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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XLV.
tör vény

a közlekedéssel összefüggõ egyes tör vények
módosításáról*

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek
és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

 szóló 2005. évi CLXXXIV. tör vény
módosítása

1.  § A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.) a
kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § Az e tör vény 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
7.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben, 14.  §-ában, va la mint
16.  §-ának (5) és (9) be kez dé sé ben fog lal ta kat a ki zá ró lag
ál la mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal -
eset tel, re pü lõ ese ménnyel és lé gi köz le ke dé si rend el le nes -
ség gel össze füg gés ben nem kell al kal maz ni.”

2.  § A Kbvt. 2.  §-a f) pont já nak fab) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
f) lé gi köz le ke dé si bal eset: a re pü lés tar ta ma alatt be -

kö vet ke zett olyan ese mény, amely nek so rán
fa) va la ki meg hal vagy sú lyos sé rü lést szen ved]
„fab) a lé gi jár mû bár mely ré szé vel való köz vet len

érint ke zés kö vet kez té ben, be le ért ve a lé gi jár mû rõl le vált
al kat ré sze ket, a lé gi jár mû vön szál lí tott vagy arra füg gesz -
tett fegy ver ze tet és egyéb füg geszt ményt is, vagy”

3.  § A Kbvt. 3.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv vel köz szol gá la ti jog -
vi szony ban álló sze mély (e tör vény al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: köz tiszt vi se lõ) nem le het a (7) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott szer vek és gaz dál ko dó szer ve ze tek
köz tiszt vi se lõ je, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, tu laj do no sa, al -
kal ma zott ja vagy egyéb mun ka vál la ló ja.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

4.  § A Kbvt. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz le ke dés biz ton sá gi szerv:]
„d) a köz le ke dé si bal ese tek és az egyéb köz le ke dé si ese -

mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben
da) ja vas la tot tesz a jog sza bály elõ ké szí tõ jé nek, va la -

mint
db) biz ton sá gi aján lást tesz
dba) a köz le ke dé si tár sa sá gok nak,
dbb) a köz le ke dé si inf ra struk tú ra üze mel te tõ i nek,
dbc) a jár mû vek üze mel te tõ i nek, ál la mi lé gi jár mû vek

ese té ben az üze mel te té sért fe le lõs állományille té kes pa -
rancs nok nak (a továb biak ban együtt: üze mel te tõ),

dbd) ál la mi lé gi jár mû vek ese té ben a lé gi jár mû vek
üzem ben tar tó já nak,

dbe) más ha tó sá gok nak;”

5.  § A Kbvt. 10.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A hely szí ni szem le ve ze tõ jé nek je len té se alap ján a 
köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je az ál la mi lé gi jár mû -
vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset be je len té sé tõl
szá mí tott 24 órán be lül tá jé koz ta tást ad a bal eset rõl a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter és a Ma gyar Hon véd ség ve -
zér ka ri fõ nö ke, il let ve a rend vé del mi szer vek érin tett sé ge
ese tén az ille té kes mi nisz ter ré szé re.”

6.  § A Kbvt. 11.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A köz le ke dé si bal eset és egyéb köz le ke dé si ese -
mény ese tén a sze mély zet és az uta sok tu laj do ná nak, to -
váb bá a spe ci á lis esz kö zök nek és tar to zé kok nak, va la mint
a ra ko mány nak a be gyûj té se, nyil ván tar tás ba vé te le az
üzem ben tar tó vagy az üze mel te tõ fel ada ta, azok hely szín -
rõl tör té nõ el szál lí tá sá ra – az érin tett ha tó sá gok kal tör tént
egyez te tést köve tõen – a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je ad en -
ge délyt.”

7.  § A Kbvt. az „A zá ró je len tés” al cí met meg elõ zõ en a
kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:

„15/A.  § Az ál la mi lé gi jár mû fegy ver ze ti, tit ko sí tó, fel -
de rí tõ be ren de zé se i nek, va la mint ezek ok má nya i nak vizs -
gá la tát a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je ál tal ki je lölt, arra jo -
go sult sze mély vég zi.”

8.  § A Kbvt. 16.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) A ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé -
gi köz le ke dé si bal eset tel, re pü lõ ese ménnyel és lé gi köz le -
ke dé si rend el le nes ség gel össze füg gõ zá ró je len tést a köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv kö te les meg kül de ni az érin tett
üzem ben tar tó nak és üze mel te tõ nek, to váb bá az ál la mi lé -
gi jár mû vel össze füg gõ biz ton sá gi aján lást – érin tett sé gük
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ese tén – a  NATO-tag or szá gok re pü lés biz ton sá gi szerve -
zeteinek.”

9.  § A Kbvt. az V. Fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
18/A.  §-sal egé szül ki:

„18/A.  § Az ál la mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz -
le ke dé si bal eset vagy re pü lõ ese mény te kin te té ben a köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv a nem zet biz ton sá gi és a hon vé del mi 
ér de kek re fi gye lem mel ad tá jé koz ta tást a saj tó ré szé re.”

10.  § A Kbvt. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a 
ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke -
dé si bal ese tek, re pü lõ ese mé nyek és lé gi köz le ke dé si rend -
el le nes sé gek szak mai vizs gá la tá nak rész le tes sza bá lya it,
va la mint a ki zá ró lag ál la mi lé gi jár mû vel össze füg gõ
üzem ben tar tói vizs gá lat sza bá lya it együt tes ren de let ben
ál la pít sák meg.”

A légiközlekedésrõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény módosítása

11.  § A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény (a továb biak ban: Lt.) 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok el já rá sá ért jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni. A díj fi ze té sé nek
fel té te le it, mód ját és a díj össze gét a mi nisz ter az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben 
ál la pít ja meg.”

12.  § Az Lt. 3/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság, il let ve a ka to nai lég ügyi 
ha tó ság ve ze tõ je a fel adat- és ha tás kö ré ben jo go sult ál lam -
tit kot, il let ve szol gá la ti tit kot ké pe zõ adat mi nõ sí té sé re.”

13.  § Az Lt. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti
kor lá to zott lég tér nek a kör nye zet vé del me ér de ké ben tör -
té nõ ki je lö lé sé re a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter a 
mi nisz ter nek ja vas la tot te het.”

14.  § Az Lt. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A ma gyar ál la mi lé gi jár mû fel ség je le a pi -
ros-fe hér-zöld szín jel zés. A szö vet sé ges fegy ve res erõk
kö te lé ké ben al kal maz ni ter ve zett ál la mi lé gi jár mû ve ken

ala csony lát ha tó sá gú fel ség jel fel fest he tõ. Az ál la mi lé gi -
jár mû jel zé se i nek rész le tes sza bá lya it a hon véd ele mért fe -
le lõs mi nisz ter – a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben sza bá lyoz za.

(2) Az ál la mi lé gi jár mû nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it a
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter – a mi nisz ter rel és a ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben
ál la pít ja meg.”

15.  § Az Lt. 19.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az üzem ben tar tás fel té te le it, va la mint az üzem ben
tar tá si en ge dély ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek és vissza -
vo ná sá nak rend jét az (1) és a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben a mi nisz ter, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter -
rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren -
de let ben ál la pít ja meg.”

16.  § Az Lt. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § Ál la mi lé gi jár mû pol gá ri célú igény be vé te lé hez
az üzem ben tar tó hoz zá já ru lá sát köve tõen a ka to nai lég -
ügyi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges.”

17.  § Az Lt. 29.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és
az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2002. jú li us 15-ei 1592/2002/EK eu ró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let ha tá lya alá nem tar to zó lé gi jár mû és
lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz gyár tá sá nak, ja ví tá -
sá nak és kar ban tar tá sá nak a lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ
szak mai sza bá lya it a mi nisz ter – ál la mi lé gi jár mû vek ese -
té ben a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter rel és a
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let -
ben ál la pít ja meg.”

18.  § Az Lt. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nyil vá nos re pü lõ ren dez vény meg tar tá sá ra vagy
e te vé keny ség rend sze res foly ta tá sa cél já ból vál lal ko zás
lét re ho zá sá ra a lé gi köz le ke dé si ha tó ság, az ál la mi célú lé -
gi köz le ke dés sel össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben a ka to -
nai lég ügyi ha tó ság ad en ge délyt.”

19.  § Az Lt. 39.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett sza bá lyok rész le tes
mû sza ki kö ve tel mé nye it, to váb bá az üzem ben tar tás és
üze mel te tés fel té te le it a nyil vá nos és a pol gá ri célú nem
nyil vá nos re pü lõ tér vo nat ko zá sá ban a mi nisz ter, az ál la mi
re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér ese té ben a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter rel és a tûz vé del mi fel té -
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te lek te kin te té ben a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a zaj gát ló vé dõ öve zet re
vo nat ko zó an a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel
együt te sen – ren de let ben ál la pít ja meg.”

20.  § Az Lt. 46.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Lé gi jár mû, to váb bá a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz ab ban az eset ben 
tart ha tó üzem ben, ha olyan tí pus hoz tar to zik, amely re

a) az 1592/2002/EK ren de let és a lé gi jár mû vek és kap -
cso ló dó ter mé kek, al kat ré szek és be ren de zé sek lé gi al kal -
mas sá gi és kör nye zet vé del mi ta nú sí tá sa, va la mint a ter ve -
zõ és gyár tó szer ve ze tek ta nú sí tá sa vég re haj tá si sza bá lya i -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber 24-ei
1702/2003/EK bi zott sá gi ren de let alap ján az Eu ró pai
Repülés biztonsági Ügy nök ség, vagy

b) az el vég zett tí pus vizs gá lat alap ján a lé gi köz le ke dé si
ha tó ság,

c) az ál la mi célú lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ fel ada -
tok te kin te té ben a ka to nai lég ügyi ha tó ság
tí pus al kal mas sá gi bi zo nyít ványt adott ki.”

21.  § Az Lt. 47.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„47.  § Az 1592/2002/EK ren de let ha tá lya alá nem tar to -
zó ese tek ben a lé gi jár mû, il let ve a lé gi köz le ke dés sel kap -
cso la tos esz köz tí pus al kal mas sá gá nak fel té te le it és a tí pus -
al kal mas sá gi vizs gá lat rend jét a mi nisz ter, az ál la mi célú
lé gi köz le ke dés te kin te té ben a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg.”

22.  § Az Lt. 49.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi fel té te le it és a 
lé gi al kal mas sá gi vizs gá lat rend jét a hon véd ele mért fe le lõs 
mi nisz ter a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben sza bá lyoz za.”

23.  § Az Lt. 52.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ál la mi re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben
vég re haj tott re pü lé sek sza bá lya it a hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter – a mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít ja meg.”

24.  § Az Lt. 53.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A szak szol gá la ti en ge dé lyek faj tá it, szak mai fel té te le -
it, va la mint ki adá suk, fel füg gesz té sük, hely szí ni el vé te lük és
vissza vo ná suk rend jét a mi nisz ter, il let ve az ál la mi célú lé gi -
köz le ke dés te kin te té ben a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a
mi nisz ter rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel – a rá dió -

szol gá la tok ál lo más ke ze lõ i re vo nat ko zó sza bá lyok vo nat ko -
zá sá ban az elekt ro ni kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter rel
is – egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg.”

25.  § Az Lt. 64.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A lé gi köz le ke dé si bal eset, a sú lyos re pü lõ ese mény, 
a re pü lõ ese mény és a lé gi köz le ke dé si rend el le nes ség szak -
mai vizs gá la tát kü lön tör vény ren del ke zé sei alap ján a köz -
le ke dés biz ton sá gi szerv vég zi.”

26.  § Az Lt. 71.  §-ának 1. és 2. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban]
„1. ál la mi célú lé gi köz le ke dés: a hon vé del mi, vám ha -

tó sá gi, rend õrségi és ha tár õri ze ti célú lé gi köz le ke dés;
2. ál la mi lé gi jár mû: a hon vé del mi, vám ha tó sá gi, rend -

õrségi és ha tár õri ze ti szer vek cél já ra szol gá ló lé gi jár mû;”

27.  § Az Lt. 73.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[A Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg]
„g) a tag ál la mok és har ma dik or szá gok kö zöt ti lé gi köz -

le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó meg ál la po dá sok tár -
gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis 29-ei
847/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 5. cik -
ke sze rin ti el osz tá si el já rás sza bá lya it.”

28.  § (1) Az Lt. 74.  §-ának n) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény alap ján ren de let ben ál la pít ja meg]
„n) a mi nisz ter a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel – va -

la mint az 5.  § b) pont já nak ba) al pont já ban em lí tett eset ben a
kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés ben a
ma gyar lég tér nek az 5.  §-ban meg ha tá ro zott ré sze it, azok tí -
pu sa it és igény be vé te lük rend jét, to váb bá a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a Ma gyar Köz tár sa ság lég -
te ré ben és re pü lõt ere in tör té nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak és
a lé gi for ga lom irá nyí tá sá nak sza bá lya it;”
 (2) Az Lt. 74.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Fel ha tal ma zást kap
a) a mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -

nisz ter rel egyet ér tés ben a lé gi köz le ke dé si ha tó sá gok el já -
rá si dí jai fi ze té sé nek fel té te le it, mód ját és a díj össze gét;

b) a mi nisz ter a 19.  § (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben, hogy az üzem ben tar tás fel té te le it, az
üzem ben tar tá si en ge dély ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek
és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;

c) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter rel és a
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, hogy a
19.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben az üzem ben 
tar tás fel té te le it, az üzem ben tar tá si en ge dély ki adá sá nak,
fel füg gesz té sé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;
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d) a mi nisz ter, hogy a pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös
sza bá lyok ról és az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség
lét re ho zá sá ról  szóló, 2002. jú li us 15-ei 1592/2002/EK eu -
ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ha tá lya alá nem tar to -
zó lé gi jár mû és lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz
gyár tá sá nak, ja ví tá sá nak és kar ban tar tá sá nak a lé gi köz le -
ke dés sel össze füg gõ szak mai sza bá lya it;

e) a mi nisz ter, hogy a pol gá ri lé gi köz le ke dés te kin te té ben
a lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet kép zé sé nek sza bá lya it;

f) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az ál la mi
célú lé gi köz le ke dés te kin te té ben – a ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter és a 30.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lye zés te -
kin te té ben a mi nisz ter egyet ér té sé vel – a lé gi köz le ke dé si
szak sze mély zet kép zé sé nek sza bá lya it;

g) a mi nisz ter, hogy a nyil vá nos és a pol gá ri célú nem
nyil vá nos re pü lõ tér vo nat ko zá sá ban – a zaj gát ló vé dõ öve -
zet re vo nat ko zó an a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz -
ter rel együt te sen – a 39.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett sza bá -
lyok rész le tes mû sza ki kö ve tel mé nye it, to váb bá az üzem -
ben tar tás és üze mel te tés fel té te le it;

h) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az ál la mi
re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér ese té ben a mi nisz -
ter rel és a tûz vé del mi fel té te lek te kin te té ben a ka taszt ró -
fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a zaj gát ló vé dõ öve zet re vo nat ko zó an a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen – a 39.  §
(1) be kez dé sé ben em lí tett sza bá lyok rész le tes mû sza ki
kö ve tel mé nye it, to váb bá az üzem ben tar tás és üze mel te -
tés fel té te le it;

i) a mi nisz ter, hogy az 1592/2002/EK ren de let ha tá lya
alá nem tar to zó ese tek ben a lé gi jár mû, il let ve a lé gi köz le -
ke dés sel kap cso la tos esz köz tí pus al kal mas sá gá nak fel té te -
le it és a tí pus al kal mas sá gi vizs gá lat sza bá lya it;

j) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter rel
és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben az ál la mi
lé gi jár mû jel zé se i nek és nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it, az ál la -
mi lé gi jár mû és lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz gyár tá -
sá nak, ja ví tá sá nak és kar ban tar tá sá nak a lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ szak mai sza bá lya it, az ál la mi lé gi jár mû, il let ve a
lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz tí pus al kal mas sá gá nak
fel té te le it és a tí pus al kal mas sá gi vizs gá lat sza bá lya it;

k) a mi nisz ter, hogy – a rá dió szol gá la tok ál lo más ke ze -
lõ i re vo nat ko zó sza bá lyok vo nat ko zá sá ban az elektro -
nikus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
szak szol gá la ti en ge dé lyek faj tá it, szak mai fel té te le it, va la -
mint ki adá suk, fel füg gesz té sük, hely szí ni el vé te lük és
vissza vo ná suk sza bá lya it;

l) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy az ál la mi
célú lé gi köz le ke dés te kin te té ben a mi nisz ter rel és a ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter rel – a rá dió szol gá la tok ál lo más ke -
ze lõ i re vo nat ko zó sza bá lyok vo nat ko zá sá ban az elekt ro ni -
kus hír köz lé sért fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés ben a
szak szol gá la ti en ge dé lyek faj tá it, szak mai fel té te le it, va la -
mint ki adá suk, fel füg gesz té sük, hely szí ni el vé te lük és
vissza vo ná suk sza bá lya it;

m) a mi nisz ter az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
együt te sen, hogy a szak szol gá la ti en ge dé lyek ki adá sá nak
egész ség ügyi fel té te le it;

n) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter az egész ség ügyért 
fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen, hogy az ál la mi célú lé gi -
köz le ke dés te kin te té ben a szak szol gá la ti en ge dé lyek ki -
adá sá nak egész ség ügyi fel té te le it;

o) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben az
ál la mi re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben vég re haj tott
re pü lé sek sza bá lya it;

p) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben a Ma gyar Hon véd ség lég vé del mi célú re -
pü lé se i nek sza bá lya it;

q) a mi nisz ter, hogy a pol gá ri lé gi jár mû lé gi al kal mas -
sá gi kö ve tel mé nye it, a lé gi al kal mas sá gi vizs gá lat rend jét,
to váb bá a lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány és a lé gi al kal -
mas sá gi ta nú sít vány ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek, hely -
szí ni el vé te lé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;

r) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel és a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben az
ál la mi lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi fel té te le it, a lé gi al kal -
mas sá gi vizs gá lat rend jét, to váb bá a lé gi al kal mas sá gi bi -
zo nyít vány ki adá sá nak, fel füg gesz té sé nek, hely szí ni el vé -
te lé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;

s) a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a szak szol gá la ti en ge dély, a lé gi al kal mas sá -
gi bi zo nyít vány és a lé gi al kal mas sá gi ta nú sít vány rend õr
ál tal tör té nõ hely szí ni el vé te lé nek sza bá lya it
ren de let ben ál la pít sa meg.”

A víziközlekedésrõl  szóló
2000. évi XLII. tör vény módosítása

29.  § A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Vkt.) 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 20 ten ge ri mér föld nél hosszabb uta kon köz le ke -
dõ ten ge ri sze mély ha jó és ten ge ri gyors já ra tú ví zi jár mû, il -
let ve az ál lam ha tárt át lé põ bel ví zi sze mély ha jó üzem ben
tar tó ja kö te les fel ku ta tá si és men té si, va la mint ha tó sá gi
fel ada tok vég re haj tá sát biz to sí tó cé lok ra a ha jón uta zó
sze mé lyek ne vét, élet ko rát, ne mét és ál lam pol gár sá gát tar -
tal ma zó utas nyil ván tar tást ve zet ni, és azt szük ség ese tén a
fel ku ta tó és men tõ szol gá la tok, va la mint – a ha tó ság adat -
ké ré se ese tén – a 48/A.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ha tó -
sá gok ren del ke zé sé re bo csá ta ni.”

30.  § (1) A Vkt. 48/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az úszó lé te sít mény tu laj do no sa, üzem ben tar tó ja
vagy ve ze tõ je a ha jó zá si ha tó ság, a rend õrség, a vám ha tó -
ság, a ha tár õr ség és az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
ál tal hi va tal ból in dí tott vagy foly ta tott el já rás ese tén, a ha -
tó ság ha tás kö ré be tar to zó el já rás ban – a ha tó ság nak a fo -
lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok köz pont út ján meg kül -
dött ké ré sé re – a ha tó ság dön té sé hez szük sé ges ada to kat,
to váb bá a 21.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 47.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyes ada to kat át ad -
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ja. Az át adás tör tén het a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
sok köz pont út ján is.”
 (2) A Vkt. 48/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok köz pont a
21.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 47.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok kal – a ha tó sá gi fel ada tok
vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa cél já ból – adat fel dol go zá si te -
vé keny sé get vé gez.”

31.  § A Vkt. 87.  §-a a kö vet ke zõ 47. pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„47. fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok köz pont: a

folya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok kal kap cso la tos ada -
tok – in for ma ti kai és táv köz lé si be ren de zé sek út ján tör té -
nõ – to váb bí tá sá ra szol gá ló, a ha jó zá si ha tó ság ál tal mû -
köd te tett köz pont.”

32.  § A Vkt. 90.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/44/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés -
re vo nat ko zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
sok ról, 3. cikk f) pont ja, 9. cikk.”

A vasúti közlekedésrõl  szóló
2005. évi CLXXXIII. tör vény módosítása

33.  § A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 68.  §-ának
(4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vas utas biz to sí tot tak az el kü lö nült va sút egé sz -
ség ügyi szer ve ze ten (Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Köz -
hasz nú Tár sa ság, va la mint MÁV Kór ház és Ren de lõ in té -
zet, Szol nok) és az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pon ton (Hon -
véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont) be lül
gyó gyí tó-meg elõ zõ és tel jes körû üzem-egész ség ügyi el lá -
tás ra jo go sul tak. A vas utas biz to sí tot tak kö rét és a jo go -
sult ság mér té két kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(5) Az el kü lö nült va sút egé sz ség ügyi szer ve zet és a vas -
utas nyug díj fo lyó sí tó szerv mun ka vál la ló ját a (2) és (4) be -
kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból a köz for gal mú vas úti
sze mély szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ, va la mint az or szá -
gos vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ vas úti tár sa ság mun -
ka vál la ló já nak kell te kin te ni.”

34.  § (1) Ez a tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kbvt.
3.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve -
zet” szö veg rész he lyé be „köz le ke dés biz ton sá gi szerv” szö -
veg, 7.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „Szer ve zet” szö veg rész he -
lyé be a „köz le ke dés biz ton sá gi szerv” szö veg, az Lt. 5.  §-ának 

fel ve ze tõ szö ve gé ben az „együt te sen ren de let ben” szö veg -
rész he lyé be „egyet ér tés ben ren de let ben” szö veg lép.
 (3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Kbvt. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja, 6.  §-a, va -
la mint 10.  §-ának (13) be kez dé sé ben az „és (12)” szö veg -
rész;

b) az Lt. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „ , to -
váb bá a c) pont sze rin ti pol gá ri lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi
fel ada to kat” szö veg rész, 2.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja, 
27.  §-ának (3) be kez dé se, 64.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,
65.  §-a, 71/A.  §-a, va la mint 74.  §-ának c) és w) pont ja;

c) az egyes köz le ke dé si tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXVII. tör vény 20.  §-a és 25.  §-a;

d) a köz le ke dés rõl  szóló egyes tör vények mó do sí tá sá -
ról ren del ke zõ 2002. évi LXVIII. tör vény 11.  §-a;

e) a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXV. tör vény 17.  §-a és 28.  §-a;

f) a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2005. évi LXI. tör vény 15.  §-a
és 27.  §-ának (2) be kez dé se;

g) a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi CX. tör vény 7.  §-ának (1) be kez -
dé se és 26.  §-a.

35.  § Ez a tör vény a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés re vo -
nat ko zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok -
ról  szóló, 2005. szep tem ber 7-ei 2005/44/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv 3. cikk f) pont já nak és 9. cik ké -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
6/2007. (VI. 6.) MNB

rendelete

az új biztonsági elemekkel ellátott
1000 forintos címletû bankjegy kibocsátásáról  szóló

5/2006. (III. 23.) MNB rendelet 3.  §-ának
(2) bekezdésében meghatározott

1000 forintos címletû bankjegyek  bevonásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank az új biz ton sá gi ele mek kel
el lá tott 1000 fo rin tos cím le tû bank jegy ki bo csá tá sá ról
 szóló 5/2006. (III. 23.) MNB ren de let 3.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott 1000 fo rin tos cím le tû bank je gye -
ket a for ga lom ból be von ja.

(2) A be vo nás ha tár nap ja: 2007. au gusz tus 31.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. au gusz tus 31-én lép ha tály ba. Ez
a ren de let nem érin ti az 5/2006. (III. 23.) MNB ren de let tel
ki bo csá tott, új biz ton sá gi ele mek kel el lá tott 1000 fo rin tos
cím le tû bank je gye ket.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az új biz ton sá gi ele mek kel el lá tott 1000 fo rin tos
cím le tû bank jegy ki bo csá tá sá ról  szóló 5/2006. (III. 23.)
MNB ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint 3. és
4. mel lék le te.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter,
valamint az igazságügyi és rendészeti

miniszter
25/2007. (VI. 6.) HM–IRM

együttes rendelete

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 604.  §
(4) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében, a hon vé del mi mi nisz ter 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 kör ében el jár va – a leg -
fõbb ügyésszel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról és
a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról  szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: R.) 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„19.  § A pa rancs no ki nyo mo zás so rán el ren delt õri ze tet
rend õrségi fog dá ban kell vég re haj ta ni.”

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 az R. 5.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban „– a HM-ben a Jogi Fõ osz tály hoz –”
szö veg rész, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo -
mo zó ha tó sá ga i ról és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki
nyo mo zá sá ról  szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2005. (VI. 10.) HM–IM
együt tes ren de let.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a R. 1.  §
(2) be kez dés c) pont já ban a „hon vé del mi” szö veg rész he -
lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs” szö veg rész lép.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 27.

Dr. Sze ke res Imre s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A pénzügyminiszter
10/2007. (VI. 6.) PM

rendelete

az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl,
valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról

és könyvelésérõl  szóló
40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
100.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(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.  §

Az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl, va la -
mint az il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve -
lé sé rõl  szóló 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let 5.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„5.  § (1) Az il le té kek be sze dé sé re – a (2) és (3) be kez dé -
sek ben fog lal tak ki vé te lé vel – 19 me gyei és 1 fõ vá ro si il le -
ték be sze dé si szám la szol gál.

(2) Az el sõ fo kú ál la mi adó ha tó ság nál kez de mé nye zett
el já rá sok, va la mint az el sõ fo kú ál la mi adó ha tó ság ha tá ro -
za ta el len be nyúj tott fel leb be zé sek után pénz ben fi ze ten dõ 
el já rá si il le ték meg fi ze té sé re az ál la mi adó ha tó ság el já rá si
il le ték be sze dé si szám lá ja szol gál.

(3) A gép jár mû, pót ko csi tu laj don jo gá nak, ha szon él ve -
ze té nek meg szer zé sét ter he lõ vissz ter hes va gyon át ru há zá -
si, örök lé si, aján dé ko zá si il le ték meg fi ze té sé re – az Itv.
76.  §-ának (3) be kez dé se sze rint ha tá ro zat tal meg ál la pí tott 
il le ték ki vé te lé vel – az ál la mi adó ha tó ság gép jár mû va -
gyon szer zé si il le ték be sze dé si szám lá ja szol gál.

(4) A be fi ze té sek nyil ván tar tá sá nak al kal mas nak kell
len nie az ön kor mány za to kat a költ ség ve té si tör vény sze -
rint meg il le tõ il le ték be vé tel ki mu ta tá sá ra.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

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

A pénzügyminiszter
11/2007. (VI. 6.) PM

rendelete

az országkockázat tõkekövetelményérõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM rendelet, valamint a befektetési

vállalkozások országkockázatának
tõkekövetelményérõl  szóló

8/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény 235.  § (2) be kez dé sé nek o) pont já -
ban, va la mint a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
451.  § (2) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban fog -
lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let mel lék le te, va la mint a be -
fek te té si vál lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel -

mé nyé rõl  szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mel lék le te
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

(2) E ren de let 2007. jú li us 1. napján ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let, va la mint a be fek te té si vál -
lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel mé nyé rõl
 szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról, va la -
mint a könyv vizs gá lók ál tal az Ál la mi Pénz és Tõ ke pi a ci
Fel ügye let nek éven te ké szí ten dõ kü lön ki egé szí ten dõ je -
len tés szer ke ze té rõl és tar tal má ról  szóló 38/1997.
(XII. 18.) PM ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
17/2006. (VII. 24.) PM ren de let.

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

Melléklet
a 11/2007. (VI. 6.) PM rendelethez

Országok és más önálló pénzügyi igazgatású
területek besorolási listája

1. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Ame ri kai Egye sült Ál la mok
An dor ra
Aru ba
Auszt rá lia
Auszt ria
Ba ha ma-szi ge tek
Bah re in
Bar ba dos
Bel gi um
Ber mu da
Bots wa na
Bul gá ria
Chi le
Cip rus
Csa tor na-szi ge tek (Al der ney, Jer sey, Gu ern sey, Sark,

Herm)
Cseh or szág
Dá nia
Dél-af ri kai Köz tár sa ság
Dél-Ko rea
Egye sült Arab Emír sé gek
Egye sült Ki rály ság
Észt or szág
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Finn or szág
Fran cia or szág
Gö rög or szág
Hol lan dia
Hong kong
Hor vát or szág
In dia
Ír or szág
Iz land
Iz ra el
Ja pán
Kaj mán-szi ge tek
Ka na da
Ka tar
Ka zahsz tán
Kína
Ku va it
Len gyel or szág
Lett or szág
Li ech tens te in
Lit vá nia
Lu xem burg
Ma cau
Ma laj zia
Mál ta
Man-szi get
Ma u ri ti us
Me xi kó
Mo na co
Mont ser rat
Na mí bia
Né met or szág
Nor vé gia
Olasz or szág
Omán
Orosz or szág
Por tu gá lia
Ro má nia
San Ma ri no
Spa nyol or szág
Svájc
Svéd or szág
Sza úd-Ará bia
Szin ga púr
Szlo vá kia
Szlo vé nia
Taj van
Tha i föld
Tri ni dad és To ba go
Tu né zia
Új-Zé land

2. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Azer baj dzsán
Bra zí lia

Co ok-szi ge tek
Cos ta Rica
Egyip tom
El Sal va dor
Gu a te ma la
Irán
Jor dá nia
Le sot ho
Ma ce dó nia
Ma rok kó
Mon te neg ró
Ni gé ria
Ör mény or szág
Pa na ma
Peru
Szer bia
Tö rök or szág
Uk raj na
Vi et nam

3. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Ar gen tína
Be nin
Bosz nia-Her ceg ovi na
Bur ki na Faso
Do mi ni kai Köz tár sa ság
Fi dzsi-szi ge tek
Fü löp-szi ge tek
Ghá na
Grú zia
In do né zia
Irán
Ja ma i ca
Ka me run
Ke nya
Ko lum bia
Li ba non
Ma da gasz kár
Ma la wi
Mali
Mon gó lia
Mo zam bik
Pa kisz tán
Pá pua Új-Gu i nea
Se y chel le-szi ge tek
Sri Lan ka
Su ri na me
Türk me nisz tán
Ugan da
Ve ne zu e la
Zöld-fo ki Köz tár sa ság

4. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

A fel nem so rolt or szá gok.
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A pénzügyminiszter
12/2007. (VI. 6.) PM

rendelete

a katonai csapat- és árumozgásokra 
vonatkozó vám eljá rás különös szabályairól  szóló

42/2004. (XI. 17.) PM rendelet
módosításáról

A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 82.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár -
va – 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 -
kör ében el já ró hon vé del mi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ka to nai csa pat- és áru moz gá sok ra vo nat ko zó vám -
eljá rás kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 42/2004. (XI. 17.) PM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és 
g) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„d) ka to nai vám ügyi szerv: a Hon vé del mi Mi nisz té ri um

(a továb biak ban: HM) vám- és ha tár for gal mi fel ada tok
vég re haj tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge;”

„g) HM alá ren delt sé gé be tar to zó szer vek: a HM, a hon -
vé del mi mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa
és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, to váb bá a
Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve -
ze tei;”

2.  §

Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya a HM alá ren delt sé gé be tar to zó 
szer vek, va la mint a kül föl di fegy ve res erõk ré szé re be -
ho zott, ki vitt, to váb bá át vitt ka to nai és egyéb áru ra, il -
let ve a vám jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott el já rá sok -
ra ter jed ki.”

3.  §

Az R. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Had mû ve le ti te rü le ten a HM alá ren delt sé gé be tar -
to zó szer vek nél az MH kül szol gá la tot el lá tó sze mé lyei ál -
tal fel adott ma gán pos tai kül de mé nyek to váb bí tá sa – pos tai 
for ga lom üze mel te té sé nek szü ne tel te té se ese tén – az MH
lo gisz ti kai rend sze rén ke resz tül tör tén het. Az ilyen kül de -
mény vám ke ze lé sét a lo gisz ti kai te lep hely sze rint ille té kes 
fõ vám hi va tal vég zi.”

4.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az R. 18.  §-a ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 12/2007. (VI. 6.) PM rendelethez

„2. számú melléklet
 a 42/2004. (XI. 17.) PM rendelethez

A katonai vámügyi szervnek a 3.  § (7) bekezdésében
meghatározott esetekben a hitelesítésre szolgáló

bélyegzõjének mintája

HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM

KATONAI VÁMÜGYI SZERV
1885 Bu da pest Pf. 25.

Sor szám

dá tum

,,
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
50/2007. (VI. 6.) OGY

határozata

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló

11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról*

A Fo gyasz tó vé del mi ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek
és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 11/2007. (III. 7.) OGY 
ha tá ro zat a kö vet ke zõk szerint módosul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

Lu kács Zol tán he lyett

dr. Var ga Lász lót

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

V. Né meth Zsolt s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
51/2007. (VI. 6.) OGY

határozata

a Magyar Honvédség további fejlesztésének
irányairól**

Az Or szág gyû lés a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 47.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján a Ma gyar Hon véd ség to váb bi fej -
lesz té sé nek irá nya i ról az alábbi határozatot hozza:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 4-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 4-i ülés nap ján fo gad ta el.

1. Az Or szág gyû lés szük sé ges nek tart ja a Ma gyar Hon -
véd ség fej lesz té sé nek foly ta tá sát. En nek so rán a fõ hang -
súlyt a nem ze ti és nem zet kö zi ke re tek kö zöt ti al kal ma zás
kö ve tel mé nye i nek egy aránt meg fe le lõ ka to nai ké pes sé gek 
ki ala kí tá sá ra kell he lyez ni.

2. A vég re haj tan dó ké pes ség fej lesz tés, mo der ni zá ció
és erõ kon cent rá ció ered mé nye ként jöj jön lét re egy pro -
fesszi o ná lis, sok ol da lú an, ru gal ma san és ha té ko nyan al -
kal maz ha tó, nem zet kö zi (NATO, EU, ENSZ, EBESZ)
együtt mû kö dés re ké pes, ki kép zett, fel töl tött és be vet he tõ
szer ve ze tek kel ren del ke zõ, kor sze rû esz kö zök kel fel sze -
relt és fi nan szí roz ha tó had erõ.

3. A Ma gyar Hon véd ség hosszú tá von (10–15 év alatt)
– a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dés ben fog lalt fel ada tai
vég re haj tá sá ra is fi gye lem mel –, a már el ért ered mé nyek re
ala poz va le gyen ké pes – a ma gyar kül po li ti kai tö rek vé sek -
hez iga zod va – az or szág ha tá ra in kí vül foly ta tott mû ve le -
tek ben egy ide jû leg egy dan dár mé re tû erõ hat havi har ci és 
egy zász ló alj mé re tû erõ tar tós (hat hó na pon túli) nem har -
ci kö rül mé nyek kö zöt ti al kal ma zá sá ra; vagy egy zász ló alj
mé re tû erõ tar tós (hat hó na pon túli) har ci és egy zászlóalj
méretû erõ tartós (hat hónapon túli) nem harci jellegû
tevékenységére.

4. A fej lesz té si fel ada tok fon tos sá gi sor rend jét a
 Magyar Hon véd ség pro fesszi o ná lis, va la mint a mû ve le ti
te rü let re te le pít he tõ, ott együtt mû kö dés re és mû kö dõ ké -
pes sé gé nek fenn tar tá sá ra al kal mas (ex pe dí ci ós) jel le gé nek 
erõ sí té se ha tá roz za meg. Ezen be lül az egyes fel ada to kat a
kö vet ke zõk sze rint kell rang so rol ni: a mû ve let re ki je lölt,
il let ve mû ve le ti rész vé tel re ter ve zett al egy sé gek, szer ve -
ze ti ele mek fej lesz té se, fel sze re lé se; a NATO Re a gá ló Erõ
és az EU harc cso port ro tá ci ók ba fel aján lott al egy sé gek fel -
sze re lé se; az irá nyí tá si-ve ze té si-rend sze rek fej lesz té sé nek
foly ta tá sa úgy, hogy azok il leszt he tõ ek le gye nek a ki ala kí -
tan dó há ló zat ala pú had vi se lés ké pes ség hez.

5. A fej lesz tés fõbb kö ve tel mé nyei és fel ada tai:
a) ha zánk szö vet sé gi tag sá ga, a biz ton sá gi kör nye zet -

ben be kö vet ke zett vál to zá sok, va la mint a ha di tech ni ka fej -
lõ dé se és az el ért ké pes sé gek mi nõ sé gi fej lesz té se alap ján
– fi gye lem mel az Észak-at lan ti Szer zõ dés 3. cik ké ben fog -
lalt kö te le zett sé gek re is – a fel ada tok el lá tá sá ra al kal mas,
költ ség ta ka ré ko san mûködtethetõ haderõt kell kialakítani
és fenntartani;

b) a fej lesz tés biz to sít sa, hogy a Ma gyar Hon véd ség
elõtt álló fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges vé del mi ké -
pes sé gek fo ko za to san erõ söd je nek, és fo lya ma to san ja vul -
ja nak a szö vet sé gi, il let ve más nem zet kö zi kö te le zett sé gek 
tel je sí té sé nek fel té te lei, a ki hí vá sok és koc ká za tok ke ze lé -
sé hez nem szük sé ges ké pes sé ge ket meg kell szün tet ni;

c) a Ma gyar Hon véd ség vál jon kor sze rû en ki kép zett
és  fel sze relt, mû ve le ti te rü let re te le pít he tõ, ott együtt mû -
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kö dés re és mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sá ra al kal mas
 (ex pe dí ci ós) ké pes sé gek kel is ren del ke zõ had erõ vé;

d) a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze ti fel épí té se és ve ze té -
si rend je fe lel jen meg az or szág vé de lem és a nem zet kö zi
sze rep vál la lás szem pont ja i nak. Mû köd jön ha té kony és a
ki ala kí tott szer ve ze ti ke re tek nek meg fe le lõ kö zép szin tû
ve ze té si rend szer. Nö ve ked jen a vég re haj tó, ki e mel ten a
ma gas ké szen lé tû, spe ci á lis ké pes sé gek kel ren del ke zõ, be -
vet he tõ és te le pít he tõ kö te lé kek fel töl tött sé ge, egy ide jû leg 
fej lesz te ni kell a har ci erõk al kal maz ha tó sá gá hoz fel tét le -
nül szük sé ges har ci tá mo ga tó és har ci tá mo ga tó-ki szol gá ló 
ké pes sé ge ket. A lo gisz ti kai tá mo ga tás te rén – a nem ze ti
fe le lõs ség el vét is figye lembe véve – a több nem ze ti meg -
ol dá sok kap ja nak el sõbb sé get;

e) a pro fesszi o ná lis had erõ kö ve tel mé nye i nek meg fe le -
lõ kor sze rû ál lo mány szer ke zet, va la mint a meg fe le lõ ál lo -
mány- és rend fo ko za ti arány ki ala kí tá sá hoz ke rül jön ki -
dol go zás ra a je len le gi elõ me ne te li rend szer re épülõ hi te le -
sebb, át lát ha tóbb pá lya kép és élet pá lya mo dell. Az egyes
szer ve ze tek sa já tos sá ga i ra is fi gye lem mel, fo lya ma to san
nö ve ked jen a szer zõ dé ses tiszt he lyet tes és le gény sé gi ál lo -
mány ará nya, a nem ki fe je zet ten ka to nai is me re te ket
igény lõ be osz tá sok ban elõny ben kell ré sze sí te ni a pol gá ri
ál lo mány fog lal koz ta tá sát. A meg szer zett hu mán erõ for rá -
sok meg tar tá sá nak a mi nõ sé gi tel je sít mény ha té ko nyabb
ösz tön zé se és el is me ré se le gyen az alap pil lé re. Ki emelt
szem pont ként kell ke zel ni az ál lo mány élet- és mun ka kö -
rül mé nyei le he tõ sé gek sze rin ti ja ví tá sát is;

f) a Ma gyar Hon véd ség igé nye i hez iga zo dó fog lal koz -
ta tás po li ti ka al kal ma zá sá val, a to bor zá si és had ki egé szí té -
si, tisz ti, tiszt he lyet te si kép zé si és ki kép zé si rend szer kor -
sze rû sí té sé vel és költ ség ha té kony mû köd te té sé vel fo lya -
ma to san biz to sí ta ni kell a had erõ ré szé re a szük sé ges szá -
mú és mi nõ sé gû sze mé lyi ál lo mányt;

g) a szét vá lasz tott ter me lõi és fo gyasz tói lo gisz ti kai tá -
mo ga tás rend sze rét a meg fe le lõ össz hang biz to sí tá sá val,
kon cent rált lo gisz ti kai és tá mo ga tó szer ve ze tek kel, va la -
mint a szük sé ges tá mo ga tó és ki szol gá ló ka to nai szer ve ze -
tek fenn tar tá sá val kell mû köd tet ni. A Ma gyar Hon véd ség
gaz dál ko dá sá ban a jö võ ben erõ sí te ni kell a ver seny szfé ra
szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lét és a pi a ci mód sze rek al -
kal ma zá sát;

h) kor sze rû sí tett inf ra struk tú rá val biz to sí ta ni kell a
 Magyar Hon véd ség gaz da sá gos és kul tu rált el he lye zé sét,
az ál lo mány ki kép zé sé nek fel té te le it, va la mint az or szág
te rü le té re ér ke zõ szö vet sé gi erõk Be fo ga dó Nem ze ti Tá -
mo ga tá sá nak kap cso ló dó fel ada ta it.

6. A ha di tech ni kai fej lesz tés so rán fo ko za to san vég re
kell haj ta ni az el avult, gaz da sá go san rend szer ben nem tart -
ha tó tech ni kai esz kö zök cse ré jét. Az új be szer zé sek so rán
a kor sze rû ség, a hosszabb távú rend szer ben-tart ha tó ság, a
gaz da sá gos üze mel te tés, a könnyebb szál lít ha tó ság, a vé -
dett ség, va la mint a kör nye zet és a ter mé szet vé del mé nek
szem pont ja it kell figye lembe ven ni. A be szer zé sek és be -
ru há zá sok prog ra mo kon ke resz tül va ló sul ja nak meg.

 Ennek ke re té ben a prog ram tel jes idõ tar ta má ban biz to sí ta -
ni kell a ka to nai igé nyek és a gaz da sá gi le he tõ sé gek össz -
hang ját, az erõ for rá sok költ ség ha té kony felhasználását.

7. Hosszú tá von tö re ked ni kell arra, hogy az or szág te -
her bí ró ké pes sé gé vel össz hang ban a vé del mi ki adá sok ra
for dí tott költ ség ve té si for rá sok GDP rész ará nya fo lya ma -
to san kö ze lít sen a NATO tag ál la mok át la gá nak meg fe le lõ
arány hoz, és a ha di tech ni kai fej lesz té sek re for dí tott for rá -
sok ará nya érje el a vé del mi ki adá sok 20%-át.

8. A Kor mány je len ha tá ro zat vég re haj tá sá ról, il let ve a
fej lesz tés ak tu á lis hely ze té rõl írás ban, min den év I. fél évé -
ben szá mol jon be az Or szág gyû lés hon vé de lem mel fog lal -
ko zó állandó bizottságának.

9. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
Egy ide jû leg a Ma gyar Hon véd ség hosszú távú fej lesz té sé -
nek irá nya i ról  szóló 14/2004. (III. 24.) OGY ha tá ro zat, va -
la mint az egyes hon vé del mi tár gyú or szág gyû lé si ha tá ro -
za tok mó do sí tá sá ról  szóló 112/2004. (XI. 3.) OGY ha tá ro -
zat 1. pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

V. Né meth Zsolt s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
32/2007. (VI. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta ga -
dó ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban – dr. Bra -
gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel – meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
105/2007. (III. 29.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.
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Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 566/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött, 
hogy a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sét meg ta -
gad ja. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ -
fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen kép -
zé si hoz zá já ru lást fi zet ni ük?”

Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ kér dés ben az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
f) pont já ra, va la mint arra te kin tet tel, hogy a kér dés bur kol -
tan al kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le gû, nem le het or szá -
gos nép sza va zást tar ta ni.

Az Al kot mány bí ró ság a 15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat -
ban (a továb biak ban: Abh.) az 566/2006. (XI. 20.) OVB
ha tá ro za tot meg sem mi sí tet te, és az OVB-t új el já rás ra uta -
sí tot ta. Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy „az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek f) pont ja
azt je len ti, hogy a kor mány prog ram egé szé rõl nem tart ha tó 
nép sza va zás”. Meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy „a je len ügy -
ben a kér dés nem irá nyul az Al kot mány mó do sí tá sá ra.
Ered mé nyes nép sza va zás ból az Or szág gyû lés nek nem ke -
let kez ne olyan jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely csak az
Al kot mány mó do sí tá sá val tel je sít he tõ” (ABK 2007. már -
ci us, 233, 235.).

Meg is mé telt el já rá sá ban az OVB a nép sza va zá si kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét 
a 105/2007. (III. 29.) OVB ha tá ro zat tal meg ta gad ta. Az
OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zés ben sze rep lõ
kér dés ben az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ra, va la mint arra te kin tet tel, hogy a kér dés bur kol -
tan al kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le gû, nem le het nép -
sza va zást tar ta ni. Ha tá ro za ta in do ko lá sá ban az OVB hi -
vat ko zott arra, hogy „a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 2007.
évi in téz mé nyi költ ség ve té sé nek meg ter ve zé se a költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ál la mi tá mo ga tá sok és az
in téz mé nyi köz vet len be vé te lek együt tes figye -
lembevétele alap ján tör té nik. Egy ered mé nyes nép sza va -
zás kö vet kez té ben, amely a tör vényalkotót a kép zé si hoz -
zá já ru lás el tör lé sé re kö te lez né, a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ily mó don ki e sõ be vé te le it – az in téz mé nyek mû kö -
dõ ké pes sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben – a köz pon ti költ -
ség ve té si for rá sok át cso por to sí tá sá val kel le ne pó tol ni, ami 
szük sé ges sé te he ti a köz pon ti költ ség ve tés be vé te li ol da lá -
nak utó la gos kor rek ci ó ját is”.

Az OVB to váb bá – az Abh. vo nat ko zó ren del ke zé sé re
való hi vat ko zást köve tõen – meg ál la pí tot ta, hogy „a kér -

dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás az [A]lkot mány
mó do sí tá sát ered mé nyez né, de [az OVB] nem ál lít ja, hogy
a kér dés az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyul na”. Az OVB
„fenn tart ja azt az ér vét, mely sze rint a ha tár idõk tör vényi
ren de zé sé re vo nat ko zó sza bály hi á nyá ban több fé le, a ha tá -
lyos al kot mány ke re te it egy aránt túl lé põ ered ménnyel, és
eh hez kap cso ló dó le het sé ges ér tel me zés sel zá rul na a nép -
sza va zás”. Ezért a kér dés bur kol tan al kot mány mó do sí tó
jel le ge is a hi te le sí tés aka dá lyát ké pe zi.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2007. évi
40. szá má ban, 2007. áp ri lis 2-i dá tum mal je lent meg.

2. A ha tá ro zat el len a kez de mé nye zõk nyúj tot tak be ki fo -
gást. A ki fo gás 2007. áp ri lis 16-án ér ke zett az Al kot mány bí -
ró ság hoz. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C.
tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn be lül le het elõ ter jesz -
te ni. A ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke zett. Az Al kot mány bí ró -
ság a ki fo gást a Ve. 130.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fele lõen so ron kí vül bírál ta el.

A ki fo gás sze rint az OVB – meg is mé telt el já rá sá -
ban – nem hi vat koz ha tott vol na olyan el uta sí tá si okra,
ame lyet az elsõ ha tá ro zat ban nem ho zott fel. Hi vat ko zott
arra, hogy az 566/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro zat meg ho za -
ta la so rán az OVB vizs gál ta a nép sza va zá si kez de mé nye -
zés és a költ ség ve tés össze füg gé sét, ha tá ro za tá ban még -
sem hi vat ko zott az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ra, mint el uta sí tá si okra. A ki fo gás sze rint az,
hogy a költ ség ve tés sel való össze füg gés re csak a meg is -
mé telt el já rá sá ban hi vat ko zott az OVB, nem in do kol ha tó a 
jog sza bá lyi kör nye zet vál to zá sá val sem, mi vel a Ma gyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Kötv.) ha tá lyos szö ve -
ge – a 2006. no vem ber 20-i ál la po tá hoz [azaz az 566/2006. 
(XI. 20.) OVB ha tá ro zat el fo ga dá sá nak nap já hoz] ké -
pest – nem tar tal maz új ren del ke zé se ket a kép zé si hoz zá já -
ru lás ra vo nat ko zó an.

A ki fo gás sze rint a kép zé si hoz zá já ru lás meg szün te té sé -
re irá nyu ló kér dés bõl nem kö vet ke zik ok sze rû en a Kötv.
mó do sí tá sa, az nem irá nyul a költ ség ve tés egyes té te le i nek 
meg ha tá ro zá sá ra. A Kötv. ugyan is nem ter ve zi be vé tel -
ként a kép zé si hoz zá já ru lást, sõt a Kötv. 14.  § (4) be kez dé -
se alap ján az a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek min den ko ri éves
költ ség ve té sé nek be vé te lét ké pe zi. A ki fo gás sze rint eb bõl 
kö vet ke zõ en a köz pon ti költ ség ve tés sel való össze füg gés
el mé le ti le he tõ sé ge ki zárt, mi vel a Kötv. a kép zé si hoz zá -
já ru lást sa ját be vé tel ként maga utal ja a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény gaz da sá gi au to nó mi á já nak kö ré be.

A nép sza va zá si kez de mé nye zés költ ség ve tés sel való
össze füg gé sé ben a ki fo gás elõ ad ta azt is, hogy „a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról”
 szóló 2006. évi LXXIII. tör vény (a továb biak ban:
Ftvmód.) 26.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a 2007. szep tem -
ber ben ál la mi lag tá mo ga tott mes ter kép zés ben elsõ év fo -
lya mon ta nul má nyo kat kez dõ hall ga tók kép zé si hoz zá já -
ru lás fi ze té sé re 2008. szep tem ber tõl kez dõ dõ en kö te le sek; 
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így a kép zé si hoz zá já ru lás tény le ges be vé telt csak 2008
szep tem be ré tõl ke let kez tet majd. A nép sza va zá si kez de -
mé nye zés nek te hát sem mi lyen köz vet len vagy köz ve tett
ha tá sa nincs a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés re. Te kin tet -
tel to váb bá arra, hogy a kép zé si hoz zá já ru lás tény le ges
össze gét a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál la pít ja meg, el mé le ti -
leg sincs le he tõ ség a be fo lyó be vé te lek köz pon ti szin ten
való ter ve zé sé re.

A ki fo gás hi vat ko zott arra, hogy azt a kér dést, hogy a
kép zé si hoz zá já ru lás meg szün te té sé re irá nyu ló nép sza va -
zás bur kol tan al kot mány mó do sí tó jel le gû-e, az Al kot -
mány bí ró ság az Abh.-ban már el bí rál ta. Ezért ez a kér dés
res iu di ca ta az Al kot mány bí ró ság el já rá sá ban, amely
újabb ér de mi vizs gá la tot nem igé nyel.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (...)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja. (...)

28/C.  § (...)
(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000

vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.
(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az

ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (...)

(5) 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,”

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. 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.)
érin tett ren del ke zé sei:

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha (...)

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,”

4. A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Ftv.) vo nat ko zó ren del ke zé se:

„53.  § (1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben fo lyó kép zés le -
het ál la mi lag tá mo ga tott vagy költ ség té rí té ses kép zés. Az
ál la mi lag tá mo ga tott kép zés költ sé ge i nek több sé gét az
e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint az ál la mi költ ség ve -
tés, a költ ség té rí té ses kép zés költ sé ge it a hall ga tó vi se li.
Az ál la mi lag tá mo ga tott alap- és mes ter kép zés ben ta nul -
má nyo kat foly ta tó hall ga tó kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re 
kö te les.”

5. Az Ftvmód. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„26.  § (...)
(2) Az Ftv. – e tör vény 6., 17–18. és 24.  §-ával meg ál la -

pí tott – 49.  §-ának e) pont ját, 125.  §-át meg elõ zõ cí mét,
125.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gét és a) pont ját, 
va la mint (4) be kez dé sét, 125/A.  §-át, 2. szá mú mel lék let
A hall ga tók ada tai cí mé nek 1. bb) pont ját a 2007. szep tem -
ber ben az elsõ év fo lya mon alap- és mes ter kép zés ben (egy -
sé ges, osz tat lan kép zés ben) ál la mi lag tá mo ga tott kép zés
ke re té ben ta nul má nya i kat meg kez dõ hall ga tók te kin te té -
ben, majd ezt köve tõen fel me nõ rend szer ben kell al kal -
maz ni. A 2007. szep tem ber ben ál la mi lag tá mo ga tott mes -
ter kép zés ben elsõ év fo lya mon ta nul má nyo kat kez dõ hall -
ga tók kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re 2008. szep tem ber tõl
kez dõ dõ en kö te le sek.”

6. A Kötv. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„14.  § (...)
(4) Az Ftv. 53.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

kép zé si hoz zá já ru lás a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek min den -
ko ri éves költ ség ve té sé nek be vé te lét ké pe zi.”

7. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) vo nat ko zó ren del ke zé se:

„27.  § (1) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb -
be zés nek nincs he lye.

(2) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta min den ki re néz ve
kö te le zõ.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a ki fo gás nak azt a ré -
szét vizs gál ta, amely arra hi vat ko zás sal kéri az OVB ha tá -
ro za tá nak meg sem mi sí té sét, hogy az OVB – meg is mé telt
el já rá sá ban – olyan el uta sí tá si okra ala poz ta a hi te le sí tés
meg ta ga dá sát, ame lyet az elsõ ha tá ro zat ban nem ho zott
fel.

Dön té se so rán mind az OVB, mind jog or vos la ti el já rá -
sá ban az Al kot mány bí ró ság a fenn ál ló hely zet hez iga zo -
dik. Az OVB az Al kot mány és az Nsztv. vo nat ko zó ren del -
ke zé se i re fi gye lem mel, a dön tés kor fenn ál ló hely ze tet ala -
pul véve dönt a nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj -
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tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé rõl, il let ve an nak
meg ta ga dá sá ról. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét pe dig
az Abtv. 1.  § h) pont já nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá -
roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás -
kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az
OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap -
ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té se so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát
e ha tás kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren -
del te té sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB
ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

Erre te kin tet tel nincs aka dá lya an nak, hogy az OVB a
meg is mé telt el já rá sá ban olyan új kö rül ményt ve gyen
figye lembe, amely az elsõ dön tés meg ho za ta la kor még
nem állt fenn. Je len eset ben a Kötv.-t az 566/2006.
(XI. 20.) OVB ha tá ro zat meg ho za ta lát köve tõen, 2006. de -
cem ber 22-én ke rült ki hir de tés re, és 2007. ja nu ár 1-jén lé -
pett ha tály ba. A 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat meg ál la pí -
tot ta, hogy „jö võ be li költ ség ve tés re, va la mely költ ség ve -
té si tör vényjavaslatra hi vat koz va az alá írás gyûj tõ ív hi te -
le sí té se nem ta gad ha tó meg. A költ ség ve té si tör -
vényjavaslat az el fo ga dá sá ig mó do sul hat és elõ áll hat az az
eset is, hogy az el fo ga dott tör vény olyan költ ség ve tést tar -
tal maz, amely ben egy ál ta lán nem sze re pel a nép sza va zás -
ra fel ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ba hoz ha tó elõ irány -
zat” (ABK 2007. már ci us, 239, 241.). Nem meg ala po zott a 
ki fo gás a te kin tet ben, hogy az OVB a meg is mé telt el já rás
so rán ho zott ha tá ro za tá ban nem hi vat koz ha tott vol na az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ra, mint a
hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak oká ra, mi vel erre az elsõ ha tá -
ro za tá ban nem hi vat ko zott. A Kötv. Or szág gyû lés ál ta li el -
fo ga dá sa ugyan is olyan új kö rül mény nek mi nõ sül, amely
az 566/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro zat meg ho za ta la so rán
nem volt figye lembe ve he tõ.

2. Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban vizs -
gál ta az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott til tott tárgy kör je len tés tar tal mát. Az
51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ
ren del ke zés konk rét tör vények, töb bek kö zött a költ ség ve -
tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör vény tar tal -
mát von ja ki a nép sza va zás jog in téz mé nye alól. A költ ség -
ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör vény az
adott al kot má nyi ren del ke zés köz vet len vég re haj tá sa ként
meg je le nõ tör vényhozási tárgy kört je len ti. Az Al kot mány
19.  § (3) be kez dés d) pont já ban, va la mint a 32/C.  § (1) be -
kez dé sé ben sze rep lõ költ ség ve tés és an nak vég re haj tá sa
(zár szám adás) for du lat tel jes egé szé ben meg egye zik az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ki -
fe je zé sek kel. A költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba
sem mi kép pen sem tar toz hat bele az összes olyan jog sza -
bály, amely nek pénz ügyi-költ ség ve té si von za ta van. A
költ ség ve tés vég re haj tá sá ról for du lat pe dig sem mi kép pen

nem je len ti va la mennyi, a költ ség ve tés ér vé nye sí té sét
szol gá ló tör vény tar tal mát, ha nem ki fe je zet ten a zár szám -
adá si tör vényre utal” (ABH 2001, 392, 394–395.). A ha tá -
ro zat ér tel mé ben az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ, a költ ség ve té si tör vényre vo nat ko -
zó ki zá ró ok alap ján va la mely kér dés ak kor nem bo csát ha -
tó nép sza va zás ra, ha a kér dés a költ ség ve té si tör vény mó -
do sí tá sát tar tal maz za, vagy a kér dés bõl ok sze rû en kö vet -
ke zik a til tott tárgy kör ként meg je lölt tör vények meg vál -
toz ta tá sa, il let ve ha a kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz tó -
pol gá rok pon to san ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség ve -
té si tör vény ben sze rep lõ egyes ki adá so kat. Ugyan itt az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: „az, hogy a nép sza va zás ra 
szánt kér dés tá vo li, köz ve tett össze füg gés ben áll va la mely
til tott nép sza va zá si tárgy kör rel, nem ered mé nye zi a kér dés 
til tott tárgy kö rû vé vá lá sát” (ABH 2001, 392, 395.).

Az 59/2004. (XII. 4.) AB ha tá ro zat tal el bí rált ügy ben az
Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy az ered mé -
nyes nép sza va zás költ ség ve té si tör vény meg vál toz ta tá sát
von ta vol na maga után: a nép sza va zás ra bo csá tan dó,
nyug díj eme lés re vo nat ko zó kér dés szö veg sze rû en ugyan
nem tar tal maz ta a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sát, de
ok sze rû en kö vet ke zett a kér dés bõl a til tott tárgy kör ként
meg je lölt tör vény – a költ ség ve té si tör vény ben a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap költ ség ve té se ki adá si fõ össze gé nek
a – meg vál toz ta tá sa (ABH 2004, 834, 837.).

Az Al kot mány bí ró ság 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za ta 
ér tel mé ben an nak meg íté lé sé nél, hogy az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés, il let ve a meg tar tan dó nép sza va zás a
költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes be vé te li vagy ki -
adá si té te lek kel köz vet len és je len tõs kap cso lat ban áll-e, a
költ ség ve tés egyes ele me i nek akár po zi tív, akár ne ga tív
meg ha tá ro zá sát je len ti-e, az Al kot mány bí ró ság – az Al -
kot mány sza bá lyai és az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban
ki ala kult el vek alap ján – ese ten kén ti mér le ge lés alap ján
dönt. A vizs gá lat nál az Al kot mány bí ró ság az al kot mány -
jo gi szem pon to kat ve szi ala pul, nem a költ ség ve tés sel
kap cso la tos pénz ügyi jogi meg fon to lá so kat. A pri va ti zá -
ció le ál lí tá sá ról  szóló kér dés sel kap cso lat ban ho zott ha tá -
ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az alá írás gyûj tõ íven meg fo -
gal ma zott kér dés rõl tar tott ered mé nyes nép sza va zás a pri -
va ti zá ció azon na li ha tá lyú le ál lí tá sá val az or szág éves
költ ség ve té sé rõl  szóló tör vényt köz vet le nül és je len tõs
mó don érin ti. Ezért az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés
az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já val el len -
té tes” (ABH 2005, 165, 171.).

3. A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság nak a je -
len ügy ben ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy
a kép zé si hoz zá já ru lás el tör lé sé re vo nat ko zó nép sza va zá si
kér dés a Kötv. mó do sí tá sát tar tal maz za-e, vagy a kér dés -
bõl ok sze rû en kö vet ke zik-e a til tott tárgy kör ként meg je lölt 
tör vény mó do sí tá sa. Az OVB ál lás pont ja sze rint a kér dés
azért tar to zik til tott tárgy kör be, mert egy ered mé nyes nép -
sza va zás kö vet kez té ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ily
mó don ki e sõ be vé te le it – az in téz mé nyek mû kö dõ ké pes sé -
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gé nek meg õr zé se ér de ké ben – a köz pon ti költ ség ve té si
for rá sok át cso por to sí tá sá val kel le ne pó tol ni, ami szük sé -
ges sé te he ti a be vé te li ol dal utó la gos kor rek ci ó ját is.

Az egye te mek és fõ is ko lák be vé te le it és ki adá sa it a
Kötv. 1. szá mú mel lék le te XX. fe je ze té nek 2. címe tar tal -
maz za. E cím azon ban nem sze re pel tet be vé telt a kép zé si
hoz zá já ru lás ból. Ez a Kötv. 14.  § (4) be kez dé sé bõl is kö -
vet ke zik, amely sze rint a kép zé si hoz zá já ru lás a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény költ ség ve té sé nek be vé te lét ké pe zi. A kép -
zé si hoz zá já ru lás te hát nem a köz pon ti költ ség ve tés, ha -
nem a fel sõ ok ta tá si in téz mény sa ját be vé te le.

Az Ftvmód. 26.  § (2) be kez dé se alap ján a 2007. szep -
tem ber ben ál la mi lag tá mo ga tott mes ter kép zés ben elsõ év -
fo lya mon ta nul má nyo kat kez dõ hall ga tók kép zé si hoz zá -
já ru lás fi ze té sé re 2008. szep tem ber tõl kez dõ dõ en kö te le -
sek. E kö te le zett sé gü ket azon ban nem a Kötv. 14.  § (4) be -
kez dé se, ha nem az Ftv. 53.  § (1) be kez dé se ala poz za meg.
Ha a nép sza va zá si kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés ben
tar tott nép sza va zás ered mé nyes, ak kor az Or szág gyû lés -
nek nem a Kötv.-t, ha nem az Ftv. 53.  § (1) be kez dé sét kell
mó do sí ta nia. Te kin tet tel to váb bá arra, hogy a Kötv. a be -
vé te li ol da lon nem sze re pel te ti a kép zé si hoz zá já ru lást,
nincs szük ség e for rá sok olyan jel le gû pót lá sá ra, ami bõl
ok sze rû en kö vet kez ne a Kötv. mó do sí tá sa.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés nem üt kö zik az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha -
tá ro zott til tott tárgy kör be, ezért e te kin tet ben az Nsztv.
10.  § b) pont já ra hi vat ko zás sal az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak a hi te le sí té se nem ta gad ha tó meg.

4. Az OVB ha tá ro za ta a kér dés vizs gá la ta so rán új ból
meg ál la pí tot ta, hogy a nép sza va zás ról  szóló ha tá lyos al -
kot má nyi és tör vényi ren del ke zé sek alap ján je len leg nem
dönt he tõ el, mennyi idõ re kö te lez né a nép sza va zás ered -
mé nye a tör vényhozást, így meg ala po zott kö vet kez te tés,
hogy az ered mé nyes nép sza va zás – bur kolt for má ban
ugyan, de egy ér tel mû en – az Al kot mány mó do sí tá sát ered -
mé nye zi.

Ezt az ér vet, mint a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak in do kát,
a kép zé si hoz zá já ru lás sal össze füg gés ben az 566/2006.
(XI. 20.) OVB ha tá ro zat is tar tal maz ta. Az Abh. e hi vat ko -
zást me ga la po zat lan nak ta lál ta, és meg ál la pí tot ta, hogy
ered mé nyes nép sza va zás ból az Or szág gyû lés nek nem kö -
vet kez ne olyan jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely csak az
Al kot mány mó do sí tá sá val tel je sít he tõ (ABK 2007. már -
cius, 233, 235.).

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság je len el já rá sá ban a 
bur kolt al kot mány mó do sí tás ra, mint a hi te le sí tés meg ta ga -
dá sá ra vo nat ko zó ér vet ér dem ben nem vizs gál ta.

5. Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del -
ke zõ rész sze rint ha tá ro zott. A meg is mé telt el já rás ban az
OVB-nek az Al kot mány és az Nsztv. ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyát hi te le sí te nie kell.

A 40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy
„a kez de mé nye zés ben fog lalt kér dés meg en ged he tõ sé -
gét – tör vényességét és alak sze rû sé gét – il le tõ en az Al kot -
mány bí ró ság fog lal ál lást, min den ki re kö te le zõ en, erre irá -
nyu ló ki fo gás alap ján” (ABH 2004, 512, 518.). A Ve.
130.  § (3) be kez dé se, amely sze rint a ki fo gás el bí rá lá sa so -
rán az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tát hely ben -
hagy ja, vagy azt meg sem mi sí ti, és az OVB-t új el já rás ra
kö te le zi, azt je len ti, hogy az OVB-t a meg is mé telt el já rás -
ban – össz hang ban az Abtv. 27.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak kal – nem csak az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak ren -
del ke zõ ré sze, ha nem an nak in do ko lá sa is köti, an nak tar -
tal mát az OVB a meg is mé telt el já rás ban és a ha tá ro zat ho -
za tal so rán kö te les figye lembe ven ni.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del -
te e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te -
lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 465/H/2007.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a több ség ál tal el fo ga dott ha tá ro zat -
nak sem a ren del ke zõ ré szé vel, sem az in do ko lá sá val.

A több ség ál tal el fo ga dott ha tá ro zat az OVB alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta ga dó 105/2007. (III. 29.) OVB 
ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az OVB-t új el já rás ra uta sít ja. 
A ha tá ro zat ér ve lé se azon ala pul, hogy a nép sza va zás ra
bo csá tan dó kér dés nem üt kö zik az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dés a) pont já ban ne ve sí tett til tott tárgy kör be, mi -
vel ha „a nép sza va zá si kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér -
dés ben tar tott nép sza va zás ered mé nyes, ak kor az Or szág -
gyû lés nek nem a Kötv.-t, ha nem az Ftv. 53.  § (1) be kez dé -
sét kell mó do sí ta nia”, to váb bá, hogy a „Kötv. a be vé te li ol -
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da lon nem sze re pel te ti a kép zé si hoz zá já ru lást, nincs szük -
ség e for rá sok olyan jel le gû pót lá sá ra, ami bõl ok sze rû en
kö vet kez ne a Kötv. mó do sí tá sa”.

2. Ezt az ér ve lést nem tu dom el fo gad ni. Ál lás pon tom
sze rint a kép zé si hoz zá já ru lás ról  szóló nép sza va zás az Al -
kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint a nép -
sza va zás ból ki zárt tárgy ról szól na. A kép zé si hoz zá já ru lás
ugyan is – mint a kér dés bõl is ki tû nik – az ál la mi lag tá mo -
ga tott, va gyis rész ben az ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí -
ro zott fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tó kat ter he -
lõ fi ze té si kö te le zett ség. Ez zel a fel sõ fo kú ta nul má nyo kat
foly ta tók kép zé si költ sé ge ik nek egy ré szét fi ze tik sa ját
ma guk, míg a be fi ze tés sel nem fe de zett részt az ál la mi
költ ség ve tés bõl kell fi nan szí roz ni. En nek alap ján nem le -
het két sé ges, hogy a kép zé si hoz zá já ru lás az ál la mi költ -
ség ve tés be vé te li jog cí me, ame lyet az Ftv. 53.  § (1) be kez -
dé se tar tal maz. Azon, hogy a kép zé si hoz zá já ru lás az ál la -
mi költ ség ve tés be vé te lét ké pe zi az sem vál toz tat, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 14.  § (4) be kez dé se ér tel mé -
ben a be fi ze tett összeg nem köz vet le nül az ál lam ház tar tás
va la mely al rend sze ré nek, ha nem köz vet le nül az érin tett
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek költ ség ve té si be vé te lét ké pe zi.
Et tõl sem a be vé tel költ ség ve té si jog cí me, sem pe dig fel -
hasz ná lá sá nak költ ség ve té si kö tött sé gei [lásd: Ftv.
125/A.  § (4)–(5) be kez dés] nem vál toz nak.

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta alap ján nem
fo gal maz ha tó meg egy ér tel mû en mit kell „a költ ség ve tés -
rõl  szóló tör vény” ki fe je zés alatt ér te ni, mind össze annyi
bi zo nyos, hogy az nem azo nos a fel ha tal ma zó (app rop ri á -
ci ós) tör vénnyel [4/2006. (II. 15.) AB ha tá ro zat, ABH
2006, 101, 109.].

Amint azt a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat hoz (ABK
2007. már ci us, 239, 242.) írt kü lön vé le mé nyem ben ki fej -
tet tem „a költ ség ve tés rõl (...)  szóló tör vény tar tal má ról”
for du lat ér tel me zé sé nél ab ból az ál ta lá no san el fo ga dott
de fi ní ci ó ból kell ki in dul nunk, hogy a költ ség ve tés az ál -
lam meg ha tá ro zott idõ tar tam ra elõ irány zott ki adá sa i nak és 
be vé te le i nek té te les fel so ro lá sa és mér le ge. Eb bõl kö vet -
ke zõ en a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény tar tal mán mind azt
ér te ni kell, ami a költ ség ve tés be vé te le i nek és ki adá sa i nak
jog cí mét érin ti.

Ez nem je len ti ama sze rin tem is he lyes ál lí tás nak az el -
ve té sét, hogy „[a] költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba 
sem mi kép pen sem tar toz hat bele az összes olyan jog sza -
bály, amely nek pénz ügyi-költ ség ve té si von za ta van”
(ABH 2001, 392, 395.). A költ ség ve tés be vé te li és ki adá si
jog cí mei azok, ame lyek a költ ség ve tés be (vagy an nak al -
rend sze ré be) be fi ze té si kö te le zett sé get ír nak elõ, va la mint
azok, ame lyek alap ján a költ ség ve tés bõl ki fi ze té se ket kell
tel je sí te ni.

3. Ugyan ak kor a kép zé si hoz zá já ru lás ál lás pon tom sze -
rint köz te her ként, és pe dig il le ték ként is fel fog ha tó, s mint

ilyen ugyan csak az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban meg ne ve zett til tott nép sza va zá si tárgy kör nek 
mi nõ sül. Ez ugyan is tilt ja az il le té kek rõl tar tan dó nép sza -
va zást is. Vé le mé nyem sze rint a kép zé si hoz zá já ru lás az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja sze rint „il le ték -
nek” mi nõ sül.

Az Al kot mány, mint tud juk, nem ha tá roz za meg a
köz te her fo gal mát; az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta
köz te her nek mi nõ sí ti mind azt a köz cé lú fi ze té si kö te le -
zett sé get, amely az ál lam te vé keny sé gé nek, in téz mé -
nyei mû kö dé sé nek fe de ze tét szol gál ja, va gyis az ál lam
be vé te le (821/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1997, 234,
238–239.). Az ál lam kü lön bö zõ tí pu sú fi ze té si kö te le -
zett sé get ír hat elõ köz te her ként: adó, il le ték, vám, já ru -
lék, hoz zá já ru lás stb. [61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 280, 281.]. Eze ket a fi ze té si kö te le zett sé ge -
ket nem el ne ve zé sük, ha nem jel le gük alap ján kell köz te -
her nek te kin te ni.

A köz te her fo gal má ba kü lön bö zõ költ ség ve té si be fi ze -
té si kö te le zett sé gek tar toz nak: (1) az adók, ame lyek meg -
ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén kö te le zõ en tel je sí -
ten dõ, köz vet le nül az adó alany nál je lent ke zõ el len szol gál -
ta tás nél kü li pénz be li szol gál ta tá sok; (2) azok a dí jak,
ame lyek nél a fi ze té si kö te le zett sé get va la mely köz szol gál -
ta tás igény be vé te le ke let kez te ti, (3) azok a hoz zá já ru lá sok, 
ame lye ket füg get le nül va la mely ál lam ál tal biz to sí tott
szol gál ta tás konk rét igény be vé te lé tõl, az adott szol gál ta tás 
ren del ke zés re ál lá sért kell fi zet ni. Az utób bi ket tõt ért het -
jük – a té te les jogi el ne ve zés tõl füg get le nül – az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban em lí tett „il le ték”
fo gal mán.

A kép zé si hoz zá já ru lás – aho gyan arra már fen tebb is
utal tam – egy faj ta il le ték nek te kint he tõ. Ezt a meg ál la pí tá -
som tá maszt ja alá a tá gabb ér te lem ben vett il le ték fo gal -
ma: ez min den olyan köz jo gi jel le gû pénz szol gál ta tást ma -
gá ba fog lal, ame lyet a fi ze tés re kö te le zett az ál ta la igény be 
vett köz szol gál ta tás(ok) el len ér té ke ként (ha tel jes egé szé -
ben fe de zi a költ sé ge ket) vagy ah hoz való hoz zá já ru lás -
ként (ha az il le ték csak rész ben nyújt fe de ze tet) kö te les
meg fi zet ni. (Ha son ló an: BVerf GE 50, 218, 226.)

A kép zé si hoz zá já ru lás az Ftv. 125.  § (1) be kez dés
a)–g) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok igény be vé -
te lé hez kap cso ló dik, az igény be vett szol gál ta tá sok el len -
ér té ké hez való hoz zá já ru lást je lent, amely nek össze ge a
szol gál ta tás el len ér té két nem fe de zi tel jes egé szé ben, így a 
hi ány zó pénz esz közt a költ ség ve tés egyéb be vé te li for rá -
sa i ból kell biz to sí ta ni.

A fen ti ér vek alap ján az Al kot mány bí ró ság nak hely ben
kel lett vol na hagy nia az OVB alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét
meg ta ga dó dön té sét.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró
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Az Alkotmánybíróság
33/2007. (VI. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta ga -
dó ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban – dr. Bra -
gyo va And rás, dr. Hol ló And rás és dr. Lé vay Mik lós al kot -
mány bí rák kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
107/2007. (IV. 11.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 107/2007. (IV. 11.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött, 
hogy a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve hi te le sí té sét meg ta gad ja.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti

el lá tá sért a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve -
tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne kell jen kór há zi na pi dí jat fi zet ni?”

1.1. Az OVB dön té se ér tel mé ben a kez de mé nye zés az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ti -
la lom ba üt kö zik.

Az OVB az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ra
[51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, 59/2004. (XII. 4.) AB ha tá -
ro zat, 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, 16/2007. (III. 9.) AB
ha tá ro zat, ABK 2007. már ci us, 239.] hi vat ko zott, ami kor ér -
tel mez te az Al kot mány fen ti ren del ke zé sét. Meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés a 2006. de cem ber 
21-én el fo ga dott, a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vénnyel való össze füg -
gést az zal kí sér li meg ki zár ni, hogy a kór há zi na pi díj-fi ze té si
kö te le zett sé get a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö -
ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl szün tet né meg. Az OVB ál lás pont ja
sze rint a mó do sí tott kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz tó pol -
gá rok pon to san meg ha tá roz zák egy jö võ be li költ ség ve té si
tör vény egyik té te lét, és ez – össz hang ban az Al kot mány bí ró -
ság 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban fog lal tak kal – nem
bo csát ha tó nép sza va zás ra.

1.2. Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zõk ál tal 
mó do sí tott és hi te le sí tés re új fent be nyúj tott in dít vány az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se a) pont já nak elsõ for du -
la tá ba üt kö zõ jogi hely ze tet is elõ idéz het ered mé nyes nép -
sza va zás ese tén. A kér dés az ál tal, hogy a kór há zi na pi -
díj-fi ze té si kö te le zett sé get a kér dés ben meg tar tott nép sza -
va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl, azaz meg ha tá ro zott nap tá ri 
nap tól szün tet né meg, az zal a kö vet kez ménnyel jár hat,
hogy ha tály ban lévõ költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sá ra
kö te lez né az Or szág gyû lést. Az OVB sze rint elõ for dul hat
ugyan is az a hely zet, hogy a költ ség ve té si tör vény idõ be li
ha tá lya meg hosszab bo dik, vagy az Or szág gyû lés ele ve
egy év nél hosszabb idõ tar tam ra fo gad ja el azt (ahogy erre
már volt pél da), és ezért az nem szû nik meg de cem ber
31-én. Eb ben az eset ben az ered mé nyes nép sza va zás a ha -
tály ban lévõ költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sát ten né kö te -
le zõ vé az Or szág gyû lés szá má ra.

1.3. Az OVB sze rint az Egész ség biz to sí tá si Alap költ -
ség ve té sé nek sta bi li tá sa, a be vé te li és ki adá si szer ke zet
meg vál toz tat ha tó sá ga más al kot má nyos sá gi mér cé vel
mér he tõ, mint a nem cél hoz kö tött be fi ze té sek bõl fel hal -
mo zott köz pon ti költ ség ve té sé. Az egész ség ügyi el lá tá so -
kért köz vet le nül fi ze ten dõ kór há zi na pi díj (vi zit díj) meg -
szün te té se az egész ség biz to sí tá si já ru lék be vé te lek nö ve lé -
sét vagy a vá sá rolt szol gál ta tá sok mennyi sé gé nek/mi nõ sé -
gé nek/hoz zá ju tá si sza bá lya i nak mó do sí tá sát te szi szük sé -
ges sé. E sza bá lyok éven kén ti meg vál toz ta tá sa a biz to sí tá si 
elvû egész ség ügyi rend szer sta bi li tá sát kri ti kus mér ték ben
ve szé lyez tet né. Ezért a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi
alap jai te kin te té ben a költ ség ve tés fo gal ma és a nép sza va -
zá si kér dés nek a költ ség ve tés sel való ok sze rû kap cso la ta
eb ben a hosszabb távú pénz ügyi-gaz da sá gi sta bi li tást
meg kö ve te lõ rend szer ben ér tel mez he tõ, az in dít vá nyo zók
ál tal be nyúj tott kér dés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ költ ség ve tést érin tõ kér dés.

1.4. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés vizs gá -
la ta so rán meg ál la pí tot ta azt is, hogy a kér dés hi te le sí té sét
ki zá ró to váb bi érv az, hogy a nép sza va zás ról  szóló ha tá -
lyos al kot má nyi és tör vényi ren del ke zé sek alap ján je len -
leg nem dönt he tõ el, mennyi idõ re kö te lez né a nép sza va -
zás ered mé nye a tör vényhozást, így az ered mé nyes nép -
sza va zás – bur kolt for má ban – az Al kot mány mó do sí tá sát
ered mé nye zi.

2. A ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2007. évi 47. szá má -
ban, 2007. áp ri lis 14-i dá tum mal je lent meg.

A ha tá ro zat el len a kez de mé nye zõk nyúj tot tak be ki -
fo gást. A ki fo gás 2007. áp ri lis 26-án ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság hoz. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár -
idõn be lül le he tett elõ ter jesz te ni. A ki fo gás ha tár idõn
be lül ér ke zett.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást – a Ve. 130.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – so ron kí vül bí rál ta el.
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A ki fo gás tar tal ma sze rint a kér dés ben nép sza va zást le -
het tar ta ni, mert az OVB dön té se lé nye gé ben vál to zat la nul
va la mely jö võ be li költ ség ve tés érin tett sé gé re fi gye lem mel 
ta gad ta meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, már pe dig az
Al kot mány bí ró ság 16/2007. (III. 29.) AB ha tá ro za ta he -
lyes ér tel me zé se mel lett, jö võ be li költ ség ve tés nem tar to -
zik a nép sza va zás ti lal mi kör be.

Utal tak arra, hogy a ha tá lyos költ ség ve té si tör vény egy
évre szól.

Az zal is ér vel tek, hogy a tár sa da lom biz to sí tá si al rend -
szer sa já tos sá ga i nak vizs gá la ta és ér tel me zé se olyan új,
ön ál ló, az Al kot mány ban nem sze rep lõ hi te le sí té si szem -
pont, amely szin tén nem szol gál hat ala pul a hi te le sí tés
meg ta ga dá sá ra.

Hang sú lyoz ták, hogy az OVB bur kolt al kot mány mó do -
sí tás ról  szóló ál lás pont ját az Al kot mány bí ró ság más ügy -
ben már el bí rál ta, és azt nem tar tot ta meg ala po zott nak.

Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát ezért sze rin tük az
OVB-nek hi te le sí te nie kel lett vol na.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a

népé, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, 
va la mint köz vet le nül gya ko rol ja. (...)

28/C.  § (...)
(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000

vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re. (...)
(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az

ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (...)

(5) 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, (...)”

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Az 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
érin tett ren del ke zé sei:

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha (...)

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,”

4. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) sze rint:

„27.  § (1) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb -
be zés nek nincs he lye.

(2) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta min den ki re néz ve
kö te le zõ.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. A je len ügy elõz mé nyé nek le het te kin te ni tar tal mi
szem pont ból, hogy az Al kot mány bí ró ság a 16/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro zat ban (ABK 2007. már ci us, 239.) az
OVB 568/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí -
tet te, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra
uta sí tot ta. Az OVB 568/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tá -
val úgy dön tött, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ íve hi te le sí té sét meg ta gad ja. Az alá írás gyûj tõ
íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt: Egyet ért-e Ön az zal,
hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá sza ti el lá tá sért és a já ró -
be teg-szak el lá tá sért to vább ra se kell jen vi zit dí jat fi zet ni?
Az OVB dön té se ér tel mé ben a kez de mé nye zés az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ti la lom ba 
üt kö zik, mert a 2007. évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör -
vényjavaslat (T/1145.) 12. szá mú mel lék le te, mely az
Egész ség biz to sí tá si Alap 2007. évi költ ség ve té sét rész le -
te zi, az 1. cím, 7. al cím, 12. Vi zit díj, kór há zi na pi díj so ron
22 mil li árd Ft be vé telt ter vez eb bõl a for rás ból. A vi zit díj -
nak mint az Egész ség biz to sí tá si Alap egyik for rá sá nak a
léte vagy ki ik ta tá sa az Egész ség biz to sí tá si Alap be vé te lei
kö zül köz vet le nül a költ ség ve tést érin tõ kér dés. A dön tés
in do ko lá sa sze rint a kér dés ugyan nem érint már ha tá lyos
költ ség ve tést, azon ban egy jö võ be li költ ség ve tés sel kap -
cso lat ban összeg sze rû en meg ha tá roz ha tó, szám sze rû sít he -
tõ mér ték kel vál toz tat ja meg a költ ség ve té si be vé tel mér té -
két. Az Al kot mány bí ró ság a dön tés vizs gá la tá nál utalt
arra, hogy ha tás kö rét az Abtv. 1.  §-a h) pont ja alap ján a
Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá -
sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ta, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so rán az Al kot mány nak és az
irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a hi te le sí tés meg ta ga -
dá sá ról  szóló OVB-ha tá ro zat meg ho za ta la kor vi zit díj ról,
kór há zi na pi díj ról költ ség ve té si tör vény nem ren del ke zett. 
Ezt, mi ként azt az OVB ha tá ro za ta is meg ál la pít ja, csak a
2007. évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör vényjavaslat
(T/1145.) 12. szá mú mel lék le te tar tal maz ta. A ha tá ro zat
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sze rint „Jö võ be li költ ség ve tés re, va la mely költ ség ve té si
tör vényjavaslatra hi vat koz va az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té -
se meg ala po zot tan nem ta gad ha tó meg. A költ ség ve té si
tör vényjavaslat az el fo ga dá sá ig mó do sul hat és elõ áll hat az 
az eset is, hogy az el fo ga dott tör vény olyan költ ség ve tést
tar tal maz, amely ben egy ál ta lán nem sze re pel a nép sza va -
zás ra fel ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ba hoz ha tó elõ -
irány zat.” Az Al kot mány bí ró ság nem dön tött ar ról, hogy a
fel ten ni kí vánt kér dés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ba üt kö zik-e, de fel hív ta az OVB fi gyel mét arra,
hogy a meg is mé telt el já rás ban az OVB-nek azt kell vizs -
gál nia, hogy a szó ban lévõ kér dés – az 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat (ABH 2001, 392.), az 59/2004. (XII. 4.) AB
ha tá ro zat (ABH 2004, 834, 837.) és a 15/2005. (IV. 28.)
AB ha tá ro zat (ABH 2005, 165, 171.) tük ré ben – az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, a költ -
ség ve té si tör vényre vo nat ko zó ki zá ró ok ha tá lya alá von -
ha tó-e.

An nak el le né re, hogy a je len ügy ben a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés nem a vi zit díj ra, ha nem a kór há zi
na pi díj ra vo nat ko zik, az egyes al kot má nyos sá gi kér dé sek
lé nye ges tar tal mi azo nos sá gá ra te kin tet tel a je len ügy ben
fel hasz nál ha tók mind azok az ér vek, ame lye ket az elõz -
mény nek te kin tett ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za -
ta tar tal ma zott.

2. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ját az Al -
kot mány bí ró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban ér -
tel mez te (ABH 2001, 392.).

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé ben sze rep lõ til -
tott nép sza va zá si tárgy kö rök olyan al kot má nyi fel so ro lást
tar tal maz nak, ame lyek bõ ví té se csak az Al kot mány mó do -
sí tá sá val le het sé ges [64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 380, 384.].

A ha tá ro zat hang sú lyoz ta: az al kot má nyi fel so ro lás ból
kö vet ke zik, hogy az al kot má nyi sza bá lyo zás ki emel ke dõ
je len tõ sé gé vel a til tott tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me zé se
áll össz hang ban. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ ren del ke zés konk rét tör vények, töb -
bek kö zött a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról  szóló tör vény tar tal mát von ja ki a nép sza va zás jog in -
téz mé nye alól. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj -
tá sá ról  szóló tör vény az adott al kot má nyi ren del ke zés köz -
vet len vég re haj tá sa ként meg je le nõ tör vényhozási tárgy -
kört je len ti. Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já -
ban, va la mint a 32/C.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ költ ség -
ve tés és an nak vég re haj tá sa (zár szám adás) for du lat tel jes
egé szé ben meg egye zik az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés 
a) pont já ban sze rep lõ ki fe je zé sek kel. A költ ség ve tés rõl
 szóló tör vény fo gal má ba sem mi kép pen sem tar toz hat bele
az összes olyan jog sza bály, amely nek pénz ügyi-költ ség -
ve té si von za ta van. A költ ség ve tés vég re haj tá sá ról for du -
lat pe dig sem mi kép pen nem je len ti va la mennyi, a költ ség -
ve tés ér vé nye sí té sét szol gá ló tör vény tar tal mát, ha nem ki -
fe je zet ten a zár szám adá si tör vényre utal.

A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy az Or szág gyû lés ha -
tás kö ré be tar to zó kér dé sek kö zül alig van olyan, amely nek 
nincs költ ség ve té si kap cso ló dá sa. Ön ma gá ban már az or -
szá gos nép sza va zás meg tar tá sa is költ ség ve té si von za tú,
hi szen az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé se sze rint a nép sza va zást 
el ren de lõ ha tá ro za tá ban az Or szág gyû lés dönt a nép sza va -
zás költ ség ve té sé rõl. Ön ma gá ban az, hogy a nép sza va zás
ered mé nye eset le ge sen érin ti az Or szág gyû lés moz gás te rét 
a kö vet ke zõ költ ség ve té si tör vény meg al ko tá sa kor, nem
te szi til tot tá a nép sza va zást.

A ha tá ro zat ér tel mé ben az Al kot mány 28/C.  § (5) be -
kez dés a) pont já ban sze rep lõ, a költ ség ve té si tör vényre
vo nat ko zó ki zá ró ok alap ján va la mely kér dés ak kor nem
bo csát ha tó nép sza va zás ra, ha a kér dés a költ ség ve té si tör -
vény mó do sí tá sát tar tal maz za, vagy a kér dés bõl ok sze rû en 
kö vet ke zik a til tott tárgy kör ként meg je lölt tör vények meg -
vál toz ta tá sa, il let ve ha a kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz -
tó pol gá rok pon to san ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség -
ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes ki adá so kat (ABH 2001,
392, 395.).

Az 59/2004. (XII. 4.) AB ha tá ro zat is ab ból in dult ki,
hogy az Al kot mány 28.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban
sze rep lõ költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba nem tar -
toz hat bele az összes olyan jog sza bály, amely nek va la mi -
lyen költ ség ve té si von za ta van. Eb ben a ha tá ro zat ban
azon ban az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy az 
ered mé nyes nép sza va zás költ ség ve té si tör vény meg vál -
toz ta tá sát von ta vol na maga után: a nép sza va zás ra bo csá -
tan dó, nyug díj eme lés re vo nat ko zó kér dés szö veg sze rû en
ugyan nem tar tal maz ta a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá -
sát, de ok sze rû en kö vet ke zett a kér dés bõl a til tott tárgy kör -
ként meg je lölt tör vény – a költ ség ve té si tör vény ben a
Nyug díj biz to sí tá si Alap költ ség ve té se ki adá si fõ össze ge –
meg vál toz ta tá sa. A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy a nép -
sza va zás ra szánt kér dés bõl ered mé nyes nép sza va zás ese -
tén szük ség sze rû en kö vet ke zik a nyug dí jak eme lé se, a
költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ mér -
ték ben. A nép sza va zás ra szánt kér dés köz vet le nül a költ -
ség ve tés re vo nat ko zik, így az Al kot mány ban té te le sen
meg je le ní tett ki zárt nép sza va zá si tárgy kör be üt kö zik
(ABH 2004, 834, 837.).

Az Al kot mány bí ró ság 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za ta 
ér tel mé ben an nak meg íté lé sé nél, hogy az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés, il let ve a meg tar tan dó nép sza va zás a
költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes be vé te li vagy ki -
adá si té te lek kel köz vet len és je len tõs kap cso lat ban áll-e, a
költ ség ve tés egyes ele me i nek akár po zi tív, akár ne ga tív
meg ha tá ro zá sát je len ti-e, az Al kot mány bí ró ság – az Al -
kot mány sza bá lyai és az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban
ki ala kult el vek alap ján – ese ten kén ti mér le ge lés alap ján
dönt. A vizs gá lat nál az Al kot mány bí ró ság az al kot mány -
jo gi szem pon to kat ve szi ala pul, nem a költ ség ve tés sel
kap cso la tos pénz ügyi jogi meg fon to lá so kat. A pri va ti zá -
ció le ál lí tá sá ról  szóló kér dés sel kap cso lat ban ho zott ha tá -
ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az alá írás gyûj tõ íven meg fo -
gal ma zott kér dés rõl tar tott ered mé nyes nép sza va zás a pri -
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va ti zá ció azon na li ha tá lyú le ál lí tá sá val az or szág éves
költ ség ve té sé rõl  szóló tör vényt köz vet le nül és je len tõs
mó don érin ti. Ezért az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés
az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já val el len -
té tes” (ABH 2005, 165, 171.).

3.1. Az Al kot mány bí ró ság nak – arra te kin tet tel, hogy
az OVB ál lás pont ja sze rint a mó do sí tott kér dés arra irá -
nyul, hogy a vá lasz tó pol gá rok pon to san meg ha tá roz zák
egy jö võ be li költ ség ve té si tör vény egyik té te lét, és ezért a
kér dés nem bo csát ha tó nép sza va zás ra – a je len ügy ben ál -
lást kel lett fog lal nia ab ban a kér dés ben, hogy az Egész ség -
biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé nek a kór há zi na pi díj ra vo -
nat ko zó ré szét érin tõ nép sza va zá si kér dés az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, a költ ség ve té si 
tör vényre vo nat ko zó ki zá ró ok ha tá lya alá von ha tó-e,
 vagyis a költ ség ve té si tör vénynek a mó do sí tá sát tar tal -
maz za-e, vagy a kér dés bõl ok sze rû en kö vet ke zik-e a til tott 
tárgy kör ként meg je lölt tör vény meg vál toz ta tá sa, il let ve a
kér dés arra irá nyul-e, hogy a vá lasz tó pol gá rok pon to san
ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség ve té si tör vény ben sze -
rep lõ egyes ki adá so kat.

Az Al kot mány bí ró ság meg erõ sí ti: jö võ be li költ ség ve -
tés re, va la mely költ ség ve té si tör vényjavaslatra hi vat koz va 
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se meg ala po zot tan nem ta gad -
ha tó meg, ha csak nem jö võ be li költ ség ve té si tör vény ben
sze rep lõ egyes ki adá sok ról van szó [51/2001. (XI. 29.) AB 
ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 395.). A kór há zi na pi díj az
Egész ség biz to sí tá si Alap ha tá lyos költ ség ve té sé ben sem
ki adás a költ ség ve té si tör vény szem pont já ból, ha nem be -
vé tel. Az OVB ezért – a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat ból
(ABK 2007. már ci us, 239.) kö vet ke zõ en – nem ta gad hat ta
vol na meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té se meg ta ga dá sá nak ak kor lett vol na he lye,
ha az OVB dön té sét az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat
sze rint ér tel me zett ki zá ró okok ra ala pít hat ja, ez a ha tá ro zat 
tar tal maz ugyan is jö võ be li költ ség ve tés re (jö võ be li ki adá -
sok ra) uta ló ki zá ró tárgy kört. A már ha tá lyos költ ség ve té si 
tör vénnyel kap cso la tos ki zárt tárgy kö rök ér tel me zé sé rõl
 szóló 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tá sai
(ABH 2005, 165, 171.) jö võ be ni költ ség ve tés re nem vo -
nat koz tat ha tók, va gyis va la mely ha tá lyos költ ség ve té si
tör vény érin tett sé gé nek hi á nya  miatt nem kell ab ban a kör -
ben vizs gá lód ni a je len ügy ben, hogy az alá írás gyûj tõ íven
meg fo gal ma zott kér dés rõl tar tott ered mé nyes nép sza va zás 
(itt: a kór há zi na pi díj meg szün te té se) az or szág éves költ -
ség ve té sé rõl  szóló tör vényt köz vet le nül és je len tõs mó don
érin ti-e.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság sze rint va la mely költ ség ve -
tés ben (vagy a ki adá sok te kin te té ben jö võ be li költ ség ve -
tés ben) sze rep lõ nem min den elõ irány zat mó do su lá sa vagy 
mó do sí tá sa von ja maga után szük ség sze rû en ma gá nak a
költ ség ve té si tör vénynek a mó do sí tá sát. Ha a nép sza va zás
ered mé nyes, és a vá lasz tó pol gá rok úgy dön te nek, hogy a
fel tett kér dés sel egyet ér te nek, ak kor a kór há zi na pi díj ról
 szóló nép sza va zás szük ség sze rû kö vet kez mé nye az le het,

hogy a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. 
évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 18/A.  §-át, s 
nem a költ ség ve té si tör vényt, kell az Or szág gyû lés nek mó -
do sí ta nia. Nem az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé -
nek egyik sora, ha nem ez a tör vényi sza bály vo nat ko zik
arra a kér dés re, hogy kell-e kór há zi na pi dí jat fi zet ni. Ez a
tör vényi sza bály az, amely nek kö vet kez mé nye a költ ség -
ve tés ben a kór há zi na pi díj ra vo nat ko zó elõ irány zat meg je -
le né se. Ön ma gá ban a kór há zi na pi díj jal össze füg gõ be vé -
tel – vagy, mint az OVB ha tá ro za tá ban sze re pel, té tel – el -
ma ra dá sa, az Alap költ ség ve té sé nek ez a mó do su lá sa az
Ebtv. mó do sí tá sa kö vet kez té ben, a költ ség ve tés rõl  szóló
tör vényt nem érin ti köz vet le nül és je len tõs mó don. Ered -
mé nyes nép sza va zás ból sem kö vet kez ne ok sze rû en a költ -
ség ve té si tör vény mó do sí tá sa. Ezért az alá írás gyûj tõ íven
sze rep lõ kér dés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já val nem el len té tes.

4.1. Az OVB az zal is ér velt, hogy ered mé nyes nép sza -
va zás az zal a kö vet kez ménnyel jár hat, hogy ha tály ban
lévõ költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sá ra kö te le zi az Or -
szág gyû lést, ti. az OVB sze rint elõ for dul hat az a hely zet,
hogy a költ ség ve té si tör vény idõ be li ha tá lya meg hosszab -
bo dik, vagy az Or szág gyû lés ele ve egy év nél hosszabb
idõ tar tam ra fo gad ja el azt (ahogy erre már volt pél da), és
ezért az nem szû nik meg de cem ber 31-én.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy sem a kér dés
be nyúj tá sa kor, sem az OVB vagy az Al kot mány bí ró ság
dön té se kor nem me rült fel adat arra, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény idõ be li ha tá lya meg hosszab bod na; nem
ál la pít ha tó meg az sem, hogy a ha tá lyos költ ség ve té si tör -
vényt az Or szág gyû lés egy év nél hosszabb idõ tar tam ra fo -
gad ta el.

4.2. Az OVB sze rint az Egész ség biz to sí tá si Alap költ -
ség ve té sé nek sta bi li tá sá hoz, a be vé te li és ki adá si szer ke zet 
meg vál toz tat ha tó sá gá hoz kap cso ló dó al kot má nyos sá gi
mér cék re fi gye lem mel a fi ze ten dõ kór há zi na pi díj (vi zit -
díj) meg szün te té se a biz to sí tá si elvû egész ség ügyi rend -
szer sta bi li tá sát kri ti kus mér ték ben ve szé lyez tet né.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Al kot mány 
28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, költ ség ve tés -
rõl  szóló tör vény tar tal ma mint ki zárt tárgy kör nem ér tel -
mez he tõ oly mér ték ben ki ter jesz tõ en, aho gyan azt az OVB 
te szi. Jól le het a kér dés ben sze rep lõ kór há zi na pi díj jog in -
téz mé nyé nek, a kór há zi na pi dí jat be ve ze tõ tör vényhez fû -
zött mi nisz te ri in do ko lás sze rint, nem az egész ség ügyi
rend szer sta bi li zá lá sa a cél ja, még is az Egész ség biz to sí tá si 
Alap olyan be vé te le, amely az egész ség ügyi szol gál ta tók -
nál ma rad, így bi zo nyos mér ték ben a ha tá lyos költ ség ve té -
si tör vény ben fi nan szí ro zá si jel le ge is van, még ak kor is,
ha a biz to sí tot tak vi szony lag szé les kör ben ele ve men tes -
sé get él vez nek fi ze té se alól.

Ön ma gá ban a kór há zi na pi díj be vé tel-jel le gé bõl azon -
ban nem kö vet ke zik sem az, hogy meg szün te té se az egész -
ség ügyi rend szer sta bi li tá sát kri ti kus mér ték ben ve szé -
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lyez tet né, sem az, hogy az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez -
dés a) pont ja alap ján a költ ség ve té si tör vény érin tett sé ge
 miatt len ne kö ve tel mény ki zárt tárgy kör nek te kin te ni az
egész ség biz to sí tá si rend szer fi nan szí ro zá sát egyéb ként
cse kély mér ték ben érin tõ kér dést.

4.3. Az Al kot mány bí ró ság 15/2007. (III. 9.) AB ha tá -
ro za ta (ABK 2007. már ci us, 233.) az OVB 566/2006.
(XI. 20.) OVB ha tá ro za tát, amely alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sét ta gad ta meg, meg sem mi sí tet te, és az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sí tot ta. Az alá írás gyûj tõ 
íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt: Egyet ért-e Ön az zal,
hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ fo kú ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen kép zé si hoz zá já ru lást fi -
zet ni ük?

Az OVB ha tá ro za ta egye bek kö zött azt ál la pí tot ta meg,
hogy a nép sza va zás ra vo nat ko zó ha tá lyos al kot má nyi ren -
del ke zé sek alap ján nem dönt he tõ el, mennyi idõ re kö te lez -
né a nép sza va zás ered mé nye a tör vényhozást, ezért a kér -
dés ben tar tan dó or szá gos nép sza va zás ered mé nyes sé ge
eset le ge sen bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nyez. Az 
Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta kor
utalt gya kor la tá ra, amely nek alap ján a nép szu ve re ni tás ból
fa ka dó jo gok nak mind az Or szág gyû lés, mind nép sza va -
zás út ján tör té nõ gya kor lá sa csak az Al kot mány ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen tör tén het. A nép sza va zás ra bo csá -
tott kér dés nem fog lal hat ma gá ba bur kolt al kot mány mó do -
sí tást [el sõ ként: 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
33.]. A 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,
hogy az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben nem
ír ha tó ki vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re olyan nép sza -
va zás, amely az Or szág gyû lés re kö te le zõ vol ta  miatt el -
von ná az Or szág gyû lés al kot má nyo zó ha tás kö rét (ABH
1999, 251, 262.). Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az OVB a nép sza va zá si kez de mé nye zés bur kol tan al -
kot mány mó do sí tó jel le gét ab ban lát ja, hogy a ha tá lyos al -
kot má nyi ren del ke zé sek alap ján nem dönt he tõ el, mennyi
idõ re kö te lez né a nép sza va zás ered mé nye az Or szág gyû -
lést. Az Al kot mány bí ró ság idéz te az OVB ha tá ro za tát,
amely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt „kér dés ben
(...) egy ered mé nyes, a kér dés re igen lõ vá laszt adó nép sza -
va zás olyan bi zony ta lan ha tár ide jû tör vényhozási mo ra tó -
ri um ra kö te lez né az Or szág gyû lést, mely csak a ha tá lyos
Al kot mány nak a kép vi se le ti de mok rá cia és a köz vet len de -
mok rá cia in téz mé nye i re vo nat ko zó ren del ke zé sei meg vál -
toz ta tá sá val kap hat nak al kot má nyos ala pot. Ezért az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (...) a kér dést a bur kol tan al -
kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt is” uta sí tot ta el.
Az Al kot mány bí ró ság 15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za ta
(ABK 2007. már ci us, 233.) sze rint a fel sõ ok ta tá si tör vény
mó do sí tás ra, a kép zé si hoz zá já ru lás meg szün te té sé re vo -
nat ko zó kér dés nem irá nyult az Al kot mány mó do sí tá sá ra
az OVB ha tá ro zat ban ki fej tett ér vek alap ján. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ered mé nyes nép sza va -
zás ból az Or szág gyû lés nek nem ke let kez ne olyan jog al ko -
tá si kö te le zett sé ge, amely csak az Al kot mány mó do sí tá sá -
val tel je sít he tõ.

Ha bár a je len ügy ben más kér dés hi te le sí té sé rõl van szó, 
de a most vizs gált OVB ha tá ro zat is tar tal mi lag eb ben a ré -
szé ben ugyan azt az al kot má nyos sá gi kér dést veti fel, mint
amit az Al kot mány bí ró ság em lí tett dön té sé ben már el bí -
rált. Az Al kot mány bí ró ság ezért, utal va a 15/2007. (III. 9.)
AB ha tá ro zat III. 3. pont já ban (ABK 2007. már ci us, 233,
235–236.) ki fej tet tek re, a je len ügy ben sem ta lál ta meg ala -
po zott nak az OVB úgy ne ve zett bur kolt al kot mány mó do sí -
tás ról  szóló ál lás pont ját; a kór há zi na pi díj meg szün te té sé -
re, az Ebtv. mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés nem je lent bur -
kolt al kot mány mó do sí tást.

5. Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del -
ke zõ rész sze rint ha tá ro zott. A meg is mé telt el já rás ban az
OVB-nek az Al kot mány és az Nsztv. ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyát hi te le sí te nie kell.

Az Al kot mány bí ró ság em lé kez tet a Ve. 130.  § (3) be -
kez dé sé re, amely úgy ren del ke zik, hogy a ki fo gás el bí rá lá -
sa so rán az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tát hely -
ben hagy ja vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja. A Ve.-nek az a sza bá -
lya, amely fel jo go sít ja az Al kot mány bí ró sá got arra, hogy
az OVB-t új el já rás ra uta sít sa, azt je len ti, hogy az OVB-t a
meg is mé telt el já rás ban – össz hang ban az Abtv. 27.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak kal – nem csak az Al kot mány bí -
ró ság ha tá ro za tá nak a ren del ke zõ ré sze, ha nem an nak in -
do ko lá sa is köti, an nak tar tal mát az OVB a meg is mé telt el -
já rás ban és a ha tá ro zat ho za tal so rán kö te les figye lembe
ven ni.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del -
te e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te -
lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 504/H/2007.
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Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több ség ál tal el fo ga dott ha tá ro zat
ren del ke zõ ré szé vel és in do ko lá sá val sem.

To vább ra is fenn tar tom a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro -
zat hoz, va la mint a je len ha tá ro zat tal azo nos na pon a kép -
zé si hoz zá já ru lás sal kap cso la tos 105/2007. (III. 29.) OVB
ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban el fo ga dott
465/H/2007. ügy szá mú AB ha tá ro zat hoz írt kü lön vé le mé -
nye met, és az ab ban fog lal ta kat a kö vet ke zõk kel kí vá nom
ki egé szí te ni.

1. A több ség ál tal el fo ga dott ha tá ro zat az OVB alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta ga dó 107/2007. (IV. 11.) OVB 
ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az OVB-t új el já rás ra uta sít ja. 
A ha tá ro zat ér ve lé se azon ala pul, hogy a nép sza va zás ra
bo csá tan dó kér dés nem üt kö zik az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dés a) pont já ban ne ve sí tett til tott tárgy kör be, mi -
vel ha „a nép sza va zás ered mé nyes, és a vá lasz tó pol gá rok
úgy dön te nek, hogy a fel tett kér dés sel egyet ér te nek, ak kor
a vi zit díj ról  szóló nép sza va zás szük ség sze rû kö vet kez mé -
nye az le het, hogy a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban:
Ebtv.) 18/A.  §-át, s nem a költ ség ve té si tör vényt, kell az
Or szág gyû lés nek mó do sí ta nia. (...) Ön ma gá ban a vi zit díj -
jal össze füg gõ be vé tel el ma ra dá sa, az Alap költ ség ve té sé -
nek ez a mó do su lá sa az Ebtv. mó do sí tá sa kö vet kez té ben, a
költ ség ve tés rõl  szóló tör vényt nem érin ti köz vet le nül és
je len tõs mó don”.

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ezen ér ve lé sé vel. Az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 2.  §-a ér tel -
mé ben az ál lam ház tar tást a kö vet ke zõ al rend sze rek al kot -
ják: (1) a köz pon ti kor mány zat, (2) az el kü lö ní tett ál la mi
pénz ala pok, (3) a he lyi ön kor mány za tok, (4) a tár sa da lom -
biz to sí tás költ ség ve té sei. Ezen al rend sze rek költ ség ve té -
sé bõl épül fel az ál la mi költ ség ve tés, amely az ál lam meg -
ha tá ro zott idõ tar tam ra elõ irány zott ki adá sa i nak és be vé te -
le i nek té te les fel so ro lá sa és mér le ge. Ha el fo gad juk a költ -
ség ve tés nek ezt a de fi ní ci ó ját, ak kor ir re le váns a ha tá ro zat
in do ko lá sá nak azon fej te ge té se, mely sze rint a vi zit díj, il -
let ve a kór há zi na pi díj a költ ség ve tés szem pont já ból nem
ki adás, ha nem be vé tel, mi vel a költ ség ve tés rõl  szóló tör -
vény tar tal mán mind azt ér te ni kell, ami a költ ség ve tés be -
vé te le i nek és ki adá sa i nak jog cí mét érin ti. Min den költ ség -
ve té si ki adás szük ség sze rû en a költ ség ve té si tör vényen
alap szik, füg get le nül at tól, hogy az adott ki adá si té tel ab -
ban konk ré tan meg van-e ne vez ve, vagy más ki adá si elõ -
irány zat ré sze. Az, hogy a vi zit díj, il let ve a kór há zi na pi -
díj – a ha tá ro zat sza va i val élve – az Egész ség biz to sí tá si
Alap költ ség ve té sé nek egyik so ra-e, vagy sem a költ ség ve -
té si tör vénnyel való köz vet len, szo ros és je len tõs érin tett -
sé get nem be fo lyá sol ja. Aho gyan azt már a 16/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro zat hoz (ABK 2007. már ci us, 239, 242.)
AB ha tá ro zat hoz írt kü lön vé le mé nyem ben is ki fej tet tem, a 
vi zit díj, il let ve a kór há zi na pi díj nem egy sze rû en érin ti az
ál lam ház tar tás egyik al rend sze re, az Egész ség biz to sí tá si

Alap be vé te le it, ha nem egy ben köz vet le nül költ ség ve té si
be vé te li jog cí met is ke let kez tet, amin az sem vál toz tat,
hogy a vi zit díj és a kór há zi na pi díj be vé te le a be sze dõ in -
téz mény nél ma rad. E be vé tel el ma ra dá sa ese tén az el ma ra -
dó be vé telt az ál lam nak vagy más for rás ból kell fe dez nie,
vagy a ki adá so kat kell csök ken te nie, ami köz vet le nül be -
fo lyá sol ná a költ ség ve tés egyen le gét.

2. Az ugyan ezen a na pon a kép zé si hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos 105/2007. (III. 29.) OVB ha tá ro zat el len be -
nyúj tott ki fo gás tár gyá ban ho zott al kot mány bí ró sá gi dön -
tés hez írt kü lön vé le mé nyem 3. pont já ban ki fej tett ér ve im
alap ján a vi zit díj és a kór há zi na pi díj is „il le ték nek” te kint -
he tõ, s mint ilyen ugyan csak az Al kot mány 28/C.  § (5) be -
kez dés a) pont já ban meg ne ve zett til tott nép sza va zá si
tárgy kör nek mi nõ sül.

A vi zit díj és a kór há zi na pi díj il le ték ként ítél he tõ meg
ab ban az ér te lem ben, hogy an nak meg fi ze té se va la mely
szol gál ta tás igény be vé te lé nek elõ fel té te le [Ebtv. 18/A.  §
(1) be kez dés]. Mind két il le ték jel le gû fi ze té si kö te le zett -
ség nem annyi ra a köz szol gál ta tás – pon to sab ban: az
egész ség ügyi szol gál ta tás – el len ér té ke, lé vén a fi ze ten dõ
vi zit-, kór há zi na pi- stb. dí jak nál sok szor ta na gyobb az
igény be vett szol gál ta tás el len ér té ke, ha nem a fõ funk ci ó ja
a szol gál ta tás igény be vé te lé nek sza bá lyo zá sa pénz ügyi
esz kö zök kel.

A fen ti ér vek alap ján az Al kot mány bí ró ság nak hely ben
kel lett vol na hagy nia az OVB alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét
meg ta ga dó dön té sét.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat nak sem a ren del ke zõ ré szé vel, sem az in do -
ko lá sá val nem ér tek egyet.

1. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban
sza bá lyo zott nép sza va zá si kor lá to zás ér tel me zé sé vel kap -
cso la to san nem ala kult ki egy ér tel mû al kot mány bí ró sá gi
mér ce a te kin tet ben, hogy mely ese tek ben te kin ten dõ a
nép sza va zá si kér dés a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény tar tal -
mát érin tõ kér dés nek.

A 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ját el sõ ként ér tel me zõ
51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 2001, 392.) az
Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy az e ren del ke zés ben
meg ha tá ro zott költ ség ve té si tör vényen, va la mint a költ -
ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör vényen az Al kot mány
19.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 32/C.  § (1) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott tör vényeket kell ér te ni. Így a költ ség ve -
tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba sem mi kép pen sem ér ten dõ
bele az összes olyan tör vény, amely nek költ ség ve té si von -
za ta van. Az Al kot mány bí ró ság eb ben a ha tá ro za tá ban ne -
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ga tív meg kö ze lí tés sel ér tel mez te ezt a nép sza va zást ki zá ró 
okot. Rá mu ta tott arra, hogy a nép sza va zá si kér dés tá vo li és 
köz ve tett össze füg gé se a költ ség ve té si tör vénnyel nem
ered mé nye zi a kér dés til tott tárgy kör ré vá lá sát. En nek a
ha tá ro zat nak az in do ko lá sa ha tá ro zott uta lást tar tal ma zott
arra néz ve, hogy nép sza va zást ki zá ró ok le het az, ha a nép -
sza va zás jö võ be ni költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ ki -
adá sok pon tos meg ha tá ro zá sá ra irá nyul. (ABH 2001, 395.)

Az 59/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot -
mány bí ró ság a vizs gá la tát le szû kí tet te az ak kor ha tá lyos
költ ség ve té si tör vény tar tal má ra és meg ál la pí tot ta, hogy
bár a vizs gált kér dés nem tar tal maz za a költ ség ve té si tör -
vény mó do sí tá sát, a kér dés bõl ok sze rû en kö vet ke zik a
költ ség ve té si tör vény – a Nyug díj biz to sí tá si Alap költ ség -
ve té se ki adá si fõ össze gé nek – meg vál toz ta tá sa, ezért az a
til tott nép sza va zá si tárgy kö rök közé tar to zik. (ABH 2004,
834, 837.)

A 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tá ban a nép sza va zás ra
bo csá ta ni kí vánt kér dést nem ki zá ró lag az el bí rá lás kor ha -
tá lyos költ ség ve té si tör vény, ha nem a pri va ti zá ci ós be vé -
te lek el ma ra dá sá nak a jö võ be ni költ ség ve té si tör vények
tar tal má ra gya ko rolt ha tá sát is vizs gál va mi nõ sí tet te til tott
tárgy kör be üt kö zõ nek az Al kot mány bí ró ság. (ABH 2005,
165, 171.)

A 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tá ban is mét az el bí rá lás -
kor ha tá lyos költ ség ve tés tar tal má hoz kö töt te az Al kot -
mány bí ró ság an nak meg íté lé sét, hogy a vizs gált nép sza va -
zá si kér dés til tott tárgy kör be tar to zik-e, és arra hi vat ko zás -
sal sem mi sí tet te meg az OVB ha tá ro za tát, hogy az OVB
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta ga dó ha tá ro za tá nak
meg ho za ta la kor ha tá lyos költ ség ve té si tör vény még nem
tar tal maz ta a vi zit dí jat, így az ak kor még nem mi nõ sült til -
tott tárgy kör nek. (ABK 2007. már ci us, 239.)

A ha tá ro zat in do ko lá sá ban – az 51/2001. (XI. 29.) AB
ha tá ro zat ra hi vat koz va – ki fej tett ál lás pont sze rint jö võ be -
li költ ség ve tés re vagy költ ség ve té si tör vényjavaslatra hi -
vat ko zás sal az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se meg ala po zot -
tan nem ta gad ha tó meg, ha csak nem jö võ be li költ ség ve té si 
tör vény ben sze rep lõ ki adá sok ról van szó.

2. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja
ál lás pon tom sze rint a maga egy sé gé ben ér tel me zen dõ és
ér tel me zé se so rán an nak ren del te té sé bõl kell ki in dul ni. A
költ ség ve té si tör vény az ál la mi fel ada tok el lá tá sá hoz elõ -
irány zott ki adá sok és a ki adá sok tel je sí té sé hez szük sé ges
be vé te lek meg ha tá ro zá sát tar tal maz za. Az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban sza bá lyo zott tárgy -
kö rö ket érin tõ nép sza va zás az ál la mi fel ada tok biz ton sá -
gos meg va ló sít ha tó sá gá nak pénz ügyi, gaz da sá gi fel té te le it 
és így az or szág kor má nyoz ha tó sá gát köz vet le nül érin te né. 
Az Al kot mány az ál la mi fel ada tok meg va ló sít ha tó sá gá nak 
vé del me ér de ké ben mi nõ sí ti til tott nép sza va zá si tárgy kör -
nek és utal ja az Or szág gyû lést ki zá ró la go san meg il le tõ
sza bá lyo zá si tárgy nak a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés
alap ve tõ be vé te li for rá sa i ról, va la mint a költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról  szóló tör vények tar tal má nak meg ha tá ro zá sát.

A ki zá ró ok e ren del te té sét figye lembe véve az Al kot -
mány mind a költ ség ve té si ki adá sok, mind a költ ség ve té si
be vé te lek kö ré re ki ter jed, mind a ha tá lyos, mind a jö võ be -
ni költ ség ve té sek tar tal mát il le tõ en. Az ügy dön tõ nép sza -
va zás ered mé nye ként költ ség ve té si be vé te li for rá sok meg -
szün te té se, a be vé te lek csök ken té se nem csak a ha tá lyos
költ ség ve té si tör vény vég re haj tá sát ve szé lyez te ti, ha nem
az ál la mi fel ada tok jö võ be ni el lá tá sát is.

A költ ség ve té si tör vény tar tal mi el me it az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) sza bá lyoz za. Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ba fog lalt nép sza va zást ki zá -
ró ok a költ ség ve té si tör vénynek az Áht.-ban sza bá lyo zott
tar tal mi ele me i re vo nat ko zó an je lent til tott nép sza va zá si
tárgy kört. Az Áht. 7.  § (2) be kez dé se alap ján az ál la mi fel -
ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges költ ség ve té si be vé te lek és
költ ség ve té si ki adá sok egy aránt a költ ség ve té si tör vény
tar tal mi ele mei. A költ ség ve té si ki adá sok mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá ról, va la mint a költ ség ve tés be vé te li for rá -
sa i ról  szóló nép sza va zás min den eset ben köz vet le nül érin -
ti a költ ség ve té si tör vény tar tal mát, így az ki zárt nép sza va -
zá si tárgy kör nek mi nõ sül az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez -
dé se a) pont ja alap ján ak kor is, ha az költ ség ve tés egé szé -
hez ké pest nem te kint he tõ je len tõs nek.

Az Áht. az ál la mi fel ada tok tel je sí té sé hez elõ ír ha tó fi ze -
té si kö te le zett sé gek rõl, a költ ség ve tés be vé te le it ké pe zõ
köz be vé te lek rõl a kö vet ke zõ kép pen ren del ke zik:

„10.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ, il -
let ve jö ve de lem mel, be vé tel lel, va gyon nal ren del ke zõ jogi 
sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet,
to váb bá a jö ve de lem mel, be vé tel lel vagy va gyon nal ren -
del ke zõ bel föl di vagy kül föl di ter mé sze tes sze mély kö te -
lez he tõ arra, hogy be fi ze té se i vel hoz zá já rul jon az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i nek költ ség ve té se i bõl el lá tan dó fel -
ada tok hoz.

(2) A fi ze té si kö te le zett ség el sõ sor ban adó, il le ték, já ru -
lék, hoz zá já ru lás, bír ság vagy díj for má já ban ír ha tó elõ.

(3) Fi ze té si kö te le zett sé get elõ ír ni, a fi ze tés re kö te le zet -
tek kö rét, a fi ze té si kö te le zett ség mér té két, a ked vez mé -
nyek, men tes sé gek kö rét és mér té két, to váb bá elõ leg fi ze -
té si kö te le zett sé get meg ál la pí ta ni – a díj és a bír ság ki vé te -
lé vel – csak tör vény ben, il let ve tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ön kor mány za ti ren de let ben le het.”

Az Áht. e ren del ke zé sét figye lembe véve a vi zit díj és a
kór há zi na pi díj is ezek közé az Áht. 10.  §-a ál tal de fi ni ált
köz be vé te lek közé tar to zik. Az, hogy ezek a dí jak va la -
mely szol gál ta tás hoz kö tõd nek és a szol gál ta tó be vé te lét
ké pe zik, nem vál toz tat ezek nek a fi ze té si kö te le zett sé gek -
nek azon a ren del te té sén, hogy ál la mi fel ada tok meg va ló -
sí tá sát szol gál ják, az a funk ci ó juk, hogy az érin tet tek az ál -
lam ház tar tás egyik al rend sze re – az Egész ség biz to sí tá si
Alap – költ ség ve té sé hez hoz zá já rul ja nak. Ha az ügy dön tõ
nép sza va zás a költ ség ve tés e be vé te li for rá sa i nak meg -
szün te té se mel lett dönt, az nem csak a kö te le zõ egész ség -
biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény
vi zit díj ra és kór há zi na pi díj ra vo nat ko zó ren del ke zé sei ha -
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tá lyon kí vül he lye zé sé nek kö te le zett sé gét há rít ja az Or -
szág gyû lés re, ha nem köz vet le nül érin ti a nép sza va zást kö -
ve tõ költ ség ve tés tar tal mát is, ezek nek a be vé te li for rá sok -
nak a ki vo ná sa az egész ség ügyi el lá tás ból az egész ség ügyi 
szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges költ ség ve té si
ki adá sok nö ve lé sét is ered mé nye zi.

Mind eze ket figye lembe véve ál lás pon tom sze rint az Al -
kot mány bí ró ság nak az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
107/2007. (IV. 11.) OVB ha tá ro za tát hely ben kel lett vol na
hagy nia.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
34/2007. (VI. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta ga -
dó ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban – dr. Bra -
gyo va And rás, dr. Hol ló And rás és dr. Lé vay Mik lós al kot -
mány bí rák kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
106/2007. (IV. 11.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 106/2007. (IV. 11.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött, 
hogy a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve hi te le sí té sét meg ta gad ja.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá -

sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért a je len kér dés -
ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne
kell jen vi zit dí jat fi zet ni?”

1.1. Az OVB dön té se ér tel mé ben a kez de mé nye zés az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ti -
la lom ba üt kö zik.

Az OVB az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ra
[51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, 59/2004. (XII. 4.) AB
ha tá ro zat, 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, 16/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. már ci us, 239.] hi vat ko -
zott, ami kor ér tel mez te az Al kot mány fen ti ren del ke zé sét.
Meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés a 2006. de cem ber 21-én el -
fo ga dott, a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl 
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vénnyel való össze füg gést az -
zal kí sér li meg ki zár ni, hogy a vi zit díj-fi ze té si kö te le zett -
sé get a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év
ja nu ár 1-jé tõl szün tet né meg. Az OVB ál lás pont ja sze rint a 
mó do sí tott kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz tó pol gá rok
pon to san meg ha tá roz zák egy jö võ be li költ ség ve té si tör -
vény egyik té te lét, és ez – össz hang ban az Al kot mány bí ró -
ság 51/2001. (XI. 29.) ha tá ro za tá ban fog lal tak kal – nem
bo csát ha tó nép sza va zás ra.

1.2. Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zõk ál tal 
mó do sí tott és hi te le sí tés re új fent be nyúj tott in dít vány az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se a) pont já nak elsõ for du -
la tá ba üt kö zõ jogi hely ze tet is elõ idéz het ered mé nyes nép -
sza va zás ese tén. A kér dés az ál tal, hogy a vi zit díj-fi ze té si
kö te le zett sé get a kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve -
tõ év ja nu ár 1-jé tõl, azaz meg ha tá ro zott nap tá ri nap tól
szün tet né meg, az zal a kö vet kez ménnyel jár hat, hogy ha -
tály ban lévõ költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sá ra kö te lez né 
az Or szág gyû lést. Az OVB sze rint elõ for dul hat ugyan is az 
a hely zet, hogy a költ ség ve té si tör vény idõ be li ha tá lya
meg hosszab bo dik, vagy az Or szág gyû lés ele ve egy év nél
hosszabb idõ tar tam ra fo gad ja el azt (ahogy erre már volt
pél da), és ezért az nem szû nik meg de cem ber 31-én. Eb ben 
az eset ben az ered mé nyes nép sza va zás a ha tály ban lévõ
költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sát ten né kö te le zõ vé az Or -
szág gyû lés szá má ra.

1.3. Az OVB sze rint az Egész ség biz to sí tá si Alap költ -
ség ve té sé nek sta bi li tá sa, a be vé te li és ki adá si szer ke zet
meg vál toz tat ha tó sá ga más al kot má nyos sá gi mér cé vel
mér he tõ, mint a nem cél hoz kö tött be fi ze té sek bõl fel hal -
mo zott köz pon ti költ ség ve té sé. Az egész ség ügyi el lá tá so -
kért köz vet le nül fi ze ten dõ vi zit díj (kór há zi na pi díj) meg -
szün te té se az egész ség biz to sí tá si já ru lék be vé te lek nö ve lé -
sét vagy a vá sá rolt szol gál ta tá sok mennyi sé gé nek/mi nõ sé -
gé nek/hoz zá ju tá si sza bá lya i nak mó do sí tá sát te szi szük sé -
ges sé. E sza bá lyok éven kén ti meg vál toz ta tá sa a biz to sí tá si 
elvû egész ség ügyi rend szer sta bi li tá sát kri ti kus mér ték ben
ve szé lyez tet né. Ezért a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi
alap jai te kin te té ben a költ ség ve tés fo gal ma és a nép sza va -
zá si kér dés nek a költ ség ve tés sel való ok sze rû kap cso la ta
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eb ben a hosszabb távú pénz ügyi-gaz da sá gi sta bi li tást
meg kö ve te lõ rend szer ben ér tel mez he tõ, az in dít vá nyo zók
ál tal be nyúj tott kér dés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ költ ség ve tést érin tõ kér dés.

1.4. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés vizs gá -
la ta so rán meg ál la pí tot ta azt is, hogy a kér dés hi te le sí té sét
ki zá ró to váb bi érv az, hogy a nép sza va zás ról  szóló ha tá -
lyos al kot má nyi és tör vényi ren del ke zé sek alap ján je len -
leg nem dönt he tõ el, mennyi idõ re kö te lez né a nép sza va -
zás ered mé nye a tör vényhozást, így az ered mé nyes nép -
sza va zás – bur kolt for má ban – az Al kot mány mó do sí tá sát
ered mé nye zi.

2. A ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2007. évi 47. szá má -
ban, 2007. áp ri lis 14-i dá tum mal je lent meg.

A ha tá ro zat el len a kez de mé nye zõk nyúj tot tak be ki fo -
gást. A ki fo gás 2007. áp ri lis 26-án ér ke zett az Al kot mány -
bí ró ság hoz. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997.
évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn be lül
le he tett elõ ter jesz te ni. A ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke zett.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást – a Ve. 130.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – so ron kí vül bí rál ta el.

A ki fo gás tar tal ma sze rint a kér dés ben nép sza va zást le -
het tar ta ni, mert az OVB dön té se lé nye gé ben vál to zat la nul
va la mely jö võ be li költ ség ve tés érin tett sé gé re fi gye lem mel 
ta gad ta meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, már pe dig az
Al kot mány bí ró ság 16/2007. (III. 29.) AB ha tá ro za tá nak
he lyes ér tel me zé se mel lett, jö võ be li költ ség ve tés nem tar -
to zik a nép sza va zás ti lal mi kör be.

Utal tak arra, hogy a ha tá lyos költ ség ve té si tör vény egy
évre szól.

Az zal is ér vel tek, hogy a tár sa da lom biz to sí tá si al rend -
szer sa já tos sá ga i nak vizs gá la ta és ér tel me zé se olyan új,
ön ál ló, az Al kot mány ban nem sze rep lõ hi te le sí té si szem -
pont, amely szin tén nem szol gál hat ala pul a hi te le sí tés
meg ta ga dá sá ra.

Hang sú lyoz ták, hogy az OVB bur kolt al kot mány mó do -
sí tás ról  szóló ál lás pont ját az Al kot mány bí ró ság más ügy -
ben már el bí rál ta, és azt nem tar tot ta meg ala po zott nak.

Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát ezért sze rin tük az
OVB-nek hi te le sí te nie kel lett vol na.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a

népé, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, 
va la mint köz vet le nül gya ko rol ja. (...)

28/C.  § (...)
(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000

vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re. (...)

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (...)

(5) 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, (...)”

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Az 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
érin tett ren del ke zé sei:

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha (...)

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,”

4. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) sze rint:

„27.  § (1) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb -
be zés nek nincs he lye.

(2) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta min den ki re néz ve
kö te le zõ.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. A je len ügy elõz mé nyé nek le het te kin te ni, hogy az
Al kot mány bí ró ság a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat ban
(ABK 2007. már ci us, 239.) az OVB 568/2006. (XI. 21.)
OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí tet te, és az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sí tot ta. Az OVB 568/2006.
(XI. 21.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött, hogy a nép sza -
va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve hi te le sí té sét meg -
ta gad ja. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re -
pelt: Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo -
gá sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért to vább ra se
kell jen vi zit dí jat fi zet ni? Az OVB dön té se ér tel mé ben a
kez de mé nye zés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ ti la lom ba üt kö zik, mert a 2007. évre
vo nat ko zó költ ség ve té si tör vényjavaslat (T/1145.) 12. szá -
mú mel lék le te, mely az Egész ség biz to sí tá si Alap 2007. évi 
költ ség ve té sét rész le te zi, az 1. cím, 7. al cím, 12. Vi zit díj,
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kór há zi na pi díj so ron 22 mil li árd Ft be vé telt ter vez eb bõl a
for rás ból. A vi zit díj nak mint az Egész ség biz to sí tá si Alap
egyik for rá sá nak a léte vagy ki ik ta tá sa az Egész ség biz to sí -
tá si Alap be vé te lei kö zül köz vet le nül a költ ség ve tést érin -
tõ kér dés. A dön tés in do ko lá sa sze rint a kér dés ugyan nem
érint már ha tá lyos költ ség ve tést, azon ban egy jö võ be li
költ ség ve tés sel kap cso lat ban összeg sze rû en meg ha tá roz -
ha tó, szám sze rû sít he tõ mér ték kel vál toz tat ja meg a költ -
ség ve té si be vé tel mér té két. Az Al kot mány bí ró ság a dön tés 
vizs gá la tá nál utalt arra, hogy ha tás kö rét az Abtv. 1.  §-a
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ta, hogy 
az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a hi te le sí tés
meg ta ga dá sá ról  szóló OVB ha tá ro zat meg ho za ta la kor vi -
zit díj ról, kór há zi na pi díj ról költ ség ve té si tör vény nem ren -
del ke zett. Ezt, mi ként azt az OVB ha tá ro za ta is meg ál la -
pít ja, csak a 2007. évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör -
vényjavaslat (T/1145.) 12. szá mú mel lék le te tar tal maz ta.
A ha tá ro zat sze rint „Jö võ be li költ ség ve tés re, va la mely
költ ség ve té si tör vényjavaslatra hi vat koz va az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té se meg ala po zot tan nem ta gad ha tó meg. A
költ ség ve té si tör vényjavaslat az el fo ga dá sá ig mó do sul hat
és elõ áll hat az az eset is, hogy az el fo ga dott tör vény olyan
költ ség ve tést tar tal maz, amely ben egy ál ta lán nem sze re pel 
a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ba hoz -
ha tó elõ irány zat.” Az Al kot mány bí ró ság nem dön tött ar -
ról, hogy a fel ten ni kí vánt kér dés az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dés a) pont já ba üt kö zik-e, de fel hív ta az OVB fi -
gyel mét arra, hogy a meg is mé telt el já rás ban az OVB-nek
azt kell vizs gál nia, hogy a szó ban lévõ kér dés – az
51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat (ABH 2001, 392.), az
59/2004. (XII. 4.) AB ha tá ro zat (ABH 2004, 834, 837.) és
a 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat (ABH 2005, 165, 171.)
tük ré ben – az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já -
ban sze rep lõ, a költ ség ve té si tör vényre vo nat ko zó ki zá ró
ok ha tá lya alá von ha tó-e.

An nak el le né re, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés szö veg sze rû en nem tel je sen azo nos az zal, amely -
nek hi te le sí té se tár gyá ban az OVB és az Al kot mány bí ró -
ság már el járt, a lé nye ges tar tal mi azo nos ság ra te kin tet tel a 
je len ügy ben fel hasz nál ha tók mind azok az ér vek, ame lye -
ket az elõz mény nek te kin tett ügy ben az Al kot mány bí ró ság 
ha tá ro za ta tar tal ma zott.

2. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ját az Al -
kot mány bí ró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban ér -
tel mez te (ABH 2001, 392.).

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé ben sze rep lõ til -
tott nép sza va zá si tárgy kö rök olyan al kot má nyi fel so ro lást
tar tal maz nak, ame lyek bõ ví té se csak az Al kot mány mó do -

sí tá sá val le het sé ges [64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 380, 384.].

A ha tá ro zat hang sú lyoz ta: az al kot má nyi fel so ro lás ból
kö vet ke zik, hogy az al kot má nyi sza bá lyo zás ki emel ke dõ
je len tõ sé gé vel a til tott tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me zé se
áll össz hang ban. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ ren del ke zés konk rét tör vények, töb -
bek kö zött a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról  szóló tör vény tar tal mát von ja ki a nép sza va zás jog in -
téz mé nye alól. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj -
tá sá ról  szóló tör vény az adott al kot má nyi ren del ke zés köz -
vet len vég re haj tá sa ként meg je le nõ tör vényhozási tárgy -
kört je len ti. Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já -
ban, va la mint a 32/C.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ költ ség -
ve tés és an nak vég re haj tá sa (zár szám adás) for du lat tel jes
egé szé ben meg egye zik az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés 
a) pont já ban sze rep lõ ki fe je zé sek kel. A költ ség ve tés rõl
 szóló tör vény fo gal má ba sem mi kép pen sem tar toz hat bele
az összes olyan jog sza bály, amely nek pénz ügyi-költ ség -
ve té si von za ta van. A költ ség ve tés vég re haj tá sá ról for du -
lat pe dig sem mi kép pen nem je len ti va la mennyi, a költ ség -
ve tés ér vé nye sí té sét szol gá ló tör vény tar tal mát, ha nem ki -
fe je zet ten a zár szám adá si tör vényre utal.

A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy az Or szág gyû lés ha -
tás kö ré be tar to zó kér dé sek kö zül alig van olyan, amely nek 
nincs költ ség ve té si kap cso ló dá sa. Ön ma gá ban már az or -
szá gos nép sza va zás meg tar tá sa is költ ség ve té si von za tú,
hi szen az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé se sze rint a nép sza va zást 
el ren de lõ ha tá ro za tá ban az Or szág gyû lés dönt a nép sza va -
zás költ ség ve té sé rõl. Ön ma gá ban az, hogy a nép sza va zás
ered mé nye eset le ge sen érin ti az Or szág gyû lés moz gás te rét 
a kö vet ke zõ költ ség ve té si tör vény meg al ko tá sa kor, nem
te szi til tot tá a nép sza va zást.

A ha tá ro zat ér tel mé ben az Al kot mány 28/C.  § (5) be -
kez dés a) pont já ban sze rep lõ, a költ ség ve té si tör vényre
vo nat ko zó ki zá ró ok alap ján va la mely kér dés ak kor nem
bo csát ha tó nép sza va zás ra, ha a kér dés a költ ség ve té si tör -
vény mó do sí tá sát tar tal maz za, vagy a kér dés bõl ok sze rû en 
kö vet ke zik a til tott tárgy kör ként meg je lölt tör vények meg -
vál toz ta tá sa, il let ve ha a kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz -
tó pol gá rok pon to san ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség -
ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes ki adá so kat (ABH 2001,
392, 395.).

Az 59/2004. (XII. 4.) AB ha tá ro zat is ab ból in dult ki,
hogy az Al kot mány 28.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban
sze rep lõ költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba nem tar -
toz hat bele az összes olyan jog sza bály, amely nek va la mi -
lyen költ ség ve té si von za ta van. Eb ben a ha tá ro zat ban
azon ban az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy az 
ered mé nyes nép sza va zás költ ség ve té si tör vény meg vál -
toz ta tá sát von ta vol na maga után: a nép sza va zás ra bo csá -
tan dó, nyug díj eme lés re vo nat ko zó kér dés szö veg sze rû en
ugyan nem tar tal maz ta a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá -
sát, de ok sze rû en kö vet ke zett a kér dés bõl a til tott tárgy kör -
ként meg je lölt tör vény – a költ ség ve té si tör vény ben a
Nyug díj biz to sí tá si Alap költ ség ve té se ki adá si fõ össze -
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ge – meg vál toz ta tá sa. A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy a
nép sza va zás ra szánt kér dés bõl ered mé nyes nép sza va zás
ese tén szük ség sze rû en kö vet ke zik a nyug dí jak eme lé se, a
költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ mér -
ték ben. A nép sza va zás ra szánt kér dés köz vet le nül a költ -
ség ve tés re vo nat ko zik, így az Al kot mány ban té te le sen
meg je le ní tett ki zárt nép sza va zá si tárgy kör be üt kö zik
(ABH 2004, 834, 837.).

Az Al kot mány bí ró ság 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za ta 
ér tel mé ben an nak meg íté lé sé nél, hogy az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés, il let ve a meg tar tan dó nép sza va zás a
költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes be vé te li vagy ki -
adá si té te lek kel köz vet len és je len tõs kap cso lat ban áll-e, a
költ ség ve tés egyes ele me i nek akár po zi tív, akár ne ga tív
meg ha tá ro zá sát je len ti-e, az Al kot mány bí ró ság – az Al -
kot mány sza bá lyai és az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban
ki ala kult el vek alap ján – ese ten kén ti mér le ge lés alap ján
dönt. A vizs gá lat nál az Al kot mány bí ró ság az al kot mány -
jo gi szem pon to kat ve szi ala pul, nem a költ ség ve tés sel
kap cso la tos pénz ügyi jogi meg fon to lá so kat. A pri va ti zá -
ció le ál lí tá sá ról  szóló kér dés sel kap cso lat ban ho zott ha tá -
ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az alá írás gyûj tõ íven meg fo -
gal ma zott kér dés rõl tar tott ered mé nyes nép sza va zás a pri -
va ti zá ció azon na li ha tá lyú le ál lí tá sá val az or szág éves
költ ség ve té sé rõl  szóló tör vényt köz vet le nül és je len tõs
mó don érin ti. Ezért az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés
az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já val el len -
té tes” (ABH 2005, 165, 171.).

3.1. Az Al kot mány bí ró ság nak – arra te kin tet tel, hogy
az OVB ál lás pont ja sze rint a mó do sí tott kér dés arra irá -
nyul, hogy a vá lasz tó pol gá rok pon to san meg ha tá roz zák
egy jö võ be li költ ség ve té si tör vény egyik té te lét, és ezért a
kér dés nem bo csát ha tó nép sza va zás ra – a je len ügy ben ál -
lást kel lett fog lal nia ab ban a kér dés ben, hogy az Egész ség -
biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé nek a vi zit díj ra vo nat ko zó
ré szét érin tõ nép sza va zá si kér dés az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, a költ ség ve té si tör -
vényre vo nat ko zó ki zá ró ok ha tá lya alá von ha tó-e, va gyis
a költ ség ve té si tör vénynek a mó do sí tá sát tar tal maz za-e,
vagy a kér dés bõl ok sze rû en kö vet ke zik-e a til tott tárgy kör -
ként meg je lölt tör vény meg vál toz ta tá sa, il let ve a kér dés
arra irá nyul-e, hogy a vá lasz tó pol gá rok pon to san ha tá roz -
za nak meg jö võ be li költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ
egyes ki adá so kat.

Az Al kot mány bí ró ság meg erõ sí ti: jö võ be li költ ség ve -
tés re, va la mely költ ség ve té si tör vényjavaslatra hi vat koz va 
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se meg ala po zot tan nem ta gad -
ha tó meg, ha csak nem jö võ be li költ ség ve té si tör vény ben
sze rep lõ egyes ki adá sok ról van szó [51/2001. (XI. 29.) AB 
ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 395.). A vi zit díj az Egész ség -
biz to sí tá si Alap ha tá lyos költ ség ve té sé ben sem ki adás a
költ ség ve té si tör vény szem pont já ból, ha nem be vé tel. Az
OVB ezért – a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat ból (ABK
2007. már ci us, 239.) kö vet ke zõ en – nem ta gad hat ta vol na
meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té se meg ta ga dá sá nak ak kor lett vol na he lye, ha az

OVB dön té sét az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat sze rint
ér tel me zett ki zá ró okok ra ala pít hat ja, ez a ha tá ro zat tar tal -
maz ugyan is jö võ be li költ ség ve tés re (jö võ be li ki adá sok ra) 
uta ló ki zá ró tárgy kört. A már ha tá lyos költ ség ve té si tör -
vénnyel kap cso la tos ki zárt tárgy kö rök ér tel me zé sé rõl
 szóló 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tá sai
(ABH 2005, 165, 171.) jö võ be ni költ ség ve tés re nem vo -
nat koz tat ha tók, va gyis va la mely ha tá lyos költ ség ve té si
tör vény érin tett sé gé nek hi á nya  miatt nem kell ab ban a kör -
ben vizs gá lód ni a je len ügy ben, hogy az alá írás gyûj tõ íven
meg fo gal ma zott kér dés rõl tar tott ered mé nyes nép sza va zás 
(itt: a vi zit díj meg szün te té se) az or szág éves költségve -
tésérõl  szóló tör vényt köz vet le nül és je len tõs mó don
 érinti-e.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság sze rint va la mely költ ség ve -
tés ben (vagy a ki adá sok te kin te té ben jö võ be li költ ség ve -
tés ben) sze rep lõ nem min den elõ irány zat mó do su lá sa vagy 
mó do sí tá sa von ja maga után szük ség sze rû en ma gá nak a
költ ség ve té si tör vénynek a mó do sí tá sát. Ha a nép sza va zás
ered mé nyes, és a vá lasz tó pol gá rok úgy dön te nek, hogy a
fel tett kér dés sel egyet ér te nek, ak kor a vi zit díj ról  szóló
nép sza va zás szük ség sze rû kö vet kez mé nye az le het, hogy a 
kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 18/A.  §-át, s
nem a költ ség ve té si tör vényt, kell az Or szág gyû lés nek mó -
do sí ta nia. Nem az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé -
nek egyik sora, ha nem ez a tör vényi sza bály vo nat ko zik
arra a kér dés re, hogy kell-e vi zit dí jat fi zet ni. Ez a tör vényi
sza bály az, amely nek kö vet kez mé nye a költ ség ve tés ben a
vi zit díj ra vo nat ko zó elõ irány zat meg je le né se. Ön ma gá ban 
a vi zit díj jal össze füg gõ be vé tel – vagy mint az OVB ha tá -
ro za tá ban sze re pel, té tel – el ma ra dá sa, az Alap költ ség ve -
té sé nek ez a mó do su lá sa az Ebtv. mó do sí tá sa kö vet kez té -
ben, a költ ség ve tés rõl  szóló tör vényt nem érin ti köz vet le -
nül és je len tõs mó don. Ered mé nyes nép sza va zás ból sem
kö vet kez ne ok sze rû en a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sa. 
Ezért az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já val nem el len té tes.

4.1. Az OVB az zal is ér velt, hogy ered mé nyes nép sza -
va zás az zal a kö vet kez ménnyel jár hat, hogy ha tály ban
lévõ költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sá ra kö te le zi az Or -
szág gyû lést, ti. az OVB sze rint elõ for dul hat az a hely zet,
hogy a költ ség ve té si tör vény idõ be li ha tá lya meg hosszab -
bo dik, vagy az Or szág gyû lés ele ve egy év nél hosszabb
idõ tar tam ra fo gad ja el azt (ahogy erre már volt pél da), és
ezért az nem szû nik meg de cem ber 31-én.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy sem a kér dés
be nyúj tá sa kor, sem az OVB vagy az Al kot mány bí ró ság
dön té se kor nem me rült fel adat arra, hogy a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény idõ be li ha tá lya meg hosszab bod na; nem
ál la pít ha tó meg az sem, hogy a ha tá lyos költ ség ve té si tör -
vényt az Or szág gyû lés egy év nél hosszabb idõ tar tam ra fo -
gad ta el.
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4.2. Az OVB sze rint az Egész ség biz to sí tá si Alap költ -
ség ve té sé nek sta bi li tá sá hoz, a be vé te li és ki adá si szer ke zet 
meg vál toz tat ha tó sá gá hoz kap cso ló dó al kot má nyos sá gi
mér cék re fi gye lem mel a fi ze ten dõ vi zit díj (kór há zi na pi -
díj) meg szün te té se a biz to sí tá si elvû egész ség ügyi rend -
szer sta bi li tá sát kri ti kus mér ték ben ve szé lyez tet né.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Al kot mány 
28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, költ ség ve tés -
rõl  szóló tör vény tar tal ma mint ki zárt tárgy kör nem ér tel -
mez he tõ oly mér ték ben ki ter jesz tõ en, aho gyan azt az OVB 
te szi. Jól le het a kér dés ben sze rep lõ vi zit díj jog in téz mé -
nyé nek, a vi zit dí jat be ve ze tõ tör vényhez fû zött mi nisz te ri
in do ko lás sze rint, nem az egész ség ügyi rend szer sta bi li zá -
lá sa a cél ja, még is az Egész ség biz to sí tá si Alap olyan be vé -
te le, amely az egész ség ügyi szol gál ta tók nál ma rad, így bi -
zo nyos mér ték ben a ha tá lyos költ ség ve té si tör vény ben fi -
nan szí ro zá si jel le ge is van, még ak kor is, ha a biz to sí tot tak
vi szony lag szé les kör ben ele ve men tes sé get él vez nek fi ze -
té se alól.

Ön ma gá ban a vi zit díj be vé tel jel le gé bõl azon ban nem
kö vet ke zik sem az, hogy meg szün te té se az egész ség ügyi
rend szer sta bi li tá sát kri ti kus mér ték ben ve szé lyez tet né,
sem az, hogy az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja
alap ján a költ ség ve té si tör vény érin tett sé ge  miatt len ne kö -
ve tel mény ki zárt tárgy kör nek te kin te ni az egész ség biz to -
sí tá si rend szer fi nan szí ro zá sát egyéb ként cse kély mér ték -
ben érin tõ kér dést.

4.3. Az Al kot mány bí ró ság 15/2007. (III. 9.) AB ha tá -
ro za ta (ABK 2007. már ci us, 233.) az OVB 566/2006.
(XI. 20.) OVB ha tá ro za tát, amely alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sét ta gad ta meg, meg sem mi sí tet te, és az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sí tot ta. Az alá írás gyûj tõ 
íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt: Egyet ért-e Ön az zal,
hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ fo kú ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen kép zé si hoz zá já ru lást fi -
zet ni ük?

Az OVB ha tá ro za ta egye bek kö zött azt ál la pí tot ta meg,
hogy a nép sza va zás ra vo nat ko zó ha tá lyos al kot má nyi ren -
del ke zé sek alap ján nem dönt he tõ el, mennyi idõ re kö te lez -
né a nép sza va zás ered mé nye a tör vényhozást, ezért a kér -
dés ben tar tan dó or szá gos nép sza va zás ered mé nyes sé ge
eset le ge sen bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nyez. Az 
Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta kor
utalt gya kor la tá ra, amely nek alap ján a nép szu ve re ni tás ból
fa ka dó jo gok nak mind az Or szág gyû lés, mind nép sza va -
zás út ján tör té nõ gya kor lá sa csak az Al kot mány ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen tör tén het. A nép sza va zás ra bo csá -
tott kér dés nem fog lal hat ma gá ba bur kolt al kot mány mó do -
sí tást [el sõ ként: 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
33.]. A 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,
hogy az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben nem
ír ha tó ki vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re olyan nép sza -
va zás, amely az Or szág gyû lés re kö te le zõ vol ta  miatt el -
von ná az Or szág gyû lés al kot má nyo zó ha tás kö rét (ABH

1999, 251, 262.). Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az OVB a nép sza va zá si kez de mé nye zés bur kol tan al -
kot mány mó do sí tó jel le gét ab ban lát ja, hogy a ha tá lyos al -
kot má nyi ren del ke zé sek alap ján nem dönt he tõ el, mennyi
idõ re kö te lez né a nép sza va zás ered mé nye az Or szág gyû -
lést. Az Al kot mány bí ró ság idéz te az OVB ha tá ro za tát,
amely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt „kér dés ben
(...) egy ered mé nyes, a kér dés re igen lõ vá laszt adó nép sza -
va zás olyan bi zony ta lan ha tár ide jû tör vényhozási mo ra tó -
ri um ra kö te lez né az Or szág gyû lést, mely csak a ha tá lyos
Al kot mány nak a kép vi se le ti de mok rá cia és a köz vet len de -
mok rá cia in téz mé nye i re vo nat ko zó ren del ke zé sei meg vál -
toz ta tá sá val kap hat nak al kot má nyos ala pot. Ezért az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (...) a kér dést a bur kol tan al -
kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt is” uta sí tot ta el.
Az Al kot mány bí ró ság 15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za ta
(ABK 2007. már ci us, 233.) sze rint a fel sõ ok ta tá si tör vény
mó do sí tás ra, a kép zé si hoz zá já ru lás meg szün te té sé re vo -
nat ko zó kér dés nem irá nyult az Al kot mány mó do sí tá sá ra
az OVB ha tá ro zat ban ki fej tett ér vek alap ján. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ered mé nyes nép sza va -
zás ból az Or szág gyû lés nek nem ke let kez ne olyan jog al ko -
tá si kö te le zett sé ge, amely csak az Al kot mány mó do sí tá sá -
val tel je sít he tõ.

Ha bár a je len ügy ben más kér dés hi te le sí té sé rõl van szó, 
de a most vizs gált OVB ha tá ro zat is tar tal mi lag eb ben a ré -
szé ben ugyan azt az al kot má nyos sá gi kér dést veti fel, mint
amit az Al kot mány bí ró ság em lí tett dön té sé ben már el bí -
rált. Az Al kot mány bí ró ság ezért, utal va a 15/2007. (III. 9.)
AB ha tá ro zat III. 3. pont já ban (ABK 2007. már ci us, 233,
235–236.) ki fej tet tek re, a je len ügy ben sem ta lál ta meg ala -
po zott nak az OVB úgy ne ve zett bur kolt al kot mány mó do sí -
tás ról  szóló ál lás pont ját; a vi zit díj meg szün te té sé re, az
Ebtv. mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés nem je lent bur kolt al -
kot mány mó do sí tást.

5. Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del -
ke zõ rész sze rint ha tá ro zott. A meg is mé telt el já rás ban az
OVB-nek az Al kot mány és az Nsztv. ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyát hi te le sí te nie kell.

Az Al kot mány bí ró ság em lé kez tet a Ve. 130.  § (3) be -
kez dé sé re, amely úgy ren del ke zik, hogy a ki fo gás el bí rá lá -
sa so rán az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tát hely -
ben hagy ja vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja. A Ve.-nek az a sza bá -
lya, amely fel jo go sít ja az Al kot mány bí ró sá got arra, hogy
az OVB-t új el já rás ra uta sít sa, azt je len ti, hogy az OVB-t a
meg is mé telt el já rás ban – össz hang ban az Abtv. 27.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak kal – nem csak az Al kot mány bí -
ró ság ha tá ro za tá nak a ren del ke zõ ré sze, ha nem an nak in -
do ko lá sa is köti, an nak tar tal mát az OVB a meg is mé telt el -
já rás ban és a ha tá ro zat ho za tal so rán kö te les figye lembe
ven ni.
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Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del -
te e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te -
lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 505/H/2007.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A több sé gi ha tá ro zat nak sem a ren del ke zõ ré szé vel, sem 
az in do ko lá sá val nem ér tek egyet.

A 107/2007. (IV. 11.) OVB ha tá ro zat el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban meg ho zott 504/H/2007. ügy szá mú AB
ha tá ro zat hoz írt kü lön vé le mé nyem ben fog lal tak eb ben az
ügy ben is ér vé nye sek.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat nak sem a ren del ke zõ ré szé vel, sem az in do -
ko lá sá val nem ér tek egyet.

Ál lás pon to mat az 504/H/2007. AB ha tá ro zat hoz a
107/2007. (VI. 11.) OVB ha tá ro zat kap csán fû zött kü lön -
vé le mé nyem ben ki fej tet tek kel azo nos in do kok ra ala pí -
tom.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
35/2007. (VI. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban – dr. Ba logh
Ele mér, dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra gyo va And rás, dr. Hol ló 
And rás, dr. Len ko vics Bar na bás és dr. Pa czo lay Pé ter  
 alkotmánybírók pár hu za mos in do ko lá sá val – meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság 577/2006. (XI. 22.) OVB ha tá ro za tát hely ben -
hagy ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ér tel me zé sé re
irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 577/2006. (XI. 22.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta
a Ma gyar Füg get len sé gi Párt el nö ke ál tal be nyúj tott or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve hi te le -
sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy ha zánk ka to nai sem le ges sé -
gé nek ér de ké ben, a Ma gyar Köz tár sa ság mond ja fel
 NATO-tagságát?”.

Az OVB dön té se sze rint a kez de mé nye zés az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés b) pont já ban fog lalt ti la lom ba
üt kö zik, amely nek ér tel mé ben nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö -
te le zett ség rõl. Az OVB a ha tá ro za ta in do ko lá sá ban ki -
emel te, hogy „az 1999. évi I. tör vény hir det te ki a Ma gyar
Köz tár sa ság nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez tör té nõ
csat la ko zá sát és a Szer zõ dés szö ve gét. E – je len leg is ha tá -
lyos – szer zõ dés sza bá lyoz za a tag sá gi vi szonyt (...). A
szer zõ dés fenn ál lá sa alatt ezért a tag ság kér dé sé ben nem
le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni”.

Az 577/2006. (XI. 22.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2006. évi 144. szá má ban, 2006. no vem ber 24-én je -
lent meg. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 
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(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se sze rint az
OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi -
te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro -
zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül – te hát eb ben
az eset ben 2006. de cem ber 9-éig – le he tett be nyúj ta ni. A
ha tá ro zat el len a kez de mé nye zõ nyúj tott be ki fo gást,
amely 2006. de cem ber 7-én, ha tár idõn be lül ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság hoz. Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130.  §
(3) be kez dé sé re te kin tet tel a ki fo gást so ron kí vül bí rál ta el.

2. A ki fo gás sze rint az OVB ha tá ro za ta több szem pont -
ból alkot mány elle nes. Az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé -
ben biz to sí tott köz vet len ha ta lom gya kor lás el vét sér ti az,
hogy „az ál lam pol gá rok ha zá juk biz ton ság po li ti ká já ba
köz vet len mó don (...) nem szól hat nak bele”. Az „Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ti la -
lom [az] or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sét, mint az
ál lam pol gá rok nak a nép szu ve re ni tás köz vet len gya kor lá -
sá hoz való al kot má nyos alap jo gát nem ír hat ja fe lül”, ami
így az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét is sér ti. A ki fo gás
elõ ter jesz tõ je eb ben a kér dés ben kü lön is kér te az Al kot -
mány bí ró ság ál lás fog la lá sát. Az Al kot mány 61.  § (1) be -
kez dé sé ben ga ran tált vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság
egyik for má já nak tart ja a ki fo gás elõ ter jesz tõ je az ál ta la
kez de mé nye zett nép sza va zást, amely nek meg aka dá lyo zá -
sa el len té tes a „nép aka rat ki nyil vá ní tá sá nak pár tok ál ta li
elõ se gí té sé rõl”  szóló, va la mint a há bo rú el uta sí tá sát dek la -
rá ló al kot má nyi ren del ke zé sek kel [Al kot mány 3.  §
(1)–(2) be kez dés, 6.  § (1) be kez dés]. A ki fo gás be nyúj tó ja
sze rint az OVB ha tá ro za ta le he tet len né te szi az Al kot mány 
70/H.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt, a haza vé del me ál lam pol -
gá ri kö te le zett sé gé nek lel ki is me ret sze rin ti tel je sí té sét, to -
váb bá sér ti a ma gyar ka to ná kat az Al kot mány 55.  § (1) be -
kez dé se sze rint meg il le tõ sza bad ság hoz való jo got. A ki fo -
gás elõ ter jesz tõ je azt is kér te, „hogy az Al kot mány bí ró ság
a nép sza va zás ra bo csát ha tó kér dé sek egy re bõ vü lõ kö ré -
bõl a ka to nai sem le ges ség re irá nyu ló kér dést emel je ki”,
ér tel me zé se sze rint az Al kot mány „28/C.  § (5) be kez dé sé -
nek b) pont ja el sõ sor ban a gaz da sá gi, dip lo má ci ai szer zõ -
dé sek re vo nat koz hat”.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.

(...)

28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(...)
(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
(...)
b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -

sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,”.

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény érin tett ren del ke zé se:

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

(...)
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,”.

III.

A ki fo gás meg ala po zat lan.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa
jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
251, 256.].

2. Az OVB a ha tá ro za tát arra ala pí tot ta, hogy a nép sza -
va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dés b) pont já ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik,
amely nek ér tel mé ben nem le het or szá gos nép sza va zást
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tar ta ni ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
ség rõl.

Az Al kot mány bí ró ság ez zel egyet ér tõ en meg ál la pí tot ta, 
hogy az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés b) pont ja nem -
csak a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal el fo ga dott és ha tá lyos
nem zet kö zi szer zõ dés bõl fo lyó kö te le zett ség re vo nat ko -
zik, ha nem ki ter jed a szer zõ dés fel mon dá sá ra is.

E ren del ke zés cél ja ugyan is an nak meg elõ zé se, hogy
nép sza va zás ra ke rül jön olyan kér dés, amely nek a kö vet -
kez mé nye ként le he tet len né vá lik a vál lalt nem zet kö zi kö -
te le zett sé gek vég re haj tá sa. A nem zet kö zi szer zõ dé sek je -
len tõs ré szé ben egy ál lam kö te le zett ség vál la lá sa a má sik
ál la mé ra te kin tet tel tör té nik. Ab ban az eset ben, ha az adott
nem zet kö zi szer zõ dés a fel mon dást til tó, kor lá to zó, idõ ben 
üte me zõ sza bá lyo kat tar tal maz, ezek nek a be tar tá sá ra is
vo nat ko zik az ál lam nak a szer zõ dés kö tés kor vál lalt kö te -
le zett sé ge. Ezek hí ján pe dig a ki lé pés joga a szer zõ dés ter -
mé sze té re, a szer zõ dõ fe lek szer zõ dés kö té si aka ra tá ra tör -
té nõ vissza ve zet he tõ ség függ vé nyé ben gya ko rol ha tó. A
vál lalt kö te le zett sé gek be tar tá sa, il let ve az, hogy csak a
nem zet kö zi jogi sza bá lyok nak meg fele lõen men te sül jön
egy ál lam nem zet kö zi kö te le zett sé gei alól, alap ve tõ fon -
tos sá gú egy jog ál lam ban és a jog ál la mok együtt mû kö dé -
sé ben.

Egy nem zet kö zi szer zõ dés be való be lé pés re és az ab ból
való ki lé pés re vo nat ko zó sza bá lyok ezért a dol gok ter mé -
sze té bõl fa ka dó an nem azo no sak, és ez vo nat ko zik a kér -
dés nek a nép sza va zás sal való össze kap csol ha tó sá gá ra is.
Ezért az al kot má nyo zó va la mely nem zet kö zi szer zõ dés bõl 
való ki lé pés kér dé sé ben a dön tést az Or szág gyû lés ke zé be
he lyez te, amely nek mód ja van arra, hogy rész le te i ben mér -
le gel je egy ki lé pé si jog meg lé tét, gya ko rol ha tó sá gá nak
üte mez he tõ sé gét, jogi, po li ti kai és gaz da sá gi kö vet kez mé -
nye it.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az Al kot mány
2.  § (2) be kez dé sé bõl nem ve zet he tõ le, hogy a biz ton ság -
po li ti kai kér dé sek el dön té sét az al kot má nyo zó az ál lam -
pol gá rok köz vet len ha ta lom gya kor lá sá ra tar to zó nak mi -
nõ sí tet te vol na. Ab ból a tény bõl pe dig, hogy az Or szág -
gyû lés 1997-ben sa ját aka ra tá ból nép sza va zást írt ki a
 NATO-ba való be lé pés ügyé ben, nem kö vet ke zik, hogy a
ki lé pés kér dé se nép sza va zá si útra és azon be lül egy ál lam -
pol gá ri kez de mé nye zé sû nép sza va zás ra tar toz na.

Az Al kot mány bí ró ság te hát – a fen ti össze füg gé sek
alap ján – meg ál la pí tot ta: az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez -
dé se b) pont já ban fog lalt til tott nép sza va zá si tárgy kör be
tar to zik az a kér dés, mely nek tar tal ma ha tá lyos nem zet kö -
zi szer zõ dés – a  NATO szer zõ dés – fel mon dá sá ra irá nyul,
ezért az en nek hi te le sí té sét meg ta ga dó OVB ha tá ro za tot
hely ben hagy ta.

3. Az Abtv. 1.  § g) pont já ban fog lalt, az Al kot mány
ren del ke zé se i nek ér tel me zé sét az Abtv. 21.  § (6) be kez dé -
sé ben fel so rolt szer vek és sze mé lyek in dít vá nyoz hat ják.
Mi vel a ki fo gás elõ ter jesz tõ je nem tar to zik ebbe a kör be,
ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás nak az Al kot mány

28/C.  § (5) be kez dé se b) pont já nak – az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé sé re te kin tet tel tör té nõ – ér tel me zé sé re irá nyu -
ló ré szét az Ügy rend (ABH 2003, 2065.) 29.  § c) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1114/H/2006.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró pár hu za mos in do -
ko lá sa

1. Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, és rész -
ben az in dok lá sá val is. Sze rin tem is he lyes a több sé gi ha tá -
ro zat meg ál la pí tá sa, hogy al kot má nyo san nem meg en ge -
dett nép sza va zást tar ta ni a  NATO szer zõ dés, vagy bár mely 
más nem zet kö zi szer zõ dés fel mon dá sá ról.

El fo gad ha tó nak tar tom a több sé gi ér ve lést is: va ló ban
igaz, hogy az Észak-at lan ti szer zõ dés fel mon dá sa az Al -
kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja ér tel mé ben
vett „ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
ség rõl” tar tott nép sza va zás len ne. Egy részt azért, mert a
fel mon dan dó szer zõ dés a fel mon dás pil la na tá ban nyil ván
ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés, más részt nem két sé ges az
sem, hogy nép sza va zás tár gya „nem zet kö zi szer zõ dés bõl
ere dõ kö te le zett ség” len ne: hi szen ar ról szól na, hogy a ma -
gyar ál lam egy nem zet kö zi szer zõ dés alap ján fenn ál ló (ha -
tály ban lévõ) nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé -
ge – ese tünk ben pél dá ul a  NATO szer zõ dés V. cik ke alap -
ján fenn ál ló köl csö nös se gít ség nyúj tá si kö te le zett -
ség – meg szûn ne. A je len eset ben nép sza va zás ra bo csá tan -
dó kér dés egy ér tel mû en nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ
kö te le zett ség rõl szól, hi szen ép pen a kö te le zett ség a nép -
sza va zás tár gya. Ezért nincs je len tõ sé ge an nak, hogy a
szer zõ dés alap ján meg en ge dett-e a fel mon dás, hi szen egy
nem zet kö zi szer zõ dés fel mon dó nyi lat ko za tá nak tár -
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gya – mind egy, hogy a szer zõ dés vagy az ál ta lá nos nem -
zet kö zi jog sze rint tör té nik – szük ség kép pen a szer zõ dés
alap ján fenn ál ló nem zet kö zi jogi kö te le zett ség meg szün te -
té se.

2. Vé le mé nyem sze rint azon ban az elõb bi nél sú lyo sabb 
al kot mány jo gi érv is fel hoz ha tó a ren del ke zõ rész alá tá -
masz tá sá ra: az, hogy a kér dés, az Al kot mány 28/B.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt fel té tel nek sem fe lel
meg, – ugyan is az itt egye dül el fo gad ha tó ér te lem ben nem
tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be – ami ter mé sze te sen
nem je len ti azt, hogy az Or szág gyû lés köz re mû kö dé se nél -
kül fel mond ha tó len ne az Észak-at lan ti szer zõ dés.

A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést ér tel mez ve
meg ál la pít ha tó, hogy a si ke res nép sza va zás arra kö te lez né
az Or szág gyû lést, hogy „mond ja fel [a Ma gyar Köz tár sa -
ság]  NATO-tag sá gát”. En nek a kö te le zett ség nek az
 Országgyûlés csak egy – gya kor la ti lag szá mos egy más sal
össze füg gõ – ha tály ban lévõ nem zet kö zi szer zõ dés fel -
mon dá sá val te het ne ele get. Ez azon ban – te hát: egy nem -
zet kö zi szer zõ dés fel mon dá sa – nem tar to zik az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be, le ga láb bis ab ban az ér te lem ben nem,
hogy erre az Or szág gyû lés nép sza va zás sal kö te lez he tõ
len ne. Az Or szág gyû lés ha tás kö re nem zet kö zi szer zõ dé -
sek fel mon dá sá ra nem olyan ha tás kör, ame lyet az Or szág -
gyû lés más al kot má nyos szer vek kö te le zõ köz re mû kö dé se
nél kül, „ön ál ló an” gya ko rol hat.

Eb bõl a szem pont ból két (egyéb ként igaz) ál lí tás nak
nincs je len tõ sé ge. Az egyik az, hogy a  NATO szer zõ -
dés – pon to san: a Was hing ton ban, 1949. áp ri lis 4-én alá írt
Észak-at lan ti Szer zõ dés – 13. cik ke sze rint jo gi lag le het sé -
ges, te hát bi zo nyos fel té te lek kel meg en ge dett a  NATO
szer zõ dés fel mon dá sa, és ez zel a  NATO-ból mint nem zet -
kö zi szer ve zet bõl és vé del mi szö vet ség bõl való ki lé pés. A
kér dés itt azon ban az, hogy e jog gya kor lá sa – amely
egyéb ként két ség te le nül az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez -
dé se b) pont ja sze rin ti ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl
ere dõ kö te le zett ség rõl  szóló dön tés len ne – mennyi ben tar -
to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be.

A má sik ide nem tar to zó érv a  NATO-ba való be lé pés -
kor tar tott nép sza va zás ana ló gi á ján ala pul. A be lé pés kor
az Or szág gyû lés a fel ha tal ma zás meg adá sa, és így a for ti o -
ri a szer zõ dés meg kö té se elõtt írta ki a nép sza va zást, ami -
kor a Kor mány ál tal már alá írt csat la ko zá si jegy zõ könyv -
rõl kel lett dön te ni. Egé szen pon to san ar ról, hogy meg ad -
ja – az ak ko ri jogi hely zet sze rint or szág gyû lé si ha tá ro zat -
ban – a fel ha tal ma zást az ál lam nem zet kö zi kép vi se le té re
jo go sult al kot má nyos szer vek nek (a köz tár sa sá gi el nök -
nek, a kor mány fõ nek, il let ve a kül ügy mi nisz ter nek) a csat -
la ko zá si jegy zõ könyv alá írá sá nak meg erõ sí té sé re, azaz a
szer zõ dés nem zet kö zi jogi kö te le zõ ere jét vég le ge sen el is -
me rõ nem zet kö zi jogi nyi lat ko zat meg té te lé re. Ese tünk -
ben vi szont az így lét re jött kö te le zett ség meg szün te té sé rõl
len ne szó, ami nem le be csü len dõ kü lönb ség, és nem mel -
les leg nem zet kö zi (kül- és ka to na-, il let ve biz ton ság po li ti -
kai) prob lé má kat okoz hat.

Igaz, hogy szá mos nem zet kö zi szer zõ dés fel mon dá sa az 
Or szág gyû lés elõ ze tes hoz zá já ru lá sa vagy fel ha tal ma zá sa
nél kül az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap -
ján alkot mány elle nes – eset leg nem zet kö zi jog sze rint is
ér vény te len – len ne. Et tõl azon ban még nem ál lít hat juk,
hogy az Or szág gyû lés egye dül meg te he ti a nép sza va zá si
kér dés ben fog lalt fel mon dó nyi lat ko za tot. Az Or szág gyû -
lés ugyan is csak erre irá nyu ló, a Kor mány tól szár ma zó in -
dít vány alap ján ad hat fel ha tal ma zást egy nem zet kö zi kö te -
le zett sé get ke let kez te tõ (vagy meg szün te tõ és ez zel eset -
leg to váb bit lét re ho zó) nyi lat ko zat meg té te lé re. Ugyan ak -
kor igaz az is, hogy a Kor mány – il let ve an nak elõ ter jesz -
tésére, il let ve el len jegy zé sé re a Köz tár sa ság el nö ke [Al -
kot mány 30/A.  § (1) be kez dés b) pont] – sem te het az Or -
szág gyû lés elõ ze tes fel ha tal ma zá sa (en ge dé lye) nél kül
szer zõ dé si, nem zet kö zi kö te le zett ség gel kap cso la tos nyi -
lat ko za tot.

A fent el mon dot tak ból is ki tû nik, hogy egy nem zet kö zi
szer zõ dés fel mon dá sa, mint meg kö té se is, több al kot má -
nyos szerv együt tes te vé keny sé gét fel té te le zi: egyik sem
cse le ked het a má sik nél kül. A kez de mé nye zés azon -
ban – mint a kül ügyek vi te lé ben ál ta lá ban – min dig a Kor -
má nyé, a fel ha tal ma zást pe dig a ki hir de tõ tör vény -
ben – fel mon dás ese tén a ki hir de tõ tör vény mó do sí tá sá val, 
eset leg ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel – vég sõ so ron az Or -
szág gyû lés adja meg. Az Al kot mány ugyan nem szól a
nem zet kö zi szer zõ dé sek fel mon dá sá ról, té ve dés len ne
azon ban azt gon dol ni, hogy a nem zet kö zi szer zõ dé sek fel -
mon dá sá ra min den to váb bi nél kül ugyan azok a sza bá lyok
al kal ma zan dók, mint a szer zõ dés meg kö té sé re. Mon dom
ezt an nak el le né re, hogy a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel
kap cso la tos el já rás ról  szóló 2005. évi L. tör vény 12.  §-a
sze rint ez így van. A ket tõ kö zött annyi a ha son ló ság, hogy
az Or szág gyû lés dön té se – jogi for má já tól füg get le -
nül – csa kis a Kor mány in dít vá nyán ala pul hat. Az Or szág -
gyû lés tag jai ilyen in dít ványt be sem nyújt hat nak, mert a
Ház sza bály 122.  § (3) be kez dé se sze rint ezt csak a Kor -
mány ter jeszt he ti elõ.

Ez a sza bá lyo zás össz hang ban van az Al kot mány ban
meg ha tá ro zott ha ta lom meg osz tás sal, és az al kot má nyos
ál la mok gya kor la tá val is. (lásd: Her mann-Wilf ri ed Ba y er:
Die Auf he bung völ ker recht li cher Vert rä ge im de uts chen
par la men ta ris chen Re gi e rungs sys tem. 1969.) A kül ügyek
vi te le – az ál lam kül po li ti ká já nak meg ha tá ro zá sa – ha gyo -
má nyo san a vég re haj tó ha ta lom ki zá ró la gos te rü le te volt,
olyannyi ra, hogy Mon tes qu i eu nem egy szer ép pen a kül -
ügyek vi te lé vel (,,pu is san ce exé cut ri ce des cho ses qui dé -
pen dent du dro it des gens”, De l’esp rit des lois. XI. VI.;
v.ö.: Loc ke: Two tre a ti ses on go vern ment. II., XII.,
143 skk.) ha tá roz za meg a vég re haj tó ha tal mat. Ez a mai
na pig nem vál to zott, mi köz ben a kül kap cso la tok vi te lé ben
az Or szág gyû lés, ál ta lá ban a kép vi se le ti szer vek, ter mé -
sze te sen részt vesz nek. De az Or szág gyû lés ha tás kö re a
rész vé tel – a Kor mány ál tal már elõ ké szí tett dön té sek vég -
re haj tá sá ra adott fel ha tal ma zás vagy en nek meg ta ga dá -
sa – és nem a kül po li ti kai ben ne a nem zet kö zi szer zõ dé ses
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kap cso la tok ala kí tá sa. En nek fõ oka, hogy kül ügyek ben,
ki vált a nem zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sé ben, min den
ál lam más ál la mok kal együt te sen – ami azt is je len ti: tõ lük
füg gõ en – dönt het csak. Az Or szág gyû lés nek így ele ve
nincs ak ko ra dön té si sza bad sá ga, mint egyéb tör -
vényhozási tár gyak ban, mert a szer zõ dés tar tal ma más
 államokkal való meg ál la po dás tól függ.

A ma gyar al kot má nyos sza bá lyo zás is így fog ja fel az
Or szág gyû lés sze re pét a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap -
cso la tos dön té sek ben. Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés 
b) pont já ban ugyan is az Or szág gyû lés „hoz zá já ru lá sát” kí -
ván ja meg a nem zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sé hez. Igaz,
az Al kot mány a 19.  § (3) be kez dé se f) pont já ban, az Or -
szág gyû lés ha tás kö re i nek fel so ro lá sá ban, nem zet kö zi
szer zõ dé sek „meg kö té sé rõl” szól, azon ban a „meg kö tés”,
a 30/A.  § (1) be kez dés elõbb em lí tett b) pont já val össze -
vet ve, az Or szág gyû lés hoz zá já ru lá sát je len ti az ál lam ne -
vé ben a köz tár sa sá gi el nök ál tal tett – a 30/A.  § (1) be kez -
dé se sze rint a mi nisz ter el nök vagy az ille té kes mi nisz ter
el len jegy zé sé hez kö tött – nem zet kö zi jogi kö te le zett ség -
vál la lást je len tõ nyi lat ko zat hoz. Az Or szág gyû lés dön té -
sé nek szük ség sze rû füg gé sét a Kor mány ja vas la tá tól a
Ház sza bály is el is me ri, ami kor a már em lí tett 122.  § (3) be -
kez dé sé ben rög zí ti, hogy a nem zet kö zi szer zõ dés meg erõ -
sí té se, az ah hoz való csat la ko zás vagy an nak el fo ga dá sa,
nem zet kö zi szer zõ dés mó do sí tá sa, va la mint nem zet kö zi
szer ve zet hez való csat la ko zás, il let ve on nan való ki lé pés
tár gyá ban a ha tá ro za ti ja vas la tot a Kor mány ter jesz ti elõ,
te hát más ilyen in dít ványt nem nyújt hat be. Ha son ló ok ból
tilt ja a nem zet kö zi szer zõ dést ki hir de tõ tör vényhez a szer -
zõ dés szö ve gét érin tõ mó do sí tó in dít vány be nyúj tá sát is
[123.  § (3) be kez dés].

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko -
lá sa

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, az Or szá gos Vá lasz tá -
si Bi zott ság 577/2006. (XI. 22.) OVB ha tá ro za tá ban fog -
lalt, az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj -
tõ íve hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá val egyet ér tek. Ál lás -
pon tom sze rint azon ban a hi te le sí tés meg ta ga dá sá ra nem
az OVB, il let ve az Al kot mány bí ró ság több sé gi ha tá ro za tá -
nak in do ko lá sá ban ki fej tett okok alap ján kel lett vol na,
hogy sor ke rül jön.

1. Nem ér tek egyet az zal, hogy a több sé gi ha tá ro zat ál -
ta lá nos jel leg gel ki mond ja: „az Al kot mány 28/C.  § (5) be -

kez dé se b) pont ja nem csak a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal el -
fo ga dott és ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl fo lyó kö te -
le zett ség re vo nat ko zik, ha nem ki ter jed a szer zõ dés fel -
mon dá sá ra is”. Nem tu dom tá mo gat ni az in do ko lás nak azt
a meg ál la pí tá sát sem, mely sze rint „[e]zért az al kot má nyo -
zó va la mely nem zet kö zi szer zõ dés bõl való ki lé pés kér dé -
sé ben a dön tést az Or szág gyû lés ke zé be he lyez te, amely -
nek mód ja van arra, hogy rész le te i ben mér le gel je egy ki lé -
pé si jog meg lé tét, gya ko rol ha tó sá gá nak üte mez he tõ sé gét,
jogi, po li ti kai és gaz da sá gi kö vet kez mé nye it”.

Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja egy -
ér tel mû en fo gal maz, mely sze rint „ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gek rõl, il let ve az e kö te le -
zett sé ge ket tar tal ma zó tör vények tar tal má ról” nem le het
nép sza va zást tar ta ni. Az Al kot mány te hát 1. a ha tá lyos,
2. a nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé get, il let ve 
ezen tör vények tar tal mát ne ve sí ti til tott nép sza va zá si
tárgy kör ként, va gyis a nép sza va zás elõtt álló ab szo lút aka -
dály ként.

Et tõl tel je sen el té rõ eset kör azon ban a ha tá lyos nem zet -
kö zi szer zõ dés fel mon dá sa, il let ve az ab ból való ki lé pés.
Ez az eset kör csa kis ak kor te kint he tõ az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dés b) pont ja alá tar to zó til tott tárgy kör -
nek, hogy ha a nem zet kö zi szer zõ dés fel mon dá sá ra a ré szes 
ál la mok nak nin csen le he tõ sé gük. Eb ben az eset ben ugyan -
is az Or szág gyû lés nek va ló ban nem zet kö zi kö te le zett sé get 
(,,a szer zõ dés fenn tar tá sá nak kö te le zett sé gét”) kel le ne
meg sér te nie az ered mé nyes nép sza va zás so rán ho zott dön -
tés kö vet kez mé nye ként. Ha a nem zet kö zi szer zõ dés bõl
nem kö vet ke zik an nak fel mond ha tat lan sá ga, ak kor e kér -
dé sé ben ál lás pon tom sze rint tart ha tó nép sza va zás. A fel -
mon dás té nye ön ma gá ban nem érin ti a nem zet kö zi szer zõ -
dés bõl fa ka dó kö te le zett ség tel je sí té sét, mi vel ter mé sze te -
sen a szer zõ dés fel mon dá sá ra (ab ból való ki lé pés re) csak a
szer zõ dés ben, il let ve a nem zet kö zi jog ban meg ha tá ro zott
sza bá lyok sze rint és ha tár idõ ben ke rül het sor. Ter mé sze tes 
az is, hogy a szer zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett sé ge it a Ma -
gyar Köz tár sa ság nak mind ad dig ma ra dék ta la nul tel je sí te -
nie kell, amíg ré sze se a szer zõ dés nek.

A nem zet kö zi szer zõ dés fel mon dá sá ra irá nyu ló nép -
szavazási kér dés mind ezek bõl kö vet ke zõ en nem tar to zik
au to ma ti ku san az Al kot mány ban meg ha tá ro zott til tott
tárgy kö rök közé, az OVB-nek, és a jog or vos la ti fó rum ként 
el já ró Al kot mány bí ró ság nak eset rõl-eset re vizs gál nia kell, 
hogy a nem zet kö zi szer zõ dés fel mond ha tó-e. Ha igen, úgy
nép sza va zás is tart ha tó e kér dés ben. Kü lö nö sen hang sú -
lyo san ve tõ dik fel a kér dés ak kor, ha a nem zet kö zi szer zõ -
dés hez (il let ve az ez ál tal lét re ho zott szer ve zet hez) tör té nõ
csat la ko zás ra ko ráb ban nép sza va zás adott az Or szág gyû -
lés nek és a csat la ko zá si ok mány alá írá sá ra jo go sult köz jo -
gi mél tó sá gok nak fel ha tal ma zást (amint az a  NATO-hoz,
il let ve az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás kor is meg -
tör tént).

A Was hing ton ban, 1949. áp ri lis 4-én lét re ho zott
Észak-at lan ti Szer zõ dés 13. Cik ke sza bá lyoz za a szer zõ -
dés bõl való ki vá lás le he tõ sé gét és fel té te le it. Eb bõl kö vet -
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ke zõ en nem me rül het fel az, hogy a szer zõ dés bõl nem le -
het ki vál ni, mi vel ez zel a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi
szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gét sér te né meg. En nek kö -
vet kez té ben te hát a  NATO-ból való ki lé pés re irá nyu ló
nép sza va zá si kez de mé nye zés nem üt kö zik az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dés b) pont já ba, nem te kint he tõ az ab ban
meg ha tá ro zott til tott nép sza va zá si tárgy kör nek.

Mind ezek alap ján ál lás pon tom sze rint az OVB
577/2006. (XI. 22.) ha tá ro za tá ban, il let ve a több sé gi ha tá -
ro zat ban ki fej tett in do kok alap ján nem ke rül he tett vol na
sor az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ra.

2. A több sé gi ha tá ro zat ban fog lal tak tól tel je sen el té rõ,
más in do kok alap ján azon ban el tu dom fo gad ni az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sát, mi vel a kér dés -
ben – az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott for má ban – ál -
lás pon tom sze rint sem le het nép sza va zást tar ta ni. Az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl 1998.
évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé -
se alap ján „[a] nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni”. Az Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé sé vel kap cso -
lat ban az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban már ki fej tet te: „a
nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja az
egy ér tel mû ség. (...) A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -
pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû -
lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud -
ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség. Az
ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû -
lés nek az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog -
lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban rög zí tett – al kot má nyos
kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép -
sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö vet ke zik, hogy a
nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud -
ja-e dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha igen, 
mi lyen.” [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
392, 396.]

Ál lás pon tom sze rint az a kér dés, mely sze rint: „Egyet -
ért-e Ön az zal, hogy ha zánk ka to nai sem le ges sé gé nek ér -
de ké ben, a Ma gyar Köz tár sa ság mond ja fel
 NATO-tagságát?” nem fe lel meg az Nsztv.-ben a nép sza -
va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés egy ér tel mû meg fo gal ma zá -
sá val kap cso la tos, és az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro -
za tá ban ér tel me zett és ki fej tett, ún. jog al ko tói egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyé nek. A kér dés ugyan is nem csak a  NATO 
tag ság fel mon dá sá ra irá nyul, ha nem azon túli cél ki tû zés re
spe ci á lis nem zet kö zi, po li ti kai hely zet és stá tusz el éré sé re
(,,ka to nai sem le ges ség”) irá nyul. A  NATO-ból való ki vá -
lás ön ma gá ban még nem ered mé nye zi a Ma gyar Köz tár sa -
ság „ka to nai sem le ges sé gét”, a spe ci á lis nem zet kö zi stá -
tusz el éré sét. At tól ugyan is, hogy va la mely or szág nem
tag ja a  NATO-nak vagy más ka to nai szö vet ség nek, nem
vá lik au to ma ti ku san sem le ges sé. A jog al ko tó szá má ra a

„ka to nai sem le ges ség” fo gal ma is ne he zen ér tel mez he tõ,
nem vi lá gos, nem egy ér tel mû. A ka to na i lag sem le ges or -
szá gok (így pl. Auszt ria, Svájc, Svéd or szág) sem le ges sé -
gü ket más- más mó don ér ték el.

Mind ezek bõl kö vet ke zõ en a jog al ko tó szá má ra nem
egy ér tel mû, hogy mit kel le ne ten nie an nak ér de ké ben,
hogy az ered mé nyes nép sza va zás ból ere dõ kö te le zett sé gé -
nek ele get te gyen, a Ma gyar Köz tár sa ság spe ci á lis ka to na -
po li ti kai hely ze tét meg te remt se. Ál lás pon tom sze rint az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ra ezen in do -
kok alap ján, az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal -
ma zott jog al ko tói egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény meg sér té -
se  miatt kel lett vol na, hogy sor ke rül jön.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
36/2007. (VI. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok
alap ján, va la mint – hi va tal ból el jár va – mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja: Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál -
la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton sá got, va la mint az Al kot -
mány 59.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott sze mé lyes ada -
tok vé del mé hez való jo got sér tõ – mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló – alkot mány elle nes hely zet ke let ke zett az ál tal,
hogy az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes 
ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII.
tör vény, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény az el lá tás szer ve zõk
ál tal tör té nõ adat ke ze lés re vo nat ko zó tá jé koz ta tás sal
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össze füg gés ben nem al kot ta meg mind azo kat az el já rá si
sza bá lyo kat, ame lyek biz to sít ják, hogy az érin tett ada tai
ke ze lé sé nek meg til tá sá ról az adat to váb bí tást meg elõ zõ en
nyi lat koz has son.

Az Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ja az Or szág gyû lést,
hogy jog al ko tói fel ada tá nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen
ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság az egész ség ügyi és a hoz zá juk 
kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi XLVII. tör vény 2.  § a) pont ja, 3.  § i) és
n) pont ja, 4.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja, 5.  § (1) be kez dés
d) pont ja, va la mint 22/A–D.  §-a alkot mány elle nességének 
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 38/C–D.  §-a 
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény és az egész -
ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb bá egyes
egész ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. 
évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXXII. tör vény 19.  § (3) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se tár gyá ban
elõ ter jesz tett in dít ványt el uta sít ja.

5. Az Al kot mány bí ró ság az irá nyí tott be teg el lá tá si
rend szer rõl  szóló 331/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let egé -
sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2004.
évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re -
te i rõl  szóló 2003. évi CXVI. tör vény 110.  § d) pont ja és
112.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
az el já rást meg szün te ti.

7. Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar
Köz löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1.1. Az in dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi
költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl 
 szóló 2003. évi CXVI. tör vénynek (a továb biak ban:
Kvt.1.) az irá nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí sér let re
(a továb biak ban: IBM) vo nat ko zó 77.  §-a, 110.  § – ér te -
lem sze rû en – d) pont ja és 112.  §-a – pon to sab ban an nak

(1) be kez dé se –, to váb bá az egész ség ügyi szol gál ta tá sok
Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de -
let nek (a továb biak ban: Kr.) az IBM, va la mint an nak pá -
lyá za ti rend sze re sza bá lyo zá sát tar tal ma zó 50.  §-a,
50/A–D.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét kér te.

A Kvt.1. 77.  §-a sze rint az IBM szer ve zé sé re 2004. évre
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban:
OEP) szer zõ dést köt het a pá lyá za ton nyer tes, il le tõ leg a
már mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tó val (a továb biak ban: 
szer ve zõ), aki vál lal ja az érin tett la kos ság kö te le zõ egész -
ség biz to sí tás ter hé re té rí tés men te sen, il let ve tá mo ga tás el -
le né ben igény be ve he tõ egész ség ügyi el lá tá sát, il let ve az
ál ta la nem nyúj tott szol gál ta tá sok te kin te té ben az el lá tá sok 
meg szer ve zé sét. A szer ve zõ el lá tás-szer ve zé si és be teg irá -
nyí tá si fel ada ta i nak el lá tá sa te kin te té ben érin tett la kos nak
mi nõ sí tet te azt, aki a szer ve zõ ál tal mû köd te tett vagy a
szer ve zõ vel e fel adat el lá tá sá ra szer zõ dést kö tött há zi or vo -
si szol gá lat or vo sá nál Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jel 
(TAJ szám) alap ján be je lent ke zett, és jo go sult az Egész -
ség biz to sí tá si Alap ter hé re fi nan szí ro zott el lá tás igény be -
vé te lé re.

Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy a fen ti ren del ke zé sek
sér tik az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sét, a sze mé lyes ada -
tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
 szóló 1992. évi LXIII. tör vény (a továb biak ban: Avtv.)
3–6.  §-ait, va la mint a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör -
vény (a továb biak ban: Jat.) 2.  §-át és 5.  §-át. A ki fo gás olt
ren del ke zé sek for mai alkot mány elle nességet – ér te lem -
sze rû en a Jat. erre vo nat ko zó ren del ke zé se i vel is el len té te -
sen – azért va ló sí ta nak meg, mert az IBM-mel össze füg gõ
adat ke ze lést a jog al ko tó ugyan tör vényi szin ten, de a költ -
ség ve té si tör vény ben sza bá lyoz ta. A sza bá lyok tar tal mi
alkot mány elle nességét ab ban lát ta, hogy az adat ke ze lés sel 
össze füg gõ – és az Avtv.-ben rész le te zett – al kot má nyos
kö ve tel mé nyek nek nem tesz nek ele get, így nem tisz tá zott
az adat ke ze lés cél hoz kö tött sé ge, fo lya ma ta, az érin tet tek
jo gai, az ada tok meg ha tá ro zá sa, az adat ke ze lés idõ tar ta ma, 
a fel hasz ná lás cél ja, az ada tok to váb bí tá sa, az adat fel dol -
go zó igény be vé te le.

1.2. Az IBM-mel össze füg gõ ren del ke zé se ket 2005.
évre a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény (Kvt.2.) 78.  § (1) be kez -
dé se fog lal ta ma gá ban.

Ez utób bi kap csán a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá -
sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény és az egész ség -
ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb bá egyes egész -
ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXXII. tör vény (a továb biak ban: Ebtvm.) 19.  § (3) be -
kez dé se úgy ren del ke zett, hogy a Kvt.2. alap ján mû kö dõ
IBM e tör vény ha tály ba lé pé sé vel – 2006. ja nu ár 1-jé -
vel – meg szû nik. He lyé be az irá nyí tott be teg el lá tá si rend -
szer (a továb biak ban: IBR) sza bá lyai lép tek.
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A Kr. 50/A–D.  §-át az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer -
rõl  szóló 331/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: IBRr.) 19.  § (4) be kez dé se ugyan csak 2006. ja nu ár
1-jei ha tállyal ha tá lyon kí vül he lyez te, míg az 50.  § szö ve -
gét az IBRr. 19.  § (5) be kez dé se ál la pí tot ta meg, amely az
IBR-ben tör té nõ ki fi ze té sek re az IBRr. sza bá lya it ren de li
al kal maz ni.

Ez zel egy ide jû leg az Ebtvm. 11.  §-a be ik tat ta a kö te le zõ 
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vénybe (a továb biak ban: Ebtv.) az irá nyí tott be teg el lá -
tá si rend szert (a továb biak ban: IBR) sza bá lyo zó
38/C–D.  §-t, és az Ebtv. – az Ebtvm. 15.  § (2) be kez dé sé -
vel ki egé szí tett – 83.  § (2) be kez dés q) pont já ban fel ha tal -
maz ta a Kor mányt e rend szer rel kap cso la tos rész let sza bá -
lyok meg al ko tá sá ra. Egy ben az Ebtvm. 19.  § (3) be kez dé -
sé ben át me ne ti ren del ke zé se ket ál la pí tott meg.

Az IBR-rel kap cso la to san az egyes egész ség ügyi tár gyú 
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXI. tör -
vény 32.  §-a az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi XLVII. tör vényt (a továb biak ban: Eüak.)
22/A–22/D.  §-ok kal egé szí tet te ki, míg a 27.  § (1) be kez -
dé se, 28.  §-a és 29.  § (1) be kez dé se az Eüak. 3.  § i) és
n) pont ja, 4.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja, va la mint 5.  § 
(1) be kez dés d) pont ja he lyé be lép te tett új ren del ke zést.

2. Az in dít vá nyo zó az IBR jogi sza bá lyo zá sá val kap -
cso la to san újabb in dít ványt ter jesz tett elõ, és kér te azt a
ko ráb bi in dít vánnyal tar tal mi egy ség ben ke zel ni. Az Al -
kot mány bí ró ság az ügye ket – az Al kot mány bí ró ság ide ig -
le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí -
tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü.
ha tá ro zat (ABH 2003, 2065., a továb biak ban: Ügy rend)
28.  § (1) be kez dé se alap ján egye sí tet te, és egy el já rás ban
bí rál ta el.

Ezen in dít vány az Eüak. mó do sí tott 2.  § a) pont ja, 3.  § i)
és n) pont ja, 4.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja, 5.  § (1) be kez -
dés d) pont ja és 22/A–D.  §-a, to váb bá az Ebtv. – az Ebtvm. 
11.  §-ával be ik ta tott – 38/C–D.  §-a, va la mint az Ebtvm.
19.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyult. Az in dít vá nyo zó kér -
te to váb bá, hogy az Al kot mány bí ró ság „dön té sé ben tér jen
ki” az IBR.r. „al kal maz ha tó sá gá ra is”, va gyis az IBR-re
vo nat ko zó alap ve tõ ren del ke zé sek kel össze füg gés ben fel -
ve tett al kot má nyos sá gi ki fo gá sai e rész let sza bá lyok ra is
vo nat koz tak.

Ál lás pont ja sze rint az irá nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí -
sér let he lyé be lé pett IBR sér ti az Al kot mány 8.  § (2) be -
kez dé sét, 59.  § (1) be kez dé sét, va la mint 70/A., 70/D. és
70/E.  §-át.

Az in dít vá nyo zó a tá ma dott ren del ke zé sek nek az el lá -
tás szer ve zõk ál tal az IBR-en be lül vég zett adat ke ze lé sé re
vo nat ko zó sza bá lyo zás sal kap cso la tos al kot má nyos ag gá -
lya it az aláb bi ak ban fo gal maz ta meg:

– az IBR-hez kap cso ló dó, az el lá tás szer ve zõk ál ta li
adat ke ze lés csak szak ma i lag meg fele lõen meg ala po zott és 

el ke rül he tet len cél ból tör tén het ne, a sza bá lyo zás azon ban
nem áll össz hang ban az adat vé del mi kö ve tel mé nyek kel,

– a jog al ko tó nem in do kol ta a sze mé lyes ada tok vé del -
mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992.
évi LXIII. tör vény (a továb biak ban: Avtv.) 5.  §-ában fog -
lal tak nak meg fele lõen az alap jog kor lá to zás szük sé ges sé -
gét és ará nyos sá gát,

– nem de rül ki a ren del ke zé sek bõl, hogy az adat ke ze lés 
az Ebtv. köz ér dek bõl tör té nõ tör vényi fel ha tal ma zá sa vagy 
az érin tet tek ön kén tes hoz zá já ru lá sa alap ján tör té nik,

– az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint el lent mon dó az
IBR-ben részt vevõ be te gek tá jé koz ta tá sá ra és til ta ko zá si
jo gá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás,

– nem egy ér tel mû, hogy az OEP az el lá tás szer zõ nek a
biz to sí tot tak egész ség ügyi ada ta it TAJ szám mal vagy kap -
cso la tos kód dal to váb bít ja-e.

Mind eb bõl kö vet ke zõ en a tá ma dott sza bá lyo zás ból – az 
in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint – a sze mé lyes és kü lön le -
ges ada tok vé del mé hez való jog szük sé ges és ará nyos kor -
lá to zá sá nak meg ala po zott sá ga nem ve zet he tõ le, mert
„[...] nem je lent he tõ ki, hogy a kí vánt cél – va gyis az
egész ség biz to sí tás mû köd te té se és el len õr zé se, va la mint
az egész ség ügyi szol gál ta tá sok szín vo na lá nak egy sé ges
eme lé se – más, az al kot má nyos jo go kat ke vés bé kor lá to zó
mó don nem ér he tõ el.”

Ha az IBR-nek az elõb bi ek sze rin ti alkot mány elle -
nessége nem is len ne meg ál la pít ha tó – mert a jog al ko tó a
fel vá zolt cél nak „va ló ban meg fe le lõ esz közt” al kal ma zott
–, az in dít vá nyo zó ab ban az eset ben is al kot mány sér tõ nek,
a be te gek esély egyen lõ sé gé nek kö ve tel mé nyé be üt kö zõ -
nek tar tot ta a rend szert, mert azt „[...] el vi leg az egész or -
szág ra kö te le zõ en ki kel le ne ter jesz te ni, hi szen nem áll hat
elõ olyan hely zet, hogy az egész ség ügyi el lá tás szín vo na la
és ha té kony sá ga a be te gek ol da lá ról néz ve at tól függ jön,
hogy az adott be teg há zi or vo si el lá tást nyúj tó szol gál ta tó ja 
kö tött-e szol gál ta tá si szer zõ dést va la mi lyen el lá tás szer ve -
zõ vel vagy sem.”

3. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be fõ sza bály ként
csak ha tá lyos jog sza bá lyok utó la gos vizs gá la ta tar to zik.
Ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gát az
Al kot mány bí ró ság csak az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 38.  §-a
sze rin ti bí rói kez de mé nye zés, vagy a tör vény 48.  §-ában
fog lalt al kot mány jo gi pa nasz ese tén vizs gál ja.
[160/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 875, 876.;
1378/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 1609, 1610.;
418/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1627, 1629.] Erre
te kin tet tel ha tás kö ré nek vizs gá la ta so rán az Al kot mány bí -
ró ság nak ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy a
Kvt.1. tá ma dott ren del ke zé sei ha tály ban lévõ jog sza bály -
nak te kint he tõk-e.

A Jat. 13.  §-a sze rint a jog sza bály ak kor vesz ti ha tá lyát,
ha más jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zi, vagy ha a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõ le járt. A Jat. nem ha tá -
roz za meg egy ér tel mû en, hogy utób bi ha tár idõ nek ki fe je -
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zet ten a jog sza bály ha tá lyá nak meg szû né sé re vagy al kal -
maz ha tó sá gá ra kell-e vo nat koz nia. Az Al kot mány bí ró ság
több ha tá ro za tá ban a Jat.-nak ezt a ren del ke zé sét a jog sza -
bály al kal maz ha tó sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zés ként ér tel -
mez te. Kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tett ál lás pont ja sze rint a
sza bály al kal ma zá sá ra a jog sza bály ban elõ írt ha tár idõ le -
tel té vel, az zal, hogy a ki fe je zet ten ha tá lyon kí vül nem he -
lye zett jog sza bá lyi ren del ke zé sek tel je se dés be men tek, és
már nincs mód arra, hogy a jog ala nyok a jog sza bá lyi ren -
del ke zés alap ján jo got sze rez ze nek, a jog sza bály lé nye gé -
ben ha tá lyát vesz ti. [1239/B/1990. AB vég zés, ABH 1991, 
905, 906.; 298/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 696,
700.; 880/B/1992. AB vég zés, ABH 1996, 803, 804–806.;
385/B/2001. AB vég zés, ABH 2001, 1670, 1672–1673.;
35/2004. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 504, 505.]

A Kvt.1. 77.  § (3) be kez dé se tar tal maz ta, hogy a nyer tes
pá lyá zó val az el lá tás szer ve zé sé re 2004. évre  szólóan le het 
szer zõ dést köt ni, (10) be kez dé se pe dig a ko ráb bi év ben
már szer zõ dés sel ren del ke zõk jog vi szo nyá nak „fo lya ma -
tos sá gát”, to váb bá a fi nan szí ro zást 2004. évre  szólóan biz -
to sí tot ta. Mi vel a Kvt.2. a 2005. év ben meg kö ten dõ szer -
zõ dé se ken ala pu ló be teg el lá tás ra tar tal maz fi nan szí ro zá si
sza bá lyo kat, az Al kot mány bí ró ság azt a kö vet kez te tést
von ta le, hogy a Kvt.l. fen ti ren del ke zé sé nek ha tá lya 2004. 
de cem ber 31-ig állt fenn, va gyis al kal ma zá sá nak ha tár ide -
je a jog sza bály ból ki tûnt.

A Kr. ki fo gás olt sza bá lyát az IBR.r. ha tá lyon kí vül he -
lyez te, ez zel az IBM-re vo nat ko zó va la mennyi jog sza bály
ha tá lya meg szûnt, 2006. ja nu ár 1-i ha tállyal az IBR ke rült
al kal ma zás ra.

4. Az IBR-re vo nat ko zó ren del ke zé sek nor ma kont roll -
já ra irá nyu ló in dít vány be nyúj tá sát köve tõen a kor mány -
za ti szer ve zet át ala kí tás sal össze füg gõ tör vény mó do sí tá -
sok ról  szóló 2006. évi CIX. tör vény 80.  § (1) be kez dés
i) pont ja 2007. ja nu ár 1-jé tõl mó do sí tot ta az Eüak. 3.  §
i) pont ját ak ként, hogy az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár, va la mint ezek igaz ga tá si szer vei (a továb biak ban: tár -
sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek)” szö veg rész he lyé -
be az „egész ség biz to sí tá si szerv, 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 és nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö ve get, míg az Eüak. 22/B.  §
(4) be kez dé sé be az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv”
szö ve get lép tet te.

Az egyes, az egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek az
egész ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi CXV. tör vény 43.  § (14) be kez dé se ér tel mé ben
2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal az Ebtv. 38/C.  § (2) be kez dé sé -
ben, va la mint (3) be kez dé sé nek b) és f) pont já ban, (4) be -
kez dé sé ben, (5) be kez dés c) pont já ban az „az OEP” szö -
veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó” szö veg, a
38/C.  § (3) be kez dés d) pont já ban az „az OEP-tõl” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó tól” szö veg lé pett.

Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2006. évi CXVI. tör vény 22.  § (2) be kez dé se az Eüak. 3.  §
i) pont ját mó do sí tot ta úgy, hogy az „az adat vé del mi fe le -
lõs,” szö veg rész he lyé be az „az adat vé del mi fe le lõs, az
Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let” szö veg lé pett, va la mint a
22.  § (8) be kez dé se az Eüak. 22/B.  §-ának (6) be kez dé se
he lyé be lép te tett 2007. ja nu ár 1-jé tõl új szö ve get, amely az 
érin tet te ket „le vél ben kell tá jé koz tat ni” szö veg részt érin -
tet te, és he lyé be a „kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
kell tá jé koz tat ni” szö veg rész lé pett.

5. Az Al kot mány bí ró ság utó la gos nor ma kont roll ra irá -
nyu ló vizs gá la tát a régi he lyé be lépõ új sza bá lyo zás te kin -
te té ben ak kor foly tat ja le, ha az tar tal mi lag a ko ráb bi val
azo nos és ez ál tal azo nos a vizs gá lan dó al kot má nyos sá gi
prob lé ma. [1314/B/1997. AB vég zés, ABH 2000, 1049.;
4/1999. (VI. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 396, 399.;
1425/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 844, 845.;
163/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 544, 545.;
137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.] A je len
eset ben azt le het meg ál la pí ta ni, hogy az in dít vá nyo zó ál tal
az IBM-nek a Kvt.1. 77.  §-ával össze füg gés ben fel ve tett
al kot má nyos sá gi prob lé ma az IBR-re vo nat ko zó sza bá lyo -
zás te kin te té ben lé nye gé ben vál to zat la nul fenn áll, ezért az
Al kot mány bí ró ság az ér de mi vizs gá la tot az újabb in dít -
vánnyal tá ma dott ha tá lyos sza bá lyo zás te kin te té ben foly -
tat ta le.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok el bí rá lá sá nál a
kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te figye lembe:

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -
he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il -
let a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la -
mint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való
jog.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés,
 nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy
más vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás,
 vagyoni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség -
té tel nél kül.

4928 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/69. szám



(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen hát -
rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te ti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek
jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.

(2) Ezt a jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a mun ka vé de lem,
az egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer -
ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va la mint
az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel va ló sít ja
meg.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság az el lá tás hoz való jo got a tár -
sa da lom biz to sí tás út ján és a szo ci á lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel va ló sít ja meg.”

2. Az Eüak. hi vat ko zott sza bá lyai:
„2.  § E tör vény ha tá lya ki ter jed
a) min den egész ség ügyi el lá tást nyúj tó, va la mint an -

nak szak mai fel ügye le tét, el len õr zé sét vég zõ szer ve zet re
és ter mé sze tes sze mély re, to váb bá az irá nyí tott be teg el lá -
tás szer ve zé sét vég zõ szer ve zet re (a továb biak ban: egész -
ség ügyi el lá tó há ló zat), va la mint min den olyan jogi sze -
mély re, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet re
és ter mé sze tes sze mély re, amely, vagy aki egész ség ügyi és 
sze mély azo no sí tó ada tot ke zel (a továb biak ban: egyéb
adat ke ze lõ szerv),

(...)”
„3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
(...)
i) adat ke ze lõ: a be teg el lá tó, az in téz mény ve ze tõ, az

adat vé del mi fe le lõs, az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let, to -
váb bá köz egész ség ügyi-jár vány ügyi köz ér dek bõl az 5.  §
(3) be kez dé se sze rin ti tisz ti or vos, il let ve köz egész ség ügyi
fel ügye lõ, va la mint az n) pont sze rin ti el lá tás szer ve zõ, to -
váb bá a 22.  § sze rin ti ese tek ben az ott meg ha tá ro zot tak
sze rint, az egész ség biz to sí tá si szerv, 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 és a
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv és az egész ség ügyi ada -
tok nél kül, a 3.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély azo -
no sí tó adat te kin te té ben – a la kos sá gi cél zott szû rõ vizs gá -
la tok ér de ké ben az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv;

(...)
n) el lá tás szer ve zõ: az irá nyí tott be teg el lá tás szer ve zé -

sé re vál lal ko zó egész ség ügyi szol gál ta tó.
(...)”
„4.  § (1) Az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó adat ke -

ze lé sé nek cél ja:
a) az egész ség meg õr zé sé nek, ja ví tá sá nak, fenn tar tá sá -

nak elõ moz dí tá sa,

b) a be teg el lá tó ered mé nyes gyógy ke ze lé si te vé keny -
sé gé nek elõ se gí té se, ide ért ve a szak fel ügye le ti te vé keny -
sé get is,

(...)”
„5.  § (1) Az egész ség ügyi el lá tó há ló za ton be lül az

egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó adat ke ze lé sé -
re – amennyi ben e tör vény más ként nem ren del ke zik – jo -
go sult

(...)
d) az el lá tás szer ve zõ adat elem zés sel meg bí zott al kal -

ma zott ja.
(...)”
„22/A.  § (1) Az el lá tás szer ve zõ a 22/B.  § (1) be kez dés -

ben meg ha tá ro zott cél ból jo go sult a 22/B.  § (2)–(3) be kez -
dé se sze rin ti ada tok ke ze lé sé re.

22/B.  § (1) Az el lá tás szer ve zõ az aláb bi cé lok ból jo go sult
az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada tok ke ze lé sé re:

a) a be teg el lá tó ered mé nyes gyógy ke ze lé si te vé keny -
sé gé nek elõ se gí té se;

b) az el lá tás szer ve zõ te vé keny sé gé vel érin tett la kos ság
egész sé gi ál la po tá nak nyo mon kö ve té se és ja ví tá sa;

c) epi de mi o ló gi ai vizs gá lat elem zé se;
d) az egész ség ügyi el lá tás ter ve zé se, szer ve zé se és a

költ sé gek ter ve zé se;
e) sta tisz ti kai vizs gá lat;
f) az el lá tás szer ve zõ szak mai vagy tör vényességi fel -

ügye le tét vég zõ szer ve ze tek mun ká já nak elõ se gí té se, ha
az el len õr zés cél ja más mó don nem ér he tõ el.

(2) Az el lá tás szer ve zõ a kö vet ke zõ sze mély azo no sí tó
ada to kat ke zel he ti: TAJ szám, nem, szü le té si idõ, az el ha -
lá lo zás idõ pont ja.

(3) Az el lá tás szer ve zõ az egész ség ügyi ada tok kö zül az
irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer be be vont, aláb bi el lá tá si
for mák hoz kap cso ló dó ada to kat ke ze li (TAJ té te les el szá -
mo lá sú ter mé szet be ni el lá tás igény be vé te li ada tok):

a) há zi or vo si, házi gyer mek or vo si el lá tás (az ese ti el lá -
tás ki vé te lé vel),

b) fo gá sza ti el lá tás,
c) gon do zó in té ze ti gon do zás,
d) be teg szál lí tás or vo si ren del vény re,
e) já ró be teg-szak el lá tás,
f) fek võ be teg-szak el lá tás (ak tív, kró ni kus),
g) CT, MRI,
h) mû ve se ke ze lés,
i) házi szak ápo lás,
j) gyógy szer tá mo ga tás (ki vé ve: spe ci á lis be szer zé sû

gyógy szer ki adás),
k) gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás,
l) gyó gyá sza ti el lá tás.
(4) Az el lá tás szer ve zõ ré szé re a (2)–(3) be kez dés sze -

rin ti ada to kat az egész ség biz to sí tá si szerv adja át. Az el lá -
tás szer ve zõ ré szé re tör té nõ adat to váb bí tás le he tõ sé gé rõl
az érin tet tet tá jé koz tat ni kell. E tá jé koz ta tás nak ki kell ter -
jed nie az adat to váb bí tás ra vo nat ko zó til ta ko zás le he tõ sé -
gé re is.
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(5) Amennyi ben az el lá tás szer ve zõ te vé keny sé gé vel
érin tett be teg re vo nat ko zó adat ki adá sát a be te get vagy az
egész ség ügyi szol gál ta tót érin tõ köz igaz ga tá si, sza bály -
sér té si, ügyész sé gi, bí ró sá gi el já rás vagy az érin tett nem
egész ség ügyi in téz mény ben tör té nõ el he lye zé se, mun ka -
vég zés re való al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sa, egyéb al -
kal mas ság meg ál la pí tá sa cél já ból ké rik, úgy az el lá tás szer -
ve zõ az ada to kat köz vet le nül nem ad hat ja ki, ha nem az
adat ki adást ké rõt az ada tok el sõd le ges fel vé te lét vég zõ
egész ség ügyi szol gál ta tó hoz irá nyít ja.

(6) Az el lá tás szer ve zõ nek az érin tet te ket kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak sze rint tá jé koz tat ni kell az el lá tás szer ve -
zõ adat ke ze lé sé rõl, az adat ke ze lés re vo nat ko zó lé nye ges
sza bá lyok ról, és for ma nyom tat vá nyon le he tõ sé get kell
biz to sí ta ni, hogy nyi lat koz has son, amennyi ben nem já rul
hoz zá az ada tai ke ze lé sé hez.

22/C.  § (1) A 22/B.  § (2)–(3) be kez dés sze rin ti ada tot az
el lá tás szer ve zõ adat elem zés sel meg bí zott al kal ma zott ja
ke ze li.

(2) A be teg ké ré sé re az el lá tás szer ve zõ az érin tett rõl
nyil ván tar tott egész ség ügyi és hoz zá juk kap cso ló dó sze -
mé lyes ada tok ról tá jé koz ta tást ad, il let ve a do ku men tá ci ó -
ba be te kin tést biz to sít, to váb bá ké re lem re – a ké rel me zõ
költ sé gé re – má so la tot kö te les ké szí te ni.

(3) Az el lá tás szer ve zõ az egész ség ügyi és sze mé lyes
ada to kat az egész ség ügyi do ku men tá ci ó ra irány adó sza bá -
lyok sze rint kö te les nyil ván tar ta ni és meg sem mi sí te ni. Az
el lá tás szer ve zõ jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a nála
ke let ke zett és nyil ván tar tott ada to kat köz jegy zõi le tét ben
5 év idõ tar tam ra el he lye zi. 5 év el tel tét köve tõen a le tét be
he lye zett ada to kat meg kell sem mi sí te ni.

(4) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó az el lá -
tásszer ve zõi te vé keny sé get is el lát ja, az e te vé keny ség hez
kap cso ló dó egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada tot az
egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal nyil ván tar tott egyéb adat tól
el kü lö ní tet ten ke ze li.

22/D.  § (1) Az el lá tás szer ve zõ kö te les kü lön adat vé del -
mi fe le lõst ki ne vez ni, aki

a) köz re mû kö dik, il le tõ leg se gít sé get nyújt az adat ke -
ze lés sel össze füg gõ dön té sek meg ho za ta lá ban, va la mint
az érin tet tek jo ga i nak biz to sí tá sá ban;

b) el len õr zi az adat ke ze lés re vo nat ko zó más jog sza bá -
lyok, va la mint a bel sõ adat vé del mi és adat biz ton sá gi sza -
bály zat ren del ke zé se i nek és az adat biz ton sá gi kö ve tel mé -
nyek nek a meg tar tá sát;

c) el ké szí ti az el lá tás szer ve zõ bel sõ adat vé del mi és
adat biz ton sá gi sza bály za tot;

d) ve ze ti a bel sõ adat vé del mi nyil ván tar tást;
e) gon dos ko dik az adat vé del mi is me re tek ok ta tá sá ról.
(2) Az adat vé del mi fe le lõs ki je lö lé sé re a 32.  § (4) be -

kez dés a)–c) pont ja sze rin ti sza bá lyok irány adók.”

4. Az Ebtv. ren del ke zé sei:
„38/C.  § (1) Az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer mû kö -

dé se az érin tett biz to sí tot tak egész sé gi ál la po tá nak, az ál ta -
luk igény be vett egész ség ügyi szol gál ta tá sok ha té kony sá -

gá nak, mi nõ sé gé nek és az el lá tá sok szer ve zett sé gé nek ja -
ví tá sa, va la mint a fel sza ba du ló for rá sok cél sze rû fel hasz -
ná lá sa ér de ké ben biz to sít ja

a) az érin tett biz to sí tot tak kö te le zõ egész ség biz to sí tás
ke re té ben té rí tés men te sen, il let ve tá mo ga tás el le né ben
igény be ve he tõ egész ség ügyi el lá tá sá nak a prog resszív el -
lá tás adott szin ten tör té nõ meg szer ve zé sét, meg fe le lõ sé gé -
nek és mi nõ sé gé nek – az igény be vé te li ada tok alap ján tör -
té nõ – nyo mon kö ve té sét,

b) az el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tók mun ká -
já nak ko or di ná lá sát,

c) az el lá tá sok ról tör té nõ fo lya ma tos vissza csa to lást,
va la mint

d) az egész ség fej lesz té si és pre ven ci ós prog ra mok
 koordinálását.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé rõl  szóló tör -
vény ben (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) meg ha tá -
ro zot tak figye lembe véte lével az egész ség biz to sí tó az
egész ség ügyi szol gál ta tá sok irá nyí tott be teg el lá tás ke re té -
ben tör té nõ nyúj tá sá nak meg szer ve zé sé re a kü lön jog sza -
bály sze rin ti pá lyá za ton ki vá lasz tott és a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek nek meg fe le lõ, irá nyí -
tott be teg el lá tás szer ve zé sé re vál lal ko zó egész ség ügyi
szol gál ta tó val (a továb biak ban: el lá tás szer ve zõ) köt het
szer zõ dést.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok el éré se ér -
de ké ben az el lá tás szer ve zõ fel ada ta:

a) az el lá tás szer ve zés és ko or di ná lás, a be teg út kö ve -
té se,

b) a vál lalt pre ven ci ós terv meg va ló sí tá sá nak meg szer -
ve zé se, ko or di ná lá sa, el len õr zé se és ér té ke lé se, va la mint
mó do sí tá sa a jog sza bá lyok ál tal kö te le zõ en elõ írt vagy
egyéb for rás ból tá mo ga tott prog ra mok vál to zá sa  miatt, to -
váb bá a mó do sí tott terv jó vá ha gyás ra való meg kül dé se az
egész ség biz to sí tó ré szé re,

c) a mi nõ ség biz to sí tás kö ve tel mény rend sze ré nek tel je -
sí té se az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
120.  §-ában fog lal tak sze rint, kü lö nö sen mi nõ ség po li ti kai
nyi lat ko zat, szak mai pro to kol lok al kal ma zá sa,

d) a g) pont ban fog lal tak ra fi gye lem mel a kü lön jog sza -
bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se,
az egész ség biz to sí tó tól ka pott té te les be teg for gal mi ada -
tok elem zé se, mo ni tor ing rend szer mû köd te té se,

e) az érin tett biz to sí tot tak ré szé re nyúj tott egész ség -
ügyi el lá tá sok be teg for gal mi ada ta i nak elem zé se,

f) az egész ség biz to sí tó ál tal meg kül dött ke re sõ kép te -
len sé gi na pok össze ha son lí tó sta tisz ti kai ada ta i nak elem -
zé se,

g) az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény (a továb biak ban: Eüak.) 22/B.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok ke ze lé se,

h) amit kü lön jog sza bály ek ként ha tá roz meg.
(4) Az érin tett biz to sí tot tak ál tal igény be vett egész ség -

ügyi szol gál ta tá sok fe de ze té ül a ter mé szet be ni el lá tá sok
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elõ irány za tá nak az érin tett biz to sí tot tak kora, neme sze rin -
ti és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb szem pon -
tok alap ján szá mí tott ará nyos ré sze (a továb biak ban: fej -
kvó ta) szol gál. A fej kvó ta sze rin ti össze get, mint be vé telt,
va la mint az érin tett biz to sí tot tak ál tal igény be vett egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá si dí ját, mint ki adást
tar tal ma zó ki mu ta tást (a továb biak ban: elvi szám la) az
egész ség biz to sí tó ve ze ti. Az elvi szám la po zi tív egyen le ge 
a be vé te li több let. A be vé te li több let fel osz tá sá ra és fel -
hasz ná lá sá ra a költ ség ve té si tör vényt és az e tör vény fel ha -
tal ma zá sán ala pu ló kü lön jog sza bály ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

(5) Az el lá tás szer ve zõ vel a (2) be kez dés alap ján kö tött
szer zõ dés ben (a továb biak ban: el lá tás szer ve zé si szer zõ -
dés) a szer zõ dés ha tá lyá ra, mó do sí tá sá ra, fel mon dá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ken kí vül ren del kez ni kell

a) ar ról, hogy az el lá tás szer ve zõ mely egész ség ügyi
szol gál ta tá so kat nyújt ja sa ját maga, il let ve más egész ség -
ügyi szol gál ta tó igény be vé te lé vel,

b) a tel jes körû mi nõ sé gi, de fi ni tív el lá tá sok ra ösz tön -
zõ, ha té kony egész ség ügyi szol gál ta tás biz to sí tá sá ról, va -
la mint a be teg sé gek idõ ben tör té nõ meg elõ zé sét, az egész -
ség meg õr zé sét szol gá ló pre ven ci ós prog ram meg va ló sí tá -
sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sá ról,

c) az egész ség biz to sí tó ál tal ve ze tett elvi szám lán je -
lent ke zõ meg ta ka rí tás el szá mo lá sá ról,

d) az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség rõl,
e) az el len õr zés rõl,
f) a szer zõ dés sze gés ese tén az igény ér vé nye sí té sé rõl,
g) ar ról, amit kü lön jog sza bály elõ ír.
(6) Az el lá tás szer ve zé si szer zõ dés hez csa tol ni kell
a) a 38/D.  § (1) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tá si szer zõ -

dést,
b) a 38/D.  § (2) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást,
c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mel lék le te ket.
(7) Az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben érin tett biz -

to sí tott nak az el lá tás szer ve zõ vel a 38/D.  § (1) be kez dé se
alap ján szer zõ dött há zi or vo si el lá tást nyúj tó egész ség ügyi
szol gál ta tó hoz be je lent ke zett biz to sí tot tak kö zül azok mi -
nõ sül nek, akik a (8) be kez dés sze rin ti ér te sí tést köve tõen
egy hó na pon be lül a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak 
sze rint az egész ség ügyi és sze mé lyes ada ta ik el lá tás szer -
ve zõ ál ta li ke ze lé sét nem til tot ták meg.

(8) A hoz zá be je lent ke zett biz to sí tot ta kat a há zi or vo si
el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó írás ban tá jé koz tat -
ja az el lá tás szer ve zõ höz tör té nõ csat la ko zá sa szán dé ká ról,
il le tõ leg az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben már részt
vevõ há zi or vos en nek té nyé rõl és – a biz to sí tot ta kat érin -
tõ – kö vet kez mé nye i rõl, így kü lö nö sen: az irá nyí tott be -
teg el lá tá si rend szer cél ja i ról, mû kö dé sé rõl, tar tal mi ele me -
i rõl (az el ér he tõ pre ven ci ós prog ra mok ról, az emelt szin tû
gon do zás le he tõ sé ge i rõl), va la mint az el lá tás szer ve zõ és
kap cso lat tar tó ja ne vé rõl, cí mé rõl és el ér he tõ sé gé rõl. Tá jé -
koz tat ni kell to váb bá a biz to sí tot ta kat ar ról is, hogy az irá -

nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben érin tett biz to sí tott ként
való rész vé tel fel té te le az, hogy az egész ség ügyi és sze -
mély azo no sí tó ada ta ik nak az el lá tás szer ve zõ ál ta li – az
Eüak.-ban fog lal tak sze rin ti – ke ze lé sét ne tilt sák meg.

(9) A (4) be kez dés sze rin ti elvi szám la te kin te té ben az
irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben részt vevõ há zi or vo si
el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó hoz be je lent ke zett
biz to sí tot tak kö zül azo kat is érin tett biz to sí tott nak kell te -
kin te ni, akik meg til tot ták ada ta ik el lá tás szer ve zõ ál ta li ke -
ze lé sét.”

„38/D.  § (1) Az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben való 
rész vé tel ér de ké ben a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel ren -
del ke zõ, há zi or vo si el lá tást nyúj tó szol gál ta tó szol gál ta tá -
si szer zõ dést köt het az el lá tás szer ve zõ vel.

(2) Az el lá tás szer ve zõ a vele szol gál ta tá si szer zõ dés ben
nem álló fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó val
együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt het az érin tett biz to sí -
tot tak egész ség ügyi el lá tá sá ban való köz re mû kö dés re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szol gál ta tá si szer zõ dé sek
meg kö té se so rán az el lá tás szer ve zõ nek a mû kö dés föld raj -
zi ha tá ra in be lül – Bu da pest ki vé te lé vel – zárt te rü let ki ala -
kí tá sá ra kell tö re ked nie a te le pü lé si ön kor mány za tok több -
cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott kis tér sé gi ha tá rok figye lembe véte lével. A 38/C.  §
(4) be kez dé se sze rin ti elvi szám la te kin te té ben az adott
kis tér ség az el lá tás szer ve zõ te rü le té nek mi nõ sül, ha a kis -
tér ség ben mû kö dõ há zi or vo si pra xi sok több mint 70%-a
csat la ko zik a szer ve zõ höz.

(4) Az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben részt vevõ
egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal tel je sí tett el lá tá sok fi nan -
szí ro zá sa a szer zõ dés idõ tar ta ma alatt is ér vé nyes fi nan szí -
ro zá si szer zõ dé sek alap ján tör té nik.”

5. Az Ebtvm. vizs gált ren del ke zé se:
„19.  § (3) A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té -

sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 78.  §-a alap ján mû -
kö dõ irá nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí sér let e tör vény ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg meg szû nik. Az irá nyí tott be -
teg el lá tá si mo dell kí sér let ben részt vett el lá tás szer ve zõ ke -
ze lé sé ben álló, az érin tett biz to sí tot tal kap cso la tos, az el lá -
tás szer ve zõ fel ada tá nak el lá tá sá hoz szük sé ges – az egész -
ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze -
lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII. tör vény
22/B.  §-ának (2)–(3) be kez dé se sze rin ti – ada to kat az e tör -
vény ha tály ba lé pé sét köve tõen lét re jö võ irá nyí tott be teg -
el lá tá si rend szer ben részt ve võ el lá tás szer ve zõ csak ak kor
hasz nál hat ja fel, ha a biz to sí tott az irá nyí tott be teg el lá tá si
rend szer ben való rész vé tel rõl ka pott tá jé koz ta tá sát és a
szol gál ta tó nak a ren del ke zés re álló ada tok el lá tás szer ve -
zés ke re té ben tör té nõ to váb bi fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
szán dék nyi lat ko za tát kö ve tõ egy hó na pon be lül ezt írás -
ban nem til tot ta meg. Az ada ta i nak ke ze lé sét meg til tó biz -
to sí tott ra az Ebtv. 38/C.  §-ának a 11.  §-sal meg ál la pí tott
(9) be kez dé sé ben fog lal ta kat ér te lem sze rû en al kal maz ni
kell.”
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III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

Az in dít vá nyo zó az IBM, majd az IBR in téz mé nyét, az
az zal össze füg gõ va la mennyi sza bályt alkot mány elle -
nesnek tar tot ta.

1. Az Al kot mány bí ró ság át te kin tet te az irá nyí tott be -
teg el lá tá si rend szer elõz mé nye it, a mo dell kí sér let be ve ze -
té sét, tar tal mi vál to zá sa it.

Az IBM-et 1999. ja nu ár 1-jei ha tállyal a tár sa da lom biz -
to sí tás pénz ügyi alap ja i nak 1999. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1998. évi XCI. tör vény 16.  §-a ve zet te be, és az
egész ség ügyi szol gál ta tók kal 1999. év ben ma xi mum
200 e zer la kos ra volt köt he tõ fi nan szí ro zá si szer zõ dés,
érin tett la kos nak te kint ve a szol gál ta tók ál tal mû köd te tett,
vagy a ve lük szer zõ dött há zi or vo si szol gá lat or vo sá hoz be -
je lent ke zett biz to sí tot ta kat. A pá lyá zat és a fi nan szí ro zás
rész let sza bá lya it a Kr. 50.  §-a tar tal maz ta. Ezen ren del ke -
zé sek alap ján az OEP 1999. jú li us 1-jé tõl kö tött szer zõ dé -
se ket.

Ezt köve tõen a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i -
nak 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi CIX. tör -
vény 8.  §-a to váb bi 200 ezer la kos ra adott le he tõ sé get fi -
nan szí ro zá si szer zõ dés meg kö té sé re, ha son ló fel té te lek -
kel. A 24.  § (9) be kez dé se sze rint az 1999. év ben kö tött
szer zõ dé sek alap ján az IBM-ben való rész vé tel fo lya ma -
tos.

A Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény „A tár sa da lom biz -
to sí tás pénz ügyi alap jai költ ség ve té se egyes elõ irány za ta i -
nak fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ren del ke zé sek” al cí mé -
nek 73.  §-ában 500 ezer fõ ben ma xi mál ta az IBM-ben
részt ve võk szá mát, majd a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2002. évi LXII. tör vény 68.  §-ában
úgy ren del ke zett, hogy 1 mil li ó ra emel te a kí sér let be be -
von ha tó la ko sok szá mát. A 68.  § (3) be kez dé se az érin tett
la kos fo gal mát pon to sí tot ta a Tár sa da lom biz to sí tá si Azo -
no sí tó Jel (TAJ szám) alap ján be je lent ke zett biz to sí tot tak -
ban. Ezt köve tõen lé pett ha tály ba a Kvt.1. tá ma dott sza bá -
lyo zá sa.

Az IBR lé nye ge, hogy az egész ség biz to sí tó a pá lyá za -
ton ki vá lasz tott és a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek meg -
fe le lõ egész ség ügyi szol gál ta tó val köt szer zõ dést – töb bek 
kö zött – a prog resszív egész ség ügyi el lá tás szer ve zé sé re,
ko or di ná lá sá ra, az el lá tás meg fe le lõ sé gé nek és mi nõ sé gé -
nek nyo mon kö ve té sé re, az egész ség ügyi ada tok ke ze lé sé -
re és egyéb kap cso ló dó fel ada tok el vég zé sé re.

Je len leg az IBR ke re tén be lü li el lá tás szer ve zé sé re a
Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXVII. tör vény 80.  § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben 2,3 mil lió la kos ra köt he tõ szer zõ dés.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt ren del ke zé sek al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát el sõ ként az Al kot mány 8.  § (1) be -
kez dé se és 59.  § (1) be kez dé se te kin te té ben vé gez te el.

Az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a ma gán -
ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog al kot má -
nyos alap jog.

Az Al kot mány bí ró ság a sze mé lyes ada tok vé del me kö -
ré ben az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog tar tal mát a
15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro za tá ban fej tet te ki: „Az Al -
kot mány bí ró ság – a 20/1990. AB ha tá ro zat sze rin ti ed di gi
gya kor la tát foly tat va – a sze mé lyes ada tok vé del mé hez
való jo got nem ha gyo má nyos vé del mi jog ként ér tel me zi,
ha nem an nak ak tív ol da lát is figye lembe véve, in for má ci ós 
ön ren del ke zé si jog ként.

Az Al kot mány 59.  §-ában biz to sí tott sze mé lyes ada tok
vé del mé hez való jog nak esze rint az a tar tal ma, hogy min -
den ki maga ren del ke zik sze mé lyes ada ta i nak fel tá rá sá ról
és fel hasz ná lá sá ról. Sze mé lyes ada tot fel ven ni és fel hasz -
nál ni te hát ál ta lá ban csa kis az érin tett be le egye zé sé vel sza -
bad; min den ki szá má ra kö vet he tõ vé és el len õriz he tõ vé
kell ten ni az adat fel dol go zás egész út ját, va gyis min den ki -
nek joga van tud ni, ki, hol, mi kor, mi lyen cél ra hasz nál ja
fel az õ sze mé lyes ada tát. Ki vé te le sen tör vény el ren del he ti 
sze mé lyes adat kö te le zõ ki szol gál ta tá sát, és elõ ír hat ja a
fel hasz ná lás mód ját is. Az ilyen tör vény kor lá toz za az in -
for má ci ós ön ren del ke zés alap ve tõ jo gát, és ak kor al kot má -
nyos, ha meg fe lel az Al kot mány 8.  §-ában meg kö ve telt
fel té te lek nek.” (ABH 1991, 40, 41, 42.)

Az Al kot mány bí ró ság az adat ke ze lés sel kap cso la to san
rá mu ta tott, hogy az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog gya -
kor lá sá nak fel té te le és egy ben leg fon to sabb ga ran ci á ja a
cél hoz kö tött ség. „Ez azt je len ti, hogy sze mé lyes ada tot
fel dol goz ni csak pon to san meg ha tá ro zott és jog sze rû cél ra
sza bad. Az adat fel dol go zás nak min den sza ka szá ban meg
kell fe lel nie a be je len tett és köz hi te lû en rög zí tett cél nak.”
[15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 40, 42.]

Az Al kot mány bí ró ság 65/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro za tá -
ban azt is meg ál la pí tot ta, hogy a jog al ko tó a sze mé lyes
ada tok, il let ve a szi go rúb ban vé dett kü lön le ges ada tok ke -
ze lé sét ak kor ren del he ti el, „ha az adat ke ze lés le he tõ vé té -
te lé vel egy ide jû leg meg ha tá roz za az adat ke ze lés pon tos
fel té te le it, azaz az Al kot mány 59.  § (1) be kez dés ben ga -
ran tált sze mé lyes ada tok hoz való alap jog kor lá to zá sá nak
konk rét rész let sza bá lya it.” (ABH 2002, 357, 363.)

Az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se sze rint az alap ve tõ jo -
gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál -
la pít hat ja meg, an nak lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor -
lá toz hat ja.

Az Al kot mány bí ró ság 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro za tá -
ban elvi jel leg gel mu ta tott rá: „Az ál lam ak kor nyúl hat az
alap jog kor lá to zá sá nak esz kö zé hez, ha má sik alap ve tõ jog
és sza bad ság vé del me vagy ér vé nye sü lé se, il let ve egyéb
al kot má nyos ér ték vé del me más mó don nem ér he tõ el. Az
alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz te hát ön ma -
gá ban nem ele gen dõ, hogy az má sik alap jog vagy sza bad -
ság vé del me vagy egyéb al kot má nyos cél ér de ké ben tör té -
nik, ha nem szük sé ges, hogy meg fe lel jen az ará nyos ság kö -
ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos sá ga és az en -
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nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya meg fe le lõ
arány ban le gyen egy más sal.” (ABH 1992, 167, 171.)

Az alap jog lé nye ges tar tal mát nem érin tõ kor lá to zás al -
kot má nyos sá ga meg íté lé sé hez az Al kot mány bí ró ság az
alap jo gi tesz tet al kal maz za. „Ez azt je len ti, hogy az in for -
má ci ós ön ren del ke zé si jo got, az Al kot mány 59.  § (1) be -
kez dé sé ben biz to sí tott sza bad ság jo got, mint alap jo got
csak el ke rül he tet len eset ben le het al kot má nyo san kor lá -
toz ni, ak kor, ha a kor lá to zás el ke rül he tet le nül szük sé ges
és az a kor lá to zás sal el ér ni kí vánt cél hoz ké pest ará nyos.”
[46/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 219, 222,
223.]

A kor lá to zás ak kor te kint he tõ al kot má nyos nak, ha
kény sze rí tõ ok ból tör té nik, va la mint az el ér ni kí vánt cél
fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem
sú lya össz hang ban áll egy más sal. A tör vényhozó a kor lá -
to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re al kal mas leg eny -
hébb esz közt ki vá lasz ta ni. Ha az al kal ma zott kor lá to zás a
cél el éré sé re al kal mat lan, az alap jog sé rel me meg ál la pít -
ha tó. [20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 69, 71.]

En nek meg fele lõen az alap jog kor lá to zá sá nak meg en -
ged he tõ sé ge min dig a konk rét sza bá lyo zás tól füg gõ en ál -
la pít ha tó meg. [27/2002. (VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH
2002, 143, 147.]

2.2. Mi vel az egész ség ügyi há ló za ton be lül az IBR-rel
össze füg gés ben tör té nõ adat gyûj tés, an nak az el lá tás szer -
ve zõ ré szé re tör té nõ ki szol gál ta tá sa és ke ze lé se alap jo gi
kor lá to zást va ló sít meg, az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál -
ta, hogy a vo nat ko zó ren del ke zé sek meg fe lel nek-e a fen ti
al kot má nyos kö ve tel mé nyek nek.

Az Ebtv. 38/C.  § (3) be kez dés g) pont ja az el lá tás szer -
ve zõt – aki az Eüak. 3.  § i) pont ja sze rint adat ke ze lõ nek
mi nõ sül – fel jo go sít ja az Eüak. 22/B.  §-ának (2)–(3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok ke ze lé sé re. Ezek az ada -
tok rész ben sze mély azo no sí tó, rész ben a kü lön bö zõ el lá tá -
si for mák hoz kap cso ló dó olyan ada tok, ame lyek az érin tett 
egész sé gi ál la po tá ra vo nat koz nak. Az Avtv. 2.  § 2.
b) pont ja sze rint az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó adat kü -
lön le ges adat nak mi nõ sül, kü lön le ges adat pe dig az Avtv.
3.  § (2) be kez dé sé nek a) és c) pont ja sze rint ak kor ke zel he -
tõ, ha az érin tett írás ban hoz zá já rul, vagy tör vény el ren de -
li, il le tõ leg egyes ne ve sí tett ada tok (faji ho va tar to zás stb.)
a b) pont sze rint csak ak kor ke zel he tõk, ha az ott meg ha tá -
ro zott ok ból tör vény ren de li el.

Az Avtv.-nek e ren del ke zé sé hez fû zött in do ko lás rá mu -
tat: „A kü lön le ges – ún. szen zi tív (ér zé keny) – ada to kat az
érin tett ki fe je zett írás be li hoz zá já ru lá sá val le het ke zel ni.
Bi zo nyos ese tek ben a tár sa da lom ér de ke szük sé ges sé te -
he ti kü lön le ges ada tok kö te le zõ ke ze lé sét (bûn ül dö zés,
bûn meg elõ zés, köz egész ség ügy, me ne kült ügy). Az ilyen
adat ke ze lé se ket csak tör vény ren del he ti el, a meg fe le lõ ga -
ran ci ák biz to sí tá sá val.”

A kü lön le ges ada tok ke ze lé sé re az Ebtv. elõbb idé zett
ren del ke zé se ad le he tõ sé get, va gyis az adat ke ze lés egy ér -
tel mû en tör vényen ala pul.

2.3. Az alap jog kor lá to zás al kot má nyos sá gá nak to váb -
bi fel té te le, hogy a kor lá to zás szük sé ges, és az el éren dõ cé -
lok hoz ké pest ará nyos le gyen.

A kü lön le ges ada tok ke ze lé sé vel kap cso la to san az Al -
kot mány bí ró ság a 65/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro za tá ban ki -
fej tet te: „Egyes sze mé lyes ada tok nak kü lön le ges adat tá
való mi nõ sí té sé bõl pe dig az kö vet ke zik, hogy az adat ke ze -
lés cél já nak na gyon pon tos nak kö rül ha tá rolt nak és meg ha -
tá ro zott nak, s az adat ke ze lés nek kény sze rí tõ mó don, el ke -
rül he tet le nül szük sé ges nek kell len nie. A kü lön le ges ada -
tok ke ze lé sé re vo nat ko zó szi go rúbb kö ve tel mé nyek to -
váb bá azt ered mé nye zik, hogy amennyi ben az adat ke ze lés
cél ja pon to san meg nem ha tá ro zott vagy az arra vo nat ko zó
tör vényi fel ha tal ma zás nem egy ér tel mû, ak kor a kü lön le -
ges ada tok ke ze lé se alkot mány elle nes alap jo gi kor lá to zást
va ló sít meg.

A jog al ko tó a sze mé lyes ada tok, il let ve a szi go rúb ban
vé dett kü lön le ges ada tok ke ze lé sét te hát ak kor ren del he ti
el, ha az adat ke ze lés le he tõ vé té te lé vel egy ide jû leg meg -
ha tá roz za az adat ke ze lés pon tos fel té te le it, azaz az Al kot -
mány 59.  § (1) be kez dé sé ben ga ran tált sze mé lyes ada -
tokhoz való alap jog kor lá to zá sá nak konk rét rész let sza bá -
lya it.” (ABH 2002, 357, 363, 364.)

Az IBR-hez kap cso ló dó adat ke ze lé si cé lo kat az Eüak.
22/B.  § (1) be kez dé se az Eüak. 4.  §-ában fog lalt ál ta lá nos
cé lok nál konk ré tab ban, mind a be teg el lá tó, mind a be teg
szem pont já ból meg fo gal maz za, ame lyek az IBR-nek az
Ebtv. 38/C.  §-ában meg je lölt fel ada ta i hoz kö tõd nek.

A ren del ke zés a be te gek szem pont já ból egész sé gi ál la -
po tuk nyo mon kö ve té sét, ja ví tá sát, míg az egész ség ügyi
el lá tás ol da lá ról e te vé keny ség ered mé nyes sé gét, költ ség -
ha té kony sá gát, az ada tok elem zé se alap ján an nak ter ve zé -
sét, va la mint az el lá tás át lát ha tó sá gát, az el lá tás szer ve zõk
el len õr zé sét cé loz za.

E cé lok egy részt a leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki
egész ség hez való al kot má nyos jog biz to sí tá sát, míg az el -
lá tás ha té kony sá gá nak nö ve lé se az ál lam nak az Al kot -
mány 70/E.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett kö te le zett sé ge
tel je sí té sét, va gyis más al kot má nyos jo gok meg va ló su lá -
sát szol gál ják.

Az IBR be ve ze té sét el sõd le ge sen egész ség po li ti kai cél,
az el lá tás ra ci o na li zá lá sa in do kol ta. Súly pon ti ele me a be -
teg út kö ve té se, ami kor az el lá tás szer ve zõ az adott be teg
ré szé re nyúj tott szol gál ta tá so kat min den el lá tá si szin ten és
a rá for dí tá sok figye lembe véte lével elem zi. Ez ál tal vá lik
le he tõ vé az ano má li ák – a pár hu za mos vagy in do ko lat lan
el lá tá sok – ki szû ré se, amely hoz zá se gít az el lá tás, az eh hez 
kap cso ló dó költ sé gek ter ve zé sé hez, egy ben utób bi csök -
ken té sé hez is.

A be te gek ada ta i nak össze sí té sé vel mind a há zi or vo si,
mind a szak el lá tás át lát ha tób bá vá lik, amely az el lá tás ér -
té ke lé sét, en nek alap ján ko or di ná lá sát te szi le he tõ vé.
Ugyan csak a sta tisz ti kai adat szol gál ta tás alap ján tár ha tó
fel a be teg ség ko rai stá di u má ban lé võk szá ma, amely a
pre ven ci ós prog ra mok in dí tá sá hoz szük sé ges. A be te gek
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szem pont já ból a be teg út kö ve té se a ke ze lést cél sze rû sí ti,
le he tõ vé te szi a be teg sé gek mi e lõb bi di ag nosz ti zá lá sát.

A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en az IBR-ben sza bá lyo zott
adat ke ze lés és adat fel dol go zás szük sé ges, enél kül a rend -
szer nem mû köd het ne.

Az adat ke ze lés cél jai pon to san meg ha tá ro zot tak, az
adat ke ze lés szo ros össze füg gés ben áll a meg je lölt cél lal,
ezért az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint az érin tet tek 
in for má ci ós ön ren del ke zé si jo gá nak kor lá to zá sa a cél hoz
kö töt ten szük sé ges.

2.4. Az Al kot mány bí ró ság ezért azt vizs gál ta, hogy az
alap jog kor lá to zás sú lya arány ban áll-e az el ér ni kí vánt cél -
lal.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott
az ará nyos ság fel té te le i vel. Rá mu ta tott, hogy a kor lá to zás -
nak meg kell fe lel nie az ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek,
azaz a tör vényhozónak min dig a le he tõ leg eny hébb meg ol -
dást kell vá lasz ta nia. [30/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
167, 171.] Az alap jog kor lá to zás nak az el éren dõ cél és az
al kal ma zott esz köz vi szo nyá ban ha tá ro zott tör vényi ren -
del ke zé sen kell ala pul nia. [36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro -
zat, ABH 241, 274.]

Az Al kot mány bí ró ság a 24/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro za -
tá ban nem te kin tet te arány ta lan nak az alap jog kor lá to zást,
ha a cél hoz kö tött ség kö ve tel mé nyén fe lül tar tal maz za az
adat to váb bí tás fi gye lem mel kí sér he tõ sé gé nek el vét, tel je -
sí ti a ti tok tar tá si kö te le zett sé get. (ABH 1998, 191, 195.)
Az ará nyos ság kö ve tel mé nyét ki elé gí tõ nek ta lál ta a lõ -
fegy ver-ke res ke dõ adat ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo -
zást, „te kin tet tel az adat ke ze lés sel érin tett ada tok kor lá to -
zott kö ré re, az ada tok to váb bí tá sá nak nyo mon kö vet he tõ -
sé gé re és az idõ be li kor lá to zás ra.” (744/B/2004. AB ha tá -
ro zat, ABH 2005, 1281, 1285.)

Így an nak meg íté lé sé nél, hogy a sza bá lyo zás az Al kot -
mány 59.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen
ga ran tál ja-e az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog vé del mét,
az Al kot mány bí ró ság nak te kin tet tel kell len nie, hogy a
sza bá lyo zás ban meg je le nõ kor lá to zá sok és ga ran ci ák
egyen súly ban van nak-e, és a ren del ke zé sek ele get tesz -
nek-e an nak a kö ve tel mény nek, hogy a jog kor lá to zás so -
rán a jog al ko tó nak a leg eny hébb esz közt kell vá lasz ta nia a
cé lok el éré se ér de ké ben.

Az adat ke ze lés ál ta lá nos tör vényi kor lát ját és ga ran ci á -
ját az Eüak. 4.  § (4) be kez dé se és a 6.  §-a adja, mi sze rint
csak annyi és olyan egész ség ügyi, il let ve sze mély azo no sí -
tó adat ke zel he tõ, amely a cél meg va ló sí tá sá hoz el en ged -
he tet le nül szük sé ges, il le tõ leg kö ve tel mény az ada tok biz -
ton sá gos ke ze lé se. Az Eüak. 22/A.  § (3) be kez dé se tar tal -
maz za, mely el lá tá si for mák hoz kap cso ló dó ada tok ke zel -
he tõk az IBR-en be lül. Ezek köre lé nye ge sen szû kebb az
Eüak. 4.  §-a sze rin ti cé lok ér de ké ben ke zel he tõ ada tok nál,
a sze mély azo no sí tás ra csak a TAJ szám szol gál.

A sze mé lyes ada tok vé del mé hez való al kot má nyos
alap jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben az Eüak. 22/C–D.  §-a az
IBR vo nat ko zá sá ban spe ci á lis ren del ke zé se ket tar tal maz.
Adat elem zés sel az el lá tás szer ve zõ – aki az Eüak. 3.  §

i) pont já ban meg je lölt adat ke ze lõ – ez zel meg bí zott al kal -
ma zott ja fog lal ko zik, és ha az egész ség ügyi szol gál ta tó el -
lá tásszer ve zõi te vé keny sé get is foly tat, el kü lö nít ve kell
ke zel nie az e te vé keny ség hez kap cso ló dó ada to kat az
egyéb ada tok tól.

Elõb bi ren del ke zé sek az Eüak. 7.  §-ában és 30.  §-ában
fog lal tak nál szû kebb kör ben te szik le he tõ vé a sze mé lyes
és egész ség ügyi ada tok ról tör té nõ tá jé koz ta tást. Az egész -
ség ügyi és sze mé lyes ada tok nyil ván tar tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re az Eüak. 30–32.  §-ában fog lal tak vo nat koz nak,
azon ban az el lá tás szer ve zõ jog utód nél kü li meg szû né se
ese tén a do ku men tá ció õr zé sé re és meg sem mi sí té sé re az
Eüak. 22/C.  § (3) be kez dé se szi go rúbb sza bá lyo kat tar tal -
maz. Az el lá tás szer ve zõk re (al kal ma zot ta ik ra) irány adó az 
Eüak 7.  § (1) be kez dé sén ala pu ló ti tok tar tá si kö te le zett ség. 
E tör vényi vé de lem azt hi va tott biz to sí ta ni, hogy az érin -
tet tek egész sé gi ál la po tá val, az or vo si be avat ko zás sal kap -
cso la tos in for má ci ók ne jus sa nak il le ték te le nek tudomá -
sára.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a tör vényhozó ál tal al kal ma zott alap jo gi kor lá -
to zás nem túl zott mér té kû, egy ben al kal mas a ren del ke zé -
sek ben meg fo gal ma zott cél – az egész ség ügyi el lá tás ra -
cionalizálása, ered mé nyes sé ge – el éré sé re, így a sza bá lyo -
zás meg fe lel az alap jo got kor lá to zó nor mák kal szem ben
tá masz tott ará nyos ság fel té te le i nek.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
ab ban a ré szé ben, amely az Eüak. és az Ebtv. tá ma dott ren -
del ke zé sei alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé sé be il le -
tõ leg 59.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel kér te, el uta sí tot ta.

IV.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint – még ha az adat ke -
ze lés so rán a jog al ko tó a cél lal ará nyos kor lá to zást is al kal -
ma zott – az IBR sza bá lyai azért alkot mány elle nesek, mert
a diszk ri mi ná ció ti lal má ba, a le he tõ leg ma ga sabb szin tû
tes ti és lel ki egész ség hez, il le tõ leg a szo ci á lis biz ton ság -
hoz való jog ba is üt köz nek, hi szen nem min den be teg re
ter jed nek ki.

1. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az
Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ren del ke zést a jog egyen -
lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel -
mény ként ér tel mez te. Ki fej tet te, hogy az Al kot mány e ren -
del ke zé se az azo nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok
kö zöt ti olyan, al kot má nyos in dok nél kül tett meg kü lön -
böz te tést tilt ja, amely nek kö vet kez té ben egyes jog ala nyok 
hát rá nyos hely zet be ke rül nek. Az al kot má nyi ti la lom el sõ -
sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett meg kü -
lön böz te té sek re ter jed ki, ab ban az eset ben, ha a meg kü -
lön böz te tés nem alap ve tõ al kot má nyos jog te kin te té ben
tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle nessége ak kor
ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság hoz való jo got
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sér ti. Az Al kot mány nak ez az ál ta lá nos jog egyen lõ sé gi kö -
ve tel mé nye arra vo nat ko zik, hogy az ál lam, mint köz ha ta -
lom a jo gok és kö te le zett sé gek el osz tá sa so rán kö te les
egyen lõk ként – egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként – ke zel ni
a jog ala nyo kat, a jog al ko tás so rán a jog al ko tó nak mind -
egyi kük szem pont ja it azo nos kö rül te kin tés sel, el fo gu lat -
lan ság gal és mél tá nyos ság gal kell ér té kel nie. Al kot mány -
el le nes nek ak kor mi nõ sül a meg kü lön böz te tés, ha a jog al -
ko tó a sza bá lyo zás szem pont já ból azo nos cso port ba tar to -
zó, egy más sal össze ha son lít ha tó hely zet ben lévõ jog ala -
nyok kö zött tesz kü lönb sé get anél kül, hogy an nak al kot -
má nyos in do ka len ne. [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 73, 77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 280, 281–282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 197, 203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 130, 138–140.; 39/1999 (XII. 21.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1999, 325, 342–344.; 37/2002. (IX. 4.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 230, 241–242.]

Az in dít vány tar tal ma sze rint a vizs gált ren del ke zé sek -
kel össze füg gés ben az Al kot mány 70/A.  § sé rel mét az
okoz za, hogy a sza bá lyo zás csak egy meg ha tá ro zott sze -
mé lyi kör re – az IBR-ben részt ve võk re – vo nat ko zik, má -
sok ra pe dig nem. Az Al kot mány 70/A.  §-a azon ban – az
Al kot mány bí ró ság elõb bi ek ben idé zett gya kor la ta sze -
rint – nem min den faj ta kü lönb ség té telt tilt, ha nem csak
azt, ami hát rá nyos. Az IBR alap ve tõ en nem a rend szer ben
részt vevõ, il le tõ leg a más el lá tá si for má ban ke zelt biz to sí -
tot tak jo ga it vagy kö te le zett sé ge it il le tõ en tar tal maz el té rõ
sza bá lyo kat, ha nem a va la mennyi biz to sí tott ré szé re járó,
azo nos szin tû el lá tás te kin te té ben ve ze tett be új, a szer ve -
zés éssze rû sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket. Nem ész -
lel he tõ te hát sem mi fé le hát rá nyos hely zet azon biz to sí tot -
tak jo gai vo nat ko zá sá ban, akik nem ve het nek részt az
IBR-ben.

Ezért az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Al -
kot mány 70/A.  § (l) be kez dé sé nek sé rel me nem áll fenn, és 
az in dít ványt e ré szé ben el uta sí tot ta.

2. A le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség -
hez való jog nak az Al kot mány 70/D.  §-a (1) be kez dé sé ben
ta lál ha tó meg fo gal ma zá sa a 70/D.  § (2) be kez dé sé vel
együtt ér tel mez he tõ. Az Al kot mány bí ró ság az 54/1996.
(XI. 30.) AB ha tá ro za tá ban rá mu ta tott, hogy az Al kot -
mány 70/D.  §-ában fog lalt le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti
és lel ki egész ség hez való jog olyan al kot má nyos ál la mi
fel ada tot je lent, amely nek alap ján az ál lam – töb bek kö -
zött – egész ség ügyi in téz mény rend szer mû köd te té sé re és
az or vo si el lá tás meg szer ve zé sé re kö te les. „Az egész ség -
ügyi in téz mény há ló zat és az or vo si el lá tás kö ré ben az Al -
kot mány bí ró ság el von tan, ál ta lá nos is mér vek kel csak egé -
szen szél sõ ese tek re kor lá to zot tan ha tá roz hat ja meg az ál -
la mi kö te le zett ség kri ti kus nagy sá gát, va gyis azt a szük sé -
ges mi ni mu mot, amely nek hi á nya már alkot mány elle -
nességhez ve zet. Ilyen nek mi nõ sít he tõ pél dá ul, ha az or -
szág egyes te rü le te in az egész ség ügyi in téz mény rend szer

és az or vo si el lá tás tel je sen hi á nyoz na. Az ilyen szél sõ ese -
te ken túl azon ban az Al kot mány 70/D.  §-ában meg ha tá ro -
zott ál la mi kö te le zett ség nek nincs al kot má nyos mér cé je. A 
le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez való
jog te hát ön ma gá ban ala nyi jog ként ér tel mez he tet len, az
az Al kot mány 70/D.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ál la mi kö -
te le zett ség ként fo gal ma zó dik meg, amely ma gá ban fog lal -
ja azt a kö te le zett sé get, hogy a tör vényhozó a tes ti és lel ki
egész ség bi zo nyos te rü le te in ala nyi jo go kat ha tá roz zon
meg.

A kö te le zõ tár sa da lom biz to sí tás kö ré be tar to zó el lá tá si
jo go sult ság vi szont már va ló sá gos ala nyi jog, amely nek al -
kot má nyos alap ja azon ban nem az Al kot mány 70/D.  §-a,
ha nem az Al kot mány 70/E.  §-ában fog lalt ren del ke zés, il -
le tõ leg az al kot má nyos tu laj don vé de lem.” (ABH 1996,
173, 186–187.)

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Al kot -
mány ban meg ha tá ro zott alap ve tõ jo gok ból nem ve zet he tõ
le, hogy az egész ség ügyi szol gál ta tás ke re té ben a be teg el -
lá tá si te vé keny ség mi lyen for má ját nyújt ja az egész ség biz -
to sí tó, ha el lá tá si kö te le zett sé gé nek ele get tesz. Az ál lam
egy fe lõl kü lön bö zõ for má ban szer ve zett el lá tó rend sze ren
ke resz tül tel je sí ti a 70/D.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt kö te -
le zett sé gét, más fe lõl az IBR-ben és a más el lá tá si for má -
ban részt vevõ érin tet tek ré szé re is ugyan azt az el lá tást biz -
to sít ja. A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en az, hogy az IBR azon
sza bá lyai, ame lyek nem te szik le he tõ vé va la mennyi biz to -
sí tott szá má ra, hogy ab ban részt ve gye nek, va la mint az Al -
kot mány 70/D.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kö zött nem
ál la pít ha tó meg al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg -
gés.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az ér de mi al -
kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá -
sát ered mé nye zi. [54/1992. (X. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 266, 267.; 2043/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
543, 544.; 163/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 544,
546.; 108/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 523, 524.;
141/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 584, 586.] Ezért az
Al kot mány bí ró ság ezen in dít vá nyi részt is el uta sí tot ta.

3. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az Al kot -
mány 70/E.  § (2) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott, a kö te le -
zõ tár sa da lom biz to sí tás kö ré be tar to zó el lá tá si jo go sult -
ság, mint szo ci á lis jog a „meg él he tés hez szük sé ges el lá tás -
hoz való jo got” ga ran tál ja. Ez a jog a szo ci á lis el lá tá sok
összes sé ge ál tal nyúj tan dó olyan meg él he té si mi ni mum ál -
la mi biz to sí tá sát kö ve te li meg, amely el en ged he tet len az
em be ri mél tó ság hoz való jog meg va ló su lá sá hoz.
[32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
162–163.; 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
188, 192.; 32/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
251, 253–254.; 42/2000. (XI. 8.) AB ha tá ro zat, ABH
2000, 329.]

Az Al kot mány 70/E.  § (2) be kez dé se nem az egész ség ügyi 
el lá tás ra való jo go sult ság hoz való jo got biz to sít ja, ezért az
Al kot mány bí ró ság az IBR ren del ke zé sei és ezen alap jog kö -
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zött sem lá tott al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gést,
ami ért az in dít ványt e te kin tet ben el uta sí tot ta.

4. Mi vel az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del ke zé -
sek alkot mány elle nességét nem ál la pí tot ta meg, az Ebtv.
vég re haj tá sá ra ki adott, az IBR-nek dön tõ en az el lá tásszer -
ve zõi ol da lát sza bá lyo zó IBRr., va la mint az Ebtvm. át me -
ne ti ren del ke zé se ket tar tal ma zó, a ko ráb bi kí sér le ti rend -
szer adat ke ze lé sé re az idõ köz ben ha tály ba lé pett sza bá -
lyok al kal ma zá sát elõ író 19.  § (3) be kez dé se alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít ványt is
el uta sí tot ta.

V.

1. Az Abtv. 21.  § (7) be kez dé se alap ján az Al kot mány -
bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség tár gyá ban hi va tal ból is el jár hat.

Az Abtv. 49.  §-a ér tel mé ben mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het
sor, ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból
szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel
alkot mány elle nességet idé zett elõ. Az Al kot mány bí ró ság
ál lan dó gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet ál la pít meg ak kor is, ha alap jog ér -
vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz -
nak. [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227,
231.] „Az alap jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák
hi á nya ér te lem sze rû en vo nat ko zik arra is, ami kor az alap -
jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz el en ged he tet len
ga ran ci ák hi á nyoz nak” [36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 241, 274, 275.] „A sza bá lyo zás tar tal má nak
hi á nyos vol tá ból ere dõ al kot mány sér tõ mu lasz tás meg ál la -
pí tá sa ese té ben is a mu lasz tás, vagy a ki fe je zett jog sza bá -
lyi fel ha tal ma zá son nyug vó, vagy en nek hi á nyá ban, a fel -
tét len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ jog al ko tói kö te le zett -
ség el mu lasz tá sán ala pul.” [4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 52, 56–57.]

Az Al kot mány bí ró ság ezért az Abtv. 1.  § e) pont já ban
fog lalt ha tás kö re alap ján azt vizs gál ta, hogy az érin tet tek
tá jé koz ta tá sá nak és meg nyi lat koz ta tá sá nak sza bá lyo zá sa
tar tal maz-e meg fe le lõ ga ran ci á kat a sze mé lyes ada tok hoz
való jog vé del mé re.

2. Az el lá tás szer ve zõk adat ke ze lé sé nek ga ran ci á lis
sza bá lya az érin tett azon dön té se, amely a til tás el ma ra dá -
sá ban meg nyil vá nu ló „hoz zá já ru lá sát” fe je zi ki.

Az ez zel össze füg gõ tá jé koz ta tás nak azt kell biz to sí ta -
nia, hogy a biz to sí tott abba a hely zet be ke rül jön, hogy fel -
mér hes se, mi lyen ki ha tás sal jár az adat szol gál ta tás a jo ga i -
ra, va la mint a meg fe le lõ mó don és tar ta lom mal tör tént elõ -
ze tes tá jé koz ta tás bir to ká ban dönt sön, kí ván-e az IBR-ben
részt ven ni, amely maga után von ja ada ta i nak az el lá tás -
szer ve zõ ré szé re tör té nõ to váb bí tá sát és ke ze lé sét.

E ren del ke zé sek azon ban nem tar tal maz zák az érin tet -
tek jo go sult sá gá nak min den ele mét, a tá jé koz ta tás ra kö te -
le zet tek pon tos kö rét, kö te le zett sé ge it, a tá jé koz ta tás idõ -
pont ját. Az Eüak. 22/B.  § (4) be kez dé sé bõl – amely az
adat to váb bí tás „le he tõ sé gé rõl” tör té nõ tá jé koz ta tás kö ve -
tel mé nyét fo gal maz za meg – az kö vet ke zik, hogy a biz to -
sí tot tat az adat to váb bí tást meg elõ zõ en kell in for mál ni.
Ugyan ak kor az Eüak. 22/B § (6) be kez dé se az el lá tás szer -
ve zõt is kö te le zi tá jé koz ta tás ra és az érin tett meg nyi lat koz -
ta tá sá ra, amely re a je len le gi sza bá lyo zás mel lett ér te lem -
sze rû en ak kor ke rül het ne sor, ha az egész ség biz to sí tó már
az érin tett va la mennyi – nem csu pán az ér te sí té sé hez szük -
sé ges – ada tot át ad ta. Ez nincs össz hang ban a 22/B.  §
(4) be kez dé sé ben, de az Ebtv. 38/C.  § (8) be kez dé sé ben
fog lal tak kal sem, amely az IBR-ben tör té nõ rész vé tel „fel -
té te le ként” je lö li meg, hogy a be teg ada tai ke ze lé sét ne tilt -
sa meg, így nem ke rül het a rend szer be, amíg a tá jé koz ta tá -
sát kö ve tõ 30 nap nem te lik el.

Nincs ga ran cia te hát arra, hogy az érin tett az adat ke ze -
lés sel kap cso la tos sza bá lyo kat azt meg elõ zõ en is mer je
meg, mi e lõtt ada ta it to váb bí ta nák, és tá jé koz ta tá sa do ku -
men tál tan, olyan mó don tör tén jen, hogy hoz zá já ru lá sát ne
te gye for má lis sá. A ren del ke zés úgy vé lel me zi az adat ke -
ze lés hez való hoz zá já ru lást, hogy hi á nyoz nak az el já rá si
sza bá lyok, ame lyek foly tán ki zár ha tó, hogy a tá jé koz ta tás
és a ha tár idõ el tel te elõtt az el lá tás szer ve zõ a biz to sí tott
ada ta it ke zel je. A tör vény pe dig csak az IBR-ben tör té nõ
adat ke ze lést ala poz za meg, de az IBR-ben való rész vé -
tel – és en nek foly tán az adat to váb bí tás – az érin tett dön té -
sé tõl függ.

3. Az Al kot mány bí ró ság 44/1997. (IX. 19.) AB ha tá ro -
za ta az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel kap cso la to san a
kö vet ke zõ ket tar tal maz za: „Az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé se sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam. [...] Az Al kot mány bí ró ság fel fo gá sá ban a
jog biz ton ság szo ro san kap cso ló dik a jog ál la mi ság al kot -
mány jo gi el vé hez, an nak lé nye gi ele me. A jog biz ton ság
pe dig az ál lam tól és a jog al ko tó tól azt vár ja el, hogy a jog
egé sze, egyes rész te rü le tei és egyes sza bá lyai is vi lá go sak,
egy ér tel mû ek és a nor ma cím zett jei szá má ra is ér tel mez he -
tõ ek és kö vet he tõ ek le gye nek. A jog biz ton ság e szem pont -
ja i nak sú lyos meg sér té se egy ben az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság sé rel mét is je len ti. A
jog ál la mi ság elve ugyan ak kor nem ki se gí tõ, má sod la gos
sza bály, s nem pusz ta dek la rá ció, ha nem ön ál ló al kot -
mány jo gi nor ma, amely nek sé rel me ön ma gá ban is meg ala -
poz za va la mely jog sza bály alkot mány elle nességét
[11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 77.; 21/1993.
(IV. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 172.].” (ABH 1997,
304, 308.)

Az Ebtv. és az Eüak. tá ma dott ren del ke zé sei a fent rész -
le te zett hi á nyos sá ga ik  miatt nem fe lel nek meg a jog ál la mi -
ság ból ere dõ jog biz ton ság kö ve tel mé nye i nek, amely
alkot mány elle nes hely ze tet ered mé nye zett.
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Ezért az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg -
ál la pí tot ta, hogy az Or szág gyû lés mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nességet va ló sí tott meg az ál tal, hogy 
az Eüak. és az Eütv. az el lá tás szer ve zõk ál tal tör té nõ adat -
ke ze lés re vo nat ko zó tá jé koz ta tás sal össze füg gés ben nem
al kot ta meg mind azo kat az el já rá si sza bá lyo kat, ame lyek
biz to sít ják, hogy az érin tett ada tai ke ze lé sé nek meg til tá sá -
ról az adat to váb bí tást meg elõ zõ en tör té nõ tá jé koz ta tás
alap ján nyi lat koz has son. A sza bá lyo zás e hi á nyos sá ga kö -
vet kez té ben sé rül az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben
rög zí tett jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság kö ve tel -
mé nye, va la mint – mi vel nem tar tal maz meg fe le lõ garan -
ciákat arra, hogy az el lá tás szer ve zõ e tá jé koz ta tás és a nyi -
lat ko zat té tel re nyit va álló ha tár idõ el tel te elõtt ne ke zel jen
ada to kat – csor bul hat az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sé -
bõl kö vet ke zõ in for má ci ós ön ren del ke zé si jog.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ta a tör vényhozót – az
Abtv. 49.  § (1) be kez dé se alap ján ha tár idõ tû zé sé vel – jog -
al ko tói fel ada tá nak tel je sí té sé re.

VI.

A 2003. de cem ber 22-én ki hir de tett Kvt.1. 110.  §
d) pont já ban a Kor mány fel ha tal ma zást ka pott az IBM pá -
lyá za ti ki írá sá val és fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos rész le -
tes sza bá lyok meg al ko tá sá ra. Az IBM-mel össze füg gés -
ben az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
264/2004. (XII. 24.) Korm. ren de let 21–24.  §-a mó do sí tot -
ta a Kr. 50.  §-át, va la mint 50/A–D.  §-át. Ez ál tal, to váb bá a
Kvt.2. 121.  § a) pont ja ér tel mé ben, amely új fel ha tal ma -
zást adott a Kor mány nak, hogy a 78.  §-ban meg ha tá ro zott
IBM rész le tes sza bá lya it ál la pít sa meg, [amely nek alap ján
az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap -
ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/2005. (I. 26.) Korm. ren de let 11–14.  §-a és 19.  §-a mó -
do sí tot ta a Kr. 50.  §-át, va la mint 50/A–D.  §-át] a fel ha tal -
ma zó ren del ke zés tárgy ta lan ná vált. 2006. ja nu ár 1-jé vel
az Ebtvm. 19.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja foly tán ha tá -
lyát vesz tet te a Kvt.2. 121.  § a) pont ja is.

A Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé nek vég re -
haj tá sá ról  szóló 2004. évi C. tör vény 28.  § (16) be kez dé se
foly tán a Kvt.1. 112.  § (1) be kez dé se he lyé be lé pett – tar tal -
mi lag azo nos – 112.  § (1) be kez dés a) pont ja a mo dell kí sér let
ér té ke lé se mód já nak és szak mai szem pont ja i nak meg ha tá ro -
zá sá ra adott fel ha tal ma zást az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa -
lád ügyi mi nisz ter nek, amely nek alap ján nem szü le tett meg a
vo nat ko zó ren de let. A tá ma dott ren del ke zés azon ban az
I. pont ban ki fej tet tek alap ján az IBM meg szû né sé vel ha tá -
lyon kí vül he lye zett nek te kin ten dõ.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a már nem
ha tá lyos ren del ke zé sek kel össze füg gõ el já rást – az Ügy -
rend 31.  § a) pont já ra fi gye lem mel – meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1050/B/2004.

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

A Köztársasági Elnök
110/2007. (VI. 6.) KE

határozata

rendõr altábornagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
jainak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 56. § (2) be kez dés c) pont ja
alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re dr. Bene Lász ló rend õr al tá bor nagy szol gá la ti vi szo -
nyát 2007. no vem ber 30-i ha tállyal meg szün te tem.

Bu da pest, 2007. má jus 29.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 31.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2194/2007.
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A Köztársasági Elnök
111/2007. (VI. 6.) KE

határozata

rendõr vezérõrnagy szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
jainak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 56. § (2) be kez dés c) pont ja
alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Ger gé nyi Pé ter rend õr ve zér õr nagy szol gá la ti vi -
szo nyát 2007. no vem ber 30-i ha tállyal meg szün te tem.

Bu da pest, 2007. má jus 29.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 31.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2193/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
146/2007. (V. 31.) 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 az A. Zs.-né és A. Zs. 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.

A. Zs.-né és A. Zs. 2007. má jus 3-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. A be nyúj tók or szá gos nép sza va zást kez de mé -
nyez tek az aláb bi kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon meg ma -
rad jon a szo li da ri tás elvû egy biz to sí tós kö te le zõ egész ség -
biz to sí tá si rend szer a nép sza va zást kö ve tõ év tõl szá mí tott
10 éven át?”

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
147/2007. (V. 31.) 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 Som sák Á. Lász ló ál tal a Ma gyar Nyug dí ja sok Párt ja
(3350 Mis kolc, Cor vin u. 5. fsz. 4.) kép vi se le té ben 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].
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Indokolás

I.

Som sák Á. Lász ló 2007. má jus 7-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 nyug dí ja sok stá tu sza az al kot -
mány ban le gyen rög zít ve.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ban meg ál la pít 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 meg fo gal ma zott kö ve tel -
mény nek, amely sze rint „a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni”.

Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye olyan kri té ri u mot is
tar tal maz, amely sze rint a kér dés ben tar tott ered mé nyes
nép sza va zás a tör vényalkotót meg ha tá ro zott és egy ér tel -
mû jog al ko tá si kö te le zett ség gel lás sa el. Azon ban a nyug -
dí ja sok „stá tu szá nak” az Al kot mány ban való ren de zé sé re
vo nat ko zó kér dés bõl sem mi lyen kö vet kez te tést sem le het
le von ni a jog al ko tá si kö te le zett ség tar tal má ra. Nem fe lel
meg a nép sza va zás ra vo nat ko zó tör vényi kö ve tel mé nyek -
nek az a kér dés, amely csak az elv árt sza bá lyo zás for má ját
és hoz zá ve tõ le ge sen tár gyát adja meg, azon ban tar tal má ra
még csak uta lást sem tesz.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kér dés nyíl tan a ha tá lyos Al kot mány mó do sí tá sát
cé loz za, ha a mó do sí tás cél zott tar tal ma nem is vá lik is -
mert té. Így – 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 tar tal ma  miatt sem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 10.  §-ának b) pont ján és
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
148/2007. (V. 31.) 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 Som sák Á. Lász ló ál tal a Ma gyar Nyug dí ja sok Párt ja
(3350 Mis kolc, Cor vin u. 5. fsz. 4.) kép vi se le té ben 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.

Som sák Á. Lász ló 2007. má jus 7-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 13. havi nyug díj a ren des nyug díj -
ba ke rül jön be épí tés re?”

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
149/2007. (V. 31.) 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.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a

2007/69. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4939



P. J.-né ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos népi 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.

P. J.-né 2007. má jus 9-én az aláb bi kér dés ben kí vánt or -
szá gos népi kez de mé nye zést in dí ta ni.

„Kö ve tel jük a Kor mány azon na li le mon dá sát és or szág -
gyû lé si vá lasz tá sok ki írá sát! Az Al kot mány 64.  §-a és az
1992. évi LVIII. Tv. alap ján.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe -
lel meg a Ve.-ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom nak és a
Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak.

Hi ány zik, il let ve nem pon tos az alá írás gyûj tõ ív több ro -
va ta, így nem sze re pel raj ta a hi te le sí tés re szol gá ló szö veg -
rész, nem „alá írás gyûj tõ ív” a cím, va la mint hi ány zik a fel -
hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést
csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Nem a Ren de let ben meg -
ha tá ro zott min tá nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce és
hi ány zik „az alá írást gyûj tõ pol gár alá írá sa” szö veg rész,
to váb bá az alá írás gyûj tõ íven több let tar ta lom sze re pel a
ren de let be li min tá hoz ké pest.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az 
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta -
gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) 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 Szlovén Önkormányzat Közgyûlésének
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

Az Or szá gos Szlo vén Ön kor mány zat köz gyû lé se a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény (a továb biak ban: Nek. tv.) 37.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi 
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot (a továb biak ban:
SZMSZ) al kot ja meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A ki sebb sé gi ön kor mány zat a vá lasz tó pol gá rok ál tal a
ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, va la mint 
a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó egyek tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIV. tör vény
21–25.  §-ai ban fog lal tak nak meg fele lõen vá lasz tott ta gok ból
ala kí tott, köz vet len mó don lét re jö võ ön kor mány za ti tes tü let.

(2) Az ön kor mány zat meg ne ve zé se: Or szá gos Szlo vén
Ön kor mány zat

Szlo vén nyel ven: Držav na Slo vens ka Sa mo up ra va

(3) Az ön kor mány zat szék he lye és címe: Fel sõ szöl nök,
Temp lom u. 8. 

Gorn ji Se nik, Cerk ve na pot 8.

(4) Az ön kor mány zat bu da pes ti ki ren delt sé ge: Bu da -
pest VII. ker., Rum bach Se bes tyén u. 12.

(5) Kép vi se lõ je: az ön kor mány zat el nö ke

2. §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat ne vé rõl, jel ké pe i rõl, ki -
tün te té se i rõl, ezek oda íté lé sé nek fel té te le i rõl és sza bá lya i -
ról, va la mint az ál ta la kép vi selt szlo vén ki sebb sé gi he lyi
ün ne pe i rõl kü lön ha tá ro za tot al kot.

(2) Az ön kor mány zat a Nek.tv. 39/G.  § (4) be kez dé se
alap ján szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát an nak el fo ga -
dá sát, mó do sí tás ese tén a mó do sí tá sát kö ve tõ 45 na pon be -
lül köz zé te szi a Ma gyar Köz löny ben. A ki hir de tés rõl az el -
nök kö te les gon dos kod ni.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGÁLLÁSA, FELADATA,
HATÁSKÖREI

3. §

(1) Az ön kor mány zat jogi sze mély.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat el lát ja az ál ta la kép vi selt 
ki sebb ség ér de ke i nek or szá gos, és ahol nincs te rü le ti ki -
sebb sé gi ön kor mány za ta, te rü le ti (me gyei, fõ vá ro si) kép -
vi se le tét és vé del mét. A ki sebb ség kul tu rá lis au to nó mi á já -
nak meg te rem té se ér de ké ben in téz mé nye ket hoz hat lét re,
és össze han gol hat ja azok mû kö dé sét.
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(3) Az or szá gos ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kö rök
az ön kor mány zat köz gyû lé sét il le tik meg. A köz gyû lést az
el nök kép vi se li.

(4) A köz gyû lés a fel adat- és ha tás kö rét az át nem ru ház ha -
tó ha tás kö rök ki vé te lé vel az el nö ké re, bi zott sá gá ra, va la mint
– tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – tár su lá sá ra át ru ház -
hat ja. E ha tás kör gya kor lá sá hoz út mu ta tást ad hat, e ha tás kör
gya kor lá sá ra vo nat ko zó dön té sét vissza von hat ja.

(5) A köz gyû lés szer vei: az el nök és egy vagy több el -
nök he lyet tes, a bi zott sá gok és a hi va tal.

(6) A köz gyû lés át nem ru ház ha tó fel adat- és ha tás kö rei:
a) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak meg al ko tá sa, 

fe lül vizs gá la ta és mó do sí tá sa,
b) költ ség ve té sé rõl, zár szám adá sá ról  szóló dön tés,
c) a tu laj do nost meg il le tõ jo go sult sá gok ról  szóló dön tés,
d) in téz mény ala pí tá sá ról, át vé te lé rõl, meg szün te té sé -

rõl, át szer ve zé sé rõl, in téz mény ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sé -
rõl, fel men té sé rõl  szóló dön tés,

e) a he lyi ön kor mány zat tól vagy más ki sebb sé gi ön kor -
mány zat tól át vett fel adat tal kap cso la tos meg ál la po dás
meg kö té sé rõl  szóló dön tés,

f) gaz dál ko dó szer ve zet vagy más szer ve zet lét re ho zá -
sá ról, meg szün te té sé rõl és az ezek ben való rész vé tel rõl
 szóló dön tés,

g) ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá ról és az ilyen
tár su lás hoz való csat la ko zá sá ról  szóló dön tés,

h) ér dek-kép vi se le ti szerv hez tör té nõ csat la ko zás ról,
kül föl di ön kor mány zat tal, más szer ve zet tel való együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té se,

i) el nö ké nek, el nök he lyet te sé nek meg vá lasz tá sa,
j) bi zott ság lét re ho zá sa,
k) a törzs va gyo na kö ré nek meg ha tá ro zá sa,
l) a va gyonnyi lat ko za tok kal kap cso la tos el já rás sal kap -

cso la tos dön tés,
m) a tisz te let díj meg vo ná sá ról  szóló dön tés el fo ga dá sa,
n) az olyan ügyek ben, amelyek a tör vény sze rint a köz -

gyû lés át nem ru ház ha tó fel adat- és ha tás kö ré be tar toz nak,
o) az ön kor mány za ti va gyon el ide ge ní té sé vel, meg ter -

he lé sé vel kap cso la tos dön tés,
p) ne vé rõl és jel ké pe i rõl dön tés,
q) az ál ta la ala pí tott Szlo vén Rá dió Köz hasz nú Tár sa -

ság be szá mo ló já nak el fo ga dá sa,
r) pá lyá za tok ki írá sa, ösz tön dí jak ala pí tá sa.

(7) A ha tás kö ri jegy zék nap ra kész ál la pot ban tar tá sá ról
az el nök gon dos ko dik.

(8) Az át ru há zott ha tás kö rök gya kor lá sá ról, a ha tás kör
gya kor ló ja a köz gyû lés nek be szá mol.

III. Fejezet

AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT TESTÜLETE

4. §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat fel ada ta it a köz gyû lés és
a köz gyû lés szer vei lát ják el.

(2) A tes tü let tag ja i nak szá ma: 15 fõ

(3) A kép vi se lõk név jegy zé két e sza bály zat 1. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

(4) Az or szá gos ön kor mány zat köz gyû lé se az el nök nek, 
el nök he lyet tes nek, bi zott sá gi el nök nek, bi zott ság tag já nak 
és a kép vi se lõk nek il let ményt vagy tisz te let dí jat ál la pít
meg, kü lön ha tá ro zat ban, a Nek. tv. 39/C.  §-ában meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött.

(5) A tisz te let dí jat a köz gyû lés – át nem ru ház ha tó ha -
tás kör ben – mi nõ sí tett több ség gel leg fel jebb csök kent he ti, 
ha a kép vi se lõ a köz gyû lés mun ká já ban nem vesz részt, a
tes tü le ti ülé sek rõl rend sze re sen iga zo lat la nul tá vol ma rad,
vagy ha a bi zott ság nem vég zi el a ha tás kö ré be tar to zó fel -
ada to kat.

IV. Fejezet

A TESTÜLET MÛKÖDÉSE, A TESTÜLET ÜLÉSEI

5. §

(1) A köz gyû lés ala ku ló, ren des és rend kí vü li ülést tart.

(2) A köz gyû lés ülé se it az el nök hív ja össze. Az el nök
tá vol lé té ben az el nök he lyet tes, az el nök és el nök he lyet tes
egy ide jû aka dá lyoz ta tá sa, tar tós tá vol lé te vagy a két tiszt -
ség egy ide jû be töl tet len sé ge ese tén a Pénz ügyi- és el len õr -
zõ bi zott ság el nö ke (vagy kor el nök) hív ja össze a tes tü let
ülé se it.

A testület megalakulása

6. §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat meg bí za tá sa ala ku ló ülé -
sé vel kez dõ dik. Az ala ku ló ülést a kép vi se lõk meg vá lasz -
tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság el nö ke hív ja össze.

(2) Az ala ku ló ülést – az el nök meg vá lasz tá sá ig – a leg -
idõ sebb ön kor mány za ti kép vi se lõ, mint kor el nök ve ze ti.

(3) Az ala ku ló ülés – a kor el nök elõ ter jesz tése alap ján,
bár mely kép vi se lõ ja vas la tá ra – meg vá laszt ja a há rom ta gú
man dá tum vizs gá ló bi zott sá got. A man dá tum vizs gá ló bi -
zott ság meg vizs gál ja a meg vá lasz tott kép vi se lõk man dá -
tu mát, és a vizs gá lat ered mé nyé rõl je len tést tesz a köz gyû -
lés nek.

(4) Az ala ku ló ülé sen – a kor el nök elõ ter jesz tése alap -
ján, bár mely kép vi se lõ ja vas la tá ra – az or szá gos ön kor -
mány zat a tes tü le té nek tag jai kö zül meg vá laszt ja az or szá -
gos ön kor mány zat el nö két, el nök he lyet te se it.

(5) Az or szá gos ön kor mány zat az ala ku ló ülé sen meg -
vá laszt ja a pénz ügyi el len õr zõ bi zott sá got.

(6) A le kö szö nõ el nök és az új el nök együt te sen gon dos -
ko dik a sza bály sze rû át adás ról és át vé tel rõl.
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Az elnök, elnökhelyettes megválasztása

7. §

(1) A tes tü let meg ala ku lá sát köve tõen mi nõ sí tett több -
ség gel meg vá laszt ja az el nö köt és az el nök he lyet test.

(2) Az el nök és az el nök he lyet tes sze mé lyé re a tes tü let
bár mely tag ja ja vas la tot te het.

(3) El nök és el nök he lyet tes a köz gyû lés bár mely tag ja
le het, akit a je len lé võ kép vi se lõk 25, il let ve 20%-a nyílt
sza va zás sal tá mo gat.

(4) Az el nök és az el nök he lyet tes meg vá lasz tá sa a tes tü -
let zárt ülé sén tör té nik, ha az érin tett a nyil vá nos tár gya lás -
ba nem egye zik bele.

(5) Össze fér he tet len ség ese tén az érin tett sze mé lyek nek 
le kell mon da ni uk, vagy a meg vá lasz tott tiszt sé gük rõl
vagy az el nök/el nök he lyet tes je lölt sé gük rõl.

(6) A tes tü let tit kos sza va zást tart az el nök és az el nök -
he lyet tes meg vá lasz tá sa kor.

(7) A köz gyû lés el nö ke és el nök he lyet te sei azok a je löl -
tek lesz nek, akik a meg vá lasz tott kép vi se lõk több mint
50%-ának sza va za tát meg kap ták.

Rendes és rendkívüli ülés

8. §

(1) A tes tü let szük ség sze rint, de éven te leg alább 4 ren -
des ülést tart. A köz gyû lés az éves Fel ada ta it össze fog la ló
mun ka ter vet ké szít. A mun ka terv el ké szí té sé ért az el nök a
fe le lõs.

(2) A mun ka ter vet a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber
15-ig fo gad ja el a köz gyû lés.

(3) A mun ka terv el ké szí té sé hez ja vas la tot kell kér ni:

– az ön kor mány za ti kép vi se lõk tõl,

– a köz gyû lés bi zott sá ga i tól,

– az or szá gos ön kor mány za ti in téz mé nyek ve ze tõ i tõl,

– az el nök he lyet te sek tõl.

(4) A köz gyû lés ren des ülé se it a mun ka terv ben fog lal -
tak nak meg fele lõen, il let ve szük ség sze rint tart ja.

(5) Az el nök kö te les rend kí vü li ülést össze hív ni:

a) Az ön kor mány zat bi zott sá gá nak,

b) A kép vi se lõk több mint egy ne gye dé nek,

c) A Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek írá sos in dít vá -
nyá ra.

(6) Az in dít ványt a tes tü let el nö ké nél kell elõ ter jesz te ni. 
Az in dít vány nak tar tal maz nia kell a rend kí vü li ülés össze -
hí vá sá nak in do kát és az ülés na pi rend jét.

(7) Az el nök az in dít vány be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na -
pon be lül kö te les a rend kí vü li ülést össze hív ni.

(8) Rend kí vü li ülé sen csak az a na pi rend tár gyal ha tó,
amely re az in dít vány vo nat ko zott.

A testület összehívása

9. §

(1) A tes tü le ti ülést az ön kor mány zat el nö ke írás be li
meg hí vó val hív ja össze.

(2) A tes tü le ti ülés meg hí vó ját – szük ség sze rint – a na -
pi ren di pon tok írá sos anya gai val együtt úgy kell kéz be sí te -
ni, hogy azt a tes tü let tag jai és a meg hí vot tak leg alább öt
nap pal az ülés elõtt meg kap ják.

(3) A meg hí vó nak tar tal maz nia kell az ülés he lyé nek és
nap já nak, kez dé si idõ pont já nak, a na pi ren di pon tok nak a
meg je lö lé sét és az elõ ter jesz tõk ne vét is. A meg hí vó hoz
mel lé kel ni kell a ren del ke zés re álló elõ ter jesz tési anya go -
kat is.

(4) A tes tü let ülé sé re – a ta go kon kí vül – ta nács ko zá si
jog gal meg kell hív ni azo kat a sze mé lye ket, akik nek a je -
len lé tét a jog sza bály kö te le zõ vé te szi.

(5) A vá lasz tó pol gá rok – a zárt ülés ki vé te lé vel – be te -
kint het nek a tes tü let elõ ter jesz tésébe és ülé sé nek a jegy zõ -
köny vé be. A hoz zá fér he tõ ség rõl az el nök gon dos ko dik.

Az ülés nyilvánossága

10. §

(1) A tes tü let ülé sei – fõ sza bály sze rint – nyil vá no sak, a
nyil vá nos ülé se ken bár ki részt ve het, azon ban a nyil vá nos
ülé sen a hall ga tó ság csak az ülés te rem ki je lölt ré szén fog -
lal hat he lyet és az ülés rend jét nem za var hat ja.

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

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

A rendes ülés napirendje

11. §

(1) A tes tü le ti ülés na pi rend jé re az el nök az írás be li
meg hí vó já ban tesz ja vas la tot.

(2) A meg hí vó sze rin ti na pi rend ki egé szí té sé re, ha lasz -
tá sá ra, tör lé sé re bár me lyik kép vi se lõ ja vas la tot te het.

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

a) ha tá ro za ti dön té se ket igény lõ ja vas la tok,
b) köz ér de kû kér dé sek, be je len té sek és ja vas la tok,
c) tá jé koz ta tók,
d) egye bek.
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(4) A tes tü let elé elõ ter jesz tést te het nek:
a) a kép vi se lõk,
b) az el nök és az el nök he lyet tes,
c) a tes tü let bi zott sá gai.

(5) Az elõ ter jesz tések az el nök nél írás ban nyújt ha tók be 
az ülés kez de té ig. (Az SZMSZ-ben le he tõ sé get le het adni
szó be li elõ ter jesz tésre.)

(6) Az ön kor mány zat tag ja ké ré sé re az írás ban is be nyúj -
tott hoz zá szó lást a jegy zõ könyv höz kell mel lé kel ni, ille tõ leg
a ké ré sé re vé le mé nyét rög zí te ni kell a jegy zõ könyv ben.

A testületi ülés tanácskozási rendje

12. §

(1) A tes tü le ti ülést az el nök (aka dá lyoz ta tá sa ese tén az
el nök he lyet tes, fen ti ek aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Pénz ügyi
el len õr zõ bi zott ság el nö ke) ve ze ti.

(2) Ha a tes tü le ti ülés nem ha tá ro zat ké pes, hat van perc
szü ne tet kell el ren del ni. En nek el tel té vel, ha a tes tü let ha -
tá ro zat kép te len, az ülést be kell re kesz te ni, és ti zen öt na -
pon be lül ugyan azon na pi ren dek meg tár gya lá sá ra újra
össze kell hív ni.

(3) Az ülést az ülés el nö ke nyit ja meg. Az el nök fel ada ta 
a meg je lent kép vi se lõk szám ba vé te le, a tes tü let ha tá ro zat -
ké pes sé gé nek meg ál la pí tá sa, és ja vas lat té tel a jegy zõ -
könyv-hi te le sí tõk sze mé lyé re.

(4) Az ülés tar ta ma alatt az egyes na pi ren di pon tok ha tá -
ro zat ho za ta lá nál el len õriz ni kell a kép vi se lõk szá mát és
ha tá ro zat ké pes sé gét.

(5) Az ülés el nö ke gon dos ko dik a tes tü le ti ülés rend jé -
nek fenn tar tá sá ról.

(6) A tár gyalt na pi ren di pon to kat érin tõ ügy ren di kér -
dés ben bár mely kép vi se lõ bár mi kor szót kér het.

(7) A kép vi se lõk nek a na pi rend hez való fel szó la lás ra az
el nök adja meg a szót a je lent ke zé sük sor rend jé ben.

(8) Ha a na pi ren di pont hoz több fel szó la ló nincs, az el -
nök a vi tát le zár ja. A vita le zá rá sát bár mely kép vi se lõ ja va -
sol hat ja, e kér dés ben a tes tü let fel szó la lás és vita nél kül,
egy sze rû több ség gel azon nal dönt.

Döntéshozatal szabályai

13. §

(1) A tes tü let dön tés ho za ta lá ból ki zár ha tó az, akit vagy
aki nek hoz zá tar to zó ját az ügy sze mé lye sen érin ti. A kép -
vi se lõ kö te les be je len te ni sze mé lyes érin tett sé gét. A ki zá -
rás ról az érin tett kép vi se lõ kez de mé nye zé sé re vagy bár -
mely kép vi se lõ ja vas la tá ra a Tes tü let mi nõ sí tett több ség -
gel dönt. A ki zárt kép vi se lõt a ha tá ro zat ké pes ség szem -
pont já ból je len lé võ nek kell te kin te ni.

(2) A tes tü let ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen a kép -
vi se lõk nek több mint a fele je len van. A ja vas lat el fo ga dá -

sá hoz a je len lé võ kép vi se lõk több mint fe lé nek igen sza -
va za ta szük sé ges. Az el nök az elõ ter jesz tésben sze rep lõ és
vita so rán el hang zott ha tá ro za ti ja vas la to kat egyen ként
sza vaz tat ja meg úgy, hogy elõbb a mó do sí tó és ki egé szí tõ,
majd az ere de ti ja vas la to kat te szi fel sza va zás ra. Sza vaz ni
elõ ször az „igen”, majd „nem” sza va za tok ra, vé gül a tar -
tóz ko dás ra vo nat ko zó el nö ki kér dés re adan dó vá lasz ként,
kéz fel eme lés sel le het. A sza va zás ered mé nyé nek meg ál la -
pí tá sa után az el nök – a dön tés szó sze rin ti el mon dá sá val –
ki hir de ti a ha tá ro za tot.

(3) Va la mennyi kép vi se lõ több mint fe lé nek igen sza va -
za ta (mi nõ sí tett több ség) szük sé ges az SZMSZ 3.  § (6) be -
kez dés ben fog lalt tárgy kö rök ben, to váb bá:

a) a tes tü let fel osz lá sá nak ki mon dá sá hoz,
b) az el nök so ro za tos tör vénysértõ te vé keny sé ge, mu -

lasz tá sa  miatt a Nek.tv. 30/P.  § (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ke re set be nyúj tá sá hoz,

c) zárt ülés el ren de lé sé hez,
d) kép vi se lõ dön tés ho za tal ból való ki zá rá sá hoz,
e) to váb bá ami hez a tör vény és je len SZMSZ mi nõ sí tett 

több sé gû dön tést ír elõ.

A testület döntései

14. §

(1) A tes tü let dön té sei tes tü le ti ha tá ro za tok.

(2) A ha tá ro zat meg je lö lé se ma gá ban fog lal ja az ön kor -
mány zat meg ne ve zé sét, a ha tá ro zat szá mát (arab szám -
mal), meg ho za ta lá nak ide jét (évét, va la mint zá ró jel ben a
hó nap ját és nap ját), to váb bá az ön kor mány zat ne vé nek rö -
vi dí té sét és a ha tá ro zat meg ne ve zé sét.

A testületi ülés jegyzõkönyve

15. §

(1) A tes tü let ülé sé rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni. A
jegy zõ köny vet a ki sebb ség nyel vén és ma gyar nyel ven vagy
ki zá ró lag ma gyar nyel ven kell ké szí te ni (tes tü let dön té se sze -
rint). A két nyel ven ké szí tett jegy zõ könyv kö zül a ki sebb ség
nyel vén ké szült jegy zõ könyv te kin ten dõ hi te les nek.

(2) A jegy zõ könyv tar tal maz za:
a) az ülés he lyét és idõ pont ját,
b) a meg je lent kép vi se lõk és meg hí vot tak ne vét,
c) az el fo ga dott és tár gyalt na pi ren det,
d) a ta nács ko zás lé nye gét (a tes tü let dön té sé tõl füg gõ -

en szó sze rin ti jegy zõ könyv is ké szül het),
e) na pi ren di pon ton ként az elõ adók, a fel szó la lók ne -

vét, hoz zá szó lá suk lé nye gét, a szó ban elõ ter jesz tett ha tá -
ro za ti ja vas la to kat,

f) a sza va zás szám sze rû ered mé nyét (dön tés ként az
„igen”, a „nem” sza va za tok és tar tóz ko dók szá mát),

g) a ha tá ro za tok pon tos szö ve gét,
h) a kép vi se lõk ké ré sé re írá sos kü lön vé le mé nyü ket a

jegy zõ könyv höz csa tol ni kell.
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(3) A jegy zõ könyv el ké szí té sé rõl az el nök gon dos ko -
dik. A jegy zõ köny vet az el nök és a tes tü let ál tal – a kép vi -
se lõk kö zül – ki je lölt jegy zõ könyv-hi te le sí tõk ír ják alá. Az 
el nök a jegy zõ köny vet az ülést kö ve tõ húsz na pon be lül
meg kül di a köz igaz ga tá si hi va tal nak.

(4) A zárt ülés rõl kü lön jegy zõ könyv ké szül. A kü lön
tör vény sze rin ti köz ér de kû adat és a köz ér dek bõl nyil vá -
nos adat meg is me ré sé nek le he tõ sé gét zárt ülés tar tá sa ese -
tén is biz to sí ta ni kell. A zárt ülés rõl  szóló jegy zõ könyv ké -
szí té sé re egye bek ben a nyil vá nos ülés jegy zõ köny vé re vo -
nat ko zó sza bá lyok az irány adó ak.

V. Fejezet

A TESTÜLET TAGJAI

A képviselõk jogállása

16. §

(1) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ a ki sebb sé gi ügyek ben
az adott ki sebb ség ér de ke it kép vi se li. Részt vesz az ön kor -
mány zat tes tü le ti dön té se i nek elõ kész íté sé ben, a dön tés -
ben és a vég re haj tás meg szer ve zé sé ben.

(2) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ meg bí za tá sa, jo gai és
kö te le zett sé gei a meg vá lasz tá sá val ke let kez nek, jo gai és
kö te le zett sé gei a meg bí za tás meg szû né sé vel szûn nek meg.

(3) Az ön kor mány za ti kép vi se lõt a tes tü le ti mun ká ban
való rész vé tel hez szük sé ges idõ tar tam ra mun ka he lyén fel
kell men te ni a mun ka vég zés alól. Az e miatt ki e sett jö ve -
del mét az ön kor mány za ti tes tü let té rí ti meg, ami nek alap -
ján a kép vi se lõ tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ra is jo go sult.
A tes tü let áta lányt is meg ál la pít hat.

(4) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ meg bí za tá sa meg szû nik
a) a kép vi se lõ-tes tü let meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) írás be li vagy a kép vi se lõ-tes tü le ti ülés jegy zõ köny -

vé be fog lalt le mon dás sal,
c) a vá lasz tó jog el vesz tés ével,
d) az össze fér he tet len ség ki mon dá sá val,
e) az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel osz lá sá -

val, fel osz la tá sá val,
f) ha az ön kor mány za ti kép vi se lõ egy éven át nem vesz

részt a köz gyû lés ülé sén.

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

A képviselõ jogai

17. §

(1) A kép vi se lõ

a) részt ve het a tes tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé ben,
vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben,

b) meg bí zás alap ján kép vi sel he ti a tes tü le tet,
c) ta nács ko zá si jog gal részt ve het bár mely ön kor mány -

za ti bi zott ság ülé sén,

d) ja va sol hat ja a bi zott ság fel adat kö ré be tar to zó ügy
meg tár gya lá sát, ame lyet a bi zott sá gi leg kö ze leb bi ülé se
elé kell ter jesz te ni és arra az ön kor mány zat tag ját meg kell
hív ni,

e) kez de mé nyez he ti, hogy a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány zat tes tü le te vizs gál ja fe lül a bi zott ság dön té sét,

f) az ön kor mány zat tes tü le ti ülé sén az el nök tõl, el nök -
he lyet tes tõl, a bi zott ság el nö ké tõl ön kor mány za ti ügy ben
fel vi lá go sí tást kér het, amely re az ülé sen szó ban, ille tõ leg
leg ké sõbb 15 na pon be lül írás ban ér de mi vá laszt kell adni,

g) ké ré sé re írás be li hoz zá szó lá sát a jegy zõ könyv höz
kell mel lé kel ni, ille tõ leg ké ré sé re vé le mé nyét rög zí te ni
kell a jegy zõ könyv ben.

(2) A kép vi se lõ kü lön ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tisz te -
let díj ra jo go sult.

A képviselõ kötelezettsége

18. §

(1) A kép vi se lõ kö te les:
a) részt ven ni a tes tü let mun ká já ban,
b) fel ké rés alap ján se gí te ni a tes tü le ti ülé sek elõ ké szí -

té sét,
c) részt ven ni a tes tü le ti ülé se ken,
d) be je len te ni az el nök nek, ha a tes tü let vagy a bi zott -

ság ülé sén való rész vé tel ben vagy egyéb meg bí za tá sá nak
tel je sí tés ben aka dá lyoz tat va van,

e) kö te les a Nek.tv. alap ján va gyonnyi lat ko za tot ten ni.

(2) Amennyi ben a kép vi se lõ nem tesz ele get a Nek.tv.-ben
elõ írt va gyon nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gé nek, a mu lasz tás 
ide jén nem gya ko rol hat ja kép vi se lõi jo gát.

VI. Fejezet

A TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

19. §

(1) A köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té se, azok vég re -
haj tá sá nak szer ve zé sé re és el len õr zé sé re ál lan dó és ide ig -
le nes bi zott sá go kat hoz hat lét re.

(2) A bi zott sá gok bel sõ mû kö dé si sza bá lya i kat a jog sza -
bá lyok ke re tei közt és az SZMSZ-ben fog lal tak nak meg -
fele lõen sa ját ma guk ha tá roz zák meg. A bi zott sá gi ülé sek -
rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

(3) A bi zott sá gok szük ség sze rint, de éven te leg alább
négy ülést tar ta nak oly mó don, hogy ülé se i ket ne gyed -
éven te meg kell tar ta ni.

(4) A bi zott sá got az ön kor mány zat el nö ké nek in dít vá -
nyá ra össze kell hív ni.

(5) A bi zott ság – a fel adat kör ében – elõ ké szí ti az ön kor -
mány zat dön té se it, szer ve zi és el len õr zi a dön té sek vég re -
haj tá sát. Az ön kor mány zat ha tá roz za meg azo kat az elõ ter -
jesz téseket, ame lye ket bi zott ság nyújt be, to váb bá amely
elõ ter jesz tések a bi zott ság ál lás fog la lá sá val nyújt ha tók be.
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(6) A bi zott ság el nö két és tag ja i nak több mint fe lét a
kép vi se lõk kö zül kell vá lasz ta ni. Az el nök, az el nök he -
lyet tes és hi va tal ve ze tõ nem le het a bi zott ság el nö ke, tag ja. 
A bi zott sá gok ba kül sõ szak em ber is de le gál ha tó, aki azon -
ban a köz gyû lé sen csak ta nács ko zá si jog gal ve het részt.

(7) A köz gyû lés ren des bi zott sá gá nak el nö ke vagy tag ja
az le het, akit a je len levõ kép vi se lõk, bi zott sá gi el nök ese -
tén leg alább 20%-a, bi zott sá gi tag ese tén leg alább 15%-a
nyílt sza va zás sal tá mo gat.

(8) A bi zott ság ülé se ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a
kép vi se lõk több mint fele je len van. Ha tá ro zat kép te len ség
ese tén az ülést vál to zat lan na pi rend del 15 na pon be lül újra
össze kell hív ni. A kép vi se lõ az ülés rõl iga zol tan és iga zo -
lat la nul le het tá vol. Iga zol tan van tá vol, ha tá vol ma ra dá sát
egész ség ügyi okra vagy ha laszt ha tat lan köz fel adat ra hi -
vat ko zás sal a bi zott ság el nö ké nek vagy a köz gyû lés al el -
nö ké nek az ülés elõtt be je len ti.

(9) A bi zott sá gok el nö kei az ál ta luk ve ze tett bi zott sá gok 
mun ká já ról a köz gyû lés nek éven te be szá mol nak.

(10) A bi zott sá gok lét szá ma 3–5 fõ.

(11) A lét re ho zott bi zott sá gok:
– Pénz ügyi El len õr zõ Bi zott ság
– Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott ság
– Va gyonnyi lat ko za to kat Ke ze lõ és El len õr zõ Bi zott ság

(12) a) A bi zott sá gok fel adat és ha tás kö rét a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

b) A bi zott sá gok tag ja i nak név so rát a 3. szá mú mel lék -
let tar tal maz za.

VII. Fejezet

AZ ELNÖK, ELNÖKHELYETTES

20. §

(1) A tes tü let tag jai so rá ból tit kos sza va zás sal el nö köt
vá laszt. A köz gyû lés el nö ke az ön kor mány zat kép vi se lõ je
és ve ze tõ je, aki fe le lõs az ön kor mány zat mû kö dé sé ért.

(2) Az el nök nek a tes tü let mû kö dé sé vel össze füg gõ fel -
ada tai kü lö nö sen:

a) se gí ti a kép vi se lõk mun ká ját,
b) össze hív ja és ve ze ti a tes tü let ülé se it,
c) kép vi se li az ön kor mány za tot,
d) a tes tü le ti ülés rõl ké szült jegy zõ köny vet a jegy zõ -

könyv – hi te le sí tõ vel együtt alá ír ja,
e) kap cso la tot tart az anya or szág gal és a ki sebb sé gi ön -

kor mány za tok el nö ke i vel,
f) szer ve zi az ön kor mány zat mun ká ját, gon dos ko dik az 

eh hez szük sé ges tár gyi, sze mé lyi fel té te lek rõl, gon dos ko -
dik a töb bi ön kor mány zat tal való jó együtt mû kö dés rõl, az
ál lam igaz ga tá si szer vek kel és a ci vil szer ve zõ dé sek kel
való kap cso lat tar tás ról,

g) fe le lõs az ön kor mány zat pénz ügyi gaz dál ko dá sá ért,
a szak mai pénz ügyi irá nyí tá sért,

h) dönt a rá át ru há zott ha tás kör be tar to zó kér dé sek ben.

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

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

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

(4) A tes tü let az el nök he lyet te sí té sé re, mun ká já nak se -
gí té sé re tit kos sza va zás sal egy vagy több el nök he lyet test
vá laszt. Az el nök he lyet tes az el nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén 
el lát ja az el nök fel ada ta it, il let ve ren del ke zik an nak jo go -
sít vá nya i val. Az el nök he lyet te sek ezen fe lül el lát ják a köz -
gyû lés ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat és kap cso la tot tar ta -
nak a ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal, ci vil szer ve ze tek -
kel.

(5) Az el nök he lyet te sek éven te szin tén be szá mol nak te -
vé keny sé gük rõl a köz gyû lés nek.

(6) A meg vá lasz tott bi zott sá gi el nök az el nök és az el -
nök he lyet tes egy ide jû aka dá lyoz ta tá sa ese tén, vagy a két
tiszt ség egy ide jû be töl tet len sé ge ese tén el lát ja az el nök
tes tü le ti ülés össze hí vá sá val és ve ze té sé vel kap cso la tos
fel ada ta it.

VIII. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA,
GAZDÁLKODÁSA

21. §

(1) A tes tü let sa ját ha tás kö ré ben ha tá roz za meg:
a) a va gyon gaz dál ko dás kér dé se it,
b) költ ség ve té sét, zár szám adá sát.
Az éves költ ség ve tés rõl és zár szám adás ról  szóló elõ ter -

jesz tés és ha tá ro zat ter ve zet csak a köz gyû lés bi zott sá ga i -
nak elõ ze tes ál lás fog la lá sá val ter jeszt he tõ a köz gyû lés elé.

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

22.  §

A tes tü let éven te kö te les az ön kor mány zat költ ség ve té -
sét meg ál la pí ta ni. A költ ség ve tés ter ve ze té nek el ké szí té sé -
rõl, a ter ve zet nek a tes tü let elé ter jesz té sé rõl az el nök gon -
dos ko dik. A költ ség ve tés sel kap cso la tos fel ada tok meg ha -
tá ro zá sa az ÁMR 21. és 23.  §-ai ban fog lalt elõ írásoknak
meg fele lõen az Ön kor mány zat Gaz dál ko dá si Sza bály za tá -
ban ke rül rög zí tés re.

23.  §

Az ön kor mány zat mû kö dé sé nek pénz ügyi fel té te le it az
aláb bi for rá sok ból biz to sít ja:
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a) az ál lam költ ség ve té si hoz zá já ru lá sa,
b) a sa ját be vé te lek,
c) a tá mo ga tá sok,
d) a va gyo ná nak ho za dé ka,
e) az ado má nyok,
f) az át vett pénz esz kö zök.

24. §

(1) Az ön kor mány zat va gyo na a ki sebb sé gi köz ügyek
el lá tá sát szol gál ja. Az ön kor mány zat va gyo nát ké pe zi
mind az ingó és in gat lan va gyon, amit jogi sze mé lyek, ma -
gán sze mé lyek és ter mé sze tes sze mé lyek bár mi lyen jog cí -
men tu laj do ná ba ad tak.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat a ki sebb sé gi köz ügyek
el lá tá sa so rán va gyo ná val ön ál ló an gaz dál ko dik. Gaz dál -
ko dá sá nak biz ton sá gá ért az ön kor mány zat tes tü le te, an nak 
sza bály sze rû sé gé ért az el nök fe le lõs.

(3) Az ön kor mány zat va gyo ná nak el kü lö ní tett ré sze a
törzs va gyon, mely nek kö rét az ön kor mány zat tes tü le te át
nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben mi nõ sí tett több ség gel ha tá -
roz za meg. A törzs va gyon kö ré be tar toz nak mind azok az
ingó és in gat lan va gyon ré szek, to váb bá va gyo ni ere de tû
jo gok, ame lyek a ki sebb sé gi ön kor mány zat tu laj do ná ban,
ki zá ró la gos hasz ná lat ban van nak, és köz vet le nül a ki sebb -
sé gi köz ügyek el lá tá sát szol gál ják.

(4) A törzs va gyon kö ré be tar to zó va gyon rész 
– az ÁB AEGON Nyrt.-nél 19 900 000 Ft összeg ben

meg kö tött élet biz to sí tá si köt vény,
– Fel sõ szöl nök bel te rü let 3 hrsz. alat ti 1070 m2 te rü le tû

ki vett la kó ház, ud var meg ne ve zé sû in gat lan 1/1 tu laj do ni
há nya da,

– Bu da pest VII. Rum bach Se bes tyén u. 12. A. lh.
III. em. 1. sz. alat ti, 34210/1/A/9 hrsz-ú, 99 m2 te rü le tû, la -
kás meg ne ve zé sû in gat lan 1/1 tu laj do ni há nya da.

(5) A törzs va gyon kor lá to zot tan for ga lom ké pes tár gya i -
ról tör vény ben vagy mi nõ sí tett több ség gel ho zott ön kor -
mány za ti ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján le -
het ren del kez ni.

25. §

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

(2) Az ön kor mány zat ki zá ró la gos tu laj do no sa az 1997.
év ben ala pí tott Szlo vén Rá dió Köz hasz nú Tár sa ság nak.
Az ön kor mány za tot a NEK Tv. 60.  § (1) be kez dé se alap ján 
a tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel meg il le tik mind -
azon jo gok, és ter he lik mind azon kö te le zett sé gek, ame -
lyek a tu laj do nost meg il le tik, il let ve ter he lik. A tu laj do -
nost meg il le tõ jo go sult sá gok ról az ön kor mány zat tes tü le te 
át nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben mi nõ sí tett több ség gel ha tá -
roz. (A jog sza bá lyi elõ írások el sõ sor ban a 2000. évi C. tv.,
a 2006. évi IV. tv.)

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

IX. Fejezet

AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

A hivatal vezetõje

26.  §

(1) A hi va tal ve ze tõ jét (át me ne ti idõ szak ban a pénz -
ügyi- és gaz da sá gi ügy in té zõt) az el nök ja vas la tá ra a köz -
gyû lés ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki. A hi va tal ve ze tõ je te -
kin te té ben – a fel men tés ese tét ki vé ve – az el nök gya ko rol -
ja a mun kál ta tói jo go kat. A fel men tés jo gát a köz gyû lés
gya ko rol ja.

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

A hivatal feladat- és hatásköre

27. §

(1) A hi va tal az or szá gos ön kor mány zat szer ve ze te ként
elõ ké szí ti és vég re hajt ja an nak ha tá ro za ta it, el lát ja a gaz -
dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat.

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

(3) A (2) be kez dés be nem tar to zó ingó és in gat lan va -
gyont, pénz esz kö zö ket és irat anya got a hi va tal a Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ide ig le nes ke ze lé sé be adja az or -
szá gos ön kor mány zat meg szû né sét kö ve tõ 60 na pon be lül. A
Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal az új or szá gos ön kor -
mány zat nak – a meg ala ku lá sát kö ve tõ 30 na pon be lül –
szám adá si kö te le zett ség mel lett vissza ad ja az át adott, ille tõ -
leg he lyük be lé pett va gyon tár gya kat és az irat anya got.

(4) A hi va tal (2) be kez dés sze rin ti ha tás kö re az új or szá gos 
ön kor mány zat meg ala ku lá sá val vissza száll az or szá gos ön -
kor mány zat ra. A hi va tal a (2) be kez dés alap ján vég zett te vé -
keny sé gé rõl szám adá si kö te le zett ség gel tar to zik a köz gyû lés -
nek, egy ide jû leg a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kö rét
ön ál ló an a továb biak ban nem gya ko rol hat ja.

A hivatal belsõ szervezeti rendje

28. §

Bel sõ ta go zó dás a hi va tal szer ve ze té ben nincs, a hi va ta -
li te en dõk el lá tá sa a hi va tal ve ze tõ (pénz ügyi- és gaz da sá gi 
ügy in té zõ) fel ada ta.
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A hivatal mûködési rendje

29. §

(1) Irá nyí tá si jog kör: az el nök a hi va tal ve ze tõ út ján irá -
nyít ja a hi va talt.

(2) Mun kál ta tói jog kör: A hi va tal dol go zói te kin te té ben
a mun kál ta tói jog kört az el nök gya ko rol ja.
. (3) Mun ka idõ: A tör vényes napi nyolc óra.

(4) Mun ka rend: Hét fõ tõl csü tör tö kig 7–15,30-ig, pén te -
ken 13 órá ig. A fen ti idõ ma gá ban fog lal ja a napi 30 perc
ebéd idõt.

Kirendeltség

30. §

A Bu da pes ti Ki ren delt sé get a ki ren delt ség ve ze tõ ve ze ti. 
Mun ka kö rét mun ka szer zõ dés ke re té ben lát ja el. Mun ká ját
az el nök irá nyít ja.

Az önkormányzat külkapcsolatai

31. §

(1) Az ön kor mány zat kül kap cso la ta i ért az el nök fe le lõs.
Az ön kor mány zat kap cso la tot tart min de nek elõtt a he lyi

ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal, Vas me gye Köz gyû lé sé vel,
más ki sebb sé gi és nem ze ti sé gi ön kor mány za tok kal, egye sü -
le tek kel és a Ma gyar or szá gi Szlo vé nek Szö vet sé gé vel. Kap -
cso la tot tart to váb bá a Kor mány nem ze ti sé gi és ki sebb sé gi
ügyek kel fog lal ko zó szer ve i vel és Szlo vé nia hi va ta los szer -
ve i vel.

(2) Az el nök az el nök he lyet te se ket egyes kül kap cso la ti
fel ada tok kal meg bíz hat ja, er rõl az al el nö kök be szá mol ni
kö te le sek.

(3) Az (1) pont ban fel nem so rolt szer ve ze tek kel való
kap cso lat fel vé te lé hez a köz gyû lés elõ ze tes hoz zá já ru lá sa
szük sé ges.

(4) Az el nök va la mennyi kül sõ kap cso lat tar tá sá ról min -
den ren des köz gyû lé sen kö te les be szá mol ni.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. §

(1) Az SZMSZ ki hir de té se nap ján lét ha tály ba

(2) Az SZMSZ mel lék le tei az aláb bi ak:
1. szá mú mel lék let: A kép vi se lõk név jegy zé ke
2. szá mú mel lék let: A bi zott sá gok fel adat kö re
3. szá mú mel lék let: A bi zott sá gi ta gok név so ra

Fel sõ szöl nök, 2007. év áp ri lis hó 27. nap

Ro pos Már ton s. k.,
el nök

A tes tü let el fo gad ta:

16/2007. (IV. 27.) OSZÖ szá mú ha tá ro za tá val

1. számú melléklet

A képviselõk névjegyzéke

 1. Baj zek Lász ló
9983 Al só szöl nök, Ta nya u. 8.

 2. Bra sits Lász ló
9200 Mo son ma gya ró vár, Mo so nyi Mi hály u. 33. 1/2.

 3. Fo dor Sán dor né
9982 Apá tist ván fal va, Fõ út 82.

 4. Ho lecz Ká roly
9982 Or fa lu, Fõ út 48.

 5. Ho lecz La jos né
9982 Apá tist ván fal va, Fõ út 112.

 6. Kar ba Jó zsef
1181 Bu da pest XVIII. ke rü let, Batt hy ány u. 67/B.

 7. Kiss né Kö les Eri ka
9970 Szent gott hárd, Va karcs Kál mán utca 46.

 8. Krá nyecz Fe renc
1181 Bu da pest XVIII. ke rü let, Só lyom u. 35.

 9. Lá zár Éva
9985 Fel sõ szöl nök, Fõ út 94.

10. Mu kics né Ko zár Má ria
9700 Szom bat hely, Váci Mi hály u. 39. 1/8.

11. Nagy Jó zsef né
9970 Szent gott hárd, Tót fa lu si u. 35.

12. Ne mes Lász ló
9983 Sza kony fa lu, Fõ út 88/B.

13. Ro pos Már ton
9985 Fel sõ szöl nök, Fõ út 18.

14. Szu kics And rás
9985 Fel sõ szöl nök, Fõ út 10.

15. Traj bár Ist ván
9982 Két völgy, Fõ u. 78.

2. számú melléklet

A bizottságok feladatköre

Pénz ügyi El len õr zõ Bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:

1. Gaz da sá gi és pénz ügyi kér dé sek ben szak mai fel ada -
tok el lá tá sa, dön té sek elõ ké szí té se, meg ho za ta la, il let ve
vég re haj tá sa mind azon kér dé sek ben, mely nem tar to zik a
Köz gyû lés ha tás kö ré be.

2. Költ ség ve té si ter ve zet elõ ké szí té se össze ál lí tá sa,
zár szám adás elõ ké szí té se, vé le mé nye zé se.

3. Lel tá ro zás ban való rész vé tel.
4. Ér ték pa pí rok át vé te le, ér té ke sí té sé re ja vas lat té tel.
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5. A köz gyû lés ál tal ala kí tott KHT Fel ügye lõ Bi zott ság 
tag já nak éves be szá mol ta tá sa.

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:

1. A Köz gyû lés ál tal a Bi zott ság ra ru há zott fel adat tal
kap cso la tos a szlo vén ki sebb sé get érin tõ ok ta tá si kér dés -
ben szak mai fel ada tok el lá tá sa, dön té sek elõ ké szí té se,
meg ho za ta la, il let ve vég re haj tá sa.

2. Vé le mé nye zé si jog a pe da gó gi ai prog ram jó vá ha -
gyá sá hoz és vég re haj tá sá nak ér té ke lé sé hez.

3. Ve ze tõi meg bí zás hoz és meg bí zás vissza vo ná sá hoz
egyet ér té si jog gya kor lá sa.

Va gyonnyi lat ko za to kat Ke ze lõ és El len õr zõ Bi zott ság
fel ada ta és ha tás kö re:

1. Nyil ván tart ja és el len õr zi a kép vi se lõk ál tal be nyúj -
tott va gyonnyi lat ko za to kat.

2. A va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos el já rás ered mé -
nyé rõl a so ron kö vet ke zõ ülé sen tá jé koz tat ja az or szá gos
ön kor mány zat köz gyû lé sét.

3. A kép vi se lõ va gyonnyi lat ko za ta nyil vá nos, hoz zá -
tar to zó já nak nyi lat ko za ta nem nyil vá nos, abba csak az el -
len õr zõ bi zott ság tag jai te kint het nek be el len õr zés cél já -
ból.

A bi zott sá gi el nö kök fel ada tai:

1. Össze hív ja és le ve ze ti sa ját Bi zott sá gá nak ülé se it.

2. A bi zott sá gi ülé sek rõl jegy zõ köny vet ké szít.

3. A Bi zott ság mun ká já ról rend sze re sen tá jé koz tat ja az
el nö köt, és éven te egy szer be szá mol a Köz gyû lés nek az év 
utol só Köz gyû lé sén.

4. Kép vi se li a Bi zott sá got.

3. számú melléklet

A bizottsági tagok névsora

Az Or szá gos Szlo vén Ön kor mány zat Pénz ügyi El len õr -
zõ Bi zott sá gá nak tag jai:

1. Ho lecz Ká roly
2. Kar ba Jó zsef
3. Ne mes Lász ló

Az Or szá gos Szlo vén Ön kor mány zat Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Bi zott sá gá nak tag jai:

1. Lá zár Éva
2. Ho lecz La jos né
3. Mu kics né Ko zár Má ria
4. Nagy Jó zsef né
5. Szu kics And rás

Az Or szá gos Szlo vén Ön kor mány zat Va gyonnyi lat ko za -
to kat Ke ze lõ és El len õr zõ Bi zott sá gá nak tag jai:

1. Baj zek Lász ló
2. Fo dor Sán dor né
3. Ho lecz La jos né

A Bolgár Országos Önkormányzat
2006. évi zárszámadása

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat kö szö ne tét fe je zi ki a 
Ma gyar Köz tár sa ság nak, hogy tör vényeivel le he tõ sé get
nyújt az ön kor mány zat nak fel ada tai, ter vei meg va ló sí tá sá -
hoz. Anya gi se gít sé gük nél kül nem tud ná sem kul tu rá lis,
sem anya nyel vi fel ada ta it el lát ni. Az ön kor mány zat fon tos
fel ada ta az iden ti tás tu dat meg õr zé se és az ó ha zá val való
kap cso lat tar tás.

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat nagy ra ér té ke li a ma -
gyar ál lam 2006. évi költ ség ve té si tá mo ga tá sát, és ezen
összeg ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát a 2007. má jus 11-i
ülé sén meg vi tat ta és meg tár gyal ta, és a 47/2007. (05. 11.)
BOÖ szá mú ha tá ro za tá val el fo gad ta.

A be vé te li ol dal (ma rad vány + tárgy évi be vé tel)
76 014 733 Ft össze ge több fõ cso port ra oszt ha tó:

a) A ma gyar ál lam ál tal biz to sí tott költ ség ve té si tá mo -
ga tás: 36 000 000 Ft;

b) Pá lyá za ti be vé te lek (saj tó ki ad vány + egyéb pá lyá za -
tok): 8 050 577 Ft;

c) Nor ma tív tá mo ga tá sok (NEKH, OM): 29 103 600 Ft;
d) Egyéb be vé tel (ön kor mány za ti tá mo ga tá sok, ka -

mat): 2 860 566 Ft.
A fel hasz ná lá si ol da lon:
– A sze mé lyi jel le gû ki adá sok kö zött a mun kál ta tót

ter he lõ já ru lé kok a tör vény ál tal en ge dé lye zett ét kez te -
té si hoz zá já ru lás és a kép vi se lõk költ ség té rí té sei sze re -
pel nek.

– Az át adott pénz esz kö zök kö zött a Ma gyar or szá gi
Bol gá rok Egye sü le te ré szé re fel újí tá si tá mo ga tás és a Bol -
gár Or szá gos Ön kor mány zat ál tal ki írt ta nul má nyi ösz tön -
díj sze re pel.

– A do lo gi ki adá sok az üze mel te tés, az anyag költ sé ge -
ken túl me nõ en a lé te sít mény fenn tar tá sá hoz szük sé ges re -
zsi-, te le fon-, egyéb költ sé ge ket és az igény be vett szol gál -
ta tá so kat tar tal maz za. A ren dez vé nyek kel kap cso la tos
pro to koll, bank költ ség, va la mint a Bol gár Or szá gos Ön -
kor mány zat ál tal adott tá mo ga tá so kat tar tal maz za.

– Fel hal mo zá si ki adás ként tár gyi esz kö zök be szer zé sé -
re for dí tott össze gek ke rül tek le köny ve lés re.

A költ ség ve té si tá mo ga tás ból sze ré nyen tud tuk meg ol -
da ni a Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat ki tû zött fel ada ta it,
hi szen a fenn tar tá son kí vül te vé keny sé gi kö rünk be tar to -
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zik a lap ki adás, amely re a MNEKK ál tal pá lyá zat út ján
biz to sí tott tá mo ga tás nem ele gen dõ a két ki ad vá nyunk ra.
A fel so rol tak ér tel mé ben a ren del ke zé sünk re álló összeg
nem ele gen dõ a lap ki adás hoz, ezért a he lyi és vi dé ki bol -
gár ön kor mány za tok já rul nak hoz zá.

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat a 2006. év ben a költ -
ség ve té sé bõl 10 000 000 Ft-ot a Bol gár Mû ve lõ dé si Ház
(1097 Bu da pest, Vá gó híd u. 62.) fel újí tá sá nak elsõ üte mé -
re for dí tot ta. A meg fe le lõ szín vo na lú és át te kint he tõ mû -
kö dé sé hez szük sé ges sé vált a fel újí tás és az át ala kí tás,
amellyel meg szûn nek az egy más ba át nyú ló funk ci ó jú te -
rek (szín ház te rem, könyv tár, iro dák, szál lo da, ét te rem). A
Ma gyar or szá gi Bol gá rok Egye sü le te és a Bol gár Or szá gos
Ön kor mány zat kö zött kö tött szer zõ dés alap ján a Bol gár
Mû ve lõ dé si Ház az Ön kor mány zat fenn tar tá sá ba ke rült, és 
an nak mû köd te té sé re, fenn tar tá sá ra és fel újí tá sá ra köz -
hasz nú tár sa sá got ala pí tot tak, amely tár sa ság ki sebb sé gi
in téz mény ként üze mel te ti a mû ve lõ dé si há zat.

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat cél ja, hogy sa ját te -
vé keny sé gén túl meg is mer tes se a ma gyar or szá gi bol gá -
rok kal, il let ve a több sé gi tár sa da lom mal a bol gár kul tu rá lis 
ér té ke ket, és se gít se a bol gár kö zös ség nem ze ti identitás -
tudatának meg õr zé sét, ha gyo má nya i nak ápo lá sát. E miatt a 
2006. év ben is tá mo gat ta a vi dé ki bol gár ön kor mány za tok
és ci vil szer ve ze tek (Bol gár If jú sá gi Egye sü let, Ro szi ca,
Jant ra Bol gár Nép tánc együt te sek, Mal ko Te at ro, Zor ni ca
Ha gyo mány õr zõ Egye sü let, Bol gár Kul tu rá lis Fó rum stb.)
kul tu rá lis prog ram ja it és ren dez vé nye it.

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat nak szû kös ke re tek
kö zött kell gaz dál kod nia, mi vel a for rá sok is me re té ben
csak úgy tud ja cél ja it meg va ló sí ta ni, ha az ál la mi lag biz to -
sí tott tá mo ga tás mel lett rend sze re sen részt vesz a ki írt pá -
lyá za to kon. A pá lyá za ti be vé te lek ugyan ak kor elõ re ne he -
zen ter vez he tõk meg pon to san.

Dr. Mu szev Dan cso s. k.,
a Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat el nö ke

2007/69. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4949



A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat 2006. évi zárszámadása

ÖSSZESEN
Köz pon ti 

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
 tá mo ga tás

(Kht.)

OM nor ma tív
tá mo ga tás
 (is ko la)

MNEKK 
pá lyá zat

Mi nisz té ri u mi
pá lyá za tok

He lyi bol gár
ön kor mány za -
tok tá mo ga tá sa

Egyéb 
pá lyá za tok, 
tá mo ga tá sok

Sa ját be vé tel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 76 014 733 36 000 000 27 000 000 2 103 600 7 050 577 1 000 000 2 708 210 – 152 346

Bér költ ség 4 381 000 4 381 000

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 3 509 641 3 509 641

Tisz te let dí jak – –

Meg bí zá si dí jak – –

Költ ség té rí té sek 3 169 876 3 169 876

Egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 339 765 339 765

Bér já ru lé kok 1 415 620 1 415 620

Össze sen bér költ ség 9 306 261 9 306 261 – – – – –

Re zsi költ sé gek 1 506 964 1 395 913 101 524 9 527

Te le kom mu ni ká ci ós költ sé gek 1 236 047 1 187 826 48 221 –

Kar ban tar tá si anya gok, mun kák 107 139 107 139 –

Egyéb mû kö dé si költ sé gek 943 768 314 542 95 280 533 946

Mû kö dé si ki adá sok össze sen 3 793 918 3 005 420 – – 149 745 95 280 543 473

Köny ve lé si díj 453 200 453 200 – – – – – – –

Bér le ti díj 1 680 000 1 080 000 600 000

Szál lí tá si költ sé gek 299 215 299 215

Rep re zen tá ci ós költ sé gek 284 529 284 529 – – – – – – –

Bank költ sé gek 253 420 253 420 – – – – – – –

Szer kesz tés, for dí tás költ sé gei 2 405 754 629 378 – – 1 776 376 – – – –
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ÖSSZESEN
Köz pon ti 

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
 tá mo ga tás

(Kht.)

OM nor ma tív
tá mo ga tás
 (is ko la)

MNEKK 
pá lyá zat

Mi nisz té ri u mi
pá lyá za tok

He lyi bol gár
ön kor mány za -
tok tá mo ga tá sa

Egyéb 
pá lyá za tok, 
tá mo ga tá sok

Sa ját be vé tel

Nyom dai költ sé gek 4 233 576 61 188 – – 3 660 241 – 359 801 – 152 346

Pos ta költ ség 1 560 786 243 519 – – 1 317 267 – – – –

Iro dai szol gál ta tás 1 454 000 1 454 000 – – – – – – –

Iro da szer, nyom tat vány 627 347 627 347 – – – – – – –

Fo lyó ira tok, szak köny vek 302 028 302 028 – – – – – – –

Egyéb nem anyag jel le gû szol gál ta tá sok 4 072 250 2 605 646 – – 146 948 304 720 1 014 936 – –

Do lo gi ki adá sok 17 626 105 8 293 470 – – 6 800 882 904 720 1 374 737 – 152 346

Fel halm ozá si ki adá sok (be ru há zá sok) 256 046 256 046 – – – – – – –

Ösz tön dí jak 1 768 386 978 386 – – – – 790 000 – –

Tá mo ga tá sok kul tu rá lis cé lok ra 3 728 193 3 728 193 – – – – – – –

Tá mo ga tá sok mû kö dé si cé lok ra – – – – – – – – –

Tá mo ga tá sok fel újí tá si, be ru há zá si cé lok ra 10 000 000 10 000 000 – – – – – – –

Át adott pénz esz kö zök 15 496 579 14 706 579 – – – – 790 000

Bol gár Mû ve lõ dé si és Kul tu rá lis Kht. 27 000 000 – 27 000 000

Bol gár Nyelv ok ta tó Ki sebb sé gi Is ko la 2 134 850 31 250 – 2 103 600

In téz mé nyi ki adá sok 29 134 850 31 250 27 000 000 2 103 600 – – – – –

KIADÁSOK ÖSSZESEN 76 613 768 35 599 026 27 000 000 2 103 600 7 050 577 1 000 000 2 708 210 – 152 346

Ma rad vány 400 974 400 974 – – – – – – –
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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 – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek
sor szá mát te szi köz zé:

201854D
732502D
903039F
344358A
554911D
410114E
325548F
535911C
053389H
727503A
184561E
518763G
941912B
451233D
845076E
594571C
454793E
995695B
191176B
429100C
596138E
735156B
284288E
974706G
862915F
790989F
883780G
400937B
313388G
449777G
373402F
035654D
988179D
352506F
819313A
464266F
311817E
450253B
192489E
459102F
309625C
138949C
286561D
133267C
790387D
377360G

930868D
413529A
889564D
480978F
063393G
278054B
054770C
416872F
385395D
691270A
652936F
300176F
179856F
343137D
489821C
375880F
441348F
835919C
646982F
253347A
917140E
219577F
819569A
572367E
433445C
513395B
229416F
006501B
912434C
031644E
013527F
219328F
180204G
443440B
374792F
229622F
219686F
761083G
542045F
119798C
164728F
556238A
025860D
516225B
530219A
732465B
399871F
638368D
548821F
506529A
506649G
263284G
375149D

4952 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/69. szám



506029E
422213F
000779F
604337C
025713B
567405C
773841G
778198D
051848A
228057G
867080B
558834C
326583B
253267A
430567F
744809E
765940A
084120C
265971B
374106C
407725F
238395C
850195F
965700D
477572F
361820C
054892D
599174E
756187F
004823H
156003A
696636B
562234C
173761E
487480F
365183B
518819F
472671G
562442E
748614D
576637E
108184E
059737A
363649B
432035F
941956A
721365A
202389D
636018B
278039A
764922C
828555C
627484B
524736C
000199F
178524D

640700D
326452E
596837E
680754G
907716C
587507C
396381E
517164D
794247E
949406F
341495C
230278D
873794C
890835A
715667C
239650C
695324C
367171A
965988D
428558F
297296D
531508A
967266F
405682E
312783F
591444F
362620E
846984B
830001E
358503D
281350B
129363C
437807E
017523C
334575B
144332B
480870D
761860D
489321C
271231A
391651A
401195B
287226C
798465D
852284E
007380B
852687E
796940A
375200D
168924A
783220G
764425D
058865B

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 53. szá má ban meg je lent, a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról szó ló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 93/2007. (IV. 26.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 2., 3., 5. és 6. pont ja i ban a „ki egyen lí tõ” szö veg rész he lye sen: kom -
pen zá ci ós.

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 53. szá má ban meg je lent, a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás mér té ké nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint a kár men te sí tés sza bá lya i -
ról szó ló 91/2007. (IV. 26.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 1.3., 2.1., 2.2., 3.2., 3.3., 4.1.3. és 4.2.3. pont ja i ban a „ki egyen lí tõ”
szö veg rész he lye sen: kom pen zá ci ós.

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.1897 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


