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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
204/2006. (X. 13.) Korm.
rendelete
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet
és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a), u) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet a következõ 10/H. §-sal egészül ki:
„10/H. § (1) A 10/G. § (1) bekezdésének b) pontja és
(2) bekezdése szerinti, a közgyógyellátás jogcímen felírható eszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott árának
kialakítására irányuló eljárást az OEP bonyolítja le.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra vonatkozó feltételeket az OEP fõigazgatója az OEP hivatalos lapjában és
honlapján közzéteszi. A feltételeket tartalmazó felhívásában az OEP támogatási csoportonként az éves forgalmi
adatokat közzéteszi.
(3) Az (1) bekezdés szerint meghatározott gyógyászati
segédeszköz közgyógyellátás jogcímen történõ támogatásának feltétele, hogy
a) az eszköz forgalomba hozója
aa) az (1) bekezdés szerinti eljárásokban részt vegyen,
ab) nem tesz olyan tartalmú írásos nyilatkozatot, hogy
a folyamatos és országos ellátást nem vállalja;
b) az eszköz a külön jogszabály szerint a támogatásba
már befogadott eszköz legyen.
(4) Az OEP az (1) bekezdésben szabályozott eljárására
vonatkozó nyilvánosság biztosítása érdekében az internetes honlapján elektronikus úton közzéteszi a (3) bekezdés
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szerint benyújtott, formai szempontból megfelelõ ajánlatot
a kérelem beérkezését követõ három munkanapon belül.
(5) Az OEP az (1) bekezdés szerinti eljárások során kialakított, a közfinanszírozás alapját képezõ javasolt árakat
az egészségügyi miniszter elé terjeszti.”

2. §
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 200/2006.
(X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
6. §-ának (1) bekezdése „(1) E rendelet 2006. október 16-án lép hatályba, kivéve a 3. §-t, amely 2006. november 1-jén lép hatályba.” szöveggel lép hatályba.

3. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2006.
október 15-én lép hatályba.
(2) E rendelet 1. §-a 2006. november 1-jén lép hatályba.
(3) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek a Korm. rendelet
3. §-ával megállapított 10/G. §-ának (4)–(6) bekezdése
nem lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
16/2006. (X. 13.) MNB
rendelete
„Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
50. évfordulója” arany emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója” megnevezéssel
100 000 forintos címletû arany emlékérmét bocsát ki.
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1. melléklet
a 16/2006. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

(2) A kibocsátás idõpontja: 2006. október 18.

2. §
(1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból
készült, súlya 20,946 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle
sima.
(2) Az emlékérme elõlapján, a középmezõ körszelet formájú, matt alapú részében az „1956” évszám ismétlõdik,
egymás alatti vízszintes sorokban. A körszelet formájú,
matt alapú részt jobb oldalról határolva, az emlékérme szélén, köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat
olvasható. A középmezõben, a körszelet formájú, matt alapú részbe benyúló felsõ sávban, egymás alatti vízszintes
sorokban a „100000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, az
alsó sávban pedig egymás mellett a „BP.” verdejel és
a „2006” verési évszám olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. melléklet
a 16/2006. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõ kör alakú,
matt alapú részében az „1956” évszám ismétlõdik, egymás
alatti vízszintes sorokban. A kör alakú, matt alapú mezõ
bal felsõ és jobb alsó részén található, vízszintes sávban
lyukas nemzeti színû zászló ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban a „MAGYAR FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC-1956” felirat, valamint középen
lent Rónay Attila tervezõmûvész mesterjegye található.
Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

3. §
Az emlékérmébõl 5000 darab készíthetõ, különleges
– ún. proof – technológiával.

4. §
Ez a rendelet 2006. október 18-án lép hatályba.

Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
17/2006. (X. 13.) MNB
rendelete
„Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
50. évfordulója” bicolor ezüst emlékérme
kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója” megnevezéssel
5000 forintos címletû bicolor ezüst emlékérmét bocsát ki.
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1. melléklet
a 17/2006. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

(2) A kibocsátás idõpontja: 2006. október 18.

2. §
(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl
készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, szegélye
aranyozott, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, bal oldalon, félköriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali részén található matt alapú
mezõben az „1956” évszám ismétlõdik, egymás alatti vízszintes sorokban. A matt alapú mezõbe benyúló sávban
középen, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000”
értékjelzés és a „FORINT” felirat, balra a „BP.” verdejel,
jobbra, merõlegesen megjelenítve a „2006” verési évszám
olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét e rendelet
1. melléklete tartalmazza.

2. melléklet
a 17/2006. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

(3) Az emlékérme hátlapjának bal oldali negyedében,
matt alapú mezõben az „1956” évszám ismétlõdik, egymás
alatti vízszintes sorokban. A matt alapú mezõ középsõ részébõl kiinduló vízszintes sávból az érmemezõ közepére
benyúló lyukas nemzeti színû zászló ábrázolása látható. A
matt alapú, az emlékérme bal oldali szélének közelében
megszakadó sávban, merõlegesen az „1956” évszám olvasható. Az emlékérme szélén, a matt alapú mezõ felsõ részétõl az alsó részéig köriratban a „MAGYAR
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC” felirat olvasható. A lyukas nemzeti színû zászló és a körirat között,
középen Rónay Attila tervezõmûvész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §
Az emlékérmébõl 10 000 darab készíthetõ, amelybõl
5000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. §
Ez a rendelet 2006. október 18-án lép hatályba.
Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
39/2006. (X. 13.) EüM
rendelete
az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek
rendelésérõl és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdésé-
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nek g) és o) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi
LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjára figyelemmel – a következõket rendelem el:
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2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. §
Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 16. §-ának (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[(3) Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek
– amennyiben végzettségét hitelt érdemlõen igazolni tudja –
vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendõ
mennyiségben vény nélkül kiadható. Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek is csak vényre adható ki]
„c) az alkalmazási elõírása szerint influenzavírus okozta
megbetegedések kezelésére szolgáló – oseltamivir és
amantadin hatóanyagot tartalmazó – készítmény, legfeljebb az alkalmazási elõírása szerinti terápiás alkalmazáshoz elegendõ mennyiségben.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
72/2006. (X. 13.) FVM
rendelete
a Mezõgazdasági Biztonsági Szabályzat
kiadásáról szóló
16/2001. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
A Mezõgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

Melléklet
a 72/2006. (X. 13.) FVM rendelethez
1. Az R. mellékletének 4.22.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[ÁLLATTENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK]
[4.22. Méhészetre vonatkozó rendelkezések]
„4.22.4. Vándorláskor a méhészethez a technológiai
mûveletek végzéséhez szükséges eszközökön kívül megfelelõ szerszámokat, valamint a 4.22.2. pontban meghatározott védõeszközöket és a kiszabadult méhek megfékezésére szolgáló eszközöket kell biztosítani.”
2. Az R. mellékletének 8.1.1.– 8.1.69. pontja a következõ 8.1.70. ponttal egészül ki:
[8. FÜGGELÉKEK]
[8.1. Fogalommeghatározások]
„8.1.70. Vándor méhes-ház: olyan méhesházas különleges felépítményû közúti jármû, amelynek a felépítménye
kizárólag méhek, valamint méhészeti felszerelések (technológiai- és védõeszközök) elhelyezésére és szállítására
szolgál.”

A szociális és munkaügyi miniszter
5/2006. (X. 13.) SZMM
rendelete
a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági
feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának
és elszámolásának 2006. évi szabályairól
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. számú
mellékletének 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1. §

(1) A rendelet hatálya a Kvtv. 1. számú mellékletének
IX. helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. központosított elõirányzatok cím, 6. gyermek- és ifjúsági feladatok alcímen biztosított elõirányzatára (a továbbiakban:
elõirányzat) terjed ki.
(2) Az elõirányzat terhére a helyi önkormányzat
(a továbbiakban: önkormányzat) a Kvtv. 5. számú mellékletének 6. pontjában foglalt célokra igényelhet vissza nem
térítendõ támogatást.
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a) a gyermek- és ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos
szolgáltatásokra vonatkozó helyi ifjúsági cselekvési terv
elkészítése és az ezzel szorosan összefüggõ önkormányzati feladatok koordinációja;
b) a helyi ifjúsági cselekvési tervben megfogalmazott
intézkedések koordinációját biztosító, megvalósulását
figyelemmel kísérõ, az önkormányzattal együttmûködõ
ifjúsági érdekegyeztetõ fórumok (pl. helyi ifjúsági tanács)
felállítása, mûködtetése.

5. §

2. §

(1) Az önkormányzat a támogatási célokat feladatellátási
szerzõdés, illetve társulás keretében is megvalósíthatja.

E rendelet alkalmazásában a Kvtv. 5. számú mellékletének 6. pontja szerinti gyermek- és ifjúsági korosztályokkal
kapcsolatos szolgáltatások különösen:
a) az ifjúság korosztályi sajátosságainak, szükségleteinek megfelelõ információ elérhetõségét biztosító ifjúsági
információs pont;
b) az a) pontban foglalt feladatot ellátó, továbbá a korosztály élethelyzetével összefüggõ jogi, pszichológiai,
mentálhigiénés, életvezetési, pályaválasztási és pályaorientációs, valamint munkaerõ-piaci tanácsadást biztosító ifjúsági információs és tanácsadó iroda.

(2) A vissza nem térítendõ támogatás mértéke legfeljebb a pályázati program bruttó összköltségének 75%-a
lehet, de nem haladhatja meg
a) 500 fõnél kisebb lélekszámú település esetében az
500 ezer Ft-ot;
b) 500 és 999 fõ közötti lélekszámú település esetében
a 800 ezer Ft-ot;
c) 1000 és 4999 fõ közötti lélekszámú település esetében a 2 millió Ft-ot;
d) 5000 és 19 999 fõ közötti lélekszámú település esetében a 3,5 millió Ft-ot;
e) 20 000 és 50 000 fõ közötti lélekszámú település esetében az 5 millió Ft-ot;
f) megyei jogú város, fõvárosi kerület esetében a 6 millió forintot;
g) megyei önkormányzat, Budapest Fõváros Önkormányzata esetében az 5 millió Ft-ot.

3. §
(1) A gyermek- és ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos
szolgáltatások körében támogatható az önkormányzat által
fenntartott intézményben, vagy az önkormányzattal ifjúsági feladatok ellátására feladatellátási szerzõdést kötött
ifjúsági célú társadalmi szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, egyházi szervezetnél, közhasznú társaságnál megvalósuló szolgáltatások keretében végzett ifjúságsegítõi tevékenység is.
(2) Az ifjúságsegítõi tevékenységet végzõ szakember
feladatkörében elõsegíti a fiatalok közösségei, szervezetei
a) kialakítását, illetve fejlesztését, különös tekintettel
az önkormányzattal együttmûködõ ifjúsági érdekegyeztetõ fórumokra (pl. helyi ifjúsági tanács);
b) közügyekben való részvételét;
c) önkormányzattal történõ együttmûködését;
d) más ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel történõ
együttmûködését.

(3) Társult feladatellátás esetén a támogatás (2) bekezdés szerinti felsõ határát – a (4)–(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a társult települések lakosságszámának összeadásával kell meghatározni.
(4) Ha a társulásban megyei jogú város vagy fõvárosi
kerület vesz részt, a támogatás maximuma a (2) bekezdés
f) pontja szerinti összeg, kivéve, ha a társulás másik tagja
megyei önkormányzat vagy Budapest Fõváros Önkormányzata.
(5) Ha a társulásban megyei önkormányzat vagy Budapest Fõváros Önkormányzata vesz részt, a támogatás
maximuma a (2) bekezdés g) pontja szerinti összeg.

6. §

4. §

(1) A vissza nem térítendõ támogatás biztosítása pályázat keretében történik.

E rendelet alkalmazásában a Kvtv. 5. számú mellékletének 6. pontja szerinti gyermek- és ifjúsági korosztályokkal
kapcsolatos feladatok, illetõleg azok koordinációja különösen

(2) A pályázati felhívást és a hozzá kapcsolódó adatlapot a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) általi jóváhagyást követõen – e rendelet hatálybelépését követõ 5 napon belül – az Önkormányzati és
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Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM),
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban:
SZMM), valamint a Mobilitás honlapján kell közzétenni.
(3) A pályázati felhívás tartalmazza:
a) a pályázat címét vagy megnevezését,
b) a pályázat kiírójának megnevezését,
c) a pályázat célját,
d) a pályázati keretösszeget,
e) a pályázattal elnyerhetõ támogatás és a pályázótól
megkívánt önrész összegét, mértékét,
f) a támogatásban részesíthetõk körét,
g) a pályázat benyújtásának feltételeit,
h) a pályázattal benyújtandó okiratok, dokumentumok,
igazolások, nyilatkozatok felsorolását,
i) a teljes pályázati dokumentáció hozzáférésének helyét
és módját,
j) a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját,
k) a pályázat elbírálásának szempontjait,
l) a pályázat elfogadása esetén a támogatási szerzõdés
megkötésére vonatkozó információkat,
m) a pályázat szerint támogatásra kerülõ feladat megvalósításának határidejét.
(4) A pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a pályázati felhívás közzétételétõl
számítva legalább 15 naptári nap álljon rendelkezésre.
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9. §

(1) A Mobilitás által elõkészített pályázatokkal kapcsolatos döntési javaslat kidolgozására a miniszter 7 fõs
bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
a) az SZMM, illetve
b) az ÖTM
3-3 képviselõje; továbbá
c) a Pénzügyminisztérium 1 képviselõje.
(2) A bizottság elnöke az SZMM – miniszter által kijelölt – képviselõje.
(3) A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

10. §
(1) A bizottság köteles a pályázatokkal kapcsolatos
szakmai álláspontját kialakítani és döntési javaslatát a pályázatok benyújtási határidejétõl számított 40 napon belül
elkészíteni.
(2) A támogatások odaítélésérõl az önkormányzatok
által szolgáltatott adatok figyelembevételével, a bizottság
döntési javaslata alapján – legkésõbb 2006. november 30-ig – a miniszter dönt.
(3) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb mértékû támogatás is megítélhetõ.

7. §
(1) Az önkormányzat a pályázatot a székhelye szerint
illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához,
illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be a pályázati kiírásban megadott határidõig.
(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdésének megfelelõen megvizsgálja a pályázati programokhoz kapcsolódóan benyújtott támogatási igényeket, és
a pályázót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb
8 napos határidõvel – hiánypótlásra hívja fel. Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási igényeket a szükséges
hiánypótlások beérkezését, de legkésõbb a hiánypótlási
határidõ leteltét követõ 5 napon belül – véleményével
együtt – továbbítja a Mobilitás számára.

8. §
A Mobilitás végzi a pályázatkezeléssel és a szerzõdéskötés elõkészítésével kapcsolatos feladatokat. E feladatkörében – az Igazgatóságtól történõ átvételt követõ 8 napon belül – elõkészíti a pályázatokat döntési javaslat megtételéhez. Egyidejûleg értesíti az érvénytelen pályázatot
benyújtó önkormányzatot az érvénytelenségi ok megjelölésével.

11. §

(1) A pályázati eredményrõl – a 10. § (2) bekezdésében
foglalt döntés szerint összeállított lista alapján – a Mobilitás a döntés meghozatalát követõ 5 napon belül írásban
értesíti az összes érvényes pályázatot benyújtó önkormányzatot. Ezzel egyidejûleg a pályázati eredményt
a Mobilitás honlapján is közzé kell tenni.
(2) A pályázatot elutasító döntést indokolni kell, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(3) A támogatásról szóló értesítésben a támogatási szerzõdés megkötésére határidõt kell tûzni. Érvényét veszti
a támogatási döntés, ha a támogatásról szóló értesítésben
megjelölt határidõn belül a pályázó mulasztásából vagy
neki felróható egyéb okból nem jön létre a szerzõdés.
(4) A nyertes pályázóval a támogatási szerzõdést a Mobilitás köti meg a miniszter által jóváhagyott döntési lista
alapján.

12. §
(1) A pályázaton nyertes, érvényes szerzõdéssel rendelkezõ önkormányzatok településsoros listáját a Mobilitás-
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tól kapott adatok alapján az SZMM legkésõbb 2006. december 15-ig utalványozás céljából – elektronikus formában is – megküldi az ÖTM számára.
(2) A támogatást egy összegben – az (1) bekezdés szerinti adatok átadását követõ 3 napon belül, az ÖTM utalványozása alapján – a Magyar Államkincstár folyósítja.
(3) A támogatás a pályázatban szereplõ programban
meghatározott szolgáltatásokhoz és koordinációs tevékenységekhez kötõdõ kiadásokra fordítható. Az önkormányzat által köztisztviselõi jogviszonyban foglalkoztatott személyek munkabérére, bérjellegû kifizetéseire, valamint az utánuk fizetendõ járulékokra a pályázati összegbõl
kifizetés nem teljesíthetõ.

13. §
(1) Amennyiben az önkormányzat a támogatást vagy
annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást a központi költségvetésbe köteles visszafizetni.
A jogtalanul igénybe vett összeg után az önkormányzat
a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû
kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig tartó idõszakra.
(2) Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei határnappal
a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint
köteles elszámolni. A támogatás kötelezettségvállalással
terhelt maradványával a tárgyévet követõ év június 30-áig
kell elszámolni.
(3) A támogatás igénybevételének és az elszámolás szabályszerûségének vizsgálatát az Igazgatóságok az Áht.
64/D. §-ában elõírtak szerint végzik.
(4) A támogatás felhasználásáról, valamint a pályázatban meghatározott program teljesítésérõl az önkormányzat
szakmai beszámolót készít, melyet 2007. július 30-ig megküld a szakmai ellenõrzést – a támogatási szerzõdésben
foglaltak alapján – végzõ Mobilitásnak.

14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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III. rész HATÁROZATOK
Az Alkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
48/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
26/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy
kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 26/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy ha az államháztartás éves szinten hiánnyal zár, akkor
a pártok az éves támogatásukkal egyenértékû összeget
fizessenek a Gyermekrák Alapítvány részére?” Az OVB
az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén
hozott határozatával – az OVBh.-val – megtagadta, mivel
álláspontja szerint az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § c) pontjában, valamint
13. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
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Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal
kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ.
Az egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

II.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdemé-
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nyezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
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IV.

A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggés-
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ben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen lehet-e
felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB
határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 303/H/2006.
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Az Alkotmánybíróság
49/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
27/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 27/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy csak azok a parlamenti képviselõk kaphassák meg
havi jövedelmüket és juttatásaikat, akik az ülésekrõl nem
hiányoznak igazolatlanul, és csakis abban az esetben, ha
országgyûlési képviselõként végzett munkájukról a nyilvánosság felé minden hónap végén írásban, a parlament
honlapján részletesen beszámolnak?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén hozott
határozatával – az OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény
(a továbbiakban: Nsztv.) 10. § c) pontjában, valamint 13. §
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
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vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

II.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
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meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB
határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen
határozatnak az OVBh. a tárgya.

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
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1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen
lehet-e felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a
népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.)
AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
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A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB
határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 304/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
50/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kez-
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deményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
28/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 28/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy a halálbüntetéssel kapcsolatos nemzetközi szerzõdésben vállalt kötelezettségeink a választópolgárok többségének akarata esetén felülvizsgálatra kerülhessenek?”
Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén hozott határozatával – az OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem felel meg az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. §
c) pontjában, valamint 13. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kér-
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désnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

II.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:

2006/125. szám

1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
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e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen
lehet-e felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a
népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.)
AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
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aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB
határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 305/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
51/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
29/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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INDOKOLÁS

II.

I.

Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 29/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy a közbiztonság javítása miatt a rendõrség teljes intézkedési jogkörhöz jusson, és a bûncselekményt elkövetõk
társadalmi szerepükre vagy megítélésükre való megkülönböztetés nélkül gyorsított eljárással kapják meg büntetésüket?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén hozott határozatával – az OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem felel meg az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. §
c) pontjában, valamint 13. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,

2006/125. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
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2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen lehet-e
felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
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Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 306/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
52/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
30/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 30/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy a bûnözés visszaszorítása miatt a börtönlakók életkörülményei szigorodjanak, valamint olyan mértékû legyen
a termelõmunkába való bekapcsolásuk, hogy az eltartásuk
és a börtön fenntartásának költségeit fedezze?” Az OVB
az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén
hozott határozatával – az OVBh.-val – megtagadta, mivel
álláspontja szerint az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § c) pontjában, valamint
13. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

INDOKOLÁS
I.

II.

A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos

Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
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be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
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„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
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értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen lehet-e
felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
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Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszáma: 307/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
53/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
31/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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INDOKOLÁS

II.

I.

Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 31/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy állampolgáraink részére a közterületeken való parkolás ingyenes legyen?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén hozott határozatával – az
OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem
felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
10. § c) pontjában, valamint 13. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
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b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
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2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen lehet-e
felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB
határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
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Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 308/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
54/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
32/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 32/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy a diákok, a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élõk
valamennyi tömegközlekedési eszközön ingyenesen utazhassanak?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a
2006. február 2-i ülésén hozott határozatával – az
OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem
felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
10. § c) pontjában, valamint 13. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[...Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra a
következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

INDOKOLÁS
II.
I.
A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos

Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
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február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
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„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követel-
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ménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen lehet-e
felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
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Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 309/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
55/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
33/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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INDOKOLÁS

II.

I.

Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 33/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt arról,
hogy állampolgáraink részére az Internet használata
ingyenes legyen?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén hozott határozatával – az
OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem
felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
10. § c) pontjában, valamint 13. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,

2006/125. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
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2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen
lehet-e felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a
népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.)
AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle
értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
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Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
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Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
34/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.

hoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 34/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés vizsgálja felül és alkosson új törvényt a pártok, valamint az országgyûlési képviselõk finanszírozásának takarékosabbá, átláthatóbbá és
ésszerûbbé tételérõl?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén hozott határozatával – az
OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem
felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
10. § c) pontjában, valamint 13. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

II.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 310/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
56/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:

INDOKOLÁS
I.
A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-

Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
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Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
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vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.
2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfel-
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hívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen
lehet-e felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a
népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.)
AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]
A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.
Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 311/H/2006.
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Az Alkotmánybíróság
57/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
35/2006. (II. 2.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
A Zöld Párt elnöke 2006. január 17-i keltezéssel, egy
beadványában tizenegy különbözõ, ügydöntõ országos
népszavazás kiírását kezdeményezõ aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az OVB mind a tizenegy kérdés tekintetében külön határozatot hozott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB határozat számok alatt. Az OVB 35/2006.
(II. 2.) határozatával (a továbbiakban: OVBh.) elbírált
népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén a következõ kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt az
Életkezdési Támogatás bevezetésérõl, melynek keretében
minden újszülött 1 millió forintot kap az államtól, amit
középfokú iskolai végzettsége megszerzését követõen, a
házasságkötése után, csak otthonvásárlásra használhatna
fel, továbbá gyermekszületés esetén az 1 millió forint kamatait is megkapja ugyanerre a célra?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését a 2006. február 2-i ülésén hozott
határozatával – az OVBh.-val – megtagadta, mivel álláspontja szerint az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény
(a továbbiakban: Nsztv.) 10. § c) pontjában, valamint 13. §
(1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Az OVB határozatának indokolásában megállapította,
hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés „sérti az
[... Nsztv.] 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményét”, mivel az „a »Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt (...)« fordulattal kezdõdik, amely fordulat többféleképpen is értelmezhetõ. Az
egyik lehetséges – nyelvtani – értelmezés alapján arra
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a következtetésre lehet jutni, hogy maga a beadványozó,
vagyis a Zöld Párt lenne (eredményes népszavazás esetén
is) a megalkotandó törvény kezdeményezõje, a törvényjavaslat benyújtója. Tekintettel arra, hogy [... az Alkotmány] 25. §-ának (1) bekezdése tételesen meghatározza a törvénykezdeményezésre jogosultak körét, a feltenni
kívánt kérdés ilyen értelmezése az Alkotmány említett rendelkezésébe ütközne. Az [... OVB] megállapítja továbbá,
hogy a feltenni kívánt kérdés [... az Nsztv.] 10. § c) pontjába ütközik, vagyis a kérdés megfogalmazása nem felel
meg a törvényben foglalt követelményeknek. Az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB sz. határozata ugyanis
egyértelmûen leszögezi, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek teljesítenie kell az egyértelmûség követelményét.
Az egyértelmûség követelménye pedig nem kizárólag azt
takarja, hogy a kérdés eldöntendõ legyen (vagyis hogy arra
»igen« vagy »nem« válasszal lehessen felelni), hanem azt
is, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen. Az a körülmény ugyanakkor, hogy a kérdés bevezetõjének idézett fordulata a kérdés többféle értelmezését is lehetõvé teszi, nyilvánvalóan sérti az Alkotmánybíróság idézett határozatában is megfogalmazott
egyértelmûségi követelményt.”

II.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó határozatai ellen 2006. február 17-i keltezéssel kifogást nyújtott
be, mely 2006. február 20-án érkezett az OVB-hez, 2006.
február 22-én pedig az Alkotmánybírósághoz. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos Választási
Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés
hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Tekintettel arra, hogy az OVB határozatainak a közzétételére a Magyar Közlöny 2006. február 8-án megjelent,
2006. évi 14. számában került sor, az OVB határozatai
ellen a kifogás a törvényes határidõn belül érkezett.
Az indítványozó az OVB hitelesítést megtagadó tizenegy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB határozatai ellen egy indítványban, az egyes határozatok vonatkozásában külön
indokolást nem tartalmazó kifogást nyújtott be. Az indítványozó álláspontja alapján az OVB-nek hitelesítenie kellett volna az aláírásgyûjtõ íveket. Hivatkozik arra, hogy
„amikor az szerepel az íven, hogy a Zöld Párt kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt, azt nem
lehet úgy érteni, hogy a törvényjavaslatok benyújtója lenne a Zöld Párt!” „Ha ezek a kérdések nem egyértelmûek,
akkor mik lehetnek azok?? Ilyen alapon egy kérdésben
sem lehetne népszavazást tartani” – fejti ki nézetét.
Tekintettel arra, hogy az indítványozó tizenegy,
más-más tárgyú népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése megtagadásáról, külön számokon
meghozott OVB határozat felülvizsgálatát kéri az Alkot-
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mánybíróságtól, az Alkotmánybíróság az egyes indítványi
elemeket elkülönítette, és a tizenegy különbözõ OVB határozat vonatkozásában külön határozatot hoz. Jelen határozatnak az OVBh. a tárgya.

III.
Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a Ve. és az Nsztv. alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:
1. Alkotmány
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.”
2. Ve.
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
3. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
[...]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

IV.
A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
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XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában
foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes
gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének
a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési
eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság
e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.]
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította,
hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi
feltételeknek, ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján
érdemben bírálta el.

A kérdésnek a fentiekben kifejtettek alapján többféle értelmezése is lehet. Az, hogy a kérdésnek nem kizárólag
egyfajta értelmezése lehet, az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata alapján megalapozza az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelmûségi követelmény
sérelmét [lásd 51/2001. (XI. 29.) AB határozat]. Ha a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényi
feltételeknek, akkor az OVB köteles az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését megtagadni. Mindezekbõl következõen az
Alkotmánybíróság az OVB-nek az OVBh.-ban foglalt, az
Nsztv. 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén alapuló,
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadó határozatát helybenhagyta.
Tekintettel arra, hogy a hitelesítést megtagadó OVB határozatot az Alkotmánybíróság az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûségi követelmény sérelme
miatt helybenhagyta, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta,
hogy a kérdés egyébként megfelel-e az egyéb alkotmányi
és törvényi követelményeknek.

2. Az indítványozó vitatja az OVB-nek azt a megállapítását, amely szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés
nem felel meg az Nsztv. szerinti egyértelmûségi követelménynek. Nézete szerint a kérdés egyértelmû, és nem
értelmezhetõ úgy, hogy a Zöld Párt lenne a törvényjavaslat
benyújtója.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
OVBh.-ban szereplõ népszavazási kérdés „a Zöld Párt
kezdeményezésére az Országgyûlés alkosson törvényt”
fordulata miatt nem felel meg az Nsztv.-ben a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmû megfogalmazásával kapcsolatos, és az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezett és kifejtett követelménynek.
Helytálló az OVBh. indokolása, mely szerint a fenti fordulat egyik értelmezése az lehet, hogy magának a tárgyszerinti törvénynek az – alkotmányi értelemben vett – kezdeményezõje, vagyis a törvényjavaslat benyújtója a Zöld
Párt legyen. Másik értelmezése lehet a fenti fordulatnak,
hogy a kezdeményezõ neve csak információs, figyelemfelhívó céllal kerül rögzítésre a kérdésben. A harmadik értelmezés alapján az Országgyûlés csak a Zöld Párt kezdeményezésére (és nem esetlegesen más, konkuráló kezdeményezés alapján) alkothat törvényt a kérdésben meghatározott tárgykörben. Az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kifejtette: „A népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértelmûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyértelmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés esetében arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértelmûen lehet-e
felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen.” [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.]

Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 312/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
58/2006. (X. 13.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kez-

2006/125. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

deményezés aláírásgyûjtõ íve és az azon szereplõ kérdés
hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott
kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
42/2005. (XII. 1.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
A Magyarországi Kisebbségek Pártja országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az aláírásgyûjtõ
íven a következõ kérdés szerepelt:
„Kívánja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyûlésébe az országgyûlési választások útján képviselõi mandátumot szerzõ országgyûlési képviselõk számát százötven fõben határozza meg a választási törtvény?”
Az OVB álláspontja szerint – az Alkotmánybíróság
25/2004. (VII. 7.) AB határozatában foglaltakra figyelemmel – az Országgyûlés létszámának meghatározása az
Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi, szervezetalakítási kérdés. Ennek alapján az OVB a kezdeményezést
ellentétesnek találta az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontjával, mely szerint nem lehet országos népszavazást tartani az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrõl. Ezért az OVB a 42/2005. (XII. 1.) OVB határozatával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését.
A kezdeményezõ a törvényes határidõn belül kifogást
nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az OVB határozatával szemben. Álláspontja szerint a határozat ellentétes a
népszuverenitás és a népfelség elvével, valamint az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésével, amely kimondja, hogy
országos népszavazás tárgya az Országgyûlés hatáskörébe
tartozó kérdés lehet. Ezért indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság kötelezze új eljárás lefolytatására az OVB-t.

II.
1. Az Alkotmánybíróság a kifogást az Alkotmány, a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) és az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:
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Alkotmány
„28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés
lehet.”
„28/C. § (5) bekezdés
Nem lehet országos népszavazást tartani:
(...)
d) az Országgyûlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekrõl”.
Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
Ve.
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani. [...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
2. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott
eljárása jogorvoslati eljárás, melynek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban – azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás
megfelel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feltételeknek
és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az
Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen
járt-e el.

III.
1. Az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés
arra irányul, hogy az országgyûlési képviselõk száma
százötven fõ legyen. Vagyis eredményes ügydöntõ népszavazás esetén a törvényhozásnak módosítania kellene az
országgyûlési képviselõválasztásokra vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy a képviselõk létszáma százötven fõre csökkenjen. Az Alkotmánybíróságnak jelen
ügyben – az OVB határozata és a kifogás alapján – azt kellett megvizsgálnia, hogy ez a változtatás az Alkotmány

9218

MAGYAR KÖZLÖNY

28/C. § (5) bekezdés d) pontja szerinti „szervezetalakítási
(-átalakítási, -megszüntetési)” tárgykörbe tartozna-e.
2. Az Alkotmánybíróság a 25/2004. (VII. 7.) AB határozatban úgy foglalt állást, hogy nem tartható népszavazás
az alábbi kérdésben: „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar
Köztársaság Országgyûlése a jelenleginél kisebb létszámmal mûködjön?” A többségi határozat indokolása három
érvvel támasztotta alá a rendelkezõ részben foglalt döntést. Az akkor vizsgált kérdés egyrészt ellentétben állt az
Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontjával. Másrészt a kérdés nem felelt meg az úgynevezett jogalkotói
egyértelmûség követelményének, mivel a kérdésbõl nem
derült ki, hogy a kezdeményezõk milyen létszámú parlament kialakítását kívánták elérni. Harmadrészt az aláírásgyûjtõ ív azért nem felelt meg a jogszabályi elõírásoknak,
mert azt tartalmazta, hogy a kezdeményezõk „véleménynyilvánító országos népszavazás” megtartására törekedtek.
Jelen esetben a kezdeményezõk pontosan meghatározták, hogy mekkora létszámú parlament kialakítását kívánnák elérni, továbbá nem véleménynyilvánító népszavazást
kezdeményeztek. Ezért az Alkotmánybíróságnak a
25/2004. (VII. 7.) AB határozatot alátámasztó három indok közül az elsõt kell figyelembe vennie. Ezzel kapcsolatban a határozat indokolása a következõket tartalmazza:
„Az országgyûlési képviselõk száma – minthogy az
Országgyûlés a képviselõkbõl áll – az Országgyûlés mint
szerv alakításának a kérdései közé tartozik. Az Országgyûlésnek a képviselõk számára vonatkozó döntése az
Országgyûlés létrehozásával közvetlenül összefüggõ, az
Országgyûlést mint népképviseleti szervet alakító kérdés.
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontja valamennyi szervezetalakítási kérdésben kizárja a népszavazást, az Országgyûlés tekintetében ezért nemcsak a parlamenti bizottsági struktúra és a frakciók tevékenységének
kérdése nem lehet népszavazás tárgya, hanem az országgyûlési képviselõk száma sem.” (ABH 2004, 381, 385.)
3. Az Alkotmánybíróság jelen ügyben irányadónak
tekintette a 25/2004. (VII. 7.) AB határozat indokolásának
azt a megállapítását, amely szerint az országgyûlési képviselõk számáról nem tartható választópolgárok által kezdeményezett népszavazás. A népszavazás kezdeményezõi
jelen esetben pontosan meghatározták, hogy az országgyûlési képviselõk száma százötven fõ legyen. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az ilyen mértékû létszámcsökkentés nemcsak a választási rendszer teljes átalakításával járna, hanem szükségképpen maga után vonná az
Országgyûlés belsõ szervezetének átalakítását is, amelynek kereteit az Alkotmány határozza meg. Az Alkotmány
21. § (2) bekezdése alapján az Országgyûlés állandó és
ideiglenes bizottságokat hozhat létre, valamint a 24. §
(4) bekezdése alapján a Házszabályban állapítja meg saját
mûködésének és szervezetének szabályait. Ezért az eredményes népszavazás nyomán az Országgyûlésnek át kellene alakítania saját szervezetét.
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4. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ
kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontjába ütközik. Ezért az Alkotmánybíróság a 42/2005. (XII. 1.)
OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság, tekintettel az OVB határozat
Magyar Közlönyben való megjelenésére, elrendelte
e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 328/H/2006.

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
164/2006. (X. 13.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontja alapján
2006. október 13-án Borzák József dandártábornok szolgálati viszonyát megszüntetem, és õt 2006. október 14-i
hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. augusztus 21.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/3336/2006.
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A Köztársasági Elnök
165/2006. (X. 13.) KE
határozata

A Köztársasági Elnök
167/2006. (X. 13.) KE
határozata

altábornagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

mk. dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére 2007. február 28-án Braun László altábornagy szolgálati viszonyát
megszüntetem, és 2007. március 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére 2006. december 30-án Keszthelyi Gyula mk. dandártábornok szolgálati
viszonyát megszüntetem, és 2006. december 31-i hatállyal
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2006. augusztus 23.

Budapest, 2006. szeptember 11.

Sólyom László s. k.,

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
Dr. Szekeres Imre s. k.,

Budapest, 2006. szeptember 27.

honvédelmi miniszter

Dr. Szekeres Imre s. k.,
KEH ügyszám: V-5/3519/2006.

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/3696-1/2006.

A Köztársasági Elnök
166/2006. (X. 13.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Erdélyi Lajos dandártábornok szolgálati viszonyát 2006. október 1-jei hatállyal megszüntetem, és nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. szeptember 26.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Köztársasági Elnök
168/2006. (X. 13.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére 2006. december 30-án Kovács Gyula Zoltán dandártábornok szolgálati
viszonyát megszüntetem, és 2006. december 31-i hatállyal
nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. szeptember 1.
Sólyom László s. k.,

Ellenjegyzem:

köztársasági elnök

Budapest, 2006. október 2.

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,

Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/3997-1/2006.

KEH ügyszám: V-5/3697/2006.
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A Köztársasági Elnök
169/2006. (X. 13.) KE
határozata

A Köztársasági Elnök
171/2006. (X. 13.) KE
határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl

litván állami kitüntetések viselésének
engedélyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontja alapján
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Mátyus Ferenc
dandártábornok szolgálati viszonyát 2007. március 31-i
hatállyal megszüntetem.

A külügyminiszter elõterjesztésére a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján engedélyezem a Litván Köztársaság elnöke által adományozott
magas litván állami kitüntetések viselését az alábbi személyek részére:

Budapest, 2006. szeptember 26.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

a Gediminas Litván Nagyfejedelem Érdemrend Parancsnoki Keresztje:
Juhász Sándor, a Magyar Köztársaság Litvániába akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete;

Ellenjegyzem:
a „Litvánia Érdemeiért” rend Parancsnoki Keresztje:
Budapest, 2006. október 2.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/4207/2006.

Iván Gábor, a KüM szakállamtitkára,
Gulyás András, a Magyar Köztársaság Elnöke külpolitikai tanácsadója,
Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium szakállamtitkára,
Somogyi Zoltán, az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium szakállamtitkára,
Tari Sándor államtitkár, a KEH vezetõje;
a „Litvánia Érdemeiért” rend Tiszti Keresztje:

A Köztársasági Elnök
170/2006. (X. 13.) KE
határozata
nyugállományú vezérõrnagyi elõléptetésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdés
a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
dr. Piószeghy János nyugállományú dandártábornokot
2006. október 1-jei hatállyal nyugállományú vezérõrnaggyá elõléptetem.

Bokor Balázs, a KüM Protokoll Fõosztály vezetõje,
Makk László dandártábornok, a Köztársasági Elnök
szárnysegédje;
a „Litvánia Érdemeiért” rend Vitézkeresztje:
Marosán Attila ezredparancsnok, a KEH biztonsági
tisztje,
Pach Judit, a Köztársasági Elnök sajtóreferense,
Szabó György, a KEH Protokoll Fõosztályának vezetõje,
Tóth János, a KüM Európai Fõosztályának vezetõje.
Budapest, 2006. szeptember 26.
Sólyom László s. k.,

Budapest, 2006. szeptember 26.

köztársasági elnök

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. október 4.

Ellenjegyzem:
Dr. Szekeres Imre s. k.,

Dr. Göncz Kinga s. k.,

honvédelmi miniszter

külügyminiszter

KEH ügyszám: V-5/4196/2006.

KEH ügyszám: VII-5/4260/2006.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
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MAGYAR KÖZLÖNY
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a
kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Jogtanácsadó
15 372 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
22 932 Ft/év Közlekedési Értesítõ
5 544 Ft/év Kulturális Közlöny
18 900 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
4 788 Ft/év Munkaügyi Közlöny
25 452 Ft/év Oktatási Közlöny
22 176 Ft/év Pénzügyi Közlöny
27 720 Ft/év Sportértesítõ
3 528 Ft/év Statisztikai Közlöny
18 396 Ft/év Szociális Közlöny
23 436 Ft/év Turisztikai Értesítõ
6 552 Ft/év Ügyészségi Közlöny
18 648 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
15 876 Ft/év Pénzügyi Szemle

6 804 Ft/év
15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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