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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter, valamint az önkormányzati

 és területfejlesztési miniszter
16/2007. (V. 11.) MeHVM–ÖTM

együttes rendelete

a Közép-magyarországi operatív program
végrehajtásában közremûködõ szervezetek

kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ának e) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kör ben, va la mint az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket
ren del jük el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint a
 Regionális Ope ra tív Prog ra mok fel ügye le té ért fe le lõs
 miniszter, va la mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter, mint a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és

Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság fel ügye le tét el lá tó mi -
nisz ter, a Pro Ré gió Re gi o ná lis Fej lesz té si és Szol gál ta tó
Ügy nök ség Köz hasz nú Tár sa sá got, va la mint a VÁTI Ma -
gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú
Tár sa sá got a Kö zép-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram
 régiós ha tás kör be tar to zó, e ren de let mel lék le té ben fog lalt
pri o ri tá sa i nak és in téz ke dé se i nek vég re haj tá sá ban tör té nõ
köz re mû kö dés re köz re mû kö dõ szer ve zet ként je lö li ki.

2.  §

A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog -
ram Tech ni kai Se gít ség nyúj tás ke re tei ter hé re kell bizto -
sítani.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tályba.
 (2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést ál la pít meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

b) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 27.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re gi -
o ná lis Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

mi nisz ter  mi nisz ter
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Melléklet a 16/2007. (V. 11.) MeHVM–ÖTM együttes rendelethez

Ope ra tív prog ram meg ne ve zé se Pri o ri tás meg ne ve zé se In téz ke dés meg ne ve zé se Köz re mû kö dõ szer ve zet

Kö zép-ma gyar or szá gi ope ra tív
prog ram

A tu dás ala pú gaz da ság in no vá ció- és
vál lal ko zás-ori en tált fejlesztése

He lyi gaz da ság fej lesz tés Pro Ré gió Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Szol gál ta tó Ügy nök ség Köz hasz nú
Társaság

A ver seny ké pes ség ke ret fel té te le i nek
fej lesz té se

A ré gi ón be lü li köz le ke dé si
kap cso la tok fej lesz té se

Pro Ré gió Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Szol gál ta tó Ügy nök ség Köz hasz nú
Társaság

A kö zös sé gi köz le ke dés mû kö dé si
fel té te le i nek fejlesztése

Az al ter na tív, kör nye zet kí mé lõ
köz le ke dé si mó dok tér nye ré sé nek
támogatása

A ré gió vonz ere jé nek fenn tart ha tó
fej lesz té se

Összes in téz ke dés Pro Ré gió Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Szol gál ta tó Ügy nök ség Köz hasz nú
Társaság

A hu mán köz szol gál ta tá sok
in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se

A la kos ságkö ze li szo ci á lis
szol gál ta tá si inf ra struk tú ra fejlesztése

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si
és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Társaság

A köz ok ta tá si in téz mé nyek
inf ra struk tú ra fej lesz té se

Elekt ro ni kus he lyi köz igaz ga tá si
inf ra struk tú ra fej lesz té se

Vá ro si és te le pü lé si te rü le tek
meg újí tá sa

Összes in téz ke dés Pro Ré gió Re gi o ná lis Fej lesz té si és
Szol gál ta tó Ügy nök ség Köz hasz nú
Társaság



Az egészségügyi miniszter
22/2007. (V. 11.) EüM

rendelete

a törzskönyvezett gyógyszerek
és a különleges táplálkozási igényt

kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának

szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról  szóló

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. szá mú
mel lék le té nek

a) 28. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„28. 12–45 éves kor kö zött, sú lyos al ler gi ás eti o ló gi á jú
asth ma bron chi a le ban (BNO: J45.0) szen ve dõ be te gek -
nek, akik nek aszt má ja nagy dó zi sú in ha lá ci ós szte ro id és
hosszú ha tá sú be ta-2-ago nis ta te rá pia el le né re nem kont -
rol lált, és gya ko ri ak (do ku men tál tan leg alább 4/év) a sú -
lyos, szisz té más szte ro id ke ze lés re szo ru ló exa cer bá ci ó ik
(IgE-szint jük >76 IU/ml, és bõr pró bá val vagy in vit ro
meg ha tá ro zás sal szé ru muk ban spe ci fi kus IgE de tek tál ha tó 
kör nye ze ti, in ha la tív al ler gé nek el len) – az zal, hogy a te rá -
pia ered mé nyes sé gét az asth ma-kont roll mér té ké nek el len -
õr zé sé vel a szte ro id ra szo ru ló exa cer bá ci ók szá má nak
csök ke né se alap ján ér té kel ni kell – a re gi o ná lis szak fõ or -
vos en ge dé lyé vel négy hó na pig a fek võ be teg-gyógy in té -
zet gyer mek-tü dõ gyó gyász vagy tü dõ gyó gyász szak or vo -
sa az aláb bi gyógy sze re ket*:”

* Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal köz le mény ben köz zé tett 
gyógy sze rek, il let ve tápszerek.

b) 5. pont já ban a „(BNO: A35)” szö veg rész he lyé be a
„(BNO: Z29.8)” szö veg lép.
 (2) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az A. Eü 90 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria

a)

aa) 1. d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. d) Na gyon ma gas kar di o vasz ku lá ris ri zi kó jú be te -
gek szá má ra, akik kar di o vasz ku lá ris be teg ség ben (ACS,
STEMI, nonS TE MI) szen ved nek, vagy bi zo nyí tot tan ce -
reb ro vasz ku la ris ese mé nyen (TIA, stro ke) vagy pe ri fé ri ás
ér be teg ség  miatt mû té ten es tek át és hy per li pi da e mi á juk
van (BNO: E78.0, E78.2, E78.4, E78.5) (LDL cél ér té kük
1,8 mmol/dl, össz. Ch: 3,5 mmol/dl), és egyéb szta tin ke ze -
lés sel a cél ér ték nem volt el ér he tõ, a já ró be teg-szak el lá tás
vagy fek võ be teg-gyógy in té zet kar di o ló gus vagy bel gyó -
gyász szak or vo sa, vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel -
té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy -
sze re ket*:”,

ab) 24. a)–24. c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„24. a) Te hén tej fe hér je irán ti túl ér zé keny ség ben (BNO: 
K52.2) szen ve dõ, 0–12 hó na pos cse cse mõ ré szé re, to váb -
bá te hén tej és szó ja fe hér je irán ti együt tes túl ér zé keny ség -
ben szen ve dõ 0–6 éves gyer mek ré szé re, 1 éves ko rig a
cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak or vos – vagy ja vas la -
ta alap ján – a há zi or vos, 1 éves nél idõ sebb gyer mek ese tén
a fek võ be teg-gyógy in té zet cse cse mõ- és gyer mek gyó -
gyász szak or vo sa – vagy ja vas la ta alap ján a ja vas lat kel té -
tõl szá mí tott egy évig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az
aláb bi táp sze re ket*:

24. b) Te hén tej fe hér je irán ti túl ér zé keny ség ben
(BNO: K52.2) szen ve dõ, 6 hó na pos és 6 éves élet kor kö -
zöt ti gyer mek ré szé re, 1 éves ko rig a cse cse mõ- és gyer -
mek gyó gyász szak or vos – vagy ja vas la ta alap ján – a há -
zi or vos, 1 éves nél idõ sebb gyer mek ese tén a fek võ be -
teg-gyógy in té zet cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak -
or vo sa – vagy ja vas la ta alap ján a ja vas lat kel té tõl szá mí -
tott egy évig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi
táp sze re ket*:

24. c) Tar tós lac to se in to le ran ti a ban (BNO: E73.9)
szen ve dõ, 0–6 éves gyer mek ré szé re, 1 éves ko rig a cse -
cse mõ- és gyer mek gyó gyász szak or vos – vagy ja vas la ta
alap ján – a há zi or vos, 1 éves nél idõ sebb gyer mek ese tén a
fek võ be teg-gyógy in té zet cse cse mõ- és gyer mek gyó gyász
szak or vo sa – vagy ja vas la ta alap ján a ja vas lat kel té tõl szá -
mí tott egy évig – a há zi or vos, házi gyer mek or vos az aláb bi 
táp sze re ket*:”

b) 25. pont já ban a „(BNO: M16.9, M17.9)” szö veg rész 
he lyé be a „(BNO: M16.9, M17.9, M19.9)” szö veg, a
„(BNO: M47, M48)” szö veg rész he lyé be a „(BNO: M47,
M48, M54.4, M51.0, M51.1)” szö veg lép.

 (3) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben a B. Eü 70 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria 11. pont ja ha tá lyát vesz ti.
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2.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – a ki hir -
de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen fel írt vé nyek ese té ben
kell al kal maz ni.
 (2) Az 1.  § (3) be kez dé se 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

37/2007. (V. 11.) FVM
rendelete

a szõlõültetvények kivágásához nyújtott
támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (4) be kez dé sé ben, va la mint a szõ lõ ter mesz -
tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi XVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Btv.) 57.  § (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja, hogy ösz tö nöz ze a szõ lõ ül tet vé nyek
ki vá gá sát, és ez zel csök ken jen a szõ lõ ter mesz tés alatt álló
te rü le tek nagy sá ga.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ül tet vény: mû ve lés alatt álló, bor szõ lõ ter mesz tés re

al kal mas te rü let,
b) össze füg gõ te rü let: a ké re lem ben je lölt, akár több

hely raj zi szá mon jel zett ül tet vény, ame lyet ül tet vény, más
mû ve lé si ágba so rolt te rü let, vagy kü lön hely raj zi szám mal 
el lá tott út ha tá rol,

c) VINGIS tér kép: a szõ lõ ül tet vé nyek or szá gos tér in -
for ma ti kai nyil ván tar tá sá ból (VINGIS) nyom ta tott A/3-as
for má tu mú, a ké re lem ben sze rep lõ te rü let pon tos tér be li
azo no sí tá sát biz to sí tó, ki egé szí tõ szak ada tok kal el lá tott
tér ké pi do ku men tum,

d) mû ve lés alatt álló ül tet vény: az olyan ül tet vény,
amely ben a mû ve lés mód nak meg fe le lõ met szést, a ve ge tá -
ci ós idõ szak nak meg fe le lõ fi to tech ni kai mun kát, a meg -
elõ zõ nö vény vé del met és a gyom ir tást el vé gez ték,

e) ki vá gás: olyan te vé keny ség, amely so rán a tõ kék
föld fe let ti ré sze it, il let ve a föld alat ti ré sze i bõl le ga lább a
gyök tör zset el tá vo lít ják, a tám rend szert a te rü let rõl tel jes
egé szé ben el szál lít ják, és az ül tet vény te rü le tét me zõ gaz -
da sá gi mû ve lés re al kal mas ál la pot ba hoz zák,

f) át la gos bor ki ho za tal: az ül tet vény öt bor pi a ci évre
(2002–2006) vo nat ko zó hegy bí ró ál tal iga zolt ter més át la ga.

A támogatás mértéke

3.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke:
a) 1450 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben a 

hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal ke ve sebb, mint 20 hl;
b) 3400 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben a 

hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal leg alább 20 hl, de ke -
ve sebb mint 30 hl;

c) 4200 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben a
hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal leg alább 30 hl, de ke -
ve sebb mint 40 hl;

d) 4600 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben a 
hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal leg alább 40 hl, de ke -
ve sebb mint 50 hl;

e) 6300 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben a
hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal leg alább 50 hl, de ke -
ve sebb mint 90 hl;

f) 8600 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben a
hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal leg alább 90 hl, de ke -
ve sebb mint 130 hl;

g) 11 100 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben 
a hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal leg alább 130 hl, de
ke ve sebb mint 160 hl;

h) 12 300 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, amennyi ben 
a hek tá ron kén ti át la gos bor ki ho za tal leg alább 160 hl.

(2) Amennyi ben a ki vá gan dó ül tet vény nagy sá ga 0,1 ha
és 0,25 ha kö zött van, és ez az ügy fél  bir to ká ban vagy
hasz ná la tá ban lévõ tel jes szõ lõ te rü let, a tá mo ga tás mér té -
ke hek tá ron ként leg fel jebb 4300 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg.

(3) Ki zá ró lag szõ lõ ter me lõ ese tén a bor ki ho za tal a szõ -
lõ ter més át lag 70%-a. Must ese tén a bor ki ho za tal a must
ter més át lag 95%-a.

(4) A tá mo ga tá si igény meg ha tá ro zá sa kor a fo rint ra tör -
té nõ át szá mí tást azon bor pi a ci év au gusz tus 1-jén ér vé -
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nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal jegy zett fo rint/euró
át vál tá si ár fo lyam alap ján kell el vé gez ni, ami kor a ké rel -
met be nyúj tot ták.

(5) A tá mo ga tás mér té ke nem függ a mû ve lés mód tól, a
bor szõ lõ faj tá já tól és a meg ter melt bor jel le gé tõl.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

(1) Tá mo ga tást igé nyel het az a ter mé sze tes sze mély,
gaz dál ko dó szer ve zet vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet, aki/amely

a) a hegy bí ró ál tal ve ze tett ül tet vény ka tasz ter sze rint a
tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt ül tet vény hasz ná ló ja -
ként van nyil ván tart va a ké re lem be adá sát meg elõ zõ hu -
szon négy hó nap ban, il let ve a vele kö zös õs ter me lõi iga -
zol vány ban vagy csa lá di gaz dál ko dás ról  szóló ha tá ro zat -
ban meg ne ve zett sze mély,

b) ele get tesz az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja
ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá -
mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ
ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil -
ván tar tás ba vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de -
let ben elõ írt re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek.

(2) A tá mo ga tást ki zá ró lag olyan ül tet vény re le het igé -
nyel ni, amely nek össze füg gõ te rü le te leg alább 0,1 hek tár.
Az adott bor pi a ci év ben egya zon ügy fél leg fel jebb tíz hek -
tár te rü let re igé nyel het tá mo ga tást.

(3) Nem igé nyel he tõ tá mo ga tás az olyan ül tet vény re,

a) amely re vo nat ko zó an a hegy bí ró a te le pí tés re vo nat -
ko zó kö zös sé gi vagy nem ze ti ren del ke zé sek meg sér té sét
ál la pí tot ta meg,

b) amely re vo nat ko zó an a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) hely szí ni el len õr -
zé se so rán meg ál la pít ja, hogy nem áll mû ve lés alatt,

c) ame lyet tíz bor pi a ci éven be lül te le pí tet tek,
d) amely re vo nat ko zó an tíz bor pi a ci éven be lül szer ke -

zet át ala kí tá si és -át ál lí tá si tá mo ga tást vet tek igény be,
e) ame lyen a szõ lõ ter me lé si po ten ci ál ra, a szõ lõ ül tet vé -

nyek szer ke zet át ala kí tá sá ra és -át ál lí tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zás ról  szóló 7/2007. (I. 30.) FVM ren de let alap ján ki -
adott szõ lõ ül tet vény-ki vá gá si en ge dély alap ján a ki vá gást
meg kezd ték,

f) amely a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de -
zé si Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé -
si Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör -
vény sze rint C–1 al öve zet be so rolt te rü le te ken fek szik,

g) ame lyet a Btv. 3.  §-a alap ján a szõ lõ ter mõ he lyi ka -
tasz ter be nem so rol tak,

h) amely nek ter me lõ je az ül tet vényt a tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hu szon négy hó na pon be lül vet -
te hasz ná lat ba.

(4) Az öt, il let ve tíz bor pi a ci éves idõ sza kot a ké re lem
be nyúj tá sá nak bor pi a ci évé tõl kell szá mí ta ni.

A kérelem benyújtása

5.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH ál tal rend sze re sí -
tett nyom tat vá nyon az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz kell
be nyúj ta ni 2007. jú ni us 22-ig.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) sa ját tu laj do nú ül tet vény ese té ben a ké rel me zett te -

rü let re vo nat ko zó, har minc nap nál nem ré geb bi hi te les tu -
laj do ni lap tel jes má so la tát, bé relt ül tet vény ese té ben a ké -
rel me zett te rü let re vo nat ko zó, har minc nap nál nem ré geb -
bi hi te les tu laj do ni lap tel jes má so la tát, a ha szon bér le ti
szer zõ dés egy má so la ti pél dá nyát, to váb bá va la mennyi
föld tu laj do nos, ha szon él ve zõ, öz ve gyi jog gal ren del ke zõ
sze mély nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy az ül tet vény 
ki vá gá sá hoz hoz zá já rul,

b) a ké rel me zett ül tet vény re vo nat ko zó, a hegy bí ró ál -
tal el len jegy zett VINGIS tér kép igény lõ la pot, ame lyet a
hegy bí ró elekt ro ni kus for má ban tölt ki,

c) a hegy bí ró ál tal ki adott, a ké rel me zett te rü let re vo -
nat ko zó ül tet vény ka tasz ter má so la tát,

d) e ren de let mel lék le te sze rin ti iga zo lást, az iga zo lás ban
sze rep lõ szár ma zá si bi zo nyít vá nyok má so la ta i val vagy az az -
zal azo nos tar tal mú, a HE GYIR-bõl köz vet le nül ki adott
hegy bí rói iga zo lást, amennyi ben azt ki egé szí tet ték a ké re lem
jo go sult sá gát iga zo ló hegy bí rói nyilatkoza tokkal,

e) kö zös õs ter me lõk és csa lá di föld hasz ná lók ese tén az
ezt iga zo ló do ku men tum má so la tát,

f) az ügy fél ál tal ké szí tett, az ül tet vény tõ ke ál lo má nyát
so ron ként be mu ta tó ül tet vény lel tárt az MVH köz le mé nyé -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint,

g) amennyi ben a ki vá gan dó ül tet vény nagy sá ga 0,1 ha és
0,25 ha kö zöt ti, és az ügy fél bir to ká ban vagy hasz ná la tá ban
to váb bi szõ lõ te rü let is van, úgy a to váb bi te rü let re vo nat ko -
zó an, az an nak he lye sze rint ille té kes hegy bí ró nyi lat ko za tát,
vagy a te rü let ül tet vény ka tasz te ri ki vo na tát.

(3) Egy ké re lem csak egy össze füg gõ te rü let re vo nat -
koz hat. A több hely raj zi szá mon nyil ván tar tott, a 2.  §
c) pont ja alap ján össze füg gõ te rü let nek nem mi nõ sü lõ ül -
tet vé nyek re kü lön kell be nyúj ta ni a tá mo ga tá si ké rel met.

A kérelem elbírálása

6.  §

(1) Az MVH a 2007/2008-as bor pi a ci év vé gé ig leg fel -
jebb 2000 hek tár ül tet vény re ad ki tá mo ga tás mel let ti ki vá -
gást en ge dé lye zõ ha tá ro za tot. A ke re tet meg ha la dó
mennyi ség re be ér ke zõ ké rel me ket az MVH el uta sít ja.
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(2) Az MVH a ké rel me ket az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ke ret ere jé ig a be ér ke zés sor rend jé ben bí rál ja el.

(3) Hi á nyo san be nyúj tott ké re lem ese té ben az MVH az
ügy fe let hi ány pót lás ra szó lít ja fel. A hi ány pót lás nak a fel -
szó lí tás ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõ ben kell ele -
get ten ni. Hi ány pó tolt ké rel mek ese té ben az el bí rá lás sor -
rend jét a ma ra dék ta lan hi ány pót lás be ér ke zé sé nek idõ -
pont ja ha tá roz za meg.

A kivágás

7.  §

(1) A ké re lem ben meg je lölt ül tet vény ki vá gá sát csak az
MVH ki vá gást en ge dé lye zõ ha tá ro za tá nak kéz hez vé te le
után le het meg kez de ni.

(2) A tá mo ga tás sal ki vá gott ül tet vény után új ra te le pí té si 
jog nem ke let ke zik.

(3) A ki vá gás meg tör tén tét az MVH ál tal rend sze re sí tett 
nyom tat vá nyon be kell je len te ni az MVH Köz pon ti Hi va -
ta lá hoz 2008. áp ri lis 15-ig.

(4) Az ügy fél a tá mo ga tás ban ré sze sí tett ül tet vény ki vá -
gá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les az ille té kes
föld hi va tal nál ké rel mez ni a te rü let mû ve lé si ágá nak meg -
vál toz ta tá sát.

(5) Az ügy fél a mû ve lé si ág vál to zás ról a föld hi va ta li
be jegy zés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les ér te sí te -
ni a te rü le ti leg ille té kes hegy bí rót, aki a mû ve lé si ág vál to -
zást a szõ lõ ka tasz ter ben át ve ze ti.

A támogatás folyósítása

8.  §

(1) A tá mo ga tást a hely szí ni el len õr zés so rán mért, de
leg fel jebb az ül tet vény ka tasz ter ben nyil ván tar tott össze -
füg gõ te rü let nagy ság ra kell ki fi zet ni.

(2) Az MVH a ki vá gás meg tör tén té nek el len õr zé sét kö -
ve tõ hat van na pon be lül fi ze ti ki a tá mo ga tást. Amennyi -
ben a tá mo ga tás igény be vé te le mel lett ki vá gott ül tet vény -
re az ügy fél ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tást is
igény be vett, úgy a ki vá gá si tá mo ga tás ki fi ze té sé re csak
azt köve tõen ke rül sor, hogy az ügy fél az ag rár-kör nye zet -
gaz dál ko dá si tá mo ga tást a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá -
sok nak meg fele lõen, ma ra dék ta la nul vissza fi zet te.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben az MVH el len õr zé se so rán meg ál la pít -
ja, hogy a tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ ki vá gás ma ra -

dék ta lan vég re haj tá sá ra nem ke rült sor az elõ írt ha tár idõn
be lül, úgy a tá mo ga tás ki fi ze té sé re nem ke rül sor.

(2) Amennyi ben az ügy fél va lót lan vagy fél re ve ze tõ
ada to kat kö zöl, ab ban az eset ben kö te les az el vég zett el -
len õr zé sek költ sé ge it az MVH ré szé re meg té rí te ni.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül a tá mo ga tá si
fel té te lek nem tel je sí té se ese tén a kü lön jog sza bály sze rin ti 
jog kö vet kez mé nyek al kal ma zan dók.

Adatszolgáltatás

10.  §

A ter me lé si po ten ci ál ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös szer -
ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá -
sa rész le tes sza bá lya it meg ál la pí tó 1227/2000/EK (2000.
má jus 31.) bi zott sá gi ren de let 7. cik ke sze rin ti be je len tést
a mi nisz ter te szi meg, amely be je len tés hez szük sé ges ada -
to kat az MVH szol gál tat ja.

Záró és átmeneti rendelkezés

11.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon
lép ha tály ba. Ez zel egy ide jû leg a szõ lõ ül tet vé nyek ki vá gá -
si tá mo ga tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 110/2005.
(XI. 24.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let sze rin ti nyom tat vá nyo kat az MVH a hon -
lap ján te szi köz zé az e ren de let ki hir de té sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.  §

E ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló, 1999. má jus
17-i 1493/1999/EK ta ná csi ren de let 8. cik ke és 9. cik ke,

b) a ter me lé si po ten ci ál ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 1493/1999/EK ta ná csi ren de let al kal -
ma zá sa rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
2000. má jus 31-i 1227/2000/EK bi zott sá gi ren de le té nek
7. cik ke, 8. cik ke, 9. cik ke, va la mint 10. cik ke.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 37/2007. (V. 11.) FVM rendelethez

Szõlõültetvények kivágási támogatása

Hegybírói igazolás

Alul írott, ......................................................................... (név), a(z) ............................................................. bor vi dék,

.......................................................... hegy köz ség hegy bí ró ja iga zo lom, hogy .................................................................

(ké rel me zõ neve), ............................................................ (cím) ál tal a(z) ...................................................... (hely ség,

hely raj zi szám) alatt nyil ván tar tott ....................... m2 te rü le tû

– ül tet vényt leg alább tíz bor pi a ci év vel a ké re lem be adá sát meg elõ zõ en te le pí tet ték,

Igen Nem 

– ül tet vény mû ve lés alatt áll,

Igen Nem 

– ül tet vény re vo nat ko zó an a ké re lem be adá sát meg elõ zõ tíz bor pi a ci éven be lül a te le pí tés re vo nat ko zó kö zös sé gi

 vagy nem ze ti ren del ke zé sek meg sér té sét nem re giszt rál ták.

Igen Nem 

Az ül tet vény re vo nat ko zó an a ter més át lag öt bor pi a ci év ben a kö vet ke zõ kép pen ala kult:

Bor pi a ci év Hely raj zi szám

Név
(aki ré szé re a 

szár ma zá si bi zo nyít -
ványt ki ál lí tot ták)

Szõ lõ szár ma zá si 
bi zo nyít vány szá ma

Szõ lõ szár ma zá si 
bi zo nyít vány ban 

sze rep lõ mennyi ség
(q)

Szõ lõ szár ma zá si 
bi zo nyít vány ada tai
alap ján kal ku lált 

ter més át lag
(q/ha)

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Must szár ma zá si 
bi zo nyít vány szá ma

Must szár ma zá si 
bi zo nyít vány ban 

sze rep lõ mennyi ség
(hl)

Must szár ma zá si 
bi zo nyít vány ada tai
alap ján kal ku lált 

ter mé sát lag
(hl/ha)

Bor szár ma zá si 
bi zo nyít vány szá ma

Bor szár ma zá si 
bi zo nyít vány ban 

sze rep lõ mennyi ség
(hl)

Bor szár ma zá si 
bi zo nyít vány ada tai
alap ján kal ku lált 

ter mé sát lag
(hl/ha)

A ké rel me zett te rü let re vo nat ko zó an az át la gos bor ki ho za tal: ........... hl/ha.

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

................................................

alá írás / P. H.

Mel lék let: az iga zo lá son sze rep lõ szár ma zá si bi zo nyít vá nyok má so la ta: ......... db
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A honvédelmi miniszter
10/2007. (V. 11.) HM

rendelete

a honvédségi közúti jármûvek
forgalomba helyezésének és forgalomban

 tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló
6/1992. (IV. 7.) HM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
fi gye lem mel a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek
és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló
6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé -
sé re – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró gaz da sá -
gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hon véd sé gi köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé -
nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló
6/1992. (IV. 7.) HM ren de let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3.  § Az ál ta lá nos ren del ke zé sek elõ írásaitól in do kolt
eset ben, va la mint a NATO egy sé ge sí té si egyez mé nyek ben 
(STA NAG-ek ben) meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí -
té se ér de ké ben szük sé ges el té rést – a közlekedéspoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter rel, to váb bá a kör nye zet vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter en ge dé lyez het.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg a hon véd sé gi köz úti jár mû vek kel
kap cso la tos egyes hon vé del mi mi nisz te ri ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 36/2002. (V. 16.) HM ren de let 1.  §-a ha -
tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
11/2007. (V. 11.) HM

rendelete

a honvédségnél foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ

egyes kérdések rendezésérõl  szóló
 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény ben és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény ben (a továb biak ban: Kjt.) ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a Kjt. 85.  §-ának (2) be kez dé sé re fi -
gye lem mel – az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró egész -
ség ügyi mi nisz ter rel, va la mint az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 
2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog -
vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[(2) A vo nat ko zó kor mány ren de le te ket, il let ve az ok ta -
tá si mi nisz ter és a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré -
nek ren de le tét, va la mint – a g) pont te kin te té ben – va la -
mennyi ága za ti mi nisz te ri ren de le tet al kal maz ni kell]

„d) az egész ség ügyi mun ka kö rû köz al kal ma zot tak
szak ké pe sí té sé re, ké szen lé té nek, ügye le ti szol gá la tá nak
dí ja zá sá ra, va la mint az egész ség ügyi in té ze tek ben a „mun -
ka he lyi pót lék ra”-ra;”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a hon véd ség nél
fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá val össze -
füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl  szóló 25/1992.
(XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2001.
(VI. 18.) HM ren de let 2.  § (1) be kez dé se.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R. 1.  §
(2) be kez dés be ve ze tõ szö ve gé ben az „ok ta tá si mi nisz ter
és a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek” szö veg rész
he lyé be az „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az
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R. 16.  § (4) be kez dé sé ben az „ok ta tá si” szö veg rész he lyé -
be az „ok ta tá sért fe le lõs” szö veg lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
12/2007. (V. 11.) HM

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,

valamint a lakhatás támogatásáról  szóló
 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint el ide ge ní té -
sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés f) pont já nak fa), fb) és fc) al pont ja i ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma -
gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ la -
ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la mint
a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 3.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) HM köz pon ti köz gaz da sá gi és pénz ügyi fel ada to kat

el lá tó szer ve a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség,
b) HM köz pon ti la kás gaz dál ko dá si szerv a HM Vé de -

lem gaz da sá gi Fõ osz tály,
c) te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv a HM Inf ra struk tu -

rá lis Ügy nök ség,
d) te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv la kás ügyi egy sé ge a 

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség Bu da pes ti La kás gaz dál -
ko dá si Osz tály,

e) te rü le ti la kás gaz dál ko dá si szerv lak ha tás-tá mo ga tá si 
egy sé ge a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség Lak ha tás Tá -
mo ga tó Osz tály.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 8.  §
(3) be kez dé sé ben, 12.  § (4) be kez dés ében, 24/A.  §-ában,
26.  § (5) be kez dé sé ben, 28.  § (5) be kez dé sé ben, 62.  §
(8) be kez dé sé ben, 96.  § (1) be kez dés e) pont já ban, 97.  §
(2) be kez dé sé ben, 102.  § (4) be kez dé sé ben, 166.  § (2) be -
kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az R. 29.  §
i) pont já ban, 102.  § (3) be kez dé sé ben, 161/A.  § (1) be kez -
dé sé ben, 183.  § h) pont já ban a „hon vé del mi mi nisz ter nek” 
szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter -
nek” szö veg, az R. 161/A.  § (3) be kez dé sé ben a „hon vé -
del mi mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért 
fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
13/2007. (V. 11.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség környezetvédelmi
megbízottainak alkalmazási

és képesítési feltételeirõl  szóló
24/1997. (XI. 6.) HM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mi meg bí zott al kal ma zá sá nak fel té te -
lé hez kö tött kör nye zet hasz ná la tok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 
93/1996. (VII. 4.) Korm. ren de let 3.  §-ában ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd -
ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség kör nye zet vé del mi meg bí zot ta i -
nak al kal ma zá si és ké pe sí té si fel té te le i rõl  szóló 24/1997.
(XI. 6.) HM ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5.  § A kör nye zet vé del mi meg bí zot tak te vé keny sé gé -
nek tör vényességi fel ügye le tét, kép zé sük és to vább kép zé -
sük szer ve zé sét a Hon vé del mi Mi nisz té ri um inf ra struk tu -
rá lis fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer ve lát ja el.”

2.  §

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

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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A honvédelmi miniszter
14/2007. (V. 11.) HM

rendelete

az élelmiszer-utalvánnyal  való ellátásról  szóló
15/2000. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú 
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 287.  §
(2) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi -
gye lem mel a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 49/F.  §-ában, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 165.  § (1) be kez dé sé ben, a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény 2.  §-ában, va la mint a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog -
ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény 41/A.  §-ában fog lal -
tak ra – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az élel mi szer-utal vánnyal  való el lá tá sá ról  szóló
15/2000. (VI. 20.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § Az élel mi szer-utal ványt for gal ma zó cég ne vét, cí -
mét, az utal vá nyok meg ren de lé sé vel kap cso la tos te vé -
keny sé get, a meg ren de lõ lap for má ját a Hon vé del mi Köz -
löny ben kell köz zé ten ni, az élel mi szer-utal vá nyok for gal -
ma zá sá val kap cso la tos egyéb kér dé se ket pe dig a szál lí tó -
val kö tött meg ál la po dás ban kell rög zí te ni.”

2.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Az élel mi szer-utal vány szám adás kö te les ok -

mány nak mi nõ sül, ame lyet az össze sí tett lét szám je len tés -
bõl ké szí tett lis ta alap ján elõ re, min den hó nap 5. mun ka -
nap já ig – ha a jo go sult ság ké sõbb ke let ke zik, az azt kö ve tõ 
mun ka na pon – kell a jo go sult nak át ad ni. A lis ta tar tal maz -
za az igény jo go sult ne vét, rend fo ko za tát, az élel mi -
szer-utal vány cím le ten kén ti da rab szá mát, ér té két, az át ve -
võ alá írá sát, ké szí tõ ne vét, va la mint a jo go sult sá got iga -
zoló pa rancs nok (ve ze tõ) jó vá ha gyá sát.

(2) A be szer zett élel mi szer-utal vány a tárgy év ben kor -
lát la nul fel hasz nál ha tó, a fel nem hasz nált utal ványt a le já -
rat nap ját kö ve tõ har ma dik hó nap 1-jéig a szál lí tó nál for -
ga lom ké pes utal vány ra kell ki cse rél ni.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 5.  §-a, va la mint

az R. mel lék le te, to váb bá az élel mi szer-utal vánnyal  való
el lá tás ról  szóló 15/2000. (VI. 20.) HM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 2/2002. (I. 11.) HM ren de let, az élel mi -
szer-utal vánnyal  való el lá tás ról  szóló 15/2000. (VI. 20.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2005. (II. 1.) HM ren -
de let, va la mint az élel mi szer-utal vánnyal  való el lá tás ról
 szóló 15/2000. (IV. 20.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2006. (IV. 10.) HM ren de let 3.  §-a.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
15/2007. (V. 11.) HM

rendelete

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó honvédségi jármûvek közúti

közlekedésérõl  szóló
 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
fi gye lem mel a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he -
lést és mé re tet meg ha la dó jár mû vek köz úti köz le ke dé sé -
rõl, a kö zút ke ze lõi és a ha tó sá gi el já rás, va la mint a díj fi ze -
tés fel té te le i rõl  szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren de let
1.  §-ának (2) be kez dé sé re – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és mé re -
tet meg ha la dó hon véd sé gi jár mû vek köz úti köz le ke dé sé -
rõl  szóló 32/2000. (XI. 22.) HM ren de let (a továb biak ban:
R.) 2.  § (1) be kez dés be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hon véd sé gi jár mû köz le ke dé sé hez az a)–b) pont -
ban meg je löl tek hoz zá já ru lá sa szük sé ges. A Ma gyar
 Közút Köz hasz nú Tár sa ság ál tal át adott ada tok alap ján a
hoz zá já ru lást, a hon véd sé gi jár mû”

2.  §

Az R. 3.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:
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„(3) Az MH köz le ke dé si fel ada tot el lá tó köz pon ti szer -
ve meg ál la po dik a Ma gyar Köz út Köz hasz nú Tár sa ság gal
ab ban, hogy az üzem ben tar tó a meg en ge dett össz tö me get
vagy a meg en ge dett leg na gyobb ten gely ter he lést meg ha -
la dó jár mû köz le ke dé sé ért járó út vo nal-hasz ná la ti dí jat
fél éven te utó la go san fi ze ti meg.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R. 1.  §
(1) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész
lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
16/2007. (V. 11.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági

és baleseti rokkantsági nyugellátásának, 
valamint a hivatásos és szerzõdéses katonák

baleseti járadékának részletes szabályairól  szóló
8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény 287.  § (2) be kez dés af) és h) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai
nyug el lá tá sá nak, a szer zõ dé ses ka to nák rok kant sá gi és
bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tá sá nak, va la mint a hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ka to nák bal ese ti já ra dé ká nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 8/2002. (II. 15.) HM ren de let
(a továb biak ban: R.) 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„16.  § A hi va tá sos ka to nák, va la mint hoz zá tar to zó ik
nyug el lá tá sát a HM pénz ügyi fel ada tot el lá tó köz pon ti

szer ve ál la pít ja meg, és a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé -
sé ért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv (a továb biak ban:
nyug díj biz to sí tás köz pon ti hi va ta li szer ve) fo lyó sít ja.”

2.  §

Az R. 17.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„17.  § A HM pénz ügyi fel ada tot el lá tó köz pon ti szer ve a 
ren del ke zé sé re álló ok má nyok alap ján – a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével – hi va -
tal ból hoz ha tá ro za tot:”

3.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § A HM pénz ügyi fel ada tot el lá tó köz pon ti szer -

ve hi va tal ból in téz ke dik a rok kant ság, il let ve mun ka ké -
pes ség-csök ke nés alap ján meg ál la pí tott rok kant sá gi
nyug díj, bal ese ti já ra dék, öz ve gyi nyug díj, ár va el lá tás
és szü lõi nyug díj to vább fo lyó sí tá sá hoz szük sé ges, to -
váb bá mind azon or vo si vizs gá la tok el vég zé se iránt,
ame lyek a kü lön bö zõ nyug díj igé nyek el bí rá lá sá hoz
szük sé ge sek.”

4.  §

Az R. 19.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„19.  § A HM pénz ügyi fel ada tot el lá tó köz pon ti szer ve
ké re lem re bí rál ja el és hoz ha tá ro za tot min den egyéb
nyug díj igény tár gyá ban, így kü lö nö sen:”

5.  §

Az R. 20.  § b)–c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A nyug el lá tás ra vo nat ko zó ha tá ro za tot meg kell kül -
de ni:]

„b) a nyug díj biz to sí tás köz pon ti hi va ta li szer vé nek,
c) a jo go sult ál lan dó la kó he lye sze rint ille té kes had ki -

egé szí tõ pa rancs nok ság nak.”

6.  §

Az R. 22.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A nyug díj biz to sí tás köz pon ti hi va ta li szer ve ál tal
ki szá mí tott és fo lyó sí tott ké se del mi ka ma tot a nyug díj biz -
to sí tás köz pon ti hi va ta li szer ve ál tal meg ha tá ro zot tak sze -
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rint a HM pénz ügyi fel ada tot el lá tó köz pon ti szer ve kö te -
les meg té rí te ni.”

7.  §

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

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
17/2007. (V. 11.) HM

rendelete

a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak

jutalmazásáról  szóló
 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dé sé nek e) pont já -
ban, a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 50.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ban és a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 97.  § (1) be -
kez dé sé nek n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás, va la mint a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény 2.  §-ának (1) be kez dé se alap ján, a ka to nák il let mé -
nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, va la mint a köz al -
kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren -
de le tet a Hvt. 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben a 
kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i -
ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló

3/2002. (I. 25.) HM ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 104.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ese ten ként adott ju ta lom össze ge (ér té ke) nem 
ha lad hat ja meg az el is me rés ben ré sze sü lõ két ha vi brut tó
tá vol lé ti dí ját, és az egy sze mély ré szé re adott ju ta lom
éves össze ge nem le het több, mint a hat ha vi il let mé nye
 összege.”

2.  §

(1) A Vhr. 1. szá mú mel lék le te a) pont já nak 5. és 6. al -
pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[a) A be osz tá si il let mény 50%-ának meg fe le lõ össze gû
il let mény ki egé szí tés re jo go sult]

„5. MK Ál lan dó EBESZ Kép vi se let, Ka to nai Képvi -
selet,

6. MK Ál lan dó NATO Kép vi se let Vé de lem po li ti kai
Rész leg”

(2) A Vhr. 1. szá mú mel lék le te b) pont já nak 10. és
11. al pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[b) A be osz tá si il let mény 35%-ának meg fe le lõ össze gû
il let mény ki egé szí tés re jo go sult]

„10. a Nem ze ti Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la,
11. az MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let,”

3.  §

A Vhr. 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je len ren de let
mel lék le te lép.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, azon ban a meg emelt ve ze tõi pót lék ki fi ze té sé re vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket 2007. ja nu ár 13-ától kell al kal -
maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vhr.
102.  § a) és b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vhr.
103.  § (1) be kez dé sé ben a „102.  § a)–b) pont jai sze rin ti ju -
tal ma zás” szö veg rész he lyé be „sze mé lyek ju tal ma zá sa”
szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 17/2007. (V. 11.) HM rendelethez

Kimutatás

a vezetõi illetménypótlékra jogosító beosztásokról

A) HM, HM szervezetek

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

Szer ve ze tek

HM HM szer ve ze tek

35 fõ osz tály ve ze tõ (I/VIII. be so ro lá si ka te gó ri á ban) fõ igaz ga tó (I/VIII. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
ve zér igaz ga tó

30 fõ osz tály ve ze tõ (I/VII. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (I/VIII. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó fõosztályvezetõ
helyettese)

fõ igaz ga tó (I/VII. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
fõ igaz ga tó-he lyet tes (I/VIII. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó fõ igaz ga tó
he lyet te se),
ve zér igaz ga tó-he lyet tes,
HM KEHH fõ igaz ga tó I. he lyet tes,
vezetõ,
püspök,
vezetõ tábori rabbi

20 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (I/VII. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó fõ osz tály ve ze tõ
he lyet te se),
fõ ta nács adó,
osz tály ve ze tõ (fõov.h.),
osz tály ve ze tõ (I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
tit kár ság ve ze tõ,
par la men ti tit kár,
köz pon ti la kás bi zott ság titkár,
protokoll fõnök,
szakreferens,
személyi titkár

fõ igaz ga tó (I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
fõ igaz ga tó-he lyet tes (I/VII. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó fõ igaz ga tó he lyet te se),
HM KEHH fõ igaz ga tó-he lyet tes,
igaz ga tó,
osz tály ve ze tõ (ve zé rig.h.),
osz tály ve ze tõ (fõig.h.), osz tály ve ze tõ (I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
kép vi se let ve ze tõ (I/VI. be so ro lá si kategóriában),
vezetõhelyettes,
esperes,
helynök,
püspöki hivatalvezetõ

16 tit kár ság ve ze tõ-he lyet tes (I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó tit kár ság ve ze tõ
he lyet te se),
par la men ti tit kár he lyet tes,
MH köz pon ti ügyelet váltásparancsnok

fõ igaz ga tó-he lyet tes (I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó fõ igaz ga tó he lyet te se),
igaz ga tó he lyet tes,
osz tály ve ze tõ (I/V. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
iro da ve ze tõ,
kép vi se let ve ze tõ (I/V. be so ro lá si ka te gó ri á ban),
kép vi se let ve ze tõ-he lyet tes (I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó kép vi se let ve ze tõ
helyettese),
területi kirendeltségvezetõ,
referatúra vezetõ
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Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

Szer ve ze tek

HM HM szer ve ze tek

14 iro da ve ze tõ-he lyet tes,
kép vi se let ve ze tõ-he lyet tes (I/V. be so ro lá si ka te gó ri á ba tar to zó kép vi se let ve ze tõ
he lyet te se),
al osz tály ve ze tõ,
cso port ve ze tõ,
könyv tár ve ze tõ,
haditechnikai park vezetõ

12 al osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
rész leg ve ze tõ

B) A Magyar Honvédség katonai szervezetei

1. Ve zér ka ri fõ nök köz vet len alá ren delt jei, hely õr ség támogatók

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

hdt. szin tû szer ve ze tek
NATO és nem ze ti
 be osz tást be töl tõk

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 
dd. szin tû szer ve ze tek

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 

e. szin tû szer ve ze tek

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 

z. szin tû szer ve ze tek
Hely õr ség tá mo ga tók

50 MH Össz ha de rõ ne mi
Pa rancs nok ság 
(MH ÖHP) pa rancs nok

35 MH ÖHP
pa rancs nok he lyet tes,
MH ÖHP TÖF (pk.h.)

ka to nai kép vi se lõ
(NKKH, Brüsszel),
igaz ga tó (I/VIII.
be so ro lá si ka te gó ri á ban)

– – – –
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Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

hdt. szin tû szer ve ze tek
NATO és nem ze ti
 be osz tást be töl tõk

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 
dd. szin tû szer ve ze tek

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 

e. szin tû szer ve ze tek

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 

z. szin tû szer ve ze tek
Hely õr ség tá mo ga tók

30 ka to nai kép vi se lõ 
(NKK, Mons),
ka to nai kép vi se lõ
he lyet tes (NKKH,
Brüsszel),
pa rancs nokhe lyet tes
(I/VII. be so ro lá si
ka te gó ri á ban),
igaz ga tóhe lyet tes (I/VII.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
törzs igaz ga tó (I/VII.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
törzs fõ nök helyettes
(I/VII. besorolási
kategóriában)

pa rancs nok,
MH Mû ve le ti Köz pont
(MH MK) – pa rancs nok

– – –

20 fõ nök,
osz tály ve ze tõ,
iro da ve ze tõ,
MH ÖHP Had mû ve le ti
Köz pont pa rancs nok,
MH ÖHP fõreferens

hi va tal ve ze tõ (I/VI.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
kép vi se let ve ze tõ (I/VI.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
igaz ga tó (I/VI. be so ro lá si 
ka te gó ri á ban),
törzs fõ nök he lyet tes
(I/VI. be so ro lá si
ka te gó ri á ban),
iro da ve ze tõ (csf.h.)
(I/VI. be so ro lá si
ka te gó ri á ban),
osz tály ve ze tõ (I/VI.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
fõ nök (I/VI. be so ro lá si
ka te gó ri á ban),
törzs tiszt (I/VI.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
össze kö tõ fõtiszt (I/VI.
besorolási kategóriában),
fakultás tanácsadó (I/VI.
besorolási kategóriában)

pa rancs nok he lyet tes,
törzs fõ nök (pk.h.),
osz tály ve ze tõ,
MH MK –
pa rancs nok he lyet tes,
törzs fõ nök (pk.h.),
iro da ve ze tõ,
osz tály ve ze tõ,
Össz ha de rõ ne mi
Mû ve le ti Központ
(ÖHK) fõreferens

pa rancs nok,
Ke let- és Nyu gat
Ma gyar or szá gi
Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá gok –
parancsnok



Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

hdt. szin tû szer ve ze tek
NATO és nem ze ti
 be osz tást be töl tõk

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 
dd. szin tû szer ve ze tek

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 

e. szin tû szer ve ze tek

VKF köz vet len 
alá ren delt sé gé ben lévõ 

z. szin tû szer ve ze tek
Hely õr ség tá mo ga tók

16 fõ nök he lyet tes,
osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
iro da ve ze tõ-he lyet tes,
al osz tály ve ze tõ,
vál tás pa rancs nok,
a Had mû ve le ti Központ
parancsnokhelyettes

kép vi se let ve ze tõ
he lyet tes (I/V. be so ro lá si 
ka te gó ri á ban),
igazgatóhelyettes (I/V.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
osz tály ve ze tõ (I/V.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
rész leg ve ze tõ (I/V.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
fõnök (I/V. besorolási
kategóriában)

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály ve ze tõ

pa rancs nok he lyet tes,
törzs fõ nök (pk.h.),
szol gá lat fõ nök,
osz tály ve ze tõ,
Ke let- és
Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá gok –
pa rancs nok he lyet tes,
osz tály ve ze tõ,
köz pont pa rancs nok
(toborzó és
érdekvédelmi)

pa rancs nok pa rancs nok (dan dár,
ez red, 5/62.kl.z.)

14 al osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
MH ÖHP rész leg ve ze tõ

osz tály ve ze tõ (I/IV.
be so ro lá si ka te gó ri á ban),
cso port-pa rancs nok
(I/IV. be so ro lá si
kategóriában)

rész leg ve ze tõ,
al osz tály ve ze tõ-
he lyet tes

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
szol gá lat fõ nök-
he lyet tes,
Had ki egé szí tõ
Pa rancs nok sá gok –
al osz tály ve ze tõ,
irodavezetõ

iro da ve ze tõ (pk.h.),
iro da ve ze tõ

pa rancs nok,
hely õr ség
kom men dáns,
pa rancs nok he lyet tes
(dan dár, ez red,
5/62.kl.z.)

12 – rész leg ve ze tõ (I/III. be so -
ro lá si ka te gó ri á ban)

– – iro da ve ze tõ-he lyet tes pa rancs nok he lyet tes,
al osz tály ve ze tõ,
szá zad pa rancs nok

10 – – – – –
–

szá zad pa rancs nok-
he lyet tes,
al osz tály ve ze tõ-
he lyet tes

5 – – – – – sza kasz pa rancs nok,
ki kép zé si bá zis
pa rancs nok
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2. Fegy ver ne mek, szol gá la ti ágak I.

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes, hír adó 

és ve ze tés tá mo ga tó
tü zér mû sza ki

fel de rí tõ, kü lön le ges mû ve le ti, 
elekt ro ni kai harc

ve gyi vé de lem

30 dandárparancsnok dandárparancsnok dandárparancsnok – –

20 dandárparancsnok-
helyettes,
törzsfõnök (pk.h.), 
Bakony Harckiképzõ Központ
(BHKK) parancsnok,
ezredparancsnok,
5/62.kl.z. zászlóaljparancsnok
(ddpk.h.)

dandárparancsnok-
helyettes,
törzsfõnök (pk.h.)

dandárparancsnok-
helyettes,
törzsfõnök (pk.h.)

– –

16 dandár vezetõ szervek fõnökei,
dandár integrációs fõnök,
alosztályvezetõ,
önálló állománytáblával
rendelkezõ zászlóalj (ÖÁZ)
és kötelékben
lévõ zászlóaljparancsnok,
BHKK parancsnokhelyettes és 
törzsfõnök (pk.h.),
BHKK szimulációs központ
parancsnok,
Béketámogató Kiképzõ
Központ (BTKK) parancsnok;
Ezred parancsnokhelyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
5/62.kl.z. parancsnokhelyettes,
5/62.kl.z. törzsfõnök (pk.h.)

dandár vezetõ szervek fõnökei,
osztályparancsnok

dandár vezetõ szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok,
ÖÁZ parancsnok

ÖÁZ parancsnok ÖÁZ parancsnok



Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

lö vész, harc ko csi,
könnyû ve gyes, hír adó 

és ve ze tés tá mo ga tó
tü zér mû sza ki

fel de rí tõ, kü lön le ges mû ve le ti, 
elekt ro ni kai harc

ve gyi vé de lem

14 dandár vezetõ szervek
fõnökhelyettesek és
részlegvezetõk, ezred vezetõ
szervek fõnökei,
ÖÁZ és kötelékben
lévõ zászlóalj
parancsnokhelyettes és
zászlóalj törzsfõnök (pk.h.),
BHKK fõnökök, szimulációs
központ alosztályvezetõ,
Kiképzési Bázis parancsnok,
BTKK hadmûveleti tervezõ
részlegvezetõ (pk.h.),
ÖÁZ részlegvezetõ,
BTKK parancsnokhelyettes

dandár vezetõ szervek
fõnökhelyettesek és
részlegvezetõk,
osztályparancsnok-
helyettes,
osztály törzsfõnök
(pk.h.)

dandár vezetõ szervek
fõnökhelyettesek,
részlegvezetõk,
zászlóaljparancsnok-
helyettes,
zászlóalj törzsfõnök
(pk.h.),
ÖÁZ parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pkh.),
részlegvezetõ

ÖÁZ parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.), önálló
állománytáblával rendelkezõ
század (ÖÁSZD)
parancsnok, 

ÖÁZ részlegvezetõ,
különleges mûveleti zászlóalj,
századparancsnok

ÖÁZ parancsnok-
helyettes, törzsfõnök (pk.h.)

12 dandár részlegvezetõ
helyettesek,
ezred vezetõ szervek
fõnökhelyettesei,
BTKK
részlegvezetõ,
századparancsnok,
BHKK fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõ-helyettes,
Kiképzési Bázis
parancsnokhelyettes,
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes

dandár részlegvezetõ-
helyettes, ütegparancsnok,
dandár, zászlóalj tûz-
támogató (tûzmegfigyelõ)
részlegparancsnok

dandár részlegvezetõ-
helyettes, századparancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes

ÖÁSZD parancsnok helyettes
és részlegvezetõ,
századparancsnok
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes,
különleges mûveleti zászlóalj,
századparancsnok-helyettes,
Különleges Mûveleti
Zászlóalj, Különleges
Mûveleti Csoport,
csoportparancsnok

századparancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ-helyettes

10 századparancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos
rendeltetésû szakasz 
1. szakaszparancsnok

ütegparancsnok-helyettes,
1. szakaszparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos
rendeltetésû
szakasz 1. szakaszparancsnok,
gépesített lövész, harckocsi
zászlóalj
mûszaki szakaszparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos
rendeltetésû szakasz 
1. szakaszparancsnok,
gépesített lövész, harckocsi
zászlóalj felderítõ
szakaszparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
laborvezetõ

5 szakaszparancsnok szakaszparancsnok,
század tûzmegfigyelõ
parancsnok

szakaszparancsnok szakaszparancsnok szakaszparancsnok,
laborvezetõ-helyettes
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3. Fegy ver ne mek, szol gá la ti ágak II.

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

re pü lõ, he li kop ter lég vé del mi ra ké ta légi ve ze té si ra dar
mér nök-mû sza ki re pü lõ, 
he li kop ter üzem ben tar tó

geo in for má ci ós, 
me te o ro ló gia, tér ké pész

30 repülõbázis parancsnok,

MH 86. Szolnok Helikopter

Ezred ezredparancsnok

dandárparancsnok – – –

20 ezredparancsnok,

repülõbázis

parancsnokhelyettes 

és törzsfõnök (pk.h.),

MH 86. Szolnok Helikopter

Ezred

ezredparancsnok-helyettes 

és törzsfõnök

 (pk.h.)

ezredparancsnok
dandárparancsnok-
helyettes és törzsfõnök (pk.h.)

ezredparancsnok – szolgálatfõnök

16 ezredparancsnok-

helyettes és törzsfõnök 

(pk.h.),

önálló állománytáblával

rendelkezõ bázisrepülõtér

(ÖÁR) parancsnok,

repülõbázis fõnökök,

repülõszázad parancsnok,

zászlóaljparancsnok,

repülõtér parancsnok,

repülõ hadmûveleti

központ parancsnok

dandár vezetõ szervek fõnökei,
ezredparancsnok-
helyettes és törzs-
fõnök (pk.h.),
zászlóaljparancsnok,
hadmûveleti központ
parancsnok

parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
zászlóaljparancsnok,
légi irányító központ,
légtérkoordinációs központ
(LÉKK) és Légtérfelügyeleti
Központ (LÉFK),
parancsnok,
radarbázis parancsnok

zászlóaljparancsnok szolgálatfõnök-
helyettes, osztályvezetõ



Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

re pü lõ, he li kop ter lég vé del mi ra ké ta légi ve ze té si ra dar
mér nök-mû sza ki re pü lõ, 
he li kop ter üzem ben tar tó

geo in for má ci ós, 
me te o ro ló gia, tér ké pész

14 ÖÁR parancsnokhelyettes,
repülõbázis
fõnökhelyettesek
és részlegvezetõk,
ezredfõnökök, ÖÁR fõnökök,
repülõ hadmûveleti központ
parancsnokhelyettes,
váltásparancsnok,
repülõszázad hadmûveleti
központ parancsnok
(szdpk.h.), Légi Forgalmi
Irányító (LEFI) Központ
parancsnok, repülõraj
parancsnok,
zászlóaljparancsnok-
helyettes és törzsfõnök (pk.h.), 
helikopterszázad parancsnok,
repülõtér parancsnokhelyettes,
ÖÁR:
– törzsfõnök hadmûveleti
helyettes (integrációs fõnök),
– vezetõ szervek részlegvezetõ 
repülõszázad hadmûveleti és
elektronikai hadviselést
támogató (EHT) központ
parancsnok

dandár vezetõ szervek fõnök
helyettesei,
részlegvezetõk, ezred vezetõ
szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok-helyettes
és törzsfõnök (pk.h.),
hadmûveleti központ
parancsnokhelyettes és
törzsfõnök (pk.h.)

ezred vezetõ szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok-helyettes
és törzsfõnök (pk.h.), légi
irányító központ, LÉKK,
LÉFK váltásparancsnok,
kihelyezett radarszázad
parancsnok,
radar mérõpont parancsnok

zászlóaljparancsnok-helyettes,
vezetõ mérnökök,
szolgálatvezetõ mérnökök,
repülõeszköz javító központ
központparancsnok,
repülõeszköz javító század
századparancsnok

osztályvezetõ-
helyettes,
meteorológiai
csoportparancsnok,
alosztályvezetõ

12 repülõbázis
részlegvezetõ-
helyettes,
ezred vezetõ szervek fõnök
helyettesei,
részlegvezetõk,
LÉFI váltásparancsnok,
repülõ gyakorlóközpont
parancsnok,
ÖÁR részlegvezetõ-helyettes

dandár vezetõ szervek
részlegvezetõ-helyettes,
ezred vezetõ szervek fõnök
helyettesei,
század- (üteg-) parancsnok

ezred vezetõ szervek fõnök
helyettesei,
századparancsnok, légi
irányító központ
csoportparancsnok, kihelyezett 
radarszázad
parancsnokhelyettes, híradó
zászlóalj
váltásparancsnok,
radarcsoport parancsnok

századparancsnok, mûszaki
ellenõrzõ
részleg parancsnok,
készültségi mûveleti
váltásparancsnok, repülõ
gyakorló-
központ parancsnok, egyesített 
mûszaki állomásparancsnok,
repülõeszköz javító központ,
parancsnokhelyettes,
mûhelyparancsnok,
repülõeszköz javító század,
parancsnokhelyettes,
mûhelyparancsnok

3
9

6
8

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/5

9
. szám



Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

FEGYVERNEM – SZOLGÁLATI ÁG

re pü lõ, he li kop ter lég vé del mi ra ké ta légi ve ze té si ra dar
mér nök-mû sza ki re pü lõ, 
he li kop ter üzem ben tar tó

geo in for má ci ós, 
me te o ro ló gia, tér ké pész

10 század- (üteg-) parancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos
rendeltetésû szakaszból álló
század 1. szakaszparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos
rendeltetésû szakaszból álló
század 1. szakaszparancsnok,
tiszti beosztottal rendelkezõ
szakaszparancsnok,
SEL üzemeltetõ század
váltásparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
mûhelyparancsnok, beosztott
tiszttel rendelkezõ
csoportparancsnok

–

5 – szakaszparancsnok (irányító
csoport váltásparancsnok)

szakaszparancsnok szakaszparancsnok és
csoportparancsnok,
mûhelyparancsnok-
helyettes

–

4. Lo gisz ti ka és egész ség ügy

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

LOGISZTIKA – EGÉSZSÉGÜGY

egész ség ügyi in té ze tek csa pat egész ség ügy lo gisz ti kai szak alá ren del tek egyéb lo gisz ti kai alá ren del tek el lá tó köz pon tok csa pat lo gisz ti ka

30 Központi Honvédkórház
(KHK) parancsnok

– – – – –

20 KHK parancsnok-
helyettes,
kórház,
Egészségvédelmi Intézet
(EVI) és rehabilitációs
intézet fõigazgató,
egészségügyi kiképzõ
központ parancsnok,
MH fõszakorvosok,
MH fõgyógyszerész

– ezredparancsnok,
Katonai Közlekedési
Központ (KKK)
parancsnok, Légijármû
Javítóüzem (LJÜ)
parancsnok

ezredparancsnok,
parancsnok,
Szabályzatkiadó Intézet
és Központi Nyomda
(SZKIKNY)
parancsnok

ellátóközpont
parancsnok

ezredparancsnok
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Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

LOGISZTIKA – EGÉSZSÉGÜGY

egész ség ügyi in té ze tek csa pat egész ség ügy lo gisz ti kai szak alá ren del tek egyéb lo gisz ti kai alá ren del tek el lá tó köz pon tok csa pat lo gisz ti ka

16 rehabilitációs intézet,
egészségügyi
kiképzõ központ
parancsnok-
helyettes, törzsfõnök
(pk.h.),
KHK vezetõ
szervek osztályvezetõ,
osztályvezetõ
fõorvos,
Kecskeméti
Repülõkórház
alosztályvezetõ,
EVI fõigazgatóhelyettes,
EVI Igazságügyi
Orvosszakértõi Osztály
osztályvezetõ fõorvos

dandár, ezred
egészségügyi központ
parancsnok, vezetõ
orvos, objektum
rendelõvezetõ fõorvos,
5/62.kl.z. foglalkozás-
egészségügyi központ
parancsnok

ezredparancsnok-
helyettes és törzsfõnök
(pk.h.),
LJÜ törzsfõnök (pk.h.),
objektum üzemeltetõ
osztályvezetõ,
Központi Sportbázis
(KSB) igazgató, KKK
beosztott központ
parancsnok,
területi közlekedési
központ parancsnok,
LJÜ osztályvezetõ

parancsnok-
helyettes,
szolgálatfõnök,
ezredparancsnok-
helyettes és törzsfõnök
(pk.h.),
vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ
osztályvezetõ,
Központi Nyomda
(KNY) parancsnok,
SZKIKNY
osztályvezetõ,
Civil Katonai
Együttmûködési
Központ (CKEK)
központparancsnok

ellátóközpont
parancsnok-
helyettes,
területi
raktárparancsnok,
mérésügyi bázis
parancsnok

ezredparancsnok-
helyettes,
ezred törzsfõnök, dandár
logisztikai fõnök,
zászlóaljparancsnok,
középszintû
parancsnokság (SZFP,
LEP) szakági fõnökök,
ÖÁZ parancsnok,
64. log. ezred logisztikai
fõnök

14 egészségügyi
kiképzõközpont
fõnökök,
laborvezetõ,
kórházak vezetõ szervek:
részlegvezetõ

dandár, ezred
egészségügyi központ
parancsnok-helyettes,
ÖÁZ egészségügyi
központ parancsnok,
vezetõ orvos,
ellátóközpont
vezetõ orvos

KKK, ezred fõnökök,
KKK beosztott központ
parancsnok-helyettes,
területi közlekedési
központ
parancsnok-helyettes,
zászlóaljparancsnok-
helyettes, zászlóalj
törzsfõnök
(pk.h.),
LJÜ alosztályvezetõ,
KSB
igazgatóhelyettes,
LJÜ osztályvezetõ-
helyettes,
KKK végrehajtó szervek 
részlegvezetõ

ezred, fõnökök,
alosztályvezetõ,
szolgálatfõnök-helyettes,
KNY parancsnok-
helyettes, SZKIKNY
osztályvezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ
osztályvezetõ-helyettes,
CKEK központ
parancsnok helyettes,
csoportparancsnok

ellátóközpont fõnökök,
részlegvezetõ, területi
raktár parancsnok
helyettes, mérésügyi
bázisparancsnok-
helyettes, Inkurrencia
Tároló Raktár
(ITR) parancsnok

ezred logisztikai fõnök,
zászlóalj-parancsnok-
helyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
dandár logisztikai fõnök
helyettes, logisztikai
zászlóaljba szervezett
mûveleti központ
parancsnok,
ÖÁZ
parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
részlegvezetõ,
64. log. ezred logisztikai
fõnökhelyettes
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Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

LOGISZTIKA – EGÉSZSÉGÜGY

egész ség ügyi in té ze tek csa pat egész ség ügy lo gisz ti kai szak alá ren del tek egyéb lo gisz ti kai alá ren del tek el lá tó köz pon tok csa pat lo gisz ti ka

12 egészségügyi
kiképzõközpont fõnökök 
helyettesei,
részlegvezetõ

egészségügyi központ
részlegvezetõ

KKK, ezred fõnökök
helyettesei,
századparancsnok, 
LJÜ alosztályvezetõ
helyettes,
részlegvezetõ-helyettes

ezred fõnök helyettes,
SZKIKNY
alosztályvezetõ
helyettes,
részlegvezetõ,
vezetésbiztosító ezred
üzemeltetési
osztály részlegvezetõ,
hadihajós (hhj.)
alosztály-
parancsnok,
KAJÜ váltásparancsnok,
CKEK részlegvezetõ

ellátóközpont fõnökök
helyettesei,
részlegvezetõ-helyettes,
területi raktár
részlegvezetõ,
raktárcsoport-,
csoport-
parancsnok, részleg-
parancsnok, mérésügyi
bázis részlegvezetõ, 
ITR parancsnok-
helyettes

századparancsnok, ezred
logisztikai fõnök
helyettes, logisztikai
zászlóaljba szervezett
mûveleti központ
részlegvezetõ, zászlóalj
részlegvezetõ, logisztikai 
zászlóaljjal nem
rendelkezõ ezred és 
ÖÁZ logisztikai
mûveleti központ
parancsnok,
ÖÁZ részlegvezetõ-
helyettes,
radar mérõpont támogató 
csoport parancsnok

10 részlegvezetõ-
helyettes

- századparancsnok-
helyettes,
3 vagy több feltöltött
azonos rendeltetésû
szakaszból álló század,
1. szakasz-
parancsnok (kiv.
tûzszerész szakasz),
részlegvezetõ,
KKK
csoport-parancsnok

vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ osztály
csoportvezetõ 
(rlg. vez. h.), hadihajós
alosztály parancsnok-
helyettes

laborvezetõ, mérésügyi
bázis
részlegvezetõ-helyettes

századparancsnok-
helyettes,
1. szakasz parancsnok,
tiszti beosztottal
rendelkezõ
szakaszparancsnok

5 – – szakasz-
parancsnok

vezetésbiztosító ezred
üzemeltetõ alosztály
csoportvezetõ

szakasz-
parancsnok

szakasz-
parancsnok
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5. Hír adó-in for ma ti ka-elekt ro ni kus in for má ció vé de lem

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

MH ka to nai szer ve ze tei
(Az MH ka to nai szer ve ze tei osz lop 2007. 03. 01-ig csak 

az MH Tá mo ga tó Dan dár és az MH 43. Hír adó és Tá mo ga tó 
Ez red ve ze tõi ál lo má nya ré szé re ál la pít ha tó meg ve ze tõi pót lék)

Hír adó In for ma ti ka

30 – – –

20 parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
rendszerfõközpont parancsnok

16 zászlóalj és fõközpont parancsnok,
alosztályvezetõ,
rendszerfõközpont
parancsnokhelyettes

ÖÁZ parancsnok,
vezetõ szervek fõnökei,
zászlóaljparancsnok

informatikai központparancsnok (SZFP, LEP)

14 részlegvezetõ, alosztályvezetõ-helyettes,
zászlóalj és fõközpont (zászlóalj szintû szervezet)
parancsnokhelyettes,
törzsfõnök (pk.h.),
fõfelügyelet parancsnok

ÖÁZ és kötelék zászlóalj parancsnok helyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
ÖÁZ részlegvezetõ

informatikai központ részlegvezetõ (SZFP, LEP)

12 részlegvezetõ-helyettes,
központ parancsnokhelyettes,
fõfelügyelet parancsnokhelyettes,
felügyelet parancsnok,
alközpont parancsnok,
századparancsnok

ÖAZ részlegvezetõ-helyettes,
századparancsnok,
területi hírközpont (HK) parancsnok,
híradó zászlóalj információvédelmi központ
parancsnok és távközlési részlegvezetõ

10 alegység szintû szervezet részlegvezetõ,
alközpont parancsnokhelyettes,
századparancsnok-helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos rendeltetésû szakasz
1. szakaszparancsnok

területi HK parancsnok-helyettes,
századparancsnok-helyettes,
3 vagy több feltöltött azonos rendeltetésû szakaszból
álló század
1. szakaszparancsnok,
híradó zászlóalj információvédelmi központ
parancsnok-helyettes és rejtjelzõ (rjt.) részlegvezetõ;
beosztott tiszttel rendelkezõ központparancsnok

5 alegység szintû szervezet részlegvezetõ helyettes,
szakaszparancsnok,
tábori informatikai központ parancsnok

szakaszparancsnok,
központparancsnok
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6. Egyéb szer vek, ze né szek

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

Ze nész MH Tá mo ga tó Dan dár Ki kép zõ köz pon tok
Köz pon ti Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko la,

 Kö zép is ko la és Kol lé gi um

30 – parancsnok – –

20 fõkarmester dandárparancsnok-helyettes parancsnok Központi Tiszthelyettes és Szakképzõ
Iskola (KTSZI) parancsnok

16 Központi Zenekar karmester zászlóaljparancsnok, dandár vezetõ
szervek – fõnök,
HM Objektum Ügyviteli Osztály –
osztályvezetõ

parancsnokhelyettes és törzsfõnök
(pk.h.), zászlóaljparancsnok,
tanfolyamparancsnok

KTSZI parancsnokhelyettes és
törzsfõnök
(pk.h.), szakképzõ csoportvezetõ,
Középiskola és Kollégium 
(KK) igazgató,
igazgató,
osztályvezetõ

14 Központi Zenekar karmesterhelyettes zászlóalj parancsnokhelyettes és
zászlóalj törzsfõnök (pk.h.),
részlegvezetõk,
helyõrség ügyeleti szolgálat
(ügyszolg.) vezetõ váltásparancsnok,
dandár vezetõ szervek – fõnökhelyettes

zászlóaljparancsnok-
helyettes és
törzsfõnök (pk.h.),
központ vezetõ szervek fõnökei és
részlegvezetõ,
tanfolyamparancsnok-helyettes

KTSZI vezetõ szervek: fõnökök 
és részlegvezetõk, szakképzõ
csoportvezetõ-helyettes, 
KK kollégiumvezetõ

12 Központi Zenekar zenekarvezetõ,
karmester

századparancsnok, helyõrség ügyeleti
szolgálat váltásparancsnok

vezetõ szervek fõnökök helyettesei és
részlegvezetõ-helyettes,
századparancsnok

KTSZI vezetõ szervek fõnökök
helyettesei, részlegvezetõ-
helyettes,
századparancsnok
oktatási-technikai központ parancsnok, 
kiképzõbázis parancsnok, 
KK gazdasági részlegvezetõ

10 – századparancsnok-
helyettes,
KF részlegvezetõ-
helyettes,
1. szakaszparancsnok

századparancsnok-
helyettes,
1. szakaszparancsnok,
szakcsoportvezetõ

századparancsnok-
helyettes,
1. szakaszparancsnok

5 – szakaszparancsnok szakaszparancsnok szakaszparancsnok
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C) ZMNE, KFGH

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

Szer ve ze tek

ZMNE KFGH

35 rektori megbízatással rendelkezõ hivatásos katona

30 rektorhelyettesi megbízatással rendelkezõ hivatásos katona –

20 fõtitkár,
gazdasági fõigazgató,
intézményfejlesztési programvezetõ,
oktatási rendszerfelügyelõ (tan. hiv. vez.),
személyügyi, informatikai,
a rektorhelyettesi, dékáni, kari fõigazgatói, fõigazgatói megbízatással rendelkezõ
hivatásos katona,
kollégium igazgató,
vezérkari tanfolyam parancsnok,
kutató professzor,
vezetõ jogtanácsos

NARFA vezetõhelyettes

16 hivatalvezetõ,
nem ezredesi besorolású igazgatók,
igazgatóhelyettes,
osztályvezetõ,
kredit irodavezetõ,
a dékánhelyettesi, kari fõigazgatóhelyettesi
fõigazgatóhelyettesi,
tanszékvezetõi megbízatással rendelkezõ hivatásos katona

osztályvezetõ,
informatikai irodavezetõ,
titkárságvezetõ

14 osztályvezetõ-helyettes, a tanszékvezetõ-helyettesi megbízatással rendelkezõ
hivatásos katona,
alosztályvezetõ

osztályvezetõ-helyettes, mérõcsoport-vezetõ, informatikai irodavezetõ-helyettes

12 alosztályvezetõ-helyettes,
csoportvezetõ
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D) Speciális elõmeneteli rend alá tartozó munkakörök, beosztások

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

Be osz tás

HM, HM szer ve ze tek ZMNE Ka to nai szer ve ze tek

16 vezetõ pénzügyi referens (dd. szintû) tudományos fõmunkatárs
(Kutató Központ vezetõ),
vezetõ orvos

–

14 vezetõ pénzügyi referens (e., ÖÁZ) – jogi és igazgatási fõnök helyettes (dandár),
jogi és igazgatási fõnök (ezred szintû szervezet),
jogi és igazgatási részlegvezetõ (önálló zászlóalj),
HM Objektum Ügyviteli Osztály – irodavezetõ

12 ügyviteli irodavezetõ-helyettes zászlóalj egészségügyi központ parancsnok,
ÖÁSZD vezetõ orvos,
Egészségügyi Kiképzõ Központ
segélyhelyparancsnok, csapat informatikai központ
parancsnok
karmester helyettes,
jogi és igazgatási fõnökhelyettes (ezred szintû
szervezet)

10 – – vegyivédelmi szakaszparancsnok
(vegyivédelmi zászlóalj kivételével),
tûzszerész és hadihajós ezred tûzszerész
szakaszparancsnok és hajóparancsnok,
rep-mérnök-mûszaki z. mûhelyparancsnok,
tûzoltó szakaszparancsnok,
Különleges Mûveleti Zászlóalj, Ejtõernyõs
Kiszolgáló Csoport, Különleges Mûveleti Csoport –
csoportparancsnok-helyettes,
Felderítõ Zászlóalj HUMINT, EHC és Technikai
Szakaszok – szakaszparancsnok
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E) MK KBH, MK KFH

Ve ze tõi
pót lék

mér té ke
(%)

Be osz tás

MK KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL MK KATONAI FELDERÍTÕ HIVATAL

30 igazgató,
fõosztályvezetõ

igazgató,
fõosztályvezetõ,
fõigazgatói irodavezetõ (fõov.),
fõosztályvezetõ (NBI képviselõ)

20 igazgatóhelyettes,
fõosztályvezetõ-helyettes,
osztályvezetõ

igazgatóhelyettes,
fõosztályvezetõ-helyettes,
osztályvezetõ,
központ parancsnok,
véderõ-, katonai és légügyi attasé

16 osztályvezetõ-helyettes,
alosztályvezetõ,
részlegvezetõ

osztályvezetõ-helyettes,
központ parancsnokhelyettes,
véderõ-, katonai és légügyi attasé helyettes,
alosztályvezetõ

Rö vi dí té sek jegy zé ke:

HM Hon vé del mi Mi nisz té ri um

HM KEHH HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hivatal

VKF HM Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke

NATO Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te

NKKH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se lõ Hi va ta la

NKK MH Nem ze ti Ka to nai Kép vi se let

ZMNE Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

MK KBH Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Biz ton sá gi Hivatal

MK KFH Ma gyar Köz tár sa ság Ka to nai Fel de rí tõ Hivatal

NBI HM Nem zet biz ton sá gi Tit kár ság

kl. könnyû lö vész

log. lo gisz ti kai

pk.h. pa rancs nok he lyet tes

TÖF törzs fõ nök

tan. hiv. vez. ta nul má nyi hi va tal ve ze tõ

fõov. fõ osz tály ve ze tõ

hdt. had test

dd. dan dár

e. ez red

z. zász ló alj



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1031/2007. (V. 11.) Korm.

határozata

az új Kormányzati Negyed fejlesztés
megvalósítási és finanszírozási konstrukcióiról

és a megvalósítás egyes kérdéseirõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy az új Kor mány za ti Épü -
let(együt tes) ter ve zé sét an nak figye lembe véte lével kell el -
vé gez ni, hogy a mi nisz ter el nök és a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal vég le ges el he lye zé sé re a je len le gi Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um épü le té ben (Bu da pest,
Kos suth tér 11.), a töb bi mi nisz té ri um tel jes ap pa rá tu sá nak 
el he lye zé sé re pe dig az új Kor mány za ti Épü let(együt -
tes)ben ke rül sor. Egy ide jû leg gon dos kod ni kell az Al kot -
mány bí ró ság meg fe le lõ el he lye zé sé rõl is;

2. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel, a Kincs tá ri Va -
gyo ni Igaz ga tó ság a szer ve ze té ben mû kö dõ pro jekt szer ve zet
út ján kezd je meg a Föld mû ve lé sügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um épü le te mû em lé ki re konst ruk ci ós be ru há zá sá nak
elõ ké szí té sét, kü lö nös te kin tet tel a re konst ruk ció so rán vég -
zen dõ fel ada tok ter ve zé sé re és üte me zé sé re, a költ ség becs lés
és a ter ve zés meg kez dé sé re. A be ru há zás meg va ló sí tá sá ról
 szóló ja vas la tot ter jessze a Kormány elé;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

3. a PPP Tár ca kö zi Bi zott ság ja vas la ta alap ján egyet ért
az zal, hogy az új Kor mány za ti Ne gyed fej lesz té sé nek elsõ
üte mét je len tõ Kor mány za ti Épü let(együt tes) meg va ló sí -
tá sa ma gán part ner be vo ná sá val tör tén jen meg. A Kor -
mány za ti Épü let(együt tes) meg va ló sí tá sá ra ki vá lasz tott
ma gán be fek te tõ ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló köz be szer zé si el -
já rás olyan tar ta lom mal ke rül jön meg hir de tés re, hogy a
ma gán be fek te tõ az ál ta la lét re ho zott (és a ma gán be fek te tõ
tu laj do ná ba ke rü lõ) épü le tet 25 éves idõ tar tam ra (fu tam -
idõ re) bo csás sa a kor mány zat ren del ke zé sé re, amel lett,
hogy a fu tam idõ alatt – a jó mi nõ sé gû épí tés és a gaz da sá -
gos üze mel tet he tõ ség kö ve tel mé nyé nek mi nél ha té ko -
nyabb ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben – a ma gán be ru há zó az
épü let kar ban tar tá sá val és gé pé sze ti rend sze rei üze mel te -
té sé vel kap cso la tos fel ada to kat is maga lás sa el, a fu tam -
idõ vé gén pe dig le gyen joga az ál lam nak arra, hogy a Kor -

mány za ti Épü let(együt tes)t elõ re rög zí tett, név le ges vé tel -
ár fe jé ben meg vá sá rol has sa. A föld te rü let mind vé gig az ál -
lam tu laj do ná ban ma rad;

4. az Áht. 22.  § (2) be kez dé se alap ján a Kor mány za ti
Épü let(együt tes) meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló köz be szer zé si
el já rás le foly ta tá sa jó vá ha gyá sát cél zó or szág gyû lé si ha tá -
ro za ti ja vas la tot az Or szág gyû lés elé ter jesz ti, az indítvány 
sürgõsségi tárgyalását kérve.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: azonnal

5. A pénz ügy mi nisz ter – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter be vo ná sá val – in téz ked jék, hogy a KVI a
Kor mány za ti Épü let(együt tes) meg va ló sí tá sát le he tõ vé
tevõ köz be szer zé si el já rást – az Or szág gyû lés nek a köz be -
szer zé si el já rás meg hir de té sé hez szük sé ges hoz zá já ru lá sát 
köve tõen ha la dék ta la nul kezd je meg. A köz be szer zé si el -
já rás és a do ku men tá ció elõ ké szí té se, to váb bá az el já rás le -
bo nyo lí tá sa so rán a 1001/2007. (I. 16.) Korm. ha tá ro zat
11. pont ja sze rint lét re ho zott Pro jekt Mo ni tor ing Bi zott ság 
szá má ra a fo ko zott fel ügye let el lá tá sát biz to sí ta ni kell. A
ki író kér je fel a Pro jekt Mo ni tor ing Bi zott sá got arra, hogy
a köz be szer zé si el já rás bí rá ló bi zott sá gá ban a Pro jekt Mo -
ni tor ing Bizottság által delegált személy is vegyen részt.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 15.

6. A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter és a pénz ügy -
mi nisz ter gon dos kod jék ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam vas -
utak Zrt. és a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság a Kor mány -
za ti Ne gyed tel jes fej lesz té si te rü le tén ta lál ha tó, a MÁV
Zrt. tu laj do ná ban álló in gat la nok tu laj don jo ga Ma gyar Ál -
lam ré szé re tör té nõ át ru há zá sá ról  szóló szer zõ dé se ket ki -
dol goz za és meg kös se olyan mó don és tar ta lom mal, amely 
biz to sít ja a Kor mány za ti Épü let(együt tes)nek helyt adó te -
rü let rész leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig tör té nõ ki ürí té -
sét és bir tok ba adá sát.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. au gusz tus 31.

7. A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a Ma gyar Ál lam -
nak a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. fe let ti tu laj do no si jo gai gya -
kor lá sá val a MÁV Zrt. fej lesz té si ter vét olyan tar ta lom mal
ala kít sa ki, hogy a Nyu ga ti pá lya ud var pá lya ud va ri re konst -
ruk ci ó já nak meg ter ve zé sét a MÁV Zrt. a terv pá lyá zat ered -
mé nye i nek is me re té ben, ah hoz iga zo dó an vé gez ze el.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 1.

8. A pénz ügy mi nisz ter a Kor mány ré szé re nyújt son be
elõ ter jesz tést ar ról, hogy a Kor mány a köz pon ti költ ség ve -
tés 2007. évre vo nat ko zó ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re a
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Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság szer ve ze té ben mû kö dõ
Kor mány za ti Ne gyed Meg va ló sí tá sá ért Fe le lõs Igaz ga tó -
ság szá má ra át cso por to sít 2756 mil lió fo rint össze get,
ame lyet a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság a Kor mány za ti
Ne gyed fej lesz té si te rü le tén ta lál ha tó, a te rü let bir tok ba
vé te lét aka dá lyo zó szer zõ dé sek, egyéb jog vi szo nyok meg -
szün te té sé re, a ter ve zés fi nan szí ro zá sá ra, a pro jekt szer ve -
zet mû kö dé si költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra és a be ru há zás 
meg va ló sí tá sá val kap cso la tos egyéb költ sé gek fi nan szí ro -
zá sá ra hasz nál hat fel.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. jú ni us 1.

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

A kül ügy mi nisz ter ha tá ro za tai

A külügyminiszter
15/2007. (V. 11.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
között a határokat átlépõ bûnözés megelõzésében
és a szervezett bûnözés elleni harcban folytatott

együttmûködésrõl  szóló, Pozsonyban,
2006. október 2-án aláírt Egyezmény

kihirdetésérõl  szóló 2006. évi XCI. tör vény 2–3.  §-a
hatálybalépésérõl

A 2006. évi XCI. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2006.
no vem ber 17-i, 140. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz -
tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a ha tá ro kat át lé -
põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és a szer ve zett bû nö zés el le ni
harc ban foly ta tott együtt mû kö dés rõl  szóló, Po zsony ban,
2006. ok tó ber 2-án alá írt Egyez mény a 38. cikk (1) be kez -
dés ér tel mé ben – a 13. cikk ki vé te lé vel – a meg erõ sí tés rõl
 szóló ok ira tok ki cse ré lé sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

A meg erõ sí tõ ok ira tok ki cse ré lé sé re 2007. áp ri lis 26-án
ke rült sor, így az Egyez mény – a 13. cikk ki vé te lé vel – a
38. cikk (1) be kez dé se ér tel mé ben 2007. má jus 1-jén ha -
tály ba lé pett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi XCI.
tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma -
gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a ha tá -
ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és a szer ve zett bû nö -
zés el le ni harc ban foly ta tott együtt mû kö dés rõl  szóló, Po -
zsony ban, 2006. ok tó ber 2-án alá írt Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2006. évi XCI. tör vény 2–3.  §-a 2007. má jus
1-jén, azaz ket tõ ezer-hét má jus el se jén ha tály ba lé pett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
119/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r  o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az ál la mi fi nan szí ro zá sú 5 mil lió Ft ér ték ha tár
fö löt ti meg bí zá sok nál csak nyílt el já rást le hes sen al kal -
maz ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés ben egy részt sem a vá lasz tó pol gár, sem a tör -
vényhozás szá má ra nem egy ér tel mû, mit je lent az „ál la mi fi -
nan szí ro zá sú meg bí zás”, mert ez vo nat koz hat ki zá ró lag a
költ ség ve té si szer vek ál tal adott meg bí zá sok ra, de le het en nél 
sok kal tá gabb is. Vég sõ so ron ide le het ne so rol ni min den
olyan szer zõ dé ses vi szonyt, mely nek for rá sa – akár több szö -
rös köz ve tí tés sel – az ál lam ház tar tás va la mely al rend sze ré bõl 
szár ma zik (pl. egy kis vál lal ko zás ál tal pá lyá za ton el nyert tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sa). Más részt a tör vényhozás és a vá lasz -
tó pol gá rok szá má ra a leg ke vés bé egy ér tel mû ki fe je zés a
„nyílt el já rás al kal ma zá sa”. A meg fo gal ma zás alap ján nem
dönt he tõ el, hogy az in dít vá nyo zó mely szer vek, mi lyen tí pu -
sú el já rá sát ja va sol ja, hi szen sok fé le „el já rás” szó ba jö het:
köz igaz ga tá si el já rás, köz be szer zé si el já rás, köz ve tí tõi el já -
rás, pá lyá za ti el já rás stb.
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Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
120/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az ál la mi fi nan szí ro zá sú 5 mil lió Ft fö löt ti meg -
bí zá sok nál a nyer tes összeg ne le hes sen 5%-nál ma ga sabb
a leg ol csóbb azo nos fel té te lû aján lat nál?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi

III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés ben egy részt sem a vá lasz tó pol gár, sem a tör -
vényhozás szá má ra nem egy ér tel mû, mit je lent az „ál la mi
fi nan szí ro zá sú meg bí zás”, mert ez vo nat koz hat ki zá ró lag a 
költ ség ve té si szer vek ál tal adott meg bí zá sok ra, de le het
en nél sok kal tá gabb is. Vég sõ so ron ide le het ne so rol ni
min den olyan szer zõ dé ses vi szonyt, mely nek for rá sa –
akár több szö rös köz ve tí tés sel – az ál lam ház tar tás va la -
mely al rend sze ré bõl szár ma zik (pl. egy kis vál lal ko zás ál -
tal pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás felhaszná lása).

A kér dés to váb bi ré sze azért nem ér tel mez he tõ a vá lasz -
tó pol gá rok szá má ra, mert az in dít vá nyo zó egy ál ta la el -
kép zelt, de a kér dés ben nem sze rep lõ szer zõ dé si aján lat té -
te li rend alap ján, an nak egyik ré sze le mé re vo nat ko zó an
tesz fel egy el dön ten dõ kér dést. Ez az el kép zelt szer zõ dé si
aján lat té te li el já rás az in dít vá nyo zón kí vül sen ki elõtt nem
is mert, így a kér dés a vá lasz tó pol gá rok ál tal nem dönt he tõ
el, és a tör vényhozó szá má ra sem egy ér tel mû.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
121/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép szavazási
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.
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A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son ar -
ról, hogy az ál la mi tu laj don ban lévõ va gyon ér té ke sí té sét 5
mil lió Ft fö lött csak nyílt el já rás ban le hes sen ér té ke sí te ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés ben sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a tör -
vényhozó szá má ra nem egy ér tel mû ki fe je zés a „nyílt el já -
rás” fo gal ma. A szó hasz ná lat alap ján nem dönt he tõ el,
hogy az in dít vá nyo zó mely szer vek, mi lyen tí pu sú el já rá -
sát ja va sol ja, hi szen sok fé le „el já rás” szó ba jö het: köz -
igaz ga tá si el já rás, köz be szer zé si el já rás, köz ve tí tõi el já rás, 
pá lyá za ti el já rás stb.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
122/2007. (V. 8.) OVB

h a t á ro z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)

124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az ál la mi tu laj don ban lévõ va gyon értékesí -
tésénél a szám sza ki lag elõ nyö sebb aján la tot kell válasz -
tani?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés rész ben azért nem ért he tõ a vá lasz tó pol gá -
rok szá má ra, mert az in dít vá nyo zó egy ál ta la el kép zelt,
de a kér dés ben nem sze rep lõ szer zõ dé si aján lat té te li
rend alap ján, an nak egyik ré sze le mé re vo nat ko zó an tesz 
fel egy el dön ten dõ kér dést. Ez az el kép zelt szer zõ dé si
aján lat té te li el já rás az in dít vá nyo zón kí vül sen ki elõtt
nem is mert, így a kér dés a vá lasz tó pol gá rok szá má ra
sem dönt he tõ el. Kü lö nö sen a tör vényhozó szá má ra je -
lent het sza bá lyo zá si prob lé mát, mit je lent a „szám sza ki -
lag elõ nyö sebb aján lat”. Szám sza ki lag elõ nyös le het pl.
a ma ga sabb vé tel ár, a rö vi debb tel je sí té si ha tár idõ, a
ked ve zõbb ár fo lyam szá mí tás, sõt az ér té ke sí tés re szánt
ál la mi in téz mény ben fog lal koz ta tot tak tel jes körû to -
vább fog lal koz ta tá sa is.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.
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II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
123/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy amennyi ben egy ál la mi lag fi nan szí ro zott mun -
ka nyer te se al vál lal ko zó kat is be von a tel je sí tés be, a mun -
kát tény le ge sen el vég zõ al vál lal ko zók dí ja zá sa ne le hes sen 
ke ve sebb a nyer tes összeg 90%-ánál?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés ben egy részt nem ál la pít ha tó meg, mit je lent az
„ál la mi lag fi nan szí ro zott mun ka”, mert ez vo nat koz hat ki -
zá ró lag az ál la mi költ ség ve té si szer vek ál tal meg ren delt
mun kák ra, de le het en nél sok kal tá gabb is. Vég sõ so ron
ide le het ne so rol ni min den olyan szer zõ dé ses vi szonyt,
mely nek for rá sa – akár több szö rös köz ve tí tés sel – az ál -
lam ház tar tás va la mely al rend sze ré bõl szár ma zik (pl. egy
kis vál lal ko zás ál tal pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sa).

A kér dés to váb bi ré sze azért nem ért he tõ sem a vá lasz tó -
pol gá rok, sem a tör vényalkotó szá má ra, mert az in dít vá -
nyo zó egy ál ta la el kép zelt tény ál lás egyes rész ele me i re
vo nat ko zó an tesz fel el dön ten dõ kér dést. Ez az el kép zelt
tény ál lás az in dít vá nyo zón kí vül sen ki elõtt nem is mert,
így a kér dés nem dönt he tõ el, és egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese tén nem sza bá lyoz ha tó a kez de mé nye zés tar tal -
má nak meg fele lõen. Pél dá ul a kér dés azt su gall ja, mint ha a 
fõ vál lal ko zó a tel jes mun kát al vál lal ko zás ba adná. Nem
egy ér tel mû sem a hét köz na pi, sem a jogi nyelv ben az al -
vál lal ko zó fo gal ma sem.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

A hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak in do ka to váb bá, hogy az
ered mé nyes nép sza va zás olyan tör vény meg al ko tá sá ra kö -
te lez né az Or szág gyû lést, mely a fõ vál lal ko zó és az al vál -
lal ko zó kö zöt ti szer zõ dé ses kap cso lat lé nye ges tar tal mi
ele mé nek meg ha tá ro zá sá val a vál lal ko zás sza bad sá gá nak
Al kot mány ban biz to sí tott jo gát sér te né.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
124/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
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124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az ál la mi lag fi nan szí ro zott mun kák nál a fõ vál -
lal ko zó és a mun kát va ló ban el vég zõ al vál lal ko zók dí ja zá -
sa is köz ér de kû adat le gyen 1 mil lió Ft fe lett?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés ben egy részt – sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a
tör vényhozó szá má ra – nem egy ér tel mû, mit je lent az „ál -
la mi lag fi nan szí ro zott mun ka”, mert ez vo nat koz hat ki zá -
ró lag az ál la mi költ ség ve té si szer vek ál tal meg ren delt
mun kák ra, de le het en nél sok kal tá gabb is. Vég sõ so ron
ide le het ne so rol ni min den olyan szer zõ dé ses vi szonyt,
mely nek for rá sa – akár több szö rös köz ve tí tés sel – az ál -
lam ház tar tás va la mely al rend sze ré bõl szár ma zik (pl. egy
kis vál lal ko zás ál tal pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sa).

A kér dés to váb bi ré sze azért nem ért he tõ, mert nem tud -
ni, mire vo nat ko zik az egy mil lió fo rin tos ér ték ha tár: a tel -
jes mun ká ra, a fõ vál lal ko zó vagy csak az al vál lal ko zó dí ja -
zá sá ra.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
125/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy in gat lan ki sa já tí tás ese tén a kár ta la ní tá si
összeg meg ál la pí tá sá nál ne le gyen plusz ban 30%-nál na -
gyobb ér ték el té rés a ki sa já tí tá si pro ce dú ra 3 év vel az elõt ti
pi a ci ér té ké hez ké pest?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.
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A kér dés az össze tett tag mon da tok és bir to kos szer ke ze -
tek bo nyo lult rend sze re  miatt nyelv ta ni lag is ne he zen ért -
he tõ. Tar tal mi lag sem le het a kér dés re egy ér tel mû vá laszt
adni, mert nem de rül ki, hogy a „30%-nál na gyobb ér ték el -
té rés"-t mely in gat la nok ki sa já tí tá sa so rán meg ál la pí tott
kár ta la ní tá si összeg hez kel le ne vi szo nyí ta ni.

A kér dés re igen lõ vá laszt adó, ered mé nyes nép sza va zás
ese tén a tör vényalkotó szá má ra sem vi lá gos, mi lyen tar tal -
mú tör vényt kel le ne meg al kot nia, mert a „ki sa já tí tá si pro -
ce dú rá nak” nincs pénz ben ki fe jez he tõ pi a ci ér té ke, ha nem
a ki sa já tí tan dó in gat lan nak van.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
126/2007. (V. 8.) OVB

h at á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az 5 mil li árd Ft-ot összes sé gé ben meg ha la dó
pri va ti zá ci ó ról, pl. kór há zak, vas út, mi nisz té ri u mi épü le -
tek stb. az Or szág gyû lés dönt sön a je len lé võ kép vi se lõk
két har ma dá nak igen lõ sza va za tá val?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
rész ben azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés ben nem egy ér tel mû, hogy az „5 mil lárd Ft-ot
összes sé gé ben meg ha la dó” szö veg rész a pri va ti zá lan dó
tu laj do ni tár gyak együt tes ér té ke sí té se kor szá mí tan dó
összeg ha tárt je len ti vagy bár me lyik pri va ti zá ci ó ja kor kü -
lön-kü lön kel le ne figye lembe ven ni.

A kér dés köz ve tet ten a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al -
kot mány) mó do sí tá sát is szük sé ges sé ten né, mert a fel so -
ro lás ban em lí tett va gyon tár gyak kö zül a kór há zak több sé -
ge je len leg ön kor mány za ti tu laj don ban van. Ah hoz, hogy
a he lyi ön kor mány za tok tu laj do ná ban lévõ va gyon pri va ti -
zá ci ó já ról az Or szág gyû lés dönt hes sen, mó do sí ta ni kel le -
ne az Al kot mány nak az ön kor mány za ti alap jo go kat sza bá -
lyo zó ren del ke zé se it.

A kér dés bur kol tan al kot mány mó do sí tó jel le ge – az Al -
kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tát is figye lembe véve – a
hi te le sí tés aka dá lyát ké pe zi.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án,  10.  § b) és c) pont ján,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
127/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
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124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az ál la mi meg bí zá sok nál az 50 mil lió Ft fö löt ti
aján lat nál a tel je sí te ni nem tudó aján lat te võ sze mé lyes fe -
le lõ se sza bad ság vesz tés-bün te tést kap jon?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés nem ért he tõ a vá lasz tó pol gá rok szá má ra, mert
az in dít vá nyo zó egy ál ta la el kép zelt tény ál lás alap ján tesz
fel el dön ten dõ kér dést. Ez az el kép zelt tény ál lás az in dít -
vá nyo zón kí vül sen ki elõtt nem is mert, így a kér dés a vá -
lasz tó pol gá rok szá má ra nem dönt he tõ el. A kér dés meg vá -
la szo lá sá hoz az el kép zelt tény ál lás ból a nép sza va zá son
részt ve võk szá má ra – töb bek kö zött – szük sé ges len ne is -
mer ni, kik kö zött, mi lyen aján la tok ról van szó. Mit je lent
az, hogy az aján lat te võ nem tud tel je sí te ni? Több aján lat te -
võ ese tén ez kire vo nat koz hat, ami kor nem az aján lat te võk, 
ha nem az aján lat te võk kö zül ki vá lasz tott szer zõ dõ fél lel
(fe lek kel) szem ben ér vé nye sít he tõk a szer zõ dés sze gés
jog kö vet kez mé nyei.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
128/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az a mi nisz ter el nök vagy mi nisz ter el nök je lölt,
aki a vá lasz tá si kam pány so rán ha zu dik, vagy meg té vesz ti
a vá lasz tó kat, mi ni mum 5 év sza bad ság vesz tés sel le gyen
bün te ten dõ?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) mó do sí tá sá nak kö te le zett sé -
gét von ná maga után. A mi nisz ter el nök po li ti kai fe le lõs sé -
gét leg ma ga sabb szin ten az Al kot mány 39/A.  §-a sza bá -
lyoz za. Az ered mé nyes nép sza va zás a mi nisz ter el nök po li -
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ti kai fe le lõs sé gét egy új bün te tõ jo gi tény ál lás sal egé szí te -
né ki, mely kér dés ben az el sõd le ges sza bá lyo zá si szint
csak az Al kot mány le het. Ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság – te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá -
ban [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra is – a kér dést al kot mány mó do sí tást ki -
vál tó jel le ge  miatt el uta sí tot ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 39/A.  §-án, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III.
tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, 13.  §-ának (1) be -
kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
129/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az Or szág gyû lés tõl le fe le az ál lam irá nyí tás
szer ve i nek lét szá ma és pénz fel hasz ná lá sa a mos ta ni egy -
har ma da le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés bõl sem a vá lasz tó pol gá rok, sem – ered mé nyes
nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá má ra nem ál la pít -
ha tó meg, mely szer ve ket je len ti „az Or szág gyû lés tõl le fe -
le az ál lam irá nyí tás szer vei” szö veg rész. Egy részt a je len -
le gi, a ha tal mi ágak el kü lö ní té sé re épü lõ al kot má nyos
rend ben ér tel mez he tet len az „Or szág gyû lés tõl le fe le” fo -
ga lom, más részt az ál lam mû kö dé sét biz to sí tó szer vek
rend sze re az ál lam igaz ga tá si szer vek rend sze rén túl fel öle -
li a bí ró sá go kat, az ügyész sé ge ket és a he lyi köz ha ta lom
gya kor lá sa ré vén a he lyi ön kor mány za to kat is. E szer vek a
ma guk fel adat kör ében, kü lön bö zõ ál la mi funk ci ó kat meg -
va ló sít va va la mi lyen mó don mind köz re mû köd nek az „ál -
lam irá nyí tás ban”.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

A kér dés meg fo gal ma zá sa to váb bá bur kol tan két kér -
dést ta kar: az egyik az „ál lam irá nyí tás szer ve i nek” lét szá -
má ra, a má sik a pénz fel hasz ná lá suk ra vo nat ko zik. Az in -
dít vány ban sze rep lõ kér dés e ket tõ ség  miatt sem vá la szol -
ha tó meg egy ér tel mû en.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
130/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
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(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e, Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son 
ar ról, hogy min den ál lam tit kok tit kos sá gá ról, a Hall ga tói
Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja–4, Or vo si ka -
ma ra–3, Jo gász ka ma ra–3, Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra–3
vissza hív ha tó sze mély bõl álló tes tü let dönt sön?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag sem
ért he tõ. Az in dít vá nyo zó to váb bá olyan szer ve ze te ket so -
rol fel, me lyek vagy nem lé tez nek (pl. Jo gász ka ma ra) vagy 
több szer ve zet gyûj tõ ne vét je len tik (pl. ke res ke del mi és
ipar ka ma ra). Ezért a kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem
– ered mé nyes nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó szá -
má ra nem egy ér tel mû.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
131/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az ál la mi köz mé di á kat ki zá ró lag a Hall ga tói
Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja–4, Or vos ka -
ma ra, Jo gász ka ma ra–3, Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra–3
vissza hív ha tó sze mély bõl álló tes tü let ál tal ki je lölt egy sze -
mé lyes vissza hív ha tó ve ze tõk irá nyít sák?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré -
szek kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – nyelv ta ni lag sem
ért he tõ. Az in dít vá nyo zó to váb bá olyan szer ve ze te ket so -
rol fel, me lyek vagy nem lé tez nek (pl. Jo gász ka ma ra) vagy 
több szer ve zet gyûj tõ ne vét je len tik (pl. ke res ke del mi és
ipar ka ma ra). Nem ta lál ta egy ér tel mû nek az OVB az „ál la -
mi köz mé di ák” fo ga lom je len té sét sem, hi szen a köz mé dia 
fo gal mi lag nem ál la mi. Mind ezek alap ján a kér dés sem a
vá lasz tó pol gá rok, sem – ered mé nyes nép sza va zás ese tén – 
a tör vényalkotó szá má ra nem egy ér tel mû.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
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get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
132/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy az ál lam adó ság ál la mi hi te lek kel ne nö ve ked -
hes sen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál láspont ja sze rint: a
kér dés azért nem bo csát ha tó nép sza va zás ra, mert a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik. Az Al kot mány
28.  § (5) be kez dés a) pont ja sze rint:

„Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:

a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról...”

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény ötö dik fe je ze te (34–44.  §) ren -
del ke zik a költ ség ve tés vég re haj tá sá hoz szük sé ges ál la mi
hi tel fel vé tel rõl, an nak ala nya i ról és kor lá ta i ról.

Te kin tet tel arra, hogy a kér dés a min den ko ri, így a je -
len leg ha tá lyos költ ség ve té si tör vény tar tal mát is köz vet le -
nül érin ti, a kér dés hi te le sí té sét az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
133/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o  z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:
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,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a kép vi se lõk szám lá val le gye nek kö te le sek el -
szá mol ni költ ség té rí té sük rõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
134/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a vá lasz tá sok elõtt 60 nap pal min den a ko pog -
ta tó cé du lák ál tal jo go sult je lölt egyen lõ idõt kap jon a köz -
mé di á ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés nem egy ér tel mû, mert nem de rül ki be lõ le,
mi lyen vá lasz tá sok ra vo nat ko zik (or szág gyû lé si, he lyi
ön kor mány za ti, ki sebb sé gi, eu ró pai par la men ti). Azok -
nál a vá lasz tá sok nál, ame lyek egyé ni kép vi se lõk meg -
vá lasz tá sá ra (is) irá nyul nak, az aján ló szel vény össze -
gyûj té se ön ma gá ban még nem elég sé ges a je lölt té vá lás -
hoz, er rõl az ille té kes vá lasz tá si bi zott sá gok dön te nek.
Nem ál la pít ha tó meg az sem, hogy az „egyen lõ idõ”
ugyan azon mé di um ra vo nat ko zik-e vagy az együt tes
idõt kel le ne figye lembe ven ni. Ez kü lö nö sen a tör -
vényalkotás egy ér tel mû sé gét ve szé lyez tet né egy ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
135/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
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va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy Ma gyar or szá gon az adó pa ra di cso mok kal
(offs hor cé gek kel) kö tött szer zõ dé sek ér vény te le nek le -
gye nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
rész ben azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés – a hasz nált fo gal mak ho má lyos és egy más nak 
el lent mon dó tar tal ma  miatt – nyelv ta ni lag sem ért he tõ. A
ma gyar köz nyelv ben adó pa ra di csom nak azo kat az or szá -
go kat ne ve zik, ahol na gyon ked ve zõ adó fel té te lek kel le het 
cé get ala pí ta ni és mû köd tet ni. Az „off-sho re olyan cé gek,
el sõ sor ban pénz in té ze tek jel zõ je, ame lyek szék he lyü kön
te rü le ten kí vü li sé get él vez nek, azaz ügy le te i ket nem sza -
bá lyoz za a fo ga dó or szág jog rend je, te hát nem in teg rá lód -
nak a bel sõ pénz- és hi tel for gal mi, ill. adó rend szer -
be.”(lásd Ma gyar Nagy le xi kon 14. kö tet, Ma gyar Nagy -
lexikon Ki adó, Bp. 2002. 53. old.).

En nek alap ján sem a vá lasz tó pol gá rok, sem – egy ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén – a tör vényalkotó nem tud ná
el dön te ni, kire és mire is vo nat koz na a kér dés.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

Más részt a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás
alap ján meg al ko tan dó tör vény mind a jog biz ton sá got,
mind a szer zõ dé si sza bad ság Al kot mány ban biz to sí tott jo -
gát sér te né.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
136/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy min den vá lasz tott kép vi se lõ a vá lasz tók ál tal
vissza hív ha tó le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) mó do sí tá sá nak kö te le zett sé -
gét von ná maga után. A kép vi se lõi meg bí za tás meg szû né -
sé nek ese te it az or szág gyû lé si kép vi se lõk ese té ben leg ma -
ga sabb szin ten az Al kot mány 20/A.  §-a sza bá lyoz za. Az
ered mé nyes nép sza va zás – töb bek kö zött – az or szág gyû -
lé si kép vi se lõk meg bí za tá sa meg szû né sé nek ese te it egé -
szí te né ki, és fe lül ír ná a sza bad man dá tum al kot má nyos el -
vét. Ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.)
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AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra is – a kér dést al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tár gya
 miatt el uta sí tot ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 20/A. §-án, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, 13.  §-ának
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
137/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a vá lasz tott kép vi se lõ, akit a vá lasz tók vissza -
hív nak ne kap jon vég ki elé gí tést?”

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -

vény (a továb biak ban: Al kot mány) mó do sí tá sá nak kö te le -
zett sé gét von ná maga után. A kép vi se lõi meg bí za tás meg -
szû né sé nek ese te it az or szág gyû lé si kép vi se lõk ese té ben
leg ma ga sabb szin ten az Al kot mány 20/A.  §-a sza bá lyoz -
za. Az ered mé nyes nép sza va zás ese tén a kér dés ben sze -
rep lõ tar ta lom sza bá lyo zá sá hoz – töb bek kö zött – az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk meg bí za tá sa meg szû né sé nek ese -
te it is bõ ví te ni kel le ne. Ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság – te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá -
ban [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra is – a kér dést al kot mány mó do sí tást ki -
vál tó jel le ge  miatt el uta sí tot ta.

2. Az OVB meg ál la pí tot ta azt is, hogy a kér dés meg té -
vesz ti a vá lasz tó pol gá ro kat, mert a kép vi se lõk vá lasz tók
ál ta li vissza hí vá sá nak jo gát lé te zõ, ha tá lyos jogi ren del ke -
zés ként ke ze li. A kér dés nek ez a fél re ve ze tõ tar tal ma be le -
üt kö zik a kér dés egy ér tel mû meg vá la szol ha tó sá gá nak tör -
vényi kö ve tel mé nyé be.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 20/A.  §-án, az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ján, 13.  §-ának
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
138/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
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Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy ha a vá lasz tott kép vi se lõ 30%-ot meg ha la dó
mér ték ben akár iga zol tan is hi ány zik az Or szág gyû lé si
ülé sek rõl, a fi ze té se a hi ány zást dup lán szá mol va le gyen
ke ve sebb?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés az össze tett tag mon da tok, a meg fo gal ma zás
ho má lyos tar tal ma  miatt nyelv ta ni lag sem ért he tõ. A kér -
dés re nem le het egy ér tel mû vá laszt adni, mert nem de rül
ki, hogy „a fi ze té se a hi ány zást dup lán szá mol va le gyen
ke ve sebb” kö ve tel mény sze rint ho gyan és mi hez vi szo -
nyít va kel le ne a hi ány zá so kat dup lán szá mí ta ni a fi ze té si
csök ken tés hez, és vol ta kép pen mek ko ra fi ze tés csök ken -
tést in dít vá nyoz a kér de zõ. Az ered mé nyes nép sza va zás a
tör vényalkotó szá má ra is ha son ló an bi zony ta lan sza bá lyo -
zá si kö te le zett sé get ke let kez tet ne.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
139/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §

(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés lét szá ma a je len le -
gi lét szám egy har ma da le gyen mi nél elõbb, de leg ké sõbb a 
2010-es vá lasz tá sok után?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
d) pont já nak til tó ren del ke zé sé be üt kö zik, amely sze rint
nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és szer ve zet ala kí tá si (-át ala -
kí tá si, -meg szün te té si) kér dé sek rõl.

Az Al kot mány bí ró ság 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
nak in do ko lá sa sze rint: „Az or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
mát az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló 1989.
évi XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Ovtv.) 4.  § (1) be -
kez dé se tar tal maz za. Esze rint az or szág gyû lé si kép vi se lõk
szá ma össze sen há rom száz nyolc van hat. Az or szág gyû lé si
kép vi se lõk szá ma – mint hogy az Or szág gyû lés a kép vi se -
lõk bõl áll – az Or szág gyû lés mint szerv ala kí tá sá nak a kér -
dé sei közé tar to zik. Az Or szág gyû lés nek a kép vi se lõk szá -
má ra vo nat ko zó dön té se az Or szág gyû lés lét re ho zá sá val
köz vet le nül össze füg gõ, az Or szág gyû lést mint nép kép vi -
se le ti szer vet ala kí tó kér dés. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek d) pont ja va la mennyi szer ve zet ala kí tá si kér -
dés ben ki zár ja a nép sza va zást, az Or szág gyû lés te kin te té -
ben ezért nem csak a par la men ti bi zott sá gi struk tú ra és a
frak ci ók te vé keny sé gé nek kér dé se nem le het nép sza va zás
tár gya, ha nem az or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma sem.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té -
sé nek to váb bi aka dá lyá nak lát ja, hogy az nem fe lel meg
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel -
mény nek. A kér dés bõl ugyan is nem de rül ki, hogy a
„2010-es vá lasz tá sok után” szö veg résszel meg je lölt
vég sõ ha tár idõ már a 2010-ben meg vá lasz tan dó Or szág -
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gyû lés lét szá má ra vo nat ko zik, vagy csak a 2014-ben
ese dé kes ál ta lá nos or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá son 
len ne irány adó. Így a kér dés nem fe lel meg az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé nek.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
140/2007. (V. 8.) OVB

h a t á ro z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy új vá lasz tást kell ki ír ni, amennyi -
ben 400 000 alá írás össze gyû lik ez zel a cél lal?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
rész ben azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá -

gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés nem egy ér tel mû, mert nem de rül ki be lõ le,
mi lyen vá lasz tá sok ra vo nat ko zik (or szág gyû lé si, he lyi
ön kor mány za ti, ki sebb sé gi, eu ró pai par la men ti), és az
in dít vá nyo zó bár me lyik vá lasz tás ese tén ugyan en nek a
kö te le zett ség nek az ér vé nye sí té sét lát ná-e szük sé ges -
nek.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) mó do sí tá sá nak
kö te le zett sé gét is maga után von ná. Az Or szág gyû lés meg -
bí za tá sa meg szû né sét, az or szág gyû lé si vá lasz tá sok el ren -
de lé sé nek és meg tar tá sá nak fel té te le it és ha tár ide jét az Al -
kot mány 20.  § (1) be kez dé se, és a 28.  §-a sza bá lyoz za. Az
ered mé nyes nép sza va zás – töb bek kö zött – az Or szág gyû -
lés meg bí za tá sa meg szû né sé nek ese te it egé szí te né ki.
Ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – te kin tet tel az Al -
kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.) AB,
25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.
(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.)
AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a
kér dést al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tár gya  miatt el uta -
sí tot ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 20.  § (1) be kez dé sén,
28.  §-án, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
141/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
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szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy a 2010-es vá lasz tá sok után a sza va -
za tok nak nem az 5%, ha nem 0,5% le gyen a par la ment be -
ju tá si kü szöb?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
rész ben azért ta gad ta meg, mert az nem fe lel meg az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

A kér dés bõl nem de rül ki, hogy a „2010-es vá lasz tá sok
után” szö veg résszel meg je lölt ha tár idõ a 2010. évi vá lasz -
tá sok ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá ra, vagy csak a 2014.
év ben ese dé kes or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás sza bá -
lya i nak mó do sí tá sá ra irá nyul. Így a kér dés el len té tes az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé vel.

A kér dés nem egy ér tel mû azért sem, mert a „par la ment -
be ju tá si kü szöb” fo gal ma alatt a kez de mé nye zõ nem ha tá -
roz za meg, hogy mely sza va za to kat kell an nak meg ha tá ro -
zá sa so rán figye lembe ven ni, ez zel fél re ve ze ti a vá lasz tó -
pol gá ro kat. A kér dés a tör vényalkotó szem pont já ból sem
egy ér tel mû, mert el kép zel he tõ olyan meg ol dás, amely sze -
rint a je len le gi sza bá lyo zás hoz ha son ló an a lis tás sza va za -
tok ra néz ve ál la pít meg a jog al ko tó egy, a man dá tu mok
meg szer zé sé hez szük sé ges alsó ha tárt, de a kér dés ugyan -
így nyit va hagy ja a le he tõ sé get az összes (egyé ni ke rü le ti
és te rü le ti lis tás) sza va zat figye lembevételén ala pu ló „par -
la ment be ju tá si kü szöb” meg ha tá ro zá sá ra. Egy ered mé -
nyes nép sza va zás te hát a tör vényhozó szá má ra nem ha tá -
roz za meg egy ér tel mû en jog al ko tá si kö te le zett sé ge tar tal -
mát.

Két ség te len – és ezt az Al kot mány bí ró ság 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za ta is hang sú lyoz za –, hogy az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a kér -
dés sel szem ben, hogy an nak va la mely jog ág, il le tõ leg jog -
sza bály fo gal mát kel le ne hasz nál nia, de a kér dés nek két sé -
get ki zá ró an meg vá la szol ha tó nak kell len ni. E kö ve tel -
mény nek a kér dés nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
142/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 11-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy egy olyan Al kot mány ké szül jön
amit a nép sza va zás sal is jóvá hagy?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dés c) pont ja sze rint:

„(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:

c) az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló ren del ke zé se i rõl,”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kér dés új nép sza va zá si tárgy kör elõ írására vo nat ko zik,
így té te le sen be le üt kö zik az Al kot mány ál tal elõ írt ti la lom -
ba. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ezért az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.
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II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §
b) pont ján, 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
143/2007. (V. 8.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

B. F. 2007. áp ri lis 24-én az aláb bi kér dés ben kez de mé -
nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy a Nép áll tal kez de mé nye zett nép -
sza va zás 2 for du lós le gyen?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dés c) pont ja sze rint:

„(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
c) az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de mé nye zés -

rõl  szóló ren del ke zé se i rõl,”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy

a kér dés az Al kot mány nép sza va zá si ren del ke zé se i nek
mó do sí tás ra irá nyul, így té te le sen be le üt kö zik az Al kot -
mány ál tal elõ írt ti la lom ba. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság ezért az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

A kér dés to váb bá nem egy ér tel mû, mert nem de rül ki
be lõ le, mit ért az in dít vá nyo zó két for du lós nép sza va zás
alatt.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  § b) és
c) pont ja in, 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

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

el nö ke

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

012382C

935044C

727266B

353651E

766580D

932045F

813944D

930584G

425586D

645365A

221970F

341511G

923971G

426409G

131558G

282185F

535871C

960854F

859114E

347999G

222059F

868552F

930427G

097975E



276519G

274403F

486524D

930426G

709493D

245525D

274499F

603155E

930432G

220003D

921930A

600942F

209701E

930429G

434391B

916888E

002875E

802322F

870515A

486704D

355180D

545504A

000618B

989291E

253474B

259515A

676871A

525654E

000636E

573181D

930448D

284139A

826098D

472983A

492906E

558929C

192571G

762020A

079222D

292638D

334488A

091593A

640183A

632409A

814649C

574467A

174132E

248307G

852000D

424055G

809979F

559709D

260201D

786143B

832959F

194122F

228365B

588305C

385123D

424402D

674228E

712288F

209199G

129486B

750363A

189473E

436704B

178986G

468793D

265687F

889400E

677526C

583898B

001543F

666347B

773439D

593675C

866261E

059480E

290223F

884438A

653979B

818762E

565115G

171804F

161601B

114719G

343643G

019097C

401385B

674032D

195396C

108551F

975943D

888177A

042353E

940831A

752446G

717054G

851792C
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442074B

027223G

956826B

994684E

892587G

822787E

075285B

455195D

900878E

781822E

177915E

409253B

938712C

121877C

660642G

458991E

477173E

066557F

221239C

512584E

078306F

100755F

112793F

648098B

931009F

420424F

522981D

649699D

317063G

500414D

677444A

508105E

925458F

822786C

522280F

896666E

620238A

185159B

586809B

940106C

770913D

076763F

874260E

607107A

434476E

205582G

635631B

703698C

206797E

155385B

637703E

902448F

032881B

714077A

755323F

843880D

503842C

366041D

472911C

005782A

420547G

676737D

133182F

756716B

770838D

667278E

220766D

637305G

613681A

280499G

861702B

911216F

312169D

124697G

547761B

923338C

543265C

965591F
871091D
603888G
019819C
166004B
290454B
897071B
909236A
344249B
507135A
811999G
579723A
168133B
006768B
380470E
553758D

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
 Köz pon ti Hi va ta la
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 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 határoza-
tait, 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 2007. évre: 22 932 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: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében 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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 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 Egészségbiztosítási Közlöny 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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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., www.mhk.hu. 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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1574 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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 szívesked-
jenek 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 Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 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.


