vos la ti el já rás ban meg ho zott Leg fel sõbb Bí ró -
ság-i dön tés) nem az in dít vá nyo zó ál tal kez de mé nye zett
el já rás alap ján szü le tett, ezért meg ál la pít ha tó, hogy az al -
kot mány jo gi pa nasz Abtv.-be fog lalt fel té te lei (,,aki nek a
jog sé rel me”) nem áll nak fenn. Az in dít vá nyo zó e te kin tet -
ben jo go su lat la nul ter jesz tett be ké rel met.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (a továb biak ban:
Ügy rend) 29.  §-a sza bá lyoz za az al kot mány bí ró sá gi el já -
rás ban a vissza uta sí tás jog cí me it. Az Ügy rend 29.  §
c) pont ja sze rint az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
vissza uta sít ja, ha az el já rás in dít vá nyo zá sá ra az in dít vá -
nyo zó nak nincs jo go sult sá ga, a 29.  § e) pont ja ér tel mé ben
pe dig vissza uta sí tást ered mé nyez az is, ha a be nyúj tott al -
kot mány jo gi pa nasz nem fe lel meg az Abtv. 48.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek. Ezek re te kin tet tel
az Al kot mány bí ró ság a 114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro -
zat tal kap cso la to san elõ ter jesz tett al kot mány jo gi pa naszt
vissza uta sí tot ta. Ugyan ezen in do kok alap ján vissza uta sí -
tot ta az Al kot mány bí ró ság a 122/2002. (V. 2.) OVB ha tá -
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ro za tot érin tõ ké rel met is, ame lyet az in dít vá nyo zó azért
ki fo gás olt al kot mány jo gi pa nasz ke re té ben, mert ab ban a
114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro zat ke rült al kal ma zás ra. A
vissza uta sí tás ezen in do ka i ra te kin tet tel az Alkotmány -
bíróság az al kot mány jo gi pa nasz el já rás to váb bi tör vényi
fel té te le i nek fenn ál lá sát már nem vizs gál ta.

4. Az in dít vá nyo zó utó la gos nor ma kont roll ké rel met is
elõ ter jesz tett a 114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro zat al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tá ra. Az in dít vá nyo zó utal arra, hogy
a 114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro zat el len ma gán sze mély
ál tal elõ ter jesz tett ki fo gást el bí rá ló Leg fel sõbb Bí ró ság-i
vég zés azért uta sí tot ta el a ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél -
kül, mert a ki fo gás olt ha tá ro zat – tar tal má ban – ál lás fog la -
lás nak mi nõ sül, s a Vet. – ak ko ri – 34.  § (2) be kez dés
a) pont ja sze rint az OVB ál lás fog la lá sa el len jog or vos lat -
nak he lye nincs. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re it az Al -
kot má nyon kí vül az Abtv. és egyéb tör vények ál la pít ják
meg. A Vet. 130.  §-a sze rint az or szá gos nép sza va zás sal,
il let ve népi kez de mé nye zés sel kap cso la tos OVB dön té sek
el le ni ki fo gá so kat az Al kot mány bí ró ság bí rál ja el. Ugyan -
ak kor sem az Abtv., sem a Vet., sem más tör vény nem te szi 
le he tõ vé, hogy az Al kot mány bí ró ság a vá lasz tá sok kal kap -
cso la tos OVB ha tá ro za to kat fe lül vizs gál jon. Az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö re a nor ma tív tar tal mú ren del ke zé sek
vizs gá la tá ra ter jed ki. Az Al kot mány bí ró ság nak az
52/1993. (X. 7.) AB vég zés óta kö ve tett gya kor la ta sze rint
ha tás kö re vizs gá la tá nál nem az ak tus el ne ve zé se, ha nem a
ben ne fog lalt ren del ke zé sek jogi jel le ge az irány adó.
(ABH 1993, 47, 408.)

Je len ügy ben meg ál la pít ha tó, hogy OVB el já rá sá nak
alap já ul szol gá ló ügy ben a be ad vá nyo zó an nak meg ál la pí -
tá sát kér te, hogy „a má so dik for du ló ban vissza lé põ kép vi -
se lõ je lölt elsõ ér vé nyes for du ló ban meg szer zett sza va za tai 
nem ke rül het nek fel az or szá gos lis tá ra”. Az OVB a
114/2002. (IV. 26.) OVB ha tá ro za tá ban az or szág gyû lé si
kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló 1989. évi XXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Vjt.) 9.  § (1) be kez dés a) pont já ra utalt.
En nek ér tel mé ben tö re dék sza va zat nak mi nõ sül: „a) egyé -
ni vá lasz tó ke rü let ben a vá lasz tás elsõ ér vé nyes for du ló já -
ban az olyan párt je löl tek re le adott sza va za tok, ame lyek kel 
a vá lasz tás egyik for du ló já ban sem sze rez tek man dá tu -
mot;”. Az OVB ki fo gás olt ha tá ro za ta azt a kö vet kez te tést
tar tal maz za, hogy „az OVB a tö re dék sza va za tok ki szá mí -
tá sá nak ed di gi gya kor la tát tör vényesnek te kin ti, és nem ta -
lál ja meg ala po zott nak az ez zel szem ben meg fo gal ma zott
jogi ér ve ket”. Te hát az OVB el já rá sát kez de mé nye zõ be -
ad vány egy tör vényen ala pu ló gya kor lat megváltoztatá -
sára irá nyult, s ugyan ez a prob lé ma lé nye ge az al kot mány -
bí ró sá gi el já rást kez de mé nye zõ in dít vány ban is. Az Al kot -
mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re a jo gal kal ma zói gya kor -
lat al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra. A Vjt. fen tebb idé zett
ren del ke zé se i nek vizs gá la tá ra pe dig az in dít vá nyo zó nem
ter jesz tett elõ ké rel met. Az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján 
az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha az
 eljárásra az Al kot mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re. Erre
 tekintettel az Al kot mány bí ró ság a 114/2002. (IV. 26.)
OVB ha tá ro zat alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra

és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt is visszautasí -
totta.

Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz löny ben való köz -
zé té telt a köz ér dek lõ dés re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 353/B/2002.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
20/2006. (VII. 4.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a kisebbségi jelölõ szervezetek tárgyában

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.) 115/I.  §-a 
(8) be kez dé sé nek a) pont já ban biz to sí tott ha tás kö ré ben el -
jár va a ki sebb sé gi je lö lõ szer ve ze tek tár gyá ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá ról,
va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIV. tör -
vény 26.  § (2) be kez dé se sze rint a ki sebb sé gi ön kor mány -
za ti kép vi se lõ-vá lasz tá so kon „je lö lõ szer ve zet: az egye sü -
lé si jog ról  szóló tör vény sze rint be jegy zett olyan tár sa dal -
mi szer ve zet (ide nem ért ve a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz -
dál ko dá sá ról  szóló tör vény sze rint be jegy zett szer ve ze tet), 
amely nek alap sza bá lyá ban – a te le pü lé si ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti vá lasz tás évét meg elõ zõ leg alább 3 éve – rög -
zí tett cél ja az adott nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség kép vi -
se le te;”.
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E tör vény 72.  § (2) be kez dé se azon ban a he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek 2006. évi ál ta lá nos 
vá lasz tá sá val egy na pon tar tan dó te le pü lé si ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti vá lasz tá sok ra és az azo kat meg elõ zõ vá lasz -
tá si el já rás ra a je lö lõ szer ve ze te ket il le tõ en spe ci á lis át me -
ne ti ren del ke zést ál la pít meg. Esze rint a 2006. évi te le pü -
lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá son „az e tör vény
hatályba lépését meg elõ zõ en be jegy zett je lö lõ szer ve zet ál -
lít hat je löl tet, il le tõ leg lis tát”.

A tör vény te hát – te kin tet tel arra, hogy az új sza bá lyo kat 
a vá lasz tást meg elõ zõ év ben al kot ták meg – ezen új sza bá -
lyok sze rin ti elsõ te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá -
lasz tá son nem kö ve te li meg, hogy a je lö lõ szer ve ze tek
alap sza bá lya há rom évre vissza me nõ leg tar tal maz za a
szer ve zet cél ja ként az adott nem ze ti vagy et ni kai ki sebb -
ség kép vi se le tét. A 2006. évi vá lasz tá si el já rás so rán az a
szer ve zet ve he tõ nyil ván tar tás ba je lö lõ szer ve zet ként,
mely meg fe lel az aláb bi együt tes fel té te lek nek:

– a tör vény hatályba lépését, azaz 2005. no vem ber 25-ét 
meg elõ zõ en nyil ván tar tás ba vet ték,

– az egye sü lé si jog ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó
szer ve zet, ki vé ve a pár to kat,

– egy meg ha tá ro zott ki sebb ség ér de ke it je le ní ti meg,
– az alap sza bá lya utal a ki sebb ség kép vi se le té re. A

nem ze ti és et ni kai ki sebb ség kép vi se le tét je len ti min den
olyan te vé keny ség, ami a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek
jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény 6/A.  § (1) be -
kez dé se 1. pont já nak a) al pont ja sze rin ti ki sebb sé gi köz -
ügy meg va ló sí tá sát moz dít ja elõ.

A fel té te lek vizs gá la tá hoz a szer ve zet nek a be je len té sé -
hez csa tol nia kell:

– azt a bí ró sá gi iga zo lást, mely ta nú sít ja, hogy a szer ve -
ze tet már a tör vény hatályba lépése elõtt be je gyez ték az
egye sü le tek nyil ván tar tá sá ba, és mû kö dé se az óta a be je -
len té sig fo lya ma tos;

– az alap sza bá lyát, mely bõl ki tû nik a szer ve zet cél ja.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
21/2006. (VII. 4.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a passzív választójogról a települési kisebbségi
önkormányzati választáson

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.) 105/A.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban és 115/I.  §-a (8) be kez dé sé -
nek a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va a passzív vá lasz -
tó jog ról a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá -
son az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá ról,
va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIV. tör -
vény 2.  §-a sze rint:

„(1) A te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá so -
kon vá lasz tó és vá laszt ha tó (a továb biak ban: ki sebb sé gi
vá lasz tó pol gár), aki

a) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott ki sebb ség hez tar to zik, és a ki sebb -
ség hez tar to zá sát vál lal ja és ki nyil vá nít ja,

b) ma gyar ál lam pol gár,
c) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek 

vá lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren del ke zik, és
d) a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék ben sze re pel.
(2) A ki sebb sé gi vá lasz tó pol gár a sza va zás jo gát sza bad

el ha tá ro zá sa alap ján, a la kó he lye sze rin ti te le pü lé sen gya -
ko rol hat ja.

(3) A ki sebb sé gi vá lasz tó pol gár a vá laszt ha tó ság jo gát
sza bad el ha tá ro zá sa alap ján gya ko rol hat ja.”

A Ve. 115/J.  §-a sze rint:
„(4) A je lölt vá lasz tó jo gát a he lyi vá lasz tá si bi zott ság a

je lölt la kó he lye sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve -
ze tõ jé nek meg ke re sé se út ján el len õr zi, aki tá jé koz tat ja a
he lyi vá lasz tá si bi zott sá got, hogy a je lölt ként be je len tett
sze mély sze re pel-e a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék ben.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
vá lasz tó pol gá rok ál tal be nyúj tott (a Ve. 11. szá mú mel lék -
le te sze rin ti) ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék be vé tel irán ti
ké rel mek alap ján – a ké rel mek el bí rá lá si sor rend jé nek
meg fele lõen – ve ze tett jegy zék ki sebb sé gi vá lasz tói jegy -
zék, füg get le nül at tól, hogy az azon sze rep lõ vá lasz tó pol -
gá rok szá ma meg ala poz za-e a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti vá lasz tás ki tû zé sét.

En nek meg fele lõen passzív vá lasz tó jog gal ren del ke zik
– azaz ki sebb sé gi kép vi se lõ vé vá laszt ha tó – az, akit fel vet tek 
a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék re, te kin tet nél kül arra, hogy a
la kó he lye sze rin ti te le pü lé sen sor ke rül-e te le pü lé si ki sebb -
sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás ki tû zé sé re, il let ve meg tar tá sá -
ra. A je lölt vá lasz tó jo gá nak el len õr zé sé re a la kó he lye sze rin -
ti ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék ad le he tõ sé get.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
305/2006. (VII. 4.) 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.)
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben a Vas me gyei Ön kor mány za to kért Egye sü let (9700
Szom bat hely, Ady E. tér 5.) kép vi se le té ben el já ró Pa tyi
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Ele mér ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si 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
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.) le het ki -
fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Pa tyi Ele mér 2006. jú ni us 27-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e az zal, hogy a kis te le pü lé si ön kor mány za tok 
ha tás kö rét, jog kö rét, ön ál ló gaz dál ko dás hoz való jo gát
kor lá toz ni, szá mát csök ken te ni kell?”

A kér dés ben fog lalt kis te le pü lés nem jogi fo ga lom, an -
nak je len té se nem egy ér tel mû, más részt a kér dés egy szer re 
több al kér dést fo gal maz meg. Mind ezek  miatt a kér dés
nem te kint he tõ egy ér tel mû nek, nem fe lel meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
306/2006. (VII. 4.) 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.)
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben a Vas me gyei Ön kor mány za to kért Egye sü let (9700
Szom bat hely, Ady E. tér 5.) kép vi se le té ben el já ró Pa tyi
Ele mér ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si 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
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.) le het ki -
fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Pa tyi Ele mér 2006. jú ni us 27-én or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá -
nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e a me gye rend szer meg szün te té sé vel, he lyet -
te re gi o ná lis vá lasz tott ön kor mány zat és re gi o ná lis köz -
igaz ga tá si és te rü let fej lesz té si szint lét re ho zá sá val?”

Az Al kot mány bí ró ság 25/1999. (VI. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban már vizs gál ta a vá lasz tó pol gá rok ál tal be nyúj tott, al -
kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés al kot má nyos sá gi kér dé se it. Az idé zett ha tá ro za tá ban
az Al kot mány bí ró ság al kot má nyos kö ve tel mény ként a kö -
vet ke zõ ket mond ta ki: „al kot mány mó do sí tás csak az
 Alkotmányban elõ írt el já rá si rend ben [Al kot mány 24.  §
(3) be kez dés] tör tén het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá -
nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett
nép sza va zás nak nincs he lye”.

A fen ti ek alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dés ben a kez de mé nye zés alap ján nép sza va zás nem tart ha -
tó, ezért 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 ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
b) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
307/2006. (VII. 4.) 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.)
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben a Vas me gyei Ön kor mány za to kért Egye sü let (9700
Szom bat hely, Ady E. tér 5.) kép vi se le té ben el já ró Pa tyi
Ele mér ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si 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
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Balázs Béla u. 35.) lehet
kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Pa tyi Ele mér 2006. jú ni us 27-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ kérdés szerepel:

„Rög zít se-e az Al kot mány a me gyék és a te le pü lé sek
ön ren del ke zé si jogát?”

Az Al kot mány bí ró ság 25/1999. (VI. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban már vizs gál ta a vá lasz tó pol gá rok ál tal be nyúj tott, al -
kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés al kot má nyos sá gi kér dé se it. Az idé zett ha tá ro za tá ban
az Al kot mány bí ró ság al kot má nyos kö ve tel mény ként a kö -
vet ke zõ ket mond ta ki: „al kot mány mó do sí tás csak az
 Alkotmányban elõ írt el já rá si rend ben [Al kot mány 24.  §
(3) be kez dés] tör tén het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá -
nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett
nép sza va zás nak nincs he lye”.

A fen ti ek alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dés ben a kez de mé nye zés alap ján nép sza va zás nem tart ha -
tó, ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hitelesítését megtagadta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
b) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
308/2006. (VII. 4.) 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.)
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben a Ma gyar or szá gi Ki sebb sé gek Párt ja (1103 Bu da -
pest, Ger gely u. 68.) kép vi se le té ben el já ró Szá va Vin ce és
dr. Gyu ry Jó zsef ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
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
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.) le het ki -
fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Szá va Vin ce és dr. Gyu ry Jó zsef 2005. no vem ber 15-én
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban a
bün te tõ ügyek ben el já ró elsõ fokú bí ró sá gok íté le tü ket
meg elõ zõ en a vád lott ké ré sé re a bû nös ség vagy ár tat lan ság 
kér dé sé ben hat ter mé sze tes sze mély bõl es küdt szék dön té -
sét ki kér je, amely dön tés kö te le zõ az ítél ke zõ bí ró ra?”

Az Al kot mány bí ró ság 25/1999. (VI. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban már vizs gál ta a vá lasz tó pol gá rok ál tal be nyúj tott, al -
kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye -
zés al kot má nyos sá gi kér dé se it. Az idé zett ha tá ro za tá ban
az Al kot mány bí ró ság al kot má nyos kö ve tel mény ként a kö -
vet ke zõ ket mond ta ki: „al kot mány mó do sí tás csak az
 Alkotmányban elõ írt el já rá si rend ben [Al kot mány 24.  §
(3) be kez dés] tör tén het; az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá -
nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett
nép sza va zás nak nincs he lye”.

A fen ti ek alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
dés ben a kez de mé nye zés alap ján nép sza va zás nem tart ha -
tó, ezért 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 ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
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b) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Örmény Önkormányzat 2006. évi
jóváhagyott költségvetése

(2006. évi 31. sz. közgyûlési határozat)

Ezer fo rint ban

BEVÉTEL: 2006. évi be vé tel

Költségvetési támogatás 35 000

Elõzõ évi pénzmaradvány 588

Pályázati és egyéb bevétel –

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 35 588

KIADÁS: 2006. évi ki adás

Személyi jellegû költségek:

Tiszteletdíj 7 737

Alkalmazottak bére 1 980

Megbízási díj 600

Elõzõ OÖÖ állami kötelezettségei ?

EHO, m.-adói, ny.-bizt. és eg.-bizt. járulék 3 353

Étkezési hozzájárulás 108

0,5% reprezentáció 175

Személyi jellegû költségek összesen 13 953

Mûködési költségek:

Fõkönyvelõ, adm. felügyelõ, ügyvéd
megbízási költsége

2 476

Közlekedési térítés 1 739

Telefon ktsg. térítés (képviselõk) 1 302

Székhely rezsi ktsg. 1 280

Szállítási ktsg. 30

Nyomtatvány, irodaszer, fogyóeszköz 250

Iroda telefon és internet költsége 750

Posta ktsg. 130

Hivatalos utazási ktsg. 800

Kiadvány, szakfolyóirat 1 740

Egyéb ktsg. (karbant., hirdetés, bizt.,
különféle ktsg.) 300

Bankszámla ktsg.-k 210

Kulturális: Függetlenek 1 034

EÖGYKE 1 046

Külügyi: Függetlenek 1 100

EÖGYKE 1 516

Oktatási: Függetlenek 1 443

EÖGYKE 1 426

Bizottsági ktsg.-ei összesen (7 565)

Mûködési ktsg.-ek összesen 18 572

Felhalmozási ktsg.-ek (tárgyeszközök) –

Elnökhelyettesek kerete 400

Nem nevesített tartalék 2 663

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 35 588

Szár kisz ján Ádám s. k., Szon goth Gá bor s. k.,
el nök he lyet tes el nök he lyet tes

Az Országos Örmény Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

(mellékletek nélkül)

Az Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat köz gyû lé se a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény és az azt mó do sí tó 2005. évi CXIV. tör -
vény alap ján meg al kot ta az Or szá gos Ör mény Ön kor -
mány zat aláb bi Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § (1) Az Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat a ma gyar
iden ti tá su kat fenn tar tó, de ör mény szár ma zá sú, va la mint
az ör mény iden ti tá su kat meg tar tó ma gyar ál lam pol gá rok
leg ma ga sabb ér dek vé del mi szer ve ze te.

Az or szá gos ön kor mány zat hi va ta los meg ne ve zé se: Or -
szá gos Ör mény Ön kor mány zat (a továb biak ban: or szá gos
ön kor mány zat).

Szék he lye és pos ta cí me: 1021 Bu da pest, Pa la ti nus u. 4.
Jel ké pe: Ara rat hegy szim bo li kus raj za (1. sz. mel lék -

let).
Hi va ta los nyel ve: a ma gyar és az ör mény.

2.  § (1) Az or szá gos ön kor mány zat köz gyû lé se tag ja i -
nak szá ma: 19 fõ. A köz gyû lés és a tiszt ség vi se lõk név so -
rát a 2. sz. mel lék let tar tal maz za

(2) Az or szá gos ön kor mány za ti köz gyû lés tag ja i nak
meg bí za tá sa az új ön kor mány za ti vá lasz tás nap já ig tart.

II. Fejezet

AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA,
FELADATA, HATÁSKÖRE

3.  § Az or szá gos ön kor mány zat ön ál ló jogi sze mély.
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4.  § (1) Az ön kor mány zat fel ada ta it az ön kor mány zat
köz gyû lés ha tá roz za meg a ha tá lyos jog sza bá lyok be tar tá -
sá val. Az ön kor mány za ti fel adat és ha tás kö rök a köz gyû -
lést il le tik meg.

A köz gyû lés egyes ha tás kö re it el nö ke i re (el nök he lyet -
te se i re), bi zott sá ga i ra ru ház hat ja. E ha tás kör gya kor lá sá ra
uta sí tást ad hat, e ha tás kört vissza von hat ja. A köz gyû lés tõl
ka pott ha tás kör to vább nem ru ház ha tó.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat el lát ja az ör mény ki -
sebb ség ér de ke i nek or szá gos, va la mint te rü le ti (re gi o ná lis, 
me gyei) kép vi se le tét és vé del mét. Az ör mény ki sebb ség
kul tu rá lis au to nó mi á já nak meg te rem té se ér de ké ben in téz -
mé nye ket hoz hat lét re és össze han gol ja azok mû kö dé sét.

(3) Az or szá gos ön kor mány zat vé le ményt nyil vá nít hat,
és kez de mé nye zést te het a fel adat- és ha tás kö ré be nem tar -
to zó, de a ki sebb sé gi kö zös sé get érin tõ ügyek ben.

5.  § Az or szá gos ön kor mány zat – tör vények ke re tei kö -
zött – ön ál ló an dönt:

a) el ne ve zé sé rõl, szék he lyé rõl, szer ve ze té rõl, szer ve -
ze té nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról az ala ku ló
ülést kö ve tõ 3 hó na pon be lül,

b) költ ség ve té sé rõl, zár szám adá sá ról, va gyon lel tá ra
meg ál la pí tá sá ról, meg ha tá ro zott összeg ha tár fe let ti hi tel -
fel vé tel rõl,

c) törzs va gyo na kö ré rõl,
d) jel ké pe i rõl,
e) az ál ta la kép vi selt ki sebb ség or szá gos ün ne pe i rõl,
f) ki tün te té se i rõl, el is me rõ cí me i rõl, ezek oda íté lé sé -

nek fel té te le i rõl, sza bá lya i ról,
g) ren del ke zé sé re álló rá dió- és te le ví zió csa tor na fel -

hasz ná lá sá nak el ve i rõl és mód já ról,
h) a ren del ke zé sé re álló köz szol gá la ti rá dió és te le ví zió 

mû sor idõ fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl,
i) in téz mény ala pí tá sá ról, fenn tar tá sá ról, mû köd te té sé -

rõl, meg szün te té sé rõl, így kü lö nö sen alap- és kö zép fo kú
ki sebb sé gi ok ta tá si in téz mé nyek, to váb bá fel sõ ok ta tá si in -
téz mény vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re té ben meg va ló -
sí tan dó kép zés ala pí tá sá ról, fenn tar tá sá ról és mû köd te té sé -
rõl, ille tõ leg át vé te lé nek kez de mé nye zé sé rõl,

j) gaz dál ko dó szer ve zet, egyéb szer ve zet lét re ho zá sá -
ról,

k) szín ház mû köd te té sé rõl,
l) mú ze u mi ki ál lí tó hely, or szá gos gyûj tõ kör rel ren del -

ke zõ köz gyûj te mény lé te sí té sé rõl, fenn tar tá sá ról,
m) ki sebb sé gi könyv tár fenn tar tá sá ról,
n) mû vé sze ti, tu do má nyos in té zet, ki adó ala pí tá sá ról,

mû köd te té sé rõl,
o) jog se gély szol gá lat lét re ho zá sá ról és mûködteté -

sérõl,
p) mû kö dé se kö ré ben pá lyá za tok ki írá sá ról, ösz tön díj

ala pí tá sá ról,
q) a köz ok ta tá si tör vény sze rin ti köz ok ta tá si meg ál la -

po dás nak az ok ta tá si mi nisz ter rel tör té nõ meg kö té sé rõl,

r) a köz ok ta tá si tör vény sze rin ti köz ok ta tá si meg ál la -
po dás nak a he lyi ön kor mány zat tal tör té nõ meg kö té sé rõl,

s) saj tó köz le mé nyek köz zé té te lé rõl,
t) a ki sebb sé gi utó név jegy zék össze ál lí tá sá ról, a ki -

sebb sé gi utó név vel kap cso la tos meg ke re sé sek rõl,
u) ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá ról,
v) ér dek kép vi se le ti szerv hez tör té nõ csat la ko zás, kül -

föl di ön kor mány zat tal való együtt mû kö dé si meg ál la po dás 
meg kö té sé rõl,

w) el nök, el nök he lyet te sek, bi zott sá gi ta gok és bi zott -
sá gi el nö kök meg vá lasz tá sá ról,

x) ala pít vány lét re ho zá sa, ala pít vá nyi for rás át vé te le és
át adá sá ról,

y) az ör mény ki sebb ség hez tar to zó la kos sá got e mi nõ -
sé gé ben érin tõ jog sza bá lyok meg al ko tá sá hoz, a ki sebb sé -
gi in téz mé nyek ve ze tõ i nek ki ne ve zé sé hez, a ki sebb ség hez 
tar to zók kép zé sé re vo nat ko zó dön tés hez, va la mint az ör -
mény ki sebb ség épí té sze ti em lé ke i nek meg õr zé sét érin tõ
jog sza bá lyok meg al ko tá sá hoz az or szá gos ön kor mány zat
ál lás pont já nak ki fe je zé sé rõl,

z) egyéb, tör vény ál tal meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás -
kö ré be tar to zó ügyek rõl.

6.  § Az or szá gos ön kor mány zat
a) vé le ményt nyil vá nít – a he lyi ön kor mány zat ren de le -

te ki vé te lé vel – az ál ta la kép vi selt ki sebb sé ge ket e mi nõ sé -
gé ben érin tõ jog sza bá lyok ter ve ze té rõl, a me gyei, fõ vá ro si 
ön kor mány za ti ren de le tek rõl ak kor, ha az adott ki sebb ség
te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tot nem ala kít,

b) vé le ményt nyil vá nít a ki sebb sé gek vé del mé vel kap -
cso la tos két- és több ol da lú nem zet kö zi meg ál la po dá sok
ha zai vég re haj tá sá ról és kez de mé nye zi az ab ban fog lal tak
ér vé nye sí té sé hez szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét,

c) köz re mû kö dik – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – a ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá sok meg tar -
tá sá hoz szük sé ges ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék kel kap -
cso la tos tá jé koz ta tá si fel ada tok el lá tá sá ban,

d) a kép vi selt ki sebb sé gek cso port ja it érin tõ kér dé sek -
ben köz igaz ga tá si szer vek tõl tá jé koz ta tást kér het, ré szük re 
ja vas la tot te het, a ha tás kö rük be tar to zó ügyek ben in téz ke -
dést kez de mé nyez het,

e) köz re mû kö dik a ha tás kör rel és ille té kességgel ren -
del ke zõ ál la mi szer vek kel az ál ta la kép vi selt ki sebb sé gek
alap-, kö zép- és fel sõ fo kú ki sebb sé gi ok ta tá sá nak szak mai
el len õr zé sé ben.

f) A ki sebb ség tör té nel mi ha gyo má nyok kal ren del ke zõ
te le pü lé se i nek és épí té sze ti em lé ke i nek meg õr zé sé vel és
ápo lá sá val kap cso la tos jog sza bály (ide nem ért ve a he lyi
ön kor mány zat ren de le tét) és a köz ok ta tá si tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló kor mány ren de le tek meg al ko tá sa kor – a
ki sebb ség hez tar to zók óvo dai ne ve lé sét, is ko lai ne ve lé sét
és ok ta tá sát érin tõ kér dé sek ben – az or szá gos ön kor mány -
za tok egyet ér té se szük sé ges.

7.  § Az or szá gos ön kor mány zat mû kö dé se kö ré ben pá -
lyá za tot ír hat ki, ösz tön dí ja kat ala pít hat.
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8.  § A köz gyû lés ha tás kö ré bõl nem ru ház ha tó át az 5.  §
bek. a), b), c), d), e), j), k), l), m), n), o), p), q), r), t) pont já -
ban fel sorolt ha tás kö rök.

9.  § (1) A köz gyû lés vita ese tén a ha tás kö ré nek meg ál la -
pí tá sá ról mi nõ sí tett szó több ség gel, ese ten ként dönt.

(2) Az át ru há zott ha tás kö rök gya kor lá sá ról és ered mé -
nyé rõl a köz gyû lés nek kell be szá mol ni.

10.  § Az or szá gos ön kor mány zat a köz gyû lé se, an nak
bi zott sá gai, az el nök és az el nök he lyet te sek út ján ál lan dó
kap cso la tot tart fenn a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi
 Hivatallal, va la mint az Or szág gyû lés Ki sebb sé gi Jo gok
Biz to sá val.

III. Fejezet

A KÖZGYÛLÉS MÛKÖDÉSE

A közgyûlés ülésterve

11.  § (1) A köz gyû lés szük ség sze rint, de leg alább éven -
te 6 ülést tart.

(2) A köz gyû lés az ál ta la el fo ga dott éves ülés ter vet
figye lembe véve ülé se zik.

12.  § (1) A köz gyû lés éves ülés terv-ter ve ze tét a bi zott -
sá gok el nö ke i nek köz re mû kö dé sé vel az el nök ál lít ja össze
és ter jesz ti jó vá ha gyás cél já ból a köz gyû lés elé. Az el nök
(el nök he lyet te sek) biz to sít ják, hogy a tes tü let és bi zott sá -
ga i nak ülés ter ve kö zött meg fe le lõ össz hang le gyen.

(2) Az ülés terv össze ál lí tá sá hoz az el nök kö te les ja vas -
la tot kér ni a kép vi se lõk tõl és a bi zott sá gok tól.

13.  § (1) Az ülés terv tar tal maz za:
a) az ülé sek ter ve zett idõ pont ját, na pi rend jét;
b) az egyes na pi ren di pon tok elõ adó it;
c) az elõ ké szí tés ben részt ve võ to váb bi sze mé lyek vagy 

szer vek meg je lö lé sét;
d) az elõ ter jesz tés el ké szí té sé nek ha tár ide jét;
e) egyéb szer ve zé si fel ada tok rög zí té sét, a fe le lõs sze -

mély ne vét (pl. év for du lók).

(2) A köz gyû lés kö vet ke zõ évi ülés ter vét de cem be ri
ülé sén hagy ja jóvá, mi nõ sí tett több sé gû dön tés sel.

14.  § A köz gyû lés ala ku ló, ren des és rend kí vü li ülést
tart.

Az alakuló ülés

15.  § Az ala ku ló ülést a vá lasz tást kö ve tõ 30 na pon be lül 
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke hív ja össze.

A rendkívüli ülés

16.  § (1) Rend kí vü li ülést kell össze hív ni
a) az el nö ké nek kez de mé nye zé sé re;
b) a bi zott sá gá nak írás ban be nyúj tott in dít vá nyá ra;
c) hat kép vi se lõ írás ban be nyúj tott in dít vá nyá ra, ha -

laszt ha tat lan ügy meg tár gya lá sa ér de ké ben.

(2) Az (1) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti in dít ványt az
el nök nél kell írás ban be nyúj ta ni. Az in dít vány nak tar tal -
maz nia kell a tár gya lás ra ja va solt ügy lé nye gét és a rend kí -
vü li ülés össze hí vá sá nak in do ka it.

(3) Az el nök a rend kí vü li ülést az in dít vány be nyúj tá sá -
tól szá mí tott 5 mun ka na pon be lül, a be nyúj tás tól szá mí tott
15 na pon be lül re írás be li meg hí vó val kö te les össze hív ni.

A rendes ülés

17.  § A köz gyû lés ülé sét össze kell hív ni, ha
a) azt jog sza bály te szi kö te le zõ vé;
b) azt a köz gyû lés ha tá roz ta el.

A közgyûlés üléseinek szabályai

18.  § (1) A tes tü let ülé se nyil vá nos.

(2) Zárt ülést tart vá lasz tás, ki ne ve zés, fel men tés, ve ze -
tõi meg bí zás át adá sa, ille tõ leg vissza vo ná sa, fe gyel mi el -
já rás meg in dí tá sa, fe gyel mi bün te tés ki adá sa és ál lás fog la -
lást igény lõ sze mé lyi ügy tár gya lá sa kor, ha az érin tett a
nyil vá nos tár gya lás ba nem egye zik bele, to váb bá össze fér -
he tet len sé gi és ki tün te té si ügy tár gya lá sa kor.

(3) Zárt ülést ren del het el va gyo ná val való ren del ke zés
és az ál ta la ki írt pá lyá zat tár gya lá sa kor, ha a nyil vá nos tár -
gya lás üz le ti ér de ket sér te ne.

(4) A zárt ülé sen a köz gyû lés tag jai és meg hí vá suk ese -
tén az érin tett és a szak ér tõ(k) ve het nek részt. A szak ér tõk
kö te le sek nyi lat ko za tot alá ír ni ar ról, hogy az el hang zott
in for má ci ó kat csak az érin tett fél írá sos be le egye zé sé vel
ad hat ják to vább.

(5) A nyil vá nos gyû lé sen meg je len tek a ré szük re ki je -
lölt he lyen fog lal hat nak he lyet, az ülést sem mi lyen mó don
nem za var hat ják. Hoz zá szól ni csak az ülés ve ze tõ jé nek
elõ ze tes en ge dé lyé vel le het.

(6) A hall ga tó sá got a ta nács ko zás rend jé nek bár mi lyen
mó don tör té nõ meg za va rá sa kor az ülés ve ze tõ je rend re -
uta sít hat ja, is mé telt eset ben a te rem el ha gyá sá ra kö te lez -
he ti.

A közgyûlés összehívása

19.  § (1) A köz gyû lés ülé sét írás ban az el nö ke, aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén az el nök he lyet te se hív ja össze. Mind ket -
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tõ jük aka dá lyoz ta tá sa ese tén a meg vá lasz tott kép vi se lõk
kö zül a leg idõ sebb, mint kor el nök hív ja össze. Amennyi -
ben õ is aka dá lyoz tat va van, a so ron kö vet ke zõ leg idõ sebb
sze mély hív ja össze az ülést.

(2) Az ülés meg hí vó ját a na pi rend írá sos anya ga i val
együtt úgy kell kéz be sí te ni, hogy azt a kép vi se lõk és a
meg hí vot tak 5 nap pal az ülés elõtt meg kap ják.

(3) A meg hí vó nak tar tal maz nia kell az ülés he lyé nek,
nap já nak és kez dé si idõ pont já nak, a na pi rend tár gyá nak és
elõ adó já nak meg ne ve zé sét. A meg hí vó val együtt meg kell
kül de ni azo kat az elõ ter jesz tési ja vas la to kat is, me lyek nek
na pi rend re vé te lét a köz gyû lés el nö ke mel lõz te, mel lé kel -
ve a mel lõ zés in do kát.

20.  § (1) A köz gyû lés va la mennyi tag ját az ülés re meg
kell hív ni!

(2) A na pi ren di pon tok tól füg gõ en ta nács ko zá si jog gal
meg le het hív ni a szak ér tõ ket, a na pi ren di pont meg tár gya -
lá sá hoz szük sé ges sze mé lye ket.

(3) A köz gyû lés tag jai az ülés tel jes anya gát, a ta nács ko -
zá si jog gal meg hí vot tak a meg hí vá suk kal kap cso la tos na -
pi ren di pon tok hoz ké szí tett elõ ter jesz téseket kap ják meg.

(4) Zárt ülés elõ ké szí tõ anya gát csak a köz gyû lés tag jai
és az arra meg hí vott sze mé lyek kap hat ják meg. Az anyag
jobb fel sõ sar ká ban fel kell tün tet ni „Zárt ülés anya ga:
... sz. pél dány.”

(5) A zárt ülés tár gya lá si anya gát kü lön, el zár tan kell tá -
rol ni. A zárt ülés jegy zõ köny vé bõl leg alább két pél dány
ké szül, amely be az ülés részt ve või be te kint het nek, egy
pél dá nyát meg kell kül de ni a Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze -
tõ jé nek. A meg ho zott ha tá ro zat nyil vá nos.

(6) A zárt ülés anya gá nak és jegy zõ köny vé nek ki vé te lé vel 
az ülé sek anya gá ba az ér dek lõ dõk – fel ügye let mel lett – be -
te kint het nek.

(7) A zárt ülés tár gya lá sá ról az ülés részt ve või, es kü jük -
nek meg fele lõen nem nyi lat koz hat nak.

A közgyûlés tanácskozásának elõkészítése

21.  § (1) Az ülé sen meg tár gya lás ra ke rü lõ ülés terv ben
fog lalt na pi ren di pon tok elõ ter jesz tései csak írás ban te he -
tõk. Ugyan csak írás ban kell be nyúj ta ni mind azon elõ ter -
jesz téseket, me lyek a meg hí vón na pi ren di pont ként sze re -
pel nek, va la mint a sür gõs sé gi elõ ter jesz téseket. A sür gõs -
sé gi elõ ter jesz tések írá sos anya gát leg ké sõbb az ülés nap -
ján, an nak meg kez dé se elõtt kell szét osz ta ni.

(2) Az elõ ter jesz tésnek kö te le zõ tar tal mi ele me az adott
tárgy ban ho zott ko ráb bi köz gyû lé si ren del ke zé sek vég re -
haj tá sa és az érin tett tárgy kör rész le tes elem zé se, a ha tá ro -
za ti ja vas lat meg fo gal ma zá sa, in dok lá sa és az érin tett bi -
zott ság(ok) vé le mé nye.

(3) Az írá sos elõ ter jesz tés ter je del me – a ha tá ro za ti ja -
vas la ton és a mel lék le ten kí vül – ál ta lá ban nem ha lad hat ja
meg az öt gé pelt ol dalt.

(4) Nem bi zott sá gi elõ ter jesz tés ese tén az anya got – az
ülés elõtt – az ügy kör sze rint ille té kes bi zott ság min den
eset ben meg tár gyal ja. En nek el ma ra dá sá ról és in do ka i ról
az elõ adó – a na pi ren di pont tár gya lá sa so rán – kö te les a
köz gyû lést tá jé koz tat ni.

(5) Az ille té kes bi zott ság gal egyez te tett írás be li elõ ter -
jesz téseket leg ké sõbb a köz gyû lést meg elõ zõ 10. na pon
kell az el nök höz el jut tat ni.

(6) Az ör mény nyel vû elõ ter jesz tés mel lé csa tol ni kell
an nak ma gyar nyel vû for dí tá sát.

22.  § (1) A köz gyû lés elé elõ ter jesz tést te het nek:
a) az el nök és he lyet te sei;
b) a bi zott sá gok;
c) a kép vi se lõk.

(2) Az elõ ter jesz tések írás ban az el nök nél nyújt ha tók be.

23.  § (1) Sür gõs sé gi in dít ványt írás ban az el nök, a he -
lyet te sei, a bi zott sá gok vagy hat kép vi se lõ ter jeszt het elõ.
A sür gõs sé gi in dít vány na pi rend re vé te le egy perc ben in -
do kol ha tó. A sür gõs sé gi in dít vány tár gya lá sá ról a köz gyû -
lés vita nél kül, mi nõ sí tett szó több sé gû ha tá ro zat tal dönt.

(2) A sür gõs ség el fo ga dá sa után az in dít ványt elsõ na pi -
ren di pont ként kell tár gyal ni.

(3) Ha a köz gyû lés a sür gõs sé gi in dít ványt nem fo gad ta
el, a köz gyû lés el dön ti, hogy na pi rend re ve szi-e és há nya -
dik na pi ren di pont ként tár gyal ja.

A közgyûlés megkezdése és vezetése

24.  § (1) A köz gyû lé si ülés meg hí vó já ban meg je lölt
kez dé si idõ pont tól szá mí tott 30 perc el tel té vel ha tá ro zat -
kép te len ség ese tén a már meg je lent kép vi se lõk és meg hí -
vot tak nem kö te le sek to vább vá ra koz ni.

(2) Az ülés ha tá ro zat ké pes, ha azon a meg vá lasz tott
kép vi se lõk kö zül 10 fõ je len van. Ha tá ro zat kép te len ség
ese tén 8 mun ka na pon be lül újra össze kell hív ni az ülést. A 
ha tá ro zat ké pes sé get az ülés egész ide je alatt fi gye lem mel
kell kí sér ni.

(3) Az ülést at tól füg get le nül, hogy az el fo ga dott na pi -
ren di pon tok meg tár gya lás ra ke rül tek-e vagy sem, az ülés
kez de té tõl szá mí tott 4 óra múl va be kell re kesz te ni és az
el ma radt na pi ren di pon tok tár gya lá sá nak idõ pont ját egy -
sze rû szó több ség gel kell mag ha tá roz ni.

25.  § (1) Az or szá gos ön kor mány zat köz gyû lé sé nek ülé -
se it az el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén el nök he lyet te sei ve -
ze tik. Az el nök sa ját ha tás kö ré ben sza bá lyoz za az el nök -
he lyet te sek ülés ve ze tés sel össze füg gõ fel ada ta it.
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(2) Az ülés el nö ke az ülés meg nyi tá sa, a ha tá ro zat ké pes -
ség meg ál la pí tá sa és a tá vol lé võk meg ál la pí tá sa után a ja -
va solt na pi rend is mer te té sé vel nyit ja meg a ta nács ko zást.
Tá jé koz ta tást ad a sür gõs sé gi in dít vány ról. A kép vi se lõk a
na pi ren di pon tok ra mó do sí tó ja vas la tot te het nek, majd a
na pi rend rõl a tes tü let vita nél kül ha tá roz. Meg vá laszt ja a
jegy zõ könyv ve ze tõ jét és hi te le sí tõ it.

A közgyûlés ülésének napirendje

26.  § (1) A köz gyû lés ülé sé nek na pi rend jé re az ülés ve -
ze tõ je tesz ja vas la tot, amely nek alap ján a na pi ren det vita
nél kül, egy sze rû szó több ség gel ál la pít ja meg, en nek ke re -
té ben dönt azok nak a 17.  § (3) be kez dés sze rint meg kül -
dött elõ ter jesz téseknek a kér dé sé ben, ame lyek na pi rend re
vé te lét az el nök mel lõz te.

(2) A na pi rend el fo ga dá sa után az elõ ter jesz tõ az el fo ga -
dott na pi ren di pont hoz köt ve van, an nak vissza vo ná sá ra,
le vé te lé re csak a köz gyû lés egy sze rû szó több ség gel ho zott 
dön té se alap ján van le he tõ ség.

(3) A na pi ren di pon tok tár gya lá si sor rend jét az aláb bi ak
sze rint cél sze rû meg ha tá roz ni:

a) sür gõs ség gel el fo ga dott ügyek,

b) fel kért elõ adók, szak ér tõk köz re mû kö dé sé vel ké -
szült elõ ter jesz tések,

c) sze mé lyi kér dé sek,

d) ha tá ro za ti ja vas la tok,

e) tá jé koz ta tók,

f) egye bek.

(4) A tá jé koz ta tók ke re té ben írás ban szá mol nak be:

a) a le járt ha tár ide jû tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá -
ról,

b) az el nök és a bi zott sá gok el nö kei az át ru há zott ha tás -
kör ben ho zott dön té sek rõl.

A felszólalások fajtái

27.  § Az ülé sen az aláb bi fel szó la lá sok ra ke rül het sor:

a) fel szó la lás ügy ren di kér dés ben;

b) na pi rend hez kap cso ló dó fel szó la lás;

c) na pi ren den kí vü li fel szó la lás.

Felszólalás ügyrendi kérdésekben

28.  § (1) A tár gyalt na pi ren di pon tot érin tõ ügy ren di
kér dés ben bár me lyik kép vi se lõ bár mi kor szót kér het.

(2) Az ügy ren di kér dés ben szót kérõ kép vi se lõ nek
meg kell je löl nie az SZMSZ azon sza bá lyát, amely re hi -
vat ko zik.

(3) Amennyi ben az ülés el nö ke meg ál la pít ja, hogy a
hoz zá szó lás nem ügy ren di kér dés ben tör té nik, a kép vi se -
lõ tõl meg von ja a szót. Ez eset ben vi tá nak he lye nincs.

A közgyûlés elnökének jogköre, a napirendhez
kapcsolódó felszólalások

29.  § (1) A köz gyû lés fel szó la lá si jo got ad hat a nem ta -
nács ko zá si jog gal meg hí vot tak nak. E kér dés ben vita nél -
kül egy sze rû szó több ség gel dönt.

(2) Fel szó lal ni, hoz zá szól ni csak ak kor és olyan sor -
rend ben le het, ahogy az ülés el nö ke, ál ta lá ban a je lent ke -
zé sük sor rend jé ben, elõ ze tesen meg ad ta a szót.

(3) En ge dély nél kü li meg szó la lás a ta nács ko zás rend je
meg za va rá sá nak mi nõ sül, ez eset ben az ülés el nö ke fi gyel -
mez tet he ti a hoz zá szó lót.

(4) Az ülés el nö ke min den na pi ren di pont ról kü lön vi tát
nyit, de ja vas la tot te het egyes na pi ren di pon tok össze vont
tár gya lá sá ra is. Az írás be li elõterjesz tést az elõ adó a vita
elõtt szó ban ki egé szít he ti, a ki egé szí tés ak kor in do kolt, ha
olyan össze füg gést tár fel, me lyet az elõ ter jesz tés nem tar -
tal maz, il let ve az elõ ter jesz tés el ké szí té se és a tár gya lás
idõ pont ja kö zött olyan vál to zás állt be, mely a dön tés ho za -
talt be fo lyá sol hat ja. Az elõter jesz tés ki egé szí té sé re há rom
perc áll az elõ adó ren del ke zé sé re.

(5) A ta nács ko zá si jog gal je len lé võk az elõ ter jesz tésre
vo nat ko zó an az elõ adó hoz kér dé se ket in téz het nek, ille tõ -
leg hoz zá szól hat nak. A köz gyû lés meg ha tá roz hat ja az egy
kép vi se lõ ré szé rõl tör té nõ hoz zá szó lá sok szá mát és idõ tar -
ta mát, mely ál ta lá nos eset ben min den kép vi se lõ ré szé re
egy szer 1,5 perc, az el nök és he lyet te sei ré szé re egy szer
2 perc, majd ha in do kolt min den kép vi se lõ ré szé re még
egy szer 1 perc, az el nök és he lyet te sei ré szé re még egy szer 
1 perc. Is mé telt hoz zá szó lás ra csak a köz gyû lés vita nél -
kül, egy sze rû szó több ség gel ad hat en ge délyt.

(6) Az ülés el nö ké nek jog kö rei:

a) Fi gyel mez tet he ti azt a hoz zá szó lót, aki el tért a té má -
tól, vagy fel hasz nál ta a hoz zá szó lás ra elõ re meg ha tá ro zott
idõt. A tárgy tól el té rõ fel szó la lást fél be sza kít hat ja. A
tárgy tól való el té rést – vita ese tén – a je len lé võk nek egy -
sze rû több ség gel kell meg ál la pí ta ni.

b) Rend re uta sít hat ja azt a kép vi se lõt, aki a ta nács ko zás
rend jét meg za var ja.

c) Meg ál la pít hat ja, hogy va la mely hoz zá szó lás tar tal -
ma az elõ zõ ek ben már el hang zott fel szó la lás is mét lé se. Is -
mét lés ese tén erre a kö rül mény re a fel szó la ló fi gyel mét
fel hív ja, újabb is mét lés ese tén a szót meg von ja.

d) A hosszú ra nyúlt vita mi e lõb bi le zá rás ér de ké ben in -
dít vá nyoz za a vita le zá rá sát.

e) Tár gya lá si szü ne tet ren del het el, a ta nács ko zás foly -
ta tá sát aka dá lyo zó kö rül mény fel me rü lé se kor az ülést
meg ha tá ro zott idõ re fél be sza kít hat ja vagy be re keszt he ti.
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(7) A na pi ren di pont elõ adó ja a vita be fe je zé se kor ad
vá laszt a fel me rült kér dé sek re.

(8) A vi tá ban el hang zó sze mé lyes tar tal mú meg jegy zés -
re az érin tett kép vi se lõ nek joga van az ülés ve ze tõ jé nek
dön té sé tõl füg gõ en, a fel szó la lást köve tõen nyom ban,
vagy a na pi ren di pont le zá rá sa után, leg fel jebb egy szer
2 perc idõ tar tam ban ész re vé telt ten ni. Az ülés ve ze tõ je en -
ge dé lyé nek meg ta ga dá sa ese tén az érin tett kép vi se lõ kí -
ván sá gá ra e tárgy ban a köz gyû lés vita nél kül, egy sze rû
több ség gel ha tá roz. Vi szont vá lasz nak he lye nincs.

(9) Egy na pi ren di pont tár gya lá sá nak idõ tar ta ma ma xi -
mum 1 óra – ki vé ve a költ ség ve tés tár gya lá sát. Ezt köve -
tõen a téma le zá rá sá ról vagy el na po lá sá ról sza vaz ni kell.
El na po lás ese tén az is mé telt meg tár gya lás idõ pont ját meg
kell ha tá roz ni.

(10) Ha tá ro zat ho za tal csak a na pi ren di pont meg tár gya -
lá sá nak be fe je zé se után kö vet kez het. Ha a na pi rend ben
több fel szó la ló nincs, az ülés ve ze tõ je a vi tát le zár ja. Az
ülés ve ze tõ je, az elõ ter jesz tõ vagy bár mely kép vi se lõ ja va -
sol hat ják a vita le zá rá sát, e kér dés ben a tes tü let vita nél kül, 
egy sze rû szó több ség gel ha tá roz.

(11) Az ülés el nö ke, a vita le zá rá sa után elõbb a mó do sí -
tó in dít ványt, majd min den eset ben az ere de ti ja vas la tot is
sza va zás ra kö te les fel ten ni. Amennyi ben több mó do sí tó
in dít vány is el hang zott, ak kor az el hang zás idõ be ni sor -
rend jé ben kell sza va zás ra fel ten ni. Az elõ ter jesz tésrõl az
ön kor mány zat ha tá ro za tot hoz.

(12) Az ülés el nö ke a na pi rend tár gyá ban szabály sze rûen
elõ ter jesz tett ha tá ro za ti ja vas lat hoz köt ve van, ha tá ro za ti ja -
vas la tot an nak vég re haj tá sá ra meg adott ha tár idõ ki tû zé sé vel
és fe le lõs meg je lö lé sé vel kell elõ ter jesz te ni. (Nem szük sé ges 
a vég re haj tá sért fe le lõs sze mély meg je lö lé se, ha a ha tá ro zat
csak ál ta lá nos ér vé nyû ál lás fog la lást tar tal maz.)

(13) A sza va zás ra bo csá tan dó ha tá ro za ti ja vas la tot vita
után az ülés ve ze tõ je fo gal maz za meg. A ha tá ro za ti ja vas -
lat ré szek re is bont ha tó, ez eset ben ré szen ként kell sza va -
zás ra bo csá ta ni, és a rész el fo ga dá sá hoz is a ha tá ro za ti ja -
vas lat té ma kö ré re elõ írt sza va za ti arány szük sé ges.

Napirenden kívüli felszólalások

30.  § (1) Na pi ren den kí vü li fel szó la lást az ülés el nö ke
en ge dé lyez het.

(2) A na pi ren den kí vü li fel szó la lás ra a na pi rend sze rin ti
fel szó la lás sza bá lya it kell al kal maz ni, mind az ülés ve ze té -
se, mind a hoz zá szó lá sok, az idõ kor lá to zá sok, mind a dön -
tés ho za ta li rend te kin te té ben.

A döntéshozatal

31.  § (1) A köz gyû lés dön té se it egy sze rû vagy mi nõ sí -
tett szó több ség gel hoz za.

(2) Az egy sze rû több ség a je len lé võ kép vi se lõk több
mint a fe lé nek azo nos sza va za ta.

(3) A mi nõ sí tett több ség a meg vá lasz tott kép vi se lõk
több mint fe lé nek azo nos sza va za ta. (10 fõ.)

(4) A köz gyû lés dön tés ho za ta lá ból ki zár ha tó az, akit,
vagy aki nek hoz zá tar to zó ját az ügy sze mé lye sen érin ti.
A ki sebb sé gi kép vi se lõ kö te les be je len te ni a sze mé lyes
érin tett sé get. A ki zá rás ról az érin tett kép vi se lõ kez de mé -
nye zé sé re vagy bár mely kép vi se lõ ja vas la tá ra a köz gyû lés
dönt. A ki zárt ki sebb sé gi kép vi se lõt a ha tá ro zat ké pes ség
szem pont já ból je len lé võ nek, sza va zat szem pont já ból tar -
tóz ko dó nak kell te kin te ni

(5) A meg ho zott ha tá ro za tot az ülés el nö ke fel ol vas sa.

(6) Az ülés el nö ke az egye bek na pi ren di pont ke re tén
be lül tá jé koz ta tást ad a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re -
haj tá sá ról és az elõ zõ ülés óta tett in téz ke dé sek rõl, mely -
nek el fo ga dá sá ról a köz gyû lés vita nél kül, egy sze rû szó -
több ség gel ha tá roz.

32.  § Mi nõ sí tett több ség szük sé ges:
a) sa ját szer ve ze té nek ki ala kí tá sá hoz – be le ért ve az el -

nök, el nök he lyet te sek meg vá lasz tá sát, bi zott sá gok lét re -
ho zá sát is – és mû kö dé sé nek meg ha tá ro zá sá hoz;

b) a tör vény ál tal ha tás kö ré be utalt vá lasz tás hoz, ki ne -
ve zés hez, meg bí zás hoz; ezek vissza vo ná sá hoz;

c) ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá hoz, tár su lás hoz,
ér dek kép vi se le ti szer ve zet hez való csat la ko zás hoz;

d) kül föl di ön kor mány zat tal való együtt mû kö dés re vo -
nat ko zó meg ál la po dás hoz, nem zet kö zi ön kor mány za ti
szer ve zet hez való csat la ko zás hoz;

e) in téz mény ala pí tá sá hoz;
f) kép vi se lõ nek a dön tés ho za tal ból való ki zá rá sá hoz;
g) az éves ülés terv el fo ga dá sá hoz;
h) gaz da sá gi ér dek sér tés ese tén zárt ülés elrendelé -

séhez;
i) ön kor mány za ti tu laj don ba ke rü lõ, vagy a tör vény

alap ján oda tar to zó va gyon tár gyak kor lá to zot tan for ga lom -
ké pes sé vagy for ga lom kép te len né mi nõ sí té sé hez; az ön -
kor mány za ti törzs va gyon kö ré nek meg ha tá ro zá sá hoz,
dön tés a tu laj do nost meg il le tõ jo go sult sá gok ról;

j) hi tel fel vé tel hez;
k) pénz esz kö zök át cso por to sí tá sá hoz;
l) ön kor mány zat va gyo ná nak hasz no sí tá sá ban való

dön tés so rán;
m) a kép vi se lõ tes tü let ön fel osz la tá sá nak ki mon dá sá -

hoz;
n) az ön kor mány zat ál tal ala pí tott el is me ré sek ado má -

nyo zá sá hoz;
o) ala pít vány lét re ho zá sá hoz;
p) költ ség ve tés be szá mo ló és zár szám adás el fo ga dá sá -

hoz.

Nyílt szavazás

33.  § (1) A köz gyû lés ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal
 hozza. Sza vaz ni sze mé lye sen kell.
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(2) A nyílt sza va zás név sze rin ti is le het.

(3) A nyílt sza va zás kéz fel eme lés sel tör té nik. Ha a sza -
va zás kéz fel eme lés sel tör tént, az ülés ve ze tõ je kö te les a
sza va za to kat meg szám lál tat ni.

(4) A sza va za tok össze szám lá lá sa után az ülés ve ze tõ je
meg ál la pít ja a ja vas lat mel lett, majd el le ne sza va zók,
 végül a sza va zás tól tar tóz ko dók szá mát.

(5) Az ülés el nö ke, név sze rin ti sza va zást kö te les el ren -
del ni a köz gyû lé sen je len lévõ kép vi se lõk több mint a fe lé -
nek (10 fõ) kez de mé nye zé sé re. Kö te le zõ név sze rin ti sza -
va zást tar ta ni a köz gyû lés ön fel osz la tá sá nak ki mon dá sá -
hoz.

(6) A név sze rin ti sza va zás nál az ülés el nö ke egyen ként
ol vas sa a kép vi se lõk ne vét, akik a ne vük el hang zá sa kor
IGEN-nel vagy NEM-mel sza vaz nak. Az ülés el nö ke a
sza va za tot a név so ron fel tün te ti, a sza va za to kat össze szá -
mol ja és a sza va zás ered mé nyét ki hir de ti. A sza va zá si név -
sort a jegy zõ könyv höz kell csa tol ni.

(7) Amennyi ben a sza va zás nem ered mé nyes az e na pi -
ren di pon tot a köz gyû lés a kö vet ke zõ ülé sen újra tár gyal ja.

Titkos szavazás

34.  § (1) Tit kos sza va zást kell tar ta ni:
a) össze fér he tet len sé gi és ki tün te té si ügy tárgyalá -

sakor;
b) vá lasz tás, ki ne ve zés, fel men tés, ve ze tõi meg bí zás

adá sa, ille tõ leg vissza vo ná sa, fe gyel mi el já rás megindí -
tása, fe gyel mi bün te tés ki sza bá sa és ál lás fog la lást igény lõ
ügy tár gya lá sa kor, ha az érin tett a nyil vá nos tár gya lás ba
nem egye zik bele.

(2) A tit kos sza va zás sza va zó la pon tör té nik. A tit kos sza -
va zást a Jogi, Ügy ren di és Eti kai Bi zott ság bo nyo lít ja le.

(3) A sza va zás ról jegy zõ könyv ké szül, amely meg ál la -
pít ja az ér vé nyes és ér vény te len sza va za tok szá mát, a sza -
va zás ered mé nyét.

(4) A sza va zás ról ké szült jegy zõ köny vet a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság tag jai és a jegy zõ könyv ve ze tõ je írja
alá.

(5) A sza va zás ered mé nyé rõl a bi zott ság el nö ke a köz -
gyû lés nek je len tést tesz.

IV. Fejezet

JEGYZÕKÖNYV, NYILVÁNTARTÁSOK,
KÖZZÉTÉTEL

Jegyzõkönyv

35.  § A köz gyû lé si ülés rõl jegy zõ köny vet, a zárt ülés -
rõl kü lön jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, mely nek ve ze té -

sé rõl az el nök gon dos ko dik. A nem ha tá ro zat ké pes köz -
gyû lés rõl, il let ve bi zott sá gi ülés rõl is kell jegy zõ köny -
vet készí teni.

36.  § (1) A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:
a) az ülés he lyét és idõ pont ját;
b) az ülé sen meg je lent kép vi se lõk és meg hí vot tak ne -

vét, to váb bá kü lön-kü lön a tá vol ma ra dá suk mi nõ sí té sét
elõ zõ leg be je len tõ és az azt mu lasz tó kép vi se lõk ne vét, va -
la mint az ülés vé gé ig idõ pont pon tos meg je lö lé sé vel a tár -
gya lás köz ben ér ke zõ az ülés rõl vég leg tá vo zó kép vi se lõk
ne vét;

c) a tár gyalt na pi ren di pon to kat és azok elõ adó i nak
 nevét;

d) na pi ren di pon ton ként – a szó be li ki egé szí tés rö vid
tar tal mát;

e) kér dést fel te võk ne vét és a fel szó la lá suk rö vid tar tal -
mát, – va la mint a fel szó la lás ra adott vá laszt;

f) a tár gya lá sát le zá ró össze fog la ló lé nye gét;
g) a mó do sí tó és ki egé szí tõ in dít vá nyo kat;
h) na pi ren di pon ton ként a sza va zás szám sze rû ered mé -

nyét, név sze rint rög zí te ni kell az el le ne sza va zó kat, ha a
kép vi se lõ kér te;

i) a ha tá ro za tok szó sze rin ti szö ve gét, a vég re haj tás fe -
le lõ sét, a vég re haj tás ha tár ide jét;

j) a név sze rin ti sza va zás nál a jegy zõ könyv ben is név
sze rint kell rög zí te ni a sza va za to kat;

k) a be je len té sek tar tal mát és azok ra adott vá la szo kat és 
ho zott ha tá ro za to kat.

(2) A jegy zõ könyv höz mel lé kel ni kell az ülés ere de ti
meg hí vó ját, a je len lé ti ívet, az eset le ges írá sos elõ ter jesz -
téseket, in ter pel lá ci ó kat, tit kos sza va zás ese tén a jegy zõ -
könyv 1 pél dá nyát, a kép vi se lõ írás ban be nyúj tott hoz zá -
szó lá sát, név sze rin ti sza va zás ról ké szült név sort.

(3) A jegy zõ köny vet az ülés el nö ke, a két meg vá lasz tott
hi te le sí tõ és a jegy zõ könyv ve ze tõ je írja alá. Ha az ülé sek -
rõl mag ne to fon-fel vé tel is ké szül, a ka zet tá kat fél évig
meg kell õriz ni. A tes tü le ti ülé sek rõl ké szí tett mag nó fel vé -
telt tar tal ma zó ka zet ta tech ni kai se géd esz köz a jegy zõ -
könyv el ké szí té sé hez. Az ülés hi va ta los do ku men tu ma a
jegy zõ könyv.

Nyilvántartás

37.  § (1) Az ön kor mány zat ren del ke zé se i nek, ha tá ro za -
ta i nak nyil ván tar tá sá ért a hi va tal ve ze tõ a fe le lõs. A ha tá ro -
za to kat úgy kell nyil ván tar ta ni, hogy a nyil ván tar tás ból a
vég re haj tás nyo mon kö vet he tõ le gyen.

(2) A ha tá ro za tok nyil ván tar tá sá nak fel tét le nül tar tal -
maz nia kell:

a) a ha tá ro zat tár gyát és szá mát,
b) a meg ho za ta lá nak idõ pont ját,
c) a vég re haj tás ha tár ide jét és fe le lõ sét,
d) a vég re haj tás sal kap cso la tos in téz ke dé sek lé nye gét.

6018 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/81. szám



(3) A jegy zõ könyv leg alább há rom ere de ti pél dá nyát – a 
mel lék le te i vel együtt – az ön kor mány zat hi va ta la ke ze li. A 
jegy zõ köny vet éven ként be kell köt tet ni és az irat tár ba kell 
el he lyez ni.

Közzététel

38.  § (1) A ha tá ro za to kat meg kell kül de ni a kép vi se lõk -
nek és a bi zott sá gok kül sõ tag ja i nak. A köz gyû lé si ha tá ro -
za to kat a köz gyû lés hi va ta los lap já ban és az or szá gos ki -
sebb ség szék he lyé nek, il let ve iro dá já nak hir de tõ táb lá ján
kell leg alább 30 nap ra el he lyez ni.

(2) A köz gyû lé si jegy zõ köny vek és ha tá ro za tok egy
pél dá nyát a meg ho za ta lu kat kö ve tõ 30 na pon be lül az ön -
kor mány zat hi va ta la kö te les meg kül de ni Bu da pest Fõ vá -
ros Köz igaz ga tá si Hi va ta lá nak is.

(3) A jegy zõ könyv – a zárt ülés rõl ké szült kü lön jegy zõ -
könyv ki vé te lé vel – nyil vá nos és bár ki ál tal megtekint -
hetõ. A jegy zõ könyv rõl tel jes vagy rész le ges sok szo ro sí tás 
– té rí tés el le né ben – ké szít he tõ.

(4) A zárt ülés do ku men tu ma it a dön tés vég re haj tás ban
érin tett vagy ér de kelt sze mé lyek szá má ra sza ba don meg -
ismerhetõvé kell ten ni.

(5) Az ön kor mány zat hi va ta los lap já ban az ön kor mány -
zat kö te les a ha tá ro za to kat, pá lyá za to kat meg je len tet ni.

(6) Az ön kor mány zat lap ját év fo lya mon ként le kell fûz -
ni, be kell köt tet ni, egy be kö tött pél dányt a lap fõ szer kesz -
tõ je átad az ön kor mány zat irat tá rá nak meg õr zés re, ez zel is
le he tõ sé get biz to sít va a ki sebb ség tör té ne tét fel dol go zó
ku ta tó mun kák hoz.

V. Fejezet

A KÖZGYÛLÉS SZERVEI

Az elnök és elnökhelyettes(ek)

39.  § (1) A köz gyû lés tár sa dal mi meg bí za tá sú el nö köt,
he lyet te sí té sé re egy vagy több el nök he lyet test vá laszt.

(2) Az el nök nek (el nök he lyet te sek nek) a köz gyû lés mû -
kö dé sé vel össze füg gõ fel ada tai kü lö nö sen:

a) se gí ti a kép vi se lõk mun ká ját,
b) elõ ké szí ti, össze hív ja és ve ze ti a köz gyû lés ülé se it,
c) a köz gyû lés ha tá ro za ta i nak meg fele lõen kép vi se li az 

ön kor mány za tot,
d) a jegy zõ könyv-hi te le sí tõk kel együtt alá ír ja az ülés -

rõl ké szült jegy zõ köny vet,
e) a hi va tal ve ze tõn ke resz tül szer ve zi és irá nyít ja a hi -

va tal mun ká ját, gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a hi va -
tal ve ze tõ fe lett,

f) szer ve zi az ön kor mány zat mun ká ját, gon dos ko dik az 
eh hez szük sé ges tár gyi, sze mé lyi fel té te lek rõl, gon dos ko -

dik a köz igaz ga tá si és más szer vek kel és a ci vil szer ve zõ -
dé sek kel való kap cso lat tar tás ról,

g) dönt a köz gyû lés ál tal az el nök re, al el nök re át ru há -
zott ha tás kör be tar to zó kér dé sek ben.

(3) Az el nök nek a bi zott sá gok mû kö dé sé vel össze füg gõ 
jog kö rei kü lö nö sen

a) kö te le zõ jel leg gel in dít vá nyoz hat ja a bi zott ság
össze hí vá sát,

b) fel füg geszt he ti a bi zott ság dön té sé nek a vég re haj tá -
sát, ha az el len té tes a köz gyû lés ha tá ro za tá val, vagy sér ti
az ön kor mány zat ér de ke it. A fel füg gesz tett dön tés rõl a
köz gyû lés a kö vet ke zõ ülé sen ha tá roz.

(4) Az el nök min den hó nap ban ügy fél fo ga dást tart az
ön kor mány zat szék he lyén. Az ügy fél fo ga dást az el nök he -
lyet te sek min den hó nap utol só hét fõ jén tart ják ugyan itt.

40.  § (1) Az el nök he lyet te sek az el nök aka dá lyoz ta tá sa
ese tén el lát ják az el nök fel ada ta it, il let ve ren del kez nek an -
nak jo go sít vá nya i val.

(2) Az el nök he lyet te sek irá nyít ják és össze han gol ják a
frak ci ók mun ká ját.

A közgyûlés bizottságai

41.  § (1) A köz gyû lés fel ada ta i nak ha té ko nyabb és ered -
mé nye sebb el lá tá sa ér de ké ben, a köz gyû lés dön té se i nek
elõ ké szí té sé re, a dön té sek vég re haj tá sá nak meg szer ve zé -
sé re, va la mint el len õr zé sé re ál lan dó bi zott sá go kat, vala -
mint ide ig le nes bi zott sá go kat hoz hat lét re.

(2) Az ál lan dó bi zott sá gok kö te le sek éven te leg alább
négy ülést tar ta ni. Az ülé sek rend jé re, a bi zott sá gok mû kö -
dé sé re, a köz gyû lés ülé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell a
je len al cím ben fog lalt el té ré sek kel al kal maz ni.

42.  § (1) A köz gyû lés az aláb bi ál lan dó bi zott sá go kat
hoz za lét re:

a) Költ ség ve té si, Pénz ügyi és Gaz da sá gi
Bi zott ság 5 fõ,

b) Kul tu rá lis és Mé dia Bi zott ság 5 fõ,
c) Ok ta tá si Bi zott ság 5 fõ,
d) Kül ügyi Bi zott ság 5 fõ,
e) Jogi, Ügy ren di és Eti kai Bi zott ság 3 fõ.

(2) A köz gyû lés az el nök és el nök he lyet tes(ek), a kép vi -
se lõk vagy bár mely bi zott ság ja vas la tá ra ál lan dó vagy ese -
ti (ad hoc) bi zott sá got hoz hat lét re.

(3) A köz gyû lés az ese ti bi zott sá got meg ha tá ro zott idõ -
re vagy fel adat el vég zé sé re hoz za lét re, amely a fel ada tá -
nak tel je sí té se után meg szû nik. Mû kö dé sé re az ál lan dó jel -
leg gel mû kö dõ bi zott sá gok ra vo nat ko zó sza bá lyok ér te -
lem sze rû en irány adó ak.

(4) Köz be szer zé si ügyek ben 3 fõs lét szá mú ad hoc
bizott ság jár el.
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(5) A köz gyû lés egyes ki sebb je len tõ sé gû fel ada tok el -
lá tá sá val va la me lyik tag ját is meg bíz hat ja.

43.  § (1) A bi zott ság tag ja it, el nö két a tes tü let vá laszt ja
meg. Meg vá lasz tá suk hoz a meg vá lasz tott kép vi se lõk mi -
nõ sí tett több sé gû sza va za ta szük sé ges.

(2) A bi zott ság el nö ke és tag ja i nak leg alább fele kép vi -
se lõ, az el nök csak kép vi se lõ le het. Egy kép vi se lõ több bi -
zott ság nak le het tag ja.

(3) A bi zott sá gok tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név so -
rát az SZMSZ 3. sz. mel lék le te tar tal maz za.

(4) A bi zott sá gi tag:
a) kö te les részt ven ni a bi zott sá gi ülé se ken, tá vol ma ra -

dá sát és vég le ges tá vo zá sát az ülés rõl kö te les be je len te ni a
bi zott ság el nö ké nek;

b) a bi zott ság el nö ké tõl és az ülés re ta nács ko zá si jog gal 
meg hí vott szak ér tõ tõl fel vi lá go sí tást kér het a bi zott ság ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek ben;

c) na pi ren di pon tot ter jeszt het elõ;
d) meg bí zás alap ján kép vi sel he ti a bi zott sá got;

(5) A bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
a) a kép vi se lõ tes tü let meg bí za tá sá nak le jár tá val;
b) vissza hí vás sal,
c) a köz gyû lés fel osz la tá sá nak ki mon dá sá val;
d) bi zott sá gi tag ság le mon dá sá val;
e) a tag ha lá lá val.

44.  § (1) A bi zott ság tag jai kö zül egy el nök he lyet test
vá laszt. A bi zott ság ülé sét az el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén he lyet te se – hív ja össze és ve ze ti.

(2) A bi zott sá gi elõ ter jesz téseket, az ülés re  szóló meg -
hí vót, a bi zott ság ál tal ho zott ha tá ro za tot, va la mint az ülés -
rõl ké szült jegy zõ köny vet csak a bi zott ság el nö ke (aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén az el nök he lyet tes) ír hat ja alá.

(3) A bi zott sá got a köz gyû lés in dít vá nyá ra össze kell
hív ni.

45.  § (1) A bi zott ság fel ada ta i nak ered mé nyes el lá tá sa
ér de ké ben mun ká já ba be von hat nem bi zott sá gi ta got is.

(2) Nem bi zott sá gi tag be vo ná sa a bi zott ság mun ká já ba
kü lö nö sen ak kor in do kolt, ha va la mi lyen szak kér dés el -
dön té sé re kül sõ szak ér tõ be vo ná sa szük sé ges, vagy a bi -
zott ság ál tal vég zett vizs gá la tok, el len õr zé sek kül sõ részt -
ve võk be vo ná sát te szik szük sé ges sé.

(3) A bi zott ság mun ká já ban való köz re mû kö dés re a
részt ve võ ket ese ten ként a bi zott ság el nö ke kéri fel. A kül -
sõ köz re mû kö dõk te vé keny sé gük rõl a bi zott ság nak szá -
mol nak be.

(4) Az ön kor mány zat bi zott sá gai mun ká juk so rán egy -
mást se gí tik, ta pasz ta la ta i kat köl csö nö sen ki cse ré lik.
Mun ká juk ered mé nyes el lá tá sa ér de ké ben a bi zott sá gok
együt tes ülé se ket tart hat nak.

A bizottságok feladatai

46.  § (1) A bi zott ság – a fel adat kör ében – elõ ké szí ti a
köz gyû lés dön té se it, szer ve zi és el len õr zi a dön té sek vég -
re haj tá sát. A fel adat kör ében meg ha tá ro zott té mák ban elõ -
ter jesz téseket nyújt be, és ál lást fog lal a ha tás kö ré be tar to -
zó egyéb elõ ter jesz tésekkel kap cso lat ban, me lyek csak így 
nyújt ha tók be a köz gyû lés nek.

(2) A köz gyû lés dön té si jo got ad hat bi zott sá ga i nak és a
bi zott ság dön té sét fe lül vizs gál hat ja.

(3) A bi zott sá gok pénz ügyi ha tás kö rét a min den ko ri
költ ség ve tés rõl  szóló ha tá ro zat tar tal maz za.

A bizottságok mûködése

47.  § (1) A bi zott sá gok ered mé nyes mû kö dé sük ér de ké -
ben ülés ter vet ké szí te nek, amely a köz gyû lés éves mun ka -
ter vé vel együtt egy sé ges szer ke ze tet al kot

(2) Az ülés terv tar tal maz za az el vég zen dõ fel ada to kat,
az adott idõ szak ban tar tan dó ülé sek szá mát, na pi rend jét és
a bi zott ság ál tal foly ta tan dó vizs gá la ti ütem ter vet.

48.  § (1) Az ülés terv ben meg ha tá ro zott ülé se ken kí vül
össze kell hív ni a bi zott sá got, ha:

a) az or szá gos ön kor mány zat el nö ke vagy el nök he lyet -
te se in dít vá nyoz ta;

b) köz gyû lés ha tá ro za ta alap ján;

c) a bi zott sá gi ta gok egy har ma dá nak in dít vá nyá ra;

d) a bi zott ság el nö ké nek vagy el nök he lyet te se i nek in -
dít vá nyá ra.

(2) Az ülé se ket a bi zott ság el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a bi zott ság el nök he lyet te se hív ja össze.

(3) A meg hí vót és az elõ ter jesz téseket az (4) be kez dés
ki vé te lé vel az ülés elõtt leg alább 6 nap pal ko ráb ban kell
meg kül de ni a bi zott ság tag ja i nak; a rend kí vü li bi zott sá gi
ülés ese té ben ez az idõ köz 2 nap ra rö vi dít he tõ.

49.  § (1) A bi zott ság ülé se ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak
több mint a fele je len van.

(2) A bi zott ság ülé se i rõl az ülést köve tõ 15 na pon be lül
jegy zõ könyv ké szül, amely tar tal maz za a fel szó la lá sok lé -
nye gét és az el fo ga dott ha tá ro za to kat, ja vas la to kat. A bi -
zott sá gi ha tá ro za to kat azon ban leg ké sõbb a bi zott sá gi
ülést kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül írás ba kell fog lal ni, és
azo kat a köz gyû lés elé kell ter jesz te ni.

50.  § (1) A bi zott sá gi ülé sek nyil vá no sak.

(2) Mi nõ sí tett több sé gû ha tá ro za tá val zárt ülést ren del -
het el a va gyo ná val való ren del ke zés és az ál ta la ki írt pá -
lyá zat ese té ben az ön kor mány zat elé ké szí ten dõ ja vas lat
tár gya lá sa so rán.
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(3) A zárt ülé sen az ön kor mány za ti bi zott sá gi ta gok és a
ta nács ko zá si jog gal meg hí vot tak ve het nek részt. A bi zott -
ság zárt ülést tart a sze mé lyi ügy ben való köz gyû lé si elõ -
ter jesz tés tár gya lá sa ese té ben.

51.  § (1) A bi zott sá gok dön té sü ket egy sze rû vagy mi nõ -
sí tett szó több ség gel hoz zák meg.

(2) Egy sze rû szó több ség a je len lé võ bi zott sá gi ta gok
több mint a fe lé nek egy be hang zó sza va za tát je len ti.

(3) Mi nõ sí tett több ség a meg vá lasz tott bi zott sá gi ta gok
több mint a fe lé nek egy be hang zó sza va za tát je len ti.

52.  § (1) A bi zott ság na pi rend jé re – kö tött ha tár idõ vel –
fel kell ven ni a köz gyû lés, bár mely kép vi se lõ és a köz gyû -
lés el nö ke ál tal ja va solt tár gyat.

(2) A köz gyû lés el nö ke fel füg geszt he ti bár mely bi zott -
ság dön té sé nek vég re haj tá sát, ha az el len té tes az or szá gos
ön kor mány zat ha tá ro za tá val vagy sér ti az ön kor mány zat
ér de ke it. A fel füg gesz tett dön tés rõl a köz gyû lés a kö vet ke -
zõ ülé sén ha tá roz.

53.  § (1) A bi zott ság mû kö dé sé rõl a köz gyû lés meg bí za -
tá sá nak idõ tar ta ma alatt leg alább két al ka lom mal be szá -
mol a köz gyû lés nek.

(2) A be szá mo ló ki ter jed:
a) a bi zott ság ál ta lá nos te vé keny sé gé re;
b) a bi zott ság vizs gá la ta i nak és azok ta pasz ta la ta i nak

meg ál la pí tá sá ra;
c) a bi zott ság ész re vé te le i nek, ja vas la ta i nak meg va ló -

su lá sá ra.

(3) A bi zott sá gok a frak ci ók kal való egyez te tés után ter -
jesz tik a költ ség ve tést, il let ve a fel adat ter ve i ket érin tõ ja -
vas la ta i kat a köz gyû lés elé.

54.  § Költ ség ve té si, Pénz ügyi és Gaz da sá gi Bi zott ság
fel ada tai:

– az or szá gos ön kor mány zat nál és in téz mé nyé nél az
éves költ ség ve té si ter ve zet nek, a fél éves és éves beszá -
moló ter ve ze té nek vé le mé nye zé se,

– a pénz ügyi fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé ré se és ér té -
ke lé se,

– a pénz ügyi dön té sek (kü lö nö sen hi tel fel vé te lek)
meg ala po zott sá gá nak vizs gá la ta,

– a pénz ügyi jog sza bá lyok és bel sõ sza bály za tok ha tá -
lyo su lá sá nak vizs gá la ta,

– a vizs gá la tá nak meg ál la pí tá sa it ha la dék ta la nul a köz -
gyû lés elé ter jesz ti. A köz gyû lés a je len tés rõl so ron kí vül
dönt. A köz gyû lés egyet nem ér té se vagy a dön tés el ma ra -
dá sa ese tén a bi zott ság meg kül di a je len tést az Ál la mi
Szám ve võ szék nek,

– az egyes frak ci ók ál lás pont já nak figye lembe véte -
lével vé le mé nye zi a költ ség ve té si kon cep ci ót, az éves
költ ség ve té si ja vas la tot, a vég re haj tás ról  szóló be szá -

mo lók ter ve ze te it, a zár szám adás ter ve ze tet, a pénz ma -
rad vány el szá mo lá sát,

– fi gye lem mel kí sé ri a költ ség ve té si elõ irány za tok tel -
je sí té sét, a be vé te lek ala ku lá sát, a va gyon nyil ván tar tás ke -
ze lé sét, a va gyon vál to zás ala ku lá sát, ér té ke li az elõ idé zõ
oko kat,

– szük ség ese tén elõ ké szí ti az át me ne ti gaz dál ko dás ról
 szóló ha tá ro za tot vagy a pót költ ség ve tést,

– el len õriz he ti a pénz ke ze lé si sza bály zat be tar tá sát, a
bi zony la ti rend és fe gye lem ér vé nye sü lé sét, vizs gál ja az
eset le ges hi tel fel vé tel in do ka it és fel té te le it,

– rend sze res kap cso la tot tart az ön kor mány zat pénz -
ügyi és szám vi te li te vé keny sé gét el lá tó sze mé lyek kel, fi -
gye lem mel kí sé ri, hogy a költ ség ve tés rõl  szóló in for má -
ció szol gál ta tás idõ ben el jut-e a meg fe le lõ szer vek hez,

– elõ ké szí ti a köz gyû lés pénz ügyi dön té se it, szer ve zi és 
el len õr zi a vég re haj tá sát,

– elõ ké szí ti és a köz gyû lés elé ter jesz ti a pénz ügyi sza -
bály za tok ter ve ze tét,

– kez de mé nye zi a köz gyû lés össze hí vá sát, amennyi ben 
a pénz ügyi te vé keny ség el lá tá sa so rán sza bály sér tést vagy
más hi bát ta pasz tal,

– köz gyû lé si dön tés re elõ ké szí ti a pá lyá za tok, tá mo ga -
tá sok anya gát, il let ve vé le mé nye zi más bi zott sá gok ilyen
elõ ter jesz téseit.

55.  § Kul tu rá lis és Mé dia Bi zott ság fel ada tai:
– fel mé ri az or szág ban ta lál ha tó ör mény kul tu rá lis

egye sü le te ket, in téz mé nye ket, egy há za kat, köz gyûj te mé -
nye ket, mú ze u mo kat és az ör mény iden ti tás hoz kap cso ló -
dó más szer ve ze te ket, ezek rõl nyil ván tar tást ve zet,

– in téz ke dé se ket tesz az ör mény és ma gyar nyel vû or -
szá gos lap ki adá sa ér de ké ben, le bo nyo lít ja az ez zel kap -
cso la tos pá lyá za to kat, elõ ter jesz tést tesz a tes tü let felé a
pá lyáz ta tás ke re té ben ki vá lasz tott lap ki adók, nyom da
meg bí zá sá ra,

– kap cso la tot tart az or szá gos és a he lyi írott és elekt ro -
ni kus mé di á val an nak ér de ké ben, hogy az ör mé nye ket
érin tõ hí rek meg fe le lõ idõ ben és he lyen meg je len je nek,

– kap cso la tot tart más or szá gok ör mény kul tu rá lis
egye sü le te i vel, e kör ben együtt mû kö dik a kül ügyi bi zott -
ság gal,

– részt vesz ör mény kul tu rá lis ren dez vé nye ken, maga
is szer vez ilye ne ket,

– nép sze rû sí ti az ör mény nyel vet és kul tú rát, be le ért ve
az iro dal mi, ze nei és kép zõ mû vé sze ti al ko tá so kat és nép -
mû vé sze ti ter mé ke ket is,

– idõ sza ki ki ál lí tá so kat szer vez az ör mény kul tú ra
egyes té ma kö re i ben,

– pá lyá za to kat ké szít elõ és nyújt be fel adat kör ében
(amennyi ben eh hez ön rész kell, a pénz ügyi bi zott ság gal is
együtt mû kö dik).

56.  § Ok ta tá si Bi zott ság fel ada tai:
– az ör mény anya nyelv nép sze rû sí té se és ok ta tá sá nak

meg szer ve zé se az or szág egész te rü le tén,
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– kap cso lat tar tás a fõ is ko lák kal, más ok ta tá si in téz mé -
nyek kel, az ál la mi nyelv vizs ga bi zott ság gal an nak ér de ké -
ben, hogy az ör mény nyelv mi nél szé le sebb kör ben ok ta -
tás ra és el is me rés re ke rül hes sen,

– kap cso lat tar tás kül föl di egye te mek kel, fõ is ko lák kal,
ahol ör mény ok ta tás fo lyik, e kör ben a kül ügyi bi zott ság -
gal együtt mû kö dik,

– pá lyá za to kat ké szít elõ és nyújt be fel adat kör ében
(amennyi ben eh hez ön rész kell, a pénz ügyi bi zott ság gal is
együtt mû kö dik).

57.  § Kül ügyi Bi zott ság fel ada tai:
– kap cso lat tar tás a kül föl di ör mény ön kor mány za tok -

kal, ál la mi és nem ál la mi szer ve ze tek kel,
– a kül föl di ki kül de té sek prog ram já nak ki ala kí tá sa és a

tes tü let elé ter jesz té se,
– köz re mû kö dés nem zet kö zi ren dez vé nyek szer ve zé -

sé ben és le bo nyo lí tá sá ban, amennyi ben azok az ör mé nye -
ket érin tik,

– pá lyá za to kat ké szít elõ és nyújt be fel adat kör ében
(amennyi ben eh hez ön rész kell, a pénz ügyi bi zott ság gal is
együtt mû kö dik),

– ja vas lat té tel nem zet kö zi szer ve zet be való be lé pés re,
nem zet kö zi moz ga lom hoz való csat la ko zás ra vagy ab ból
való ki lé pés re.

58.  § Jogi, Ügy ren di és Eti kai Bi zott ság fel ada tai:

– a köz gyû lés rõl ké szült jegy zõ köny vet vé le mé nye zi
jogi szem pont ból,

– ügy ren di kér dés ben vé le ményt nyil vá nít a közgyû -
lésen,

– a kép vi se lõk össze fér he tet len sé gi és eti kai ügye it ki -
vizs gál ja és er rõl je len tést ké szít, ha tá ro za ti ja vas lat tal ter -
jesz ti a tes tü let elé,

– el ké szí ti a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ter ve ze -
tét, elõ ké szí ti an nak szük sé ges mó do sí tá sát és a köz gyû lés
elé ter jesz ti el fo ga dás ra,

– el ké szí ti a bi zott sá gok ügy rend jé nek ter ve ze tét, köz -
re mû kö dik az ügy ren dek bi zott sá gok ál ta li el fo ga dá sá ban, 
szak mai se gít sé get nyújt eh hez,

– vé le mé nye zi az ön kor mány zat ál tal kö ten dõ szer zõ -
dés-ter ve ze te ket, azo kat ha tá ro za ti ja vas lat tal ter jesz ti a
tes tü let elé.

A közgyûlés tagjai

59.  § A kép vi se lõk jog ál lá sa
(1) A kép vi se lõk jo ga it és kö te le zett sé ge it az 1993. évi

LXXVII. tör vény és az 1990. évi LXV. tör vény, va la mint
e sza bály zat ha tá roz za meg.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tag jai a ki sebb sé gi
ügyek ben a Ma gyar or szá gon ho nos ki sebb ség ér de ke it
kép vi se lik.

(3) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tag ja i nak jo gai, kö te les -
sé gei azo no sak.

60.  § A kép vi se lõ jo gai:
a) részt ve het a köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té sé -

ben, vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben,
b) meg bí zás alap ján kép vi sel he ti az ön kor mány za tot,
c) ja va sol hat ja a bi zott ság fel adat kö ré be tar to zó ügy

meg tár gya lá sát, ame lyet a bi zott ság leg kö ze leb bi ülé se elé
kell ter jesz te ni és arra a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat ja -
vas la tot tevõ tag ját is meg kell hív ni,

d) kez de mé nyez he ti, hogy a köz gyû lés vizs gál ja fe lül a 
bi zott ság dön té sét.

61.  § (1) A kép vi se lõ kö te les:
 a) részt ven ni a köz gyû lés mun ká já ban,
b) fel ké rés alap ján se gí te ni a köz gyû lés elõ ké szí té sét,
c) részt ven ni a köz gyû lé sen,
d) be je len te ni az el nök nek, ha a köz gyû lés vagy a bi -

zott ság ülé sén való rész vé tel ben vagy egyéb meg bí za tá sá -
nak tel je sí té sé ben aka dá lyoz tat va van.

(2) A kép vi se lõ iga zo lat lan hi ány zá sa ese tén tisz te let dí -
já nak csak ará nyos ré szé re jo go sult a hi ány zás hó nap já -
ban. A hi ány zá so kat a hi va tal tart ja nyil ván, a tisz te let -
díj-csök ken tés rõl az el nök dönt.

A hivatal

62.  § (1) Az or szá gos ön kor mány zat a jog sza bá lyok ke -
re tei kö zött hi va talt hoz lét re, amely nek ala pí tó ok ira tát
meg al kot ja, be je gyez te ti a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve -
ze tett törzs köny vi nyil ván tar tás ba, és sza bá lyoz za an nak
mû kö dé sét.

(2) A hi va tal ve ze tõ jét az el nök ja vas la tá ra a köz gyû lés
ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki.

(3) A hi va tal ve ze tõ je te kin te té ben – a fel men tés ese tét
ki vé ve – az el nök gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat. A fel -
men tés jo gát a köz gyû lés gya ko rol ja.

(4) A hi va tal ve ze tõ je kö te les je lez ni az or szá gos ön kor -
mány zat köz gyû lé sé nek, a bi zott sá gok nak és az el nök nek,
ha dön té se i nél jog sza bály sér tést ész lel.

(5) A hi va tal az or szá gos ön kor mány zat szer ve ze te ként
elõ ké szí ti és vég re hajt ja an nak ha tá ro za ta it, a bel sõ sza -
bály za tai sze rint el lát ja a gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel -
ada to kat. A hi va tal ve ze tõ en nek ke re té ben ön ál ló szer zõ -
dés kö té si jo go sult ság gal ren del ke zik, amely nek so rán
figye lembe kell ven nie a köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott
éves elõ irány za to kat.

(6) A hi va tal or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szerv. Az or szá gos ön kor mány zat meg szû né sét
köve tõen a hi va tal el lát ja a meg szûnt or szá gos ön kor -
mány zat in téz mény mû köd te té si és egyéb, az or szá gos ön -
kor mány zat ál tal lét re ho zott szer ve zet mû kö dé sé hez kap -
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cso ló dó tu laj do no si (rész tu laj do no si), fenn tar tói (rész -
fenn tar tói) fel ada to kat, ide nem ért ve az e tör vény sze rin ti
ha tás kör át adás ból, köz ok ta tá si meg ál la po dás ból, ille tõ leg
köz ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mény fenn tar tói jo gá nak át -
vé te lé bõl adó dó fel ada to kat.

(7) A (6) be kez dés be nem tar to zó ingó és in gat lan va -
gyont, pénz esz kö zö ket és irat anya got a hi va tal a Nem ze ti
és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ide ig le nes ke ze lé sé be adja
az or szá gos ön kor mány zat meg szû né sét kö ve tõ 60 na pon
be lül. A Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal az új or -
szá gos ön kor mány zat nak – a meg ala ku lá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül – szám adá si kö te le zett ség mel lett vissza ad ja az
át adott, ille tõ leg he lyük be lé pett va gyon tár gya kat és az
irat anya got.

(8) A hi va tal (6) be kez dés sze rin ti ha tás kö re az új or szá -
gos ön kor mány zat meg ala ku lá sá val vissza száll az or szá -
gos ön kor mány zat ra. A hi va tal a (6) be kez dés alap ján vég -
zett te vé keny sé gé rõl szám adá si kö te le zett ség gel tar to zik a
köz gyû lés nek, egy ide jû leg a (6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jog kö rét ön ál ló an a továb biak ban nem gya ko rol hat ja.

(9) A hi va tal ve ze tõ mun ká já nak elõ se gí té sé re – a köz -
gyû lés ál tal biz to sí tott költ ség ve té si ke re te ken be lül – a
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott vég zett ség gel ren del ke zõ
gaz da sá gi ve ze tõt, ad mi niszt rá tort, bel sõ el len õrt vagy
más mun ka vál la lót al kal maz hat, gya ko rol ja fe let tük a
mun kál ta tó jo go kat.

VI. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE,
VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

63.  § (1) A Az ön kor mány zat sa ját ha tás kö ré ben ha tá -
roz za meg:

a) a ki sebb sé gi tör vény ben sza bá lyo zot tak sze rint az
ál lam ál tal ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon hasz ná la tát,

b) költ ség ve té sét, zár szám adá sát, az ál lam ál tal ren del -
ke zé sé re bo csá tott for rá sok fel hasz ná lá sát,

c) az ön kor mány za ti törzs va gyon kö rét.

(2) A költ ség ve tés össze ál lí tá sá nak rész le tes sza bá lya it
ezen kí vül az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény, a fi nan szí ro -
zás rend jét és az ál la mi hoz zá já ru lás mér té két az ál la mi
költ ség ve té si tör vény ha tá roz za meg.

(3) Az or szá gos ön kor mány zat ön ál ló an vagy más or -
szá gos ön kor mány zat tal kö zö sen – a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe le -
lõ, név jegy zék ben sze rep lõ – költ ség ve té si könyvvizs -
gálót (szer ve ze tet) kö te les meg bíz ni, to váb bá jog sza bály
ál tal meg ha tá ro zott egy sze rû sí tett tar tal mú, az ön kor -
mány zat nak és in téz mé nye i nek ada ta it össze von tan tar tal -
ma zó, éves pénz for gal mi je len té sét, könyv vi te li mér le gét,
pénz ma rad vány- és ered mény ki mu ta tá sát kö te les a Bel -
ügyi Köz löny ben és a Cég köz löny ben köz zé ten ni. A

könyv vizs gá ló ra egye bek ben a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) ren -
del ke zé sei az irány adók.

(4) Az or szá gos ön kor mány zat a köz gyû lés ál tal el fo ga -
dott költ ség ve té sét min den év feb ru ár 28-ig, be szá mo ló ját
min den év má jus 15-ig, a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tát an nak el fo ga dá sát, mó do sí tás ese tén a mó do sí tá sát
kö ve tõ 45. na pon be lül köz zé te szi a Ma gyar Köz löny ben,
és ha ilyen van, ak kor az or szá gos ön kor mány zat in ter ne -
tes hon lap ján.

64.  § Az ön kor mány zat mû kö dé sé nek pénz ügyi fel té te -
le it az aláb bi for rá sok ból biz to sít ja:

a) az ál la mi költ ség ve tés hoz zá já ru lá sa,
b) sa ját be vé te lek (ide ért ve vál lal ko zá sa ik ho za dé kát is),
c) ala pít vá nyi tá mo ga tá sok, Ma gyar or szá gi Nem ze ti és 

Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vá nyi pá lyá za tok, egyéb
pá lyá za tok,

d) ha zai és kül föl di szer ve ze tek tõl ka pott tá mo ga tá sok,
e) a ren del ke zés re bo csá tott va gyon tár gyak ho za dé ka,
f) ado má nyok.

65.  § (1) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zi
mind az az in gat lan és ingó va gyon, ame lyet jogi sze mé -
lyek, jogi sze mé lyi sé gek nél kü li tár sa sá gok, tár sa dal mi
szer ve ze tek, ala pít vá nyok vagy ter mé sze tes sze mé lyek
bár mi lyen jog cí men a tu laj do ná ba ad tak.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat olyan vál lal ko zás ban
ve het részt, amely ben a fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va -
gyo ni hoz zá já ru lás mér té két.

(3) A ki sebb sé gi ön kor mány za tot meg il le tõ tu laj do no si
jo gok gya kor lá sa ki zá ró lag a tes tü le ti ülés ha tás kö ré be tar -
to zik.

66.  § (1) Az or szá gos ön kor mány zat ön ál ló vál lal ko zá si
te vé keny sé get nem foly tat.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat vál lal ko zás ban való
rész vé te le a ki sebb sé gi köz ügyek el lá tá sát nem ve szé lyez -
tet he ti, és csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt, amely ben 
fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té -
két.

(3) A gaz dál ko dás biz ton sá gá ért a köz gyû lés, a sza bály -
sze rû sé gé ért a köz gyû lés el nö ke fe lel.

(4) A vesz te sé ges gaz dál ko dás kö vet kez mé nyei az ön -
kor mány za tot ter he lik, kö te le zett sé ge i ért az ál la mi költ -
ség ve tés nem tar to zik fe le lõs ség gel.

(5) Az or szá gos ön kor mány zat adós ság ren de zé si el já rá -
sá ra a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá ra
vo nat ko zó tör vényi elõ írások irány adók.

(6) A fi ze tõ ké pes ség hely re ál lí tá sa ér de ké ben az or szá -
gos ön kor mány zat kö te les fel füg gesz te ni – kö te le zõ fel -
ada ta el lá tá sá nak ki vé te lé vel – egyéb fel ada tai fi nan szí ro -
zá sát.
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67.  § (1) Az or szá gos ön kor mány zat gaz dál ko dá sát, to -
váb bá az ál la mi költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás, il let ve 
az ál lam ál tal meg ha tá ro zott cél ra in gye ne sen jut ta tott va -
gyon fel hasz ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zi.
Az or szá gos ön kor mány zat a sa ját és in téz mé nyei pénz -
ügyi el len õr zé sét jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí té sû
bel sõ el len õr út ján lát ja el, ön ál ló an vagy más or szá gos ön -
kor mány zat tal kö zö sen.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat kö te les pénz ügyi bi zott -
sá got lét re hoz ni. A pénz ügyi bi zott ság fel ada ta it az 55.  §
tar tal maz za.

68.  § (1) Az or szá gos ön kor mány za tok nak és mun ka szer -
ve ze te ik nek a mû kö dé sük kel kap cso la tos gaz dál ko dá sá ra,
be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé re a költ ség ve -
té si szer vek re vo nat ko zó sza bá lyo kat az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott el té ré sek re te kin tet tel kell al kal maz ni.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat hi telt csak fi ze tõ ké pes -
sé gé nek ve szé lyez te té se nél kül ve het fel, an nak fedeze -
téül, il let ve tör lesz tés re az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl
ka pott tá mo ga tást, il let ve va gyont nem hasz nál hat fel.

(3) Az or szá gos ön kor mány zat az ál lam ház tar tás al -
rend sze re i tõl jog sza bály vagy meg ál la po dás alap ján cél -
jel leg gel ka pott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról a jut ta tó
szerv ál tal meg ha tá ro zott mó don el szá mol. Az ilyen tá mo -
ga tá sok el kü lö ní tett nyil ván tar tá sá ról gon dos kod nia kell.

(4) Az or szá gos ön kor mány zat csak a tör vényi felada -
tainak vég re haj tá sá ra jut tat hat tá mo ga tást kül sõ szer ve ze -
tek nek, sze mé lyek nek. A tá mo ga tá si le he tõ sé ge ket az
érin tet tek szá má ra nyil vá nos ság ra kell hoz ni, és a tá mo ga -

tás oda íté lé se kor a jo go sul tak szá má ra az egyen lõ bá nás -
mód kö ve tel mé nyét kell biz to sí ta ni.

(5) Az or szá gos ön kor mány zat tag jai, mun ka vál la lói,
kül sõ szer ve ze tek, sze mé lyek, mind ezek hoz zá tar to zói
csak az SZMSZ-ben meg ál la pí tott kor lá tok kal kap hat nak
jut ta tást az or szá gos ön kor mány zat tól.

VI. Fejezet

EGYEBEK

69.  § Az ön kor mány zat a meg bí za tá sá nak le jár ta elõtt,
név sze rin ti sza va zás sal, mi nõ sí tett több sé gû dön tés sel ki -
mond hat ja a fel osz lá sát.

70.  § A köz gyû lés tag ját kép vi se lõi tisz te let díj és költ -
ség té rí tés il le ti meg, az erre vo nat ko zó ha tá ro za ta sze rint.
En nek csök ken té sé re csak meg fe le lõ el já rá si rend ben, az
SZMSZ sze rint ke rül het sor.

Mel lék le tek:
1. Az Or szá gos Ön kor mány zat jel ké pei
2. A köz gyû lés tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név so ra
3. A bi zott sá gok tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név so ra
4. Az ön kor mány zat bel sõ sza bály za tai (pénz ke ze lé si,

se lej te zé si, ki kül de té si stb.)
5. Az ön kor mány za ti törzs va gyon köre

Szár kisz ján Ádám s. k., Szon goth Gá bor s. k.,
el nök he lyet tes el nök he lyet tes
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 76. szá má ban ki hir de tett, a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat mû kö dé -
sé rõl, va la mint a cég in for má ció költ ség té rí té sé rõl szó ló 1/2006. (VI. 26.) IRM ren de let

– 9. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban „…il let ve név je gyen ként 1000 Ft-ot, …” szö veg rész he lye sen:
,,…il let ve név je gyen ként 1500 Ft-ot…”
– 9. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban „…cé gen ként 1500 Ft-ot, …” szö veg rész he lye sen:
,,…cé gen ként 1000 Ft-ot,”
– 15. §-ának (4) be kez dé sé ben  „…a 7. §-ának (3) be kez dé se, …” szö veg rész he lye sen:
,,…a 8. §-ának (3) be kez dé se…”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 78. szá má ban meg je lent, a  Magyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Me te o ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze -
te (EUMETSAT) kö zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl szó ló 137/2006. (VI. 28.) Korm. ren de let

– 3. §-ában a meg ál la po dás címe an gol és ma gyar nyel ven he lye sen:
„Amend ment

to the Co o pe ra ting Sta te Ag re e ment bet we en
the Eu ro pe an Or ga ni sa ti on for the Exp lo i ta ti on

of Me te o ro lo gi cal Sa tel li tes (EUMETSAT)
and the Go vern ment of Hun ga ry”

„Mó do sí tás
a Me te o ro ló gi ai Mû hol da kat Üze mel te tõ

Eu ró pai Szer ve zet (EUMETSAT)
és Ma gyar or szág Kor má nya kö zött lét re jött

Együtt mû kö dé si Meg ál la po dá sá hoz”

– 3. §-ában a meg ál la po dás ki len ce dik be kez dé se an gol és ma gyar nyel ven he lye sen:
Ar tic le 7, pa rag raph 1 shall read as fol lows:
,,1 This Ag re e ment shall en ter into for ce upon sig na tu re of both Par ti es and shall re ma in in for ce un til 31  December 2008.”
A 7. § 1. pont ja a kö vet ke zõ kép pen ala kul:
,,1. Ezen Meg ál la po dás a két fél ál tal tör tént alá írá sa kor lép ha tály ba, és 2008. de cem ber 31-ig ha tály ban  marad.”

– 3. §-ában a meg ál la po dás ma gyar nyel vû szö ve gé ben a ne gye dik be kez dés he lye sen:
,,fel idéz ve, hogy a Meg ál la po dás 7. §-a 2004. jú li us 29-én mó do sít va lett, mi sze rint a Meg ál la po dás ha tá lya 2005. de cem ber 31-ig meghosszab -

bításra ke rült,”
(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 79. szá má ban ki hir de tett, a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ká nak fel hasz ná lá sá ról szó ló 140/2006. (VI. 29.) Korm.
ren de let 4. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban és 6. §-ának (2) be kez dé sé ben sze rep lõ ,,13. havi” ki fe je zés he lye sen ,,13 havi”.

(Nyom da hi ba)
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ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó jogi szol gál ta tó
és tá jé koz ta tó köz pont já ba köl tö zik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok

(jog sza bály ke re sés, iro dai és nyom dai szol gál ta tá sok, ter mék tá mo ga tás, in ter net ká vé zó, ol va só sa rok stb.)
áll nak az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

Az új el ér he tõ sé gek:

Köz löny Cent rum 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány utca – Nyár utca sar kán)
tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu
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Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfá val.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók  a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
 kozlonycentrum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
www.kozlony centrum.hu in ter net cí men.

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 22 632 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható  a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a www.kozlony centrum.hu in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és
Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
 kozlonycentrum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a www.kozlony centrum.hu in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és
Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
 kozlonycentrum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a www.kozlony centrum.hu in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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