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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
79/2007. (IX. 15.) GKM–KvVM

együttes rendelete

a nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû
motorok gáznemû és részecskékbõl álló

szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról  szóló
75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet

módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) és e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben,
valamint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el -
járva, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
valamint a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 56.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A nem köz úti moz gó gé pek be épí ten dõ bel sõ égé sû mo -
to rok gáz ne mû és ré szecs kék bõl álló szennyezõanyag-
 kibocsátásának kor lá to zá sá ról  szóló 75/2005. (IX. 29.)
GKM–KvVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.)
17.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:)

„f) a Ta nács 2006/105/EK irány elve (2006. no vem -
ber 20.) a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga dott
79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csatla -
kozására te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let
„B. Ipar i szennye zés csök ken tés és koc ká zat ke ze lés” címû
rész 1. pont ja.”

2.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

(2) Ez a ren de let a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga -
dott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -
zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló, 2006. no -
vem ber 20-i 2006/105/EK ta ná csi irány elv Mel lék let
„B. Ipar i szennye zés csök ken tés és koc ká zat ke ze lés” rész
1. pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

Melléklet
a 79/2007. (IX. 15.) GKM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 8. számú mellékletének módosítása

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek 1. pont 1. rész he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. rész – kis „e” betû, me lyet a jó vá ha gyást meg adó
 ország meg kü lön böz te tõ be tû je le vagy szá ma kö vet:

1 Né met or szág
2 Fran cia or szág
3 Olasz or szág
4 Hol lan dia
5 Svéd or szág
6 Bel gi um
7 Ma gyar or szág
8 Cseh Köz tár sa ság
9 Spa nyol or szág
11 Egye sült Ki rály ság
12 Auszt ria
13 Lu xem burg
17 Finn or szág
18 Dá nia
19 Ro má nia
20 Len gyel or szág
21 Por tu gá lia
23 Gö rög or szág
24 Ír or szág
26 Szlo vé nia
27 Szlo vá kia
29 Észt or szág
32 Lett or szág
34 Bul gá ria
36 Lit vá nia
CY Cip rus
MT Mál ta”
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, az oktatási és kulturális

miniszter, valamint a szociális
és munkaügyi miniszter

23/2007. (IX. 15.) ÖTM–OKM–SZMM
együttes rendelete

az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága
és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda

Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl,

valamint a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési 
Operatív Program közoktatási, szakképzési

és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló
22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet

módosításáról

Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33. § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § m) pont já ban, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § a) pont já ban, illetve a szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

(1) Az Ok ta tá si Mi nisz té rium Alap ke ze lé si Igaz ga tó sá -
ga és az Euró pai Szo ciá lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság köz re mû kö -
dõ szer ve zet té tör té nõ ki je lö lé sé rõl, valamint a
2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram köz ok ta tá si, szak kép zé si és fel sõ ok ta tá si in téz ke -
dé se i nek vég re haj tá sá ról szóló 22/2004. (VI. 8.)
FMM–OM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: FMM–OM
R.) 1. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed:]
„a) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a to váb bi ak ban:

NFÜ) szer ve ze té be tar to zó Hu mán Erõ for rás Prog ra mok
Irá nyí tó Ha tó sá gá nak (a to váb bi ak ban: irá nyí tó ha tó ság),
valamint az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium Tá mo ga -
tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gá nak (a to váb bi ak ban: OKM Tá mo -
ga tás ke ze lõ) a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog -
ram köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé se i nek vég re haj -
tá sa ke re té ben vég zett te vé keny sé gé re,”

(2) Az FMM–OM R. 1. § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed:]

„c) a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram nak 
a 3. § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dési te kin te -
té ben az Euró pai Szo ciá lis Alap Nem ze ti Prog ram iro da
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság ra (a továb -
biakban: ESZA Köz hasz nú Tár sa ság)”

2. §

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

[(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„b) az Ope ra tív Prog ram köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si

in téz ke dé se in:
ba) 2.1. a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély egyen lõ sé -

gé nek biz to sí tá sa az ok ta tás ban,
bb) 3.1. az egész éle ten át tar tó ta nu lás hoz szük sé ges

kész sé gek és kom pe ten ci ák fej lesz té se,
bc) 3.3. a fel sõ ok ta tás tar tal mi és szer ke ze ti fej lesz té se,
bd) 4.1.2. fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek inf ra struk tu rá lis

fel té te le i nek ja ví tá sa 
címû in téz ke dé se ket, illetve al in téz ke dést kell ér te ni.”

3. §

Az FMM–OM R. 3. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„3. § (1) Az Ope ra tív Prog ram 2. § (1) be kez dés b) pont -
já ban fel so rolt köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé sei
(a to váb bi ak ban: köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé -
sek) vég re haj tá sá ban – az R. 20. § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott – köz re mû kö dõ szer ve zet ként az OKM Tá mo -
ga tás ke ze lõt je lö ljük ki.

(2) Az Ope ra tív Prog ram nak
a) 1.1. a mun ka nél kü li ség meg elõ zé se és ke ze lé se,
b) 1.3. a nõk mun ka erõ pi a ci rész vé te lé nek tá mo ga tá sa,

a csa lád és a mun ka össze han go lá sá nak se gí té se,
c) 2.2. a tár sa dal mi be il lesz ke dés elõ se gí té se a szo ciá lis 

te rü le ten dol go zó szak em be rek kép zé sé vel,
d) 2.3. a hát rá nyos hely ze tû em be rek fog lal koz tat ha tó -

sá gá nak ja ví tá sa, kü lö nös te kin tet tel a roma né pes ség re,
e) 3.2. a szak kép zés tar tal mi, mód szer ta ni és szer ke ze ti

fej lesz té se,
f) 3.4. a mun ka hely te rem tés hez és vál lal ko zói kész sé -

gek fej lesz té sé hez kap cso ló dó kép zé sek,
g) 3.5. a fel nõtt kép zés rend sze ré nek fej lesz té se,
h) 4.1.1. Tér sé gi In teg rált Szak kép zõ Köz pon tok inf ra -

struk tu rá lis fel té te le i nek ja ví tá sa,
i) 4.2. a tár sa dal mi be fo ga dást tá mo ga tó szol gál ta tá sok

inf ra struk tu rá lis fej lesz té se in téz ke dé sei, illetve al in téz ke -
dé se vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet az ESZA
Köz hasz nú Tár sa ság.

(3) Az ESZA Köz hasz nú Tár sa ság jo go sult a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek te kin te té ben
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a) el jár ni a jog ta la nul igény be vett vagy vissza fi ze tés re
meg ha tá ro zott össze gek be sze dé se ér de ké ben, valamint

b) ki ad ni az azon na li be sze dé si meg bí zás ra szóló fel ha -
tal ma zás vissza vo ná sá ra vo nat ko zó hoz zá já ru ló nyi lat ko -
za tot.

(4) Az ESZA Köz hasz nú Tár sa ság te kin te té ben az e ren -
de let ál tal nem sza bá lyo zott kér dé se ket az NFÜ vagy az
Ope ra tív Prog ram te kin te té ben jog elõd je és az ESZA Köz -
hasz nú Tár sa ság ál tal kö tött együtt mû kö dé si meg álla po -
dás tar tal maz za.”

4. §

Az FMM–OM R. 5. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si in téz ke dé sek vég re -
haj tá sa so rán nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben a pá lyá za ti
do ku men tá ci ót a pá lyá zat-elõ ké szí tõ mun ka cso port (a to -
váb bi ak ban: mun ka cso port) ké szí ti el, és az irá nyí tó ha tó -
ság hagy ja jóvá. A mun ka cso port el nö ke az irá nyí tó ha tó -
ság kép vi se lõ je, tag ja it az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
vé le mé nye alap ján az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ je lö li ki.”

5. §

Az FMM–OM R. 6. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az OM Alap ke ze lõ nek a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá -
sá val kap cso la tos fel ada tai a következõk:]

„a) jó vá ha gyás cél já ból össze ál lít ja a mun ka cso port ál -
tal el ké szí tett pá lyá za ti do ku men tá ci ót, az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter és az NFÜ meg bí zá sá ból köz zé te szi az
irá nyí tó ha tó ság ál tal jó vá ha gyott pá lyá za ti fel hí vást,”

6. §

Az FMM–OM R. 7. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér té ke lé si el já rás so rán az OM Alap ke ze lõ fel ada tai 
a kö vet ke zõk:]

„a) az OKM-mel egyez te tett ja vas la tot tesz az irá nyí tó
ha tó ság nak a füg get len ér té ke lõk és a bí rá ló bi zott ság sza -
va zó tag ja i nak sze mé lyé re,”

7. §

Az FMM–OM R. 9. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti prog ram vég re haj tá sát meg ha tá ro zó
prog ram ter vet (a to váb bi ak ban: prog ram terv) a prog ram -
ki egé szí tõ do ku men tum ban meg je lölt vég sõ ked vez mé -
nye zett az OKM-mel egyez tet ve ké szí ti el.”

8. §

Az FMM–OM R. 12. § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A szak mai mo ni tor ing cél ja a szer zõ dé sek tel je sí té -
se szak mai meg ala po zott sá gá nak el len õr zé se. Az OM
Alap ke ze lõ a szak mai mo ni tor ing fel adat kör ében:]

„a) a szak mai mo ni tor ing te vé keny ség el lá tá sá ra – az
irá nyí tó ha tó ság ál tal a szak ma i lag fe le lõs tár ca irány mu ta -
tá sai sze rint ki dol go zott ki vá lasz tá si szem pon tok alap ján – 
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a köz ok ta tás és a fel sõ ok ta tás
te kin te té ben az OKM-mel együtt mû köd ve pá lyá za ti ab la -
kon ként, köz pon ti prog ra mon ként vagy in téz ke dé sen ként
szak ér tõ ket, valamint ve ze tõ mo ni tort je löl ki, fel ké szí ti
õket a fel ada tuk el lá tá sá ra, valamint össze han gol ja te vé -
keny sé gü ket,”

9. §

Az FMM–OM R. 13. § (2) be kez dé se az aláb bi f) pont tal 
egé szül ki:

[(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel adat kö rön be lül az OM
Alap ke ze lõ Igaz ga tó ság]

„f) jo go sult ki ad ni az azon na li be sze dé si meg bí zás ra
szóló fel ha tal ma zás vissza vo ná sá ra vo nat ko zó hoz zá já ru -
ló nyi lat ko za tot.”

10. §

Az FMM–OM R. 15. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Ope ra tív Prog ram in téz ke dé se i nek vég re haj tá -
sá ban részt vevõ bár mely érin tett szer ve zet írás be li ja vas -
la tot te het a ké zi könyv mó do sí tá sá ra. A ja vas lat el fo ga dá -
sá ról és a ké zi könyv mó do sí tá sá ról az irá nyí tó ha tó ság ve -
ze tõ jé nek elõ ter jesz té se alap ján az NFÜ el nö ke dönt.
A ké zi könyv mó do sí tá sá ról az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je
ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz tat ja az OKM-et, valamint
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõt.”

11. §

Az FMM–OM R. 17. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ kö te les a feladat -
körének el lá tá sa so rán be kö vet ke zett sza bály ta lan ság gal
össze füg gõ vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek az Ope ra tív
Prog ram szám lá já ra tör té nõ be fi ze tés sel ele get ten ni.”

12. §

Az FMM–OM R. 21. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ mû kö dé sé hez szük sé -
ges, adott nap tá ri évre szóló költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi esz kö zö ket az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter bo csát ja ren del ke zés re.”

13. §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az FMM–OM R. 1. §-ának b) pont já ban, a II. fe je zet
cí mé ben, a 4. § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ ré szé ben, a
12. § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, a 13. § (1) be kez -
dé sé ben, valamint a 15. § (4) be kez dé sé ben a „ , szakkép -
zési” szö veg rész.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
FMM–OM R. II. fe je ze té nek cí mé ben, 4. § (1) be kez dé sé -
ben, 4. § (2) be kez dé sé ben, 5. § (2) be kez dé sé ben, 7. §
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 8. § (2) be kez dé -
sé ben, 10. § (1) be kez dé sé ben, 10. § (2) be kez dé sé ben,
12. § (1) be kez dé sé ben, 12. § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben, 12. § (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 
12. § (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 12. § (5) be -
kez dé sé ben, 13. § (1) be kez dé sé ben, 14. § (2)–(3) be kez -
dé sé ben, 15. § (4) be kez dé sé ben, IV. fe je ze té nek cí mé ben, 
16. § (1) be kez dé sé ben, 16. § (2) be kez dé sé ben, 16. §
(3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 16. § (4) be kez dé -
sé ben, 17. § (2) be kez dé sé ben, 18. § (2) be kez dé sé ben,
18. § (3) be kez dé sé ben, 19. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben, 19. § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 
21. § (2) be kez dé sé ben, 21. § (3) be kez dé sé ben, valamint
21. § (4) be kez dé sé ben az „OM Alap ke ze lõ” szö veg ré szek 
he lyé be az „OKM Tá mo ga tás ke ze lõ” szö veg lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
FMM–OM R. 7. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, 14. §
(1) be kez dé sé ben, 14. § (4) be kez dé sé ben, 17. § (3) be kez -
dé sé ben, valamint 19. § (3) be kez dé sé ben az „OM Alap -
kezelõt” szö veg ré szek he lyé be az „OKM Támogatás -
kezelõt” szö veg lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
FMM–OM R. 6. §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben, 16. §
(2) be kez dé sé ben, valamint 16. § (4) be kez dé sé ben az
„OM Alap ke ze lõ nek” szö veg rész he lyé be az „OKM
Támo gatáskezelõnek” szö veg lép.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
FMM–OM R. 13. § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „OM Alap ke ze lõ Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be
az „OKM Tá mo ga tás ke ze lõ” szö veg lép.

14. §

Ez a ren de let a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá -
mo ga tá sok irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té -
ben az 1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le -

tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról szóló, 2001. már ci us 2-i
438/2001/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Dr. Hil ler Ist ván s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter szo ciá lis és mun ka ügyi miniszter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint a szociális

és munkaügyi miniszter
24/2007. (IX. 15.) ÖTM–SZMM

együttes rendelete

a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program

végrehajtása során ellátandó feladatairól
és közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl,

valamint az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL
Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába

közremûködõként történõ bevonásáról  szóló
9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet módosításáról

Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § m) pont já ban, illetve a szo ciá lis és mun ka ügyi 
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Fog lal koz ta tá si Hi va tal nak a 2004–2006. évi Hu mán -
erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vég re haj tá sa so rán
el lá tan dó fel ada tai ról és köz re mû kö dõ szer ve zet té tör té nõ
ki je lö lé sé rõl, valamint az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz -
ala pít vány nak a 2004–2006. évi EQUAL Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés vég re haj tá sá ba köz re mû kö dõ ként tör té nõ be -
vo ná sá ról  szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM ren de let (a továb -
biak ban: FMM R.) 1.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„a) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség szer ve ze té be

 tartozó, Hu mán Erõ for rás Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó ság ra
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(a továb biak ban: irá nyí tó ha tó ság), valamint a Fog lal koz -
ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal ra,”

2.  §

Az FMM R. 3.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az OFA köz re mû kö dõi fel ada ta it a Nem ze ti
 Fejlesztési Ügy nök ség, illetve jog elõd je és az OFA ál tal
kö tött szer zõ dés ha tá roz za meg.”

3.  §

(1) Az FMM R. II. fe je ze té nek címe he lyé be a követ -
kezõ szö veg lép:

„A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL
JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ OPERATÍV

PROGRAM INTÉZKEDÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA
SORÁN”

(2) Az FMM R. 4.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal”

(3) Az FMM R. 4.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en fe le lõs az Ope ra tív
Prog ram vég re haj tá sa so rán, köz re mû kö dõ szer ve zet ként
vég zett te vé keny sé gé vel össze füg gés ben ke let ke zett do -
ku men tu mok õr zé sé ért az Ope ra tív Prog ram pénz ügyi zá -
rá sát kö ve tõ 3 évig, az zal, hogy e kö te le zett sé ge nem ter -
jed ki az e ren de let ben fog lalt fel ada ta it át ve võ szer ve ze -
tek nek jegy zõ könyv vel iga zol tan át adott pro jekt do ku men -
tá ci ó ra,”

(4) Az FMM R. 4.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal az Ope ra tív
Prog ram vég re haj tá sa so rán, köz re mû kö dõ szer ve zet ként
vég zett te vé keny sé gé vel össze füg gés ben együtt mû kö dik
az Euró pai Szo ciá lis Alap a 2004–2006 kö zöt ti idõ szak ra
vo nat ko zó tá mo ga tá sa i nak el len õr zé sét vég zõ szer ve ze -
tek kel, azok el len õr zé se so rán, és az el len õr zé sek meg kez -
dé sé rõl az irá nyí tó ha tó sá got ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.
A Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal a köz re mû kö dõ
szer ve zet ként vég zett te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá val
össze füg gõ bel sõ el len õr zé sek rõl  szóló je len té se ket,
valamint az Euró pai Bi zott ság ille té kes szer vei, a ki fi ze tõ
ha tó ság, a Ma gyar Ál lam kincs tár, a Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va tal, a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium, az
Ál la mi Szám ve võ szék ál tal vég re haj tott el len õr zé sek rõl
 szóló je len té se ket az el fo ga dást kö ve tõ 15 na pon be lül
meg kül di az irá nyí tó ha tó ság nak.”

4.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az FMM R.
1.  §-ának b) pont ja, 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és
(2) be kez dé se, 3.  § (1) be kez dé se, 4.  § (1) be kez dés a)–c),
illetve e)–f) pont jai, valamint 5–19.  §-ai ha tá lyu kat
 vesztik.

5.  §

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

6.  §

Ez a ren de let a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá -
mo ga tá sok irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té -
ben az 1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le -
tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2001. már ci us 2-i
438/2001/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

A pénzügyminiszter
20/2007. (IX. 15.) PM

rendelete

a költségvetési viszontgarancia vállalásának
és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2002. évi LXII. tör vény 104.  § (3) be kez dé sé ben 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.  §
a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér vé -
nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM ren de let 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá si szer zõ dé sek ese tén
az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben al kal maz -
ni kell:
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a) az ál lam i tá mo ga tá si kor mány ren de let ben foglal -
takat,

b) a me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej -
lesz té si ál lam i tá mo ga tá sok Euró pai Bi zott ság ré szé re tör -
té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.
ren de let ben fog lal ta kat,

c) a Bi zott ság 1998/2006/EK ren de le tét (2006. de cem -
ber 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis
támo gatásokra való al kal ma zá sá ról (HL L 379. 2006. 12.
28. 5–10. o.),

d) a Bi zott ság 1857/2006/EK ren de le tét (2006. de cem -
ber 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi
ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma -
zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról (HL L
358. 2006. 12. 16. 3–21. o.),

e) a Bi zott ság 875/2007/EK ren de le tét (2007. jú -
lius 24.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza ti
ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga -
tá sok ra való al kal ma zá sá ról és az 1860/2004/EK ren de let
mó do sí tá sá ról (HL L 193. 2007. 07. 25. 6–12. o.),

f) a Bi zott ság 1860/2004/EK ren de le tét (2004. ok tó -
ber 6.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély
össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a 
me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban (HL L 325. 2004.
10. 28. 4–9. o.),

g) a Bi zott ság 1976/2006/EK ren de le tét (2006. de cem -
ber 20.) a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK
ren de let nek az al kal ma zá si idõ szak ki ter jesz té se te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ról (HL L 368. 2006. 12. 23.
85–86. o.),

h) a Bi zott ság 70/2001/EK ren de le tét (2001. ja -
nuár 12.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és
 középvállalkozásoknak nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra tör -
té nõ al kal ma zá sá ról (HL L 10. 2001. 01. 13. 33–42. o),

i) a Bi zott ság 1628/2006/EK ren de le tét (2006. ok tó -
ber 24.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná -
lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról (HL L
302. 2006. 11. 01. 29–40. o).”

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 a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,

pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
21/2007. (IX. 15) PM

rendelete

a hitelintézetek befektetési szabályzatáról

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 235.  §
(2) be kez dé sé nek b) 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 kö röm ben az aláb bi a kat ren de lem el:

Bevezetõ rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a Hpt. 5.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott hi tel in té ze tek re, a Hpt. 87/A.  §-ában meg ha tá -
ro zott pénz ügyi vál lal ko zás ra és a hi tel in té ze tek össze vont 
ala pú fel ügye le té nek el lá tá sa ér de ké ben a Hpt. 90.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti pénz ügyi hol ding tár -
sa ság ra ter jed ki az zal, hogy ahol ezen ren de let hi tel in té ze -
tet em lít, ott a hi tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza -
bá lyo zás nak meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zást és pénz ügyi
hol ding tár sa sá got is ér te ni kell.

(2) A hi tel in té zet nek a Hpt. 83.  §-ában fog lal tak nak
való meg fe le lés ér de ké ben be fek te té si sza bály za tot kell
ké szí te nie.

(3) A Hpt. 90.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint
össze vont ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet nek,
illetve a Hpt. 90.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
pénz ügyi hol ding tár sa ság nak gon dos kod nia kell ar ról,
hogy a Hpt. 90.  § (2) be kez dé se sze rin ti, ellen õr zõ be fo lyá -
sa alatt álló vál lal ko zá sok az e ren de let ben meg ha tá ro zott
sza bály za tok el ké szí té se kor pru den ci á lis szem pont ból
azo nos el ve ket al kal maz za nak.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) be fek te té si cél: a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal -

ko zá sok éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te -
le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 250/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Szkr.) al kal ma zá sá ban
ilyen ként meg ha tá ro zott cél;

b) for ga tá si cél: az Szkr. al kal ma zá sá ban ilyen ként
meg ha tá ro zott cél.

Befektetési szabályzat

3.  §

(1) A be fek te té si sza bály zat nak a be fek te té si célú ré sze -
se dé sek kel kap cso la to san tar tal maz nia kell:
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a) a be fek te té si célú ré sze se dé sek kel kap cso la tos el já -
rás ren det, kü lö nös te kin tet tel a Hpt. 90.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok kö zöt ti és a pénz ügyi
szek tor be li be fek te té sek re,

b) azo kat a koc ká zat fel mé ré si mód sze re ket és szem -
pon to kat, ame lyek a hi tel in té zet be fek te té si dön té se i nek
meg ala po zá sá ul szol gál nak,

c) a hi tel in té zet be fek te té sei rend sze res, évi leg alább
egy al ka lom mal tör té nõ rész le tes fe lül vizs gá la tá nak sza -
bá lya it,

d) a c) pont sze rin ti fe lül vizs gá lat ered mé nyé hez kap -
cso ló dó kon zek ven ci á kat, valamint a be fek te té sek ér té ke -
sí té sé re vo nat ko zó dön té si ren det és el já rás ren det,

e) a Hpt. be fek te té si kor lá to zá sa i nak fi gye lem mel kí sé -
ré sé vel kap cso la tos el já rás ren det, valamint

f) a be fek te té sek – a hi tel in té zet szám vi te li po li ti ká já -
ban meg ha tá ro zott ér té ke lé si mód sze re sze rin ti – ér té ke lé -
sé vel kap cso la tos sa já tos sza bá lyo kat vagy el já rás ren de -
ket, ha eze ket az ér ték vesz té si és cél tar ta lék kép zé si sza -
bály zat nem tar tal maz za.

(2) A be fek te té si sza bály zat nak a for ga tá si célú ré sze se -
dé sek kel, valamint a kap cso ló dó mér le gen kí vü li té te lek -
kel és szár maz ta tott ügy le tek kel kap cso la to san tar tal maz -
nia kell:

a) a ki ala kí tott ügy let cso por tok és a tranz ak ci ós cé lok
fel so ro lá sát,

b) a koc ká zat ke ze lés sel kap cso la tos alap el ve ket, mód -
sze re ket, el já rás ren de ket, li mi tek meg ál la pí tá sát, fi gye lé -
sét és fel füg gesz té sét meg ha tá ro zó bel sõ sza bá lyo kat és a
ke res ke dé si köny vet nem ve ze tõ hi tel in té ze tek ese té ben a
szár maz ta tott ügy le tek ke ze lé sét, valamint

c) a for ga tá si célú ré sze se dé sek kel, valamint kap cso ló -
dó mér le gen kí vü li té te lek és a szár maz ta tott ügy le tek – a
hi tel in té zet szám vi te li po li ti ká já ban meg ha tá ro zott ér té ke -
lé si mód sze re sze rin ti – ér té ke lé sé vel kap cso la tos el já rás -
ren det, ha ezt az ér ték vesz té si és cél tar ta lék kép zé si sza -
bály zat nem tar tal maz za.

Záró rendelkezések

4.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a kint le võ sé gek, be fek te té sek, mér le gen kí vü li té te -
lek és a fe de ze tek mi nõ sí té sé nek és ér té ke lé sé nek szem -
pont ja i ról  szóló 14/2001. (III. 9.) PM ren de let, valamint

b) össze vont ala pú sza va to ló tõke és össze vont ala pon
szá mí tott fi ze tõ ké pes sé gi mu ta tó szá mí tá sá ról  szóló
23/2003. (X. 3.) PM ren de let 18.  §-a.

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

A szociális és munkaügyi miniszter
26/2007. (IX. 15.) SZMM

rendelete

a közalkalmazottak jogállását érintõ egyes
kérdésekrõl  szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet

módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 85.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a)–b),
valamint g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sát érin tõ egyes kér dé sek rõl
 szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let (a továb biak ban: R.) 
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) E ren de let ha tá lya a kü lön jog sza bály sze rint a
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alatt álló,
e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt költ ség ve té si
szer vek re, valamint e szer vek nél köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban ál lók ra ter jed ki.

(2) A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nél
(a továb biak ban: NSZFI) fog lal koz ta tott köz al kal ma zot -
tak tu do má nyos mun ka kör be so ro lá sa te kin te té ben kü lön
jog sza bály ren del ke zé sei irány adó ak.”

2.  §

Az R. 2.  §-a, valamint az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(A Törvény 20. és 20/B.  §-ához)

2.  § (1) Az „E”–,,J” fi ze té si osz tály ba tar to zó mun ka kör
be töl té sé re csak bün tet len elõ éle tû sze méllyel lé te sít he tõ
köz al kal ma zot ti jog vi szony.

(2) Nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa olyan mun ka kör be -
töl té se ese tén,

a) amely te kin te té ben – 90 na pon be lül – már leg alább
két al ka lom mal ered mény te le nül ke rült sor pá lyá za ti fel hí -
vás ki írá sá ra;

b) amely ha la dék ta lan be töl té se a fo lya ma tos feladat -
ellátás biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez el en ged he tet le nül
szük sé ges, és az ah hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek más
mun ka szer ve zé si esz kö zök kel nem biz to sít ha tók;

c) amely az 1. szá mú mel lék let alap ján „A”–,,E” fi ze té -
si osz tály ba tör té nõ be so ro lás sal tölt he tõ be.

(3) A pá lyá zat ra egye bek ben a 6.  § (5) be kez dé sét al kal -
maz ni kell.”
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3.  §

Az R. 2/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy út tal a (4) be kez dés ha tá lyát vesz ti:

„(3) A va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té -
sé re a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a Szo ciá lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té rium szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá -
ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé ge út ján in téz ke dik.”

4.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A Kjt. 22.  § (1)–(2) be kez dé sé vel össze füg gés -

ben a mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val össze -
füg gõ mun ka kör nek mi nõ sül e ren de let 1. szá mú mel lék le -
té ben az 1. és a 2. mun ka kö ri cso port.

(2) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni, ha a köz al kal ma -
zott olyan mun ka kört tölt be, amely ben a be so ro lás alap -
jául figye lembe ve he tõ jogi szak vizs ga, szak or vo si dip lo -
ma, mér leg ké pes köny ve lõ szak ké pe sí tés vagy ezzel
egyen ér té kû ké pe sí tés, ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí -
tés, dok to ri fo ko zat (PhD, DLA), a tu do mány(ok) kan di dá -
tu sa, a tu do mány(ok) dok to ra, illetve kül föl dön szer zett és
ho no sí tott vagy el is mert tu do má nyos fo ko zat, és ezzel a
köz al kal ma zott ren del ke zik.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos kö ve tel mé -

nyek két – ál ta lá nos, illetve szak mai – rész bõl áll nak.
(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya -

kor nok ré szé re elõ kell írni. Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek -
nek biz to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok meg is mer je

a) a mun kál ta tó fel ada ta i ra és mû kö dé sé re vo nat ko zó
jog sza bá lyi fel té te le ket,

b) a mun kál ta tó ala pí tó ok ira tát, bel sõ sza bály za ta it,
kol lek tív szer zõ dé sét.

(3) A szak mai kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak alap ja
a gya kor nok ki ne ve zé sé ben meg ha tá ro zott mun ka kör.

(4) Az ál ta lá nos és a szak mai kö ve tel mé nyek tar tal mát,
szá mon ké ré sé nek mód ját a mun kál ta tó bel sõ sza bály za tá -
ban ha tá roz za meg.

(5) A gya kor no ki idõ alatt a mun ka kör meg vál to zá sa
ese tén a ko ráb bi mun ka kör höz kap cso ló dó szak mai kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé nek (6) be kez dés sze rin ti ér té ke lé sét
el kell vé gez ni, az új mun ka kör höz kap cso ló dó szak mai
kö te le zett sé ge ket meg kell ál la pí ta ni. A gya kor nok tól
ezzel össze füg gés ben nem le het meg kö ve tel ni a már tel je -
sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek el sa já tí tá sá nak meg is mét lé -
sét.

(6) A mun kál ta tó szak mai ve ze tõt (se gí tõt) je löl ki, aki
fi gye lem mel kí sé ri a gya kor nok te vé keny sé gét, se gí ti a
gya kor no ki kö ve tel mé nyek tel je sí té sét és leg alább fél -

éven te ér té ke li a gya kor nok tel je sít mé nyét. Az ér té ke lést a
gya kor nok mi nõ sí té sé hez figye lembe kell ven ni.

(7) A mun kál ta tó a gya kor nok tel je sít mé nyét a 6. szá mú
mel lék let ben sze rep lõ mi nõ sí té si lap fel hasz ná lá sá val mi -
nõ sí ti.”

6.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) Ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott
a) az NSZFI fõ igaz ga tó ja,
b) az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész -

ség ügyi In té zet (a továb biak ban: OMFI) igaz ga tó ja,
c) a Re gi o ná lis Kép zõ Köz pon tok (a továb biak ban:

RKK) igaz ga tó ja, valamint
d) a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet (a továb -

biak ban: SZMI) fõ igaz ga tó ja.
(2) Ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott
a) az NSZFI fõ igaz ga tó-he lyet te se, gaz da sá gi ve ze tõ je, 

iro da ve ze tõ je és annak he lyet te se, prog ram igaz ga tó ja,
osz tály ve ze tõ je és annak he lyet te se, tit kár ság ve ze tõ je,
rész leg ve ze tõ je és annak he lyet te se, cso port ve ze tõ je,

b) az OMFI igaz ga tó he lyet te se, gaz dál ko dá si egy ség -
ve ze tõ je, fõ osz tály ve ze tõ je és annak he lyet te se, osz tály ve -
ze tõ je és annak he lyet te se,

c) az RKK igaz ga tó he lyet te se, gaz da sá gi ve ze tõ je,
szek tor ve ze tõ je, osz tály ve ze tõ je, iro da ve ze tõ je, valamint

d) az SZMI fõ igaz ga tó-he lyet te se, gaz da sá gi ve ze tõ je,
igaz ga tó ja és annak he lyet te se, fõ osz tály ve ze tõ je és annak
he lyet te se, osz tály ve ze tõ je, cso port ve ze tõ je.”

7.  §

Az R. 6.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„6.  § (1) A ma ga sabb ve ze tõ, valamint a ve ze tõ be osz -
tás sal tör té nõ meg bí zás ra ki írt pá lyá za tot a szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter – az in téz mény te vé keny sé gé vel
össze füg gõ – hi va ta los lap já ban is köz zé kell ten ni.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ pá lyá zat be nyúj tá sá nak 
ha tár ide je a hi va ta los lap ban tör té nõ meg je le né sé tõl szá -
mí tott 30. nap.

(3) A pá lyá za tot a ma ga sabb ve ze tõ, valamint a ve ze tõ
be osz tás sal tör té nõ meg bí zás jo gát gya kor ló ve ze tõ ál tal
fel kért bi zott ság vé le mé nye zi. A bi zott ság nak tag ja a köz -
al kal ma zot ti ta nács el nö ke.”

8.  §

Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter a ma ga sabb ve -
ze tõ be osz tás sal tör té nõ meg bí zás te kin te té ben az (1) be -
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kez dés ben fog lalt ti la lom alól kü lö nö sen in do kolt eset ben
fel men tést ad hat.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10.  §-sal egé szül ki:
„10.  § (1) A tel jes napi mun ka idõ bõl hat órát kell a mun -

ka he lyen töl te nie
a) a mun ka he lyén leg alább napi há rom órán át io ni zá ló

su gár ex po zí ció koc ká za tá nak ki tett köz al kal ma zott nak,
b) a szak ren de lést el lá tó or vos nak.
(2) A tel jes napi mun ka idõ bõl – a mun kál ta tó ren del ke -

zé se sze rint – leg alább hat órát kell a mun ka he lyen töl te nie 
annak a köz al kal ma zott nak, aki tel jes mun ka ide jé ben test -
ned vek, szö ve tek vé te lét és vizs gá la tát vég zi.”

10.  §

Az R. 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a mun kál ta tó az 1. szá mú mel lék let ben nem sze -
rep lõ mun ka kört so rol be, illetve et tõl el té rõ meg ne ve zést
hasz nál, ak kor a ki ne ve zés nek a mun ka kör egye di meg ne -
ve zé sén túl a mel lék let sze rin ti mun ka kö ri cso port meg ne -
ve zést is tar tal maz nia kell.”

11.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § (1) A ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott 

ve ze tõi pót lé ka a pót lék alap 300 szá za lé ka.
(2) A ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zot tak ve ze tõi pót lé -

kát a ren de let 5. szá mú. mel lék le te tar tal maz za.”

12.  §

Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az OMFI köz al kal ma zot ta it mun ka he lyi pót lék il -
le ti meg. A mun ka he lyi pót lék mér té ke:

a) a pót lék alap 120 szá za lé ka:

aa) rönt gen ben dol go zó or vos, asszisz tens,

ab) di ag nosz ti kai (kli ni kai, ké mi ai) la bo ra tó ri um ban
di ag nosz ti kai te vé keny sé get vég zõ or vos, egyéb egye te mi
vagy fõ is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ mun ka társ, to -
váb bá asszisz tens,

ac) lég zés funk ci ós vizs gá la tot vég zõ or vos és egész -
ség ügyi dol go zó,

b) a pót lék alap leg alább 36 szá za lé ka va la mennyi
asszisz ten si és szak asszisz ten si ké pe sí tés sel ren del ke zõ
(szak)asszisz ten si mun ka kör ben dol go zó

ese té ben.”

13.  §

Az R. 1–4. szá mú  mel lék le te he lyé be je len ren de let
1–4. szá mú  mel lék le te lép, egy út tal az R. ki egé szül a je len
ren de let 5., illetve 6. szá mú  mel lék le té vel meg ál la pí tott
5. és 6. szá mú mel lék let tel.

14.  §

(1) Je len ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba,
és 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. – je len ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott – 2.  §
(2) be kez dés c) pont ja 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(3) A je len ren de let 5.  §-ával meg ál la pí tott R. 4/A.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bel sõ sza bály za tot 2007.
szep tem ber 30-ig kell el ké szí te ni. Ed dig az idõ pon tig a
mun kál ta tó ha tá roz za meg a gya kor no ki idõ vel kap cso la -
tos ál ta lá nos és szak mai kö ve tel mé nyek tar tal mát,
 számonkérésének mód ját.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 26/2007. (IX. 15.) SZMM rendelethez

„1. szá mú mel lék let az 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let hez

Munkakörök

Mun ka kö rök
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

1. Szak ér tõi mun ka kö ri cso port

szá mí tás tech ni kai szer ve zõ * * * * *

szoft ver fej lesz tõ in for ma ti kus * * * * *
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Mun ka kö rök
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

re vi zor (bel sõ el len õr) * * * * *

köz gaz dász * * *

szo ci o ló gus * * *

szo ci ál po li ti kus * * *

mér nök * * *

mun ka vé del mi szak mér nök * * *

sta tisz ti kus * * * * * *

ma na ger * * * * *

szer ve zõ * * * *

fe le lõs szer kesz tõ * * * *

kom mu ni ká ci ós ve ze tõ * * * * *

prog ram ve ze tõ, ve ze tõ ko or di ná tor * * * * *

szak ér tõ, ta nács adó el len õr * * * * *

szak re fe rens * * * * * *

re fe rens * * *

ta nács adó * * * * *

jo gász, jog ta ná csos * * *

or vos * * *

szak or vos * *

pszi cho ló gus * * *

ve gyész * * *

bio fi zi kus * * *

bio ké mi kus * * *

and ra gó gus * * * * *

könyv tá ros * * * *

inst ruk tor I. * * * * *

fel nõtt kép zé si ügy in té zõ, re fe rens * * * *

tu do má nyos ta nács adó * *

tu do má nyos fõ mun ka társ * *

tu do má nyos mun ka társ * * *

tu do má nyos se géd mun ka társ * * *

köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõ *

egyéb ma ga san kép zett ügy in té zõ * *

2. Ügy in té zõi mun ka kö ri cso port

jogi elõ adó * *

bel sõ el len õr * * * * *

ok ta tás tech ni kus * * *

kom mu ni ká ci ós asszisz tens * * * *

prog ram asszisz tens, ko or di ná tor * * * *

könyv tá ros * * * * *

in for ma ti kus, prog ra mo zó * * * *

in for ma ti kus szer ve zõ * * * *

in for ma ti kus, szá mí tó gép há ló zat üze mel -
te tõ

* * * * *

hu mán po li ti kai szer ve zõ * * * * *

hu mán erõ-gaz dál ko dá si ügy in té zõ * *
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Mun ka kö rök
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

bér- és tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ * * * * * *

tár sa da lom biz to sí tá si el len õr * * * * *

gaz da sá gi ügy in té zõ * * * * * * *

pénz ügyi ügy in té zõ * * * *

szám vi te li ügy in té zõ * * * *

mû sza ki, igaz ga tá si ügy in té zõ * * * *

sta tisz ti kai ügy in té zõ * * *

(fõ)köny ve lõ * * * * * * * *

elõ adó * * * * * *

inst ruk tor II. * * * *

könyv tá ros asszisz tens * *

asszisz tens * * * *

szak asszisz tens (or vo si) * * * *

fo gá sza ti asszisz tens * * * *

ápo ló (szak ápo ló) * * * *

ápo lá si asszisz tens * * * *

fõ nõ vér (kli ni kai, osz tá lyos) (ve ze tõi meg -
bí zás nél kül)

* * *

fõ ápo ló * * *

or vos ír nok * * *

tûz ren dész * * * *

pol gá ri vé del mi mun ka kör ben fog lal koz ta -
tott

* * *

kép zé si szak asszisz tens * * * *

mun ka- és tûz vé del mi elõ adó * * * * *

ál ta lá nos gaz da sá gi ügy in té zõ * *

3. Iro dai és ügy vi te li mun ka kö ri cso port

anyag nyil ván tar tó * * *

pénz ügyi, mun ka ügyi nyil ván tar tó * * * *

tit kár(nõ) * * *

gyors- és gép író * * *

ad mi niszt rá tor * * * *

irat ke ze lõ, ik ta tó * * *

pénz tá ros * * * *

adat rög zí tõ * * *

te le fon-, te lex-, te le fax ke ze lõ * * *

ki ad vány szer kesz tõ * * *

4. Szol gál ta tó jel le gû mun ka kö ri cso port

ren dez vény szer ve zõ szak asszisz tens * * * *

(fõ)sza kács * * * * *

ké zi lány * * * *

mû sze rész * * *

kõ mû ves * * *

vil lany sze re lõ * * *

bú tor asz ta los * * *

épü let asz ta los * * *
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Mun ka kö rök
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

rak tár ke ze lõ * * *

sze mély gép ko csi-ve ze tõ * * *

te her gép ko csi-ve ze tõ * * *

au tó busz -ve ze tõ * * *

gond nok * * * * *

rak tá ros * * * *

va gyon õr * * *

ka zán fû tõ * * *

kar ban tar tó * * * * *

ker tész * * *

nyom dász * * * *

anyag gaz dál ko dó, anyag be szer zõ * * * *

5. Ki se gí tõ mun ka kö ri cso port

por tás, re cep ci ós * * * *

hi va tal se géd, kéz be sí tõ * * * *

éj je li õr *

in téz mény ta ka rí tó * * *

se géd mun kás * *

be ta ní tott mun kás *

ál lat gon do zó *

Be so ro lá si elõ írások:

1. Szak ér tõi mun ka kö ri cso port ba kell be so rol ni azt a mun ka kört, amely ben egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség gel
és szak kép zett ség gel az in téz mény alap te vé keny sé gét se gí tõ ér de mi, mû sza ki, szá mí tás tech ni kai, gaz da sá gi, jogi
stb. fel ada to kat kell el lát ni.

2. Ügy in té zõi mun ka kö ri cso port ba kell be so rol ni azt a mun ka kört, amely ben kö zép fo kú vég zett ség gel és szak ké pe -
sí tés sel vagy egye te mi, fõ is ko lai vég zett sé get nem ta nú sí tó fel sõ fo kú szak ké pe sí tés sel ope ra tív fel ada to kat kell el -
lát ni.

3. Iro dai és ügy vi te li mun ka kö ri cso port ba kell be so rol ni azt a mun ka kört, amely ben kö zép fo kú vagy alap fo kú is ko -
lai vég zett ség gel és szak ké pe sí tés sel, vagy szak ké pe sí tés nél kül, ad mi niszt ra tív fel ada to kat kell el lát ni.

4. Szol gál ta tó jel le gû mun ka kö ri cso port ba kell be so rol ni azt a mun ka kört, amely ben kö zép fo kú vég zett ség gel és
szak ké pe sí tés sel vagy egye te mi, fõ is ko lai vég zett sé get nem ta nú sí tó fel sõ fo kú szak ké pe sí tés sel, szak ké pe sí tést
igény lõ fel ada to kat kell el lát ni.

5. Ki se gí tõ mun ka kö ri cso port ba kell be so rol ni azt a fi zi kai mun ka kört, amely ben leg fel jebb alap fo kú is ko lai vég -
zett sé get igény lõ fel ada to kat kell el lát ni.”

2. számú melléklet a 26/2007. (IX. 15.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let az 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let hez

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet (NSZFI)
Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet (OMFI)
Re gi o ná lis Kép zõ Köz pon tok (RKK)
Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet (SZMI)”
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3. számú melléklet a 26/2007. (IX. 15.) SZMM rendelethez

„3. szá mú mel lék let az 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let hez

A munkaruhára jogosító munkakörök

Mun ka ru há ra jo go sult

– az 1. szá mú szak ér tõi mun ka kö ri cso port ban: az or vos, szak or vos, a ve gyész, a bio ké mi kus, a bio fi zi kus, köz egész -
ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõ,

– a 2. szá mú ügy in té zõi mun ka kö ri cso port ban: az asszisz tens, az or vo si szak asszisz tens, a fo gá sza ti asszisz tens, az
ápo ló (szak ápo ló), az ápo lá si asszisz tens, a fõ nõ vér, a fõ ápo ló, az or vos ír nok,

– a 4. szá mú szol gál ta tó jel le gû mun ka kö ri cso port ban: a (fõ)sza kács, ké zi lány, a mû sze rész, a kõ mû ves, a vil lany sze -
re lõ, a bú tor asz ta los, az épü let asz ta los, a rak tár ke ze lõ, a te her gép ko csi-ve ze tõ, az au tó busz-ve ze tõ, a rak tá ros, a va gyon -
õr, a ka zán fû tõ, a kar ban tar tó, a ker tész, a nyom dász,

– az 5. ki se gí tõ mun ka kö ri cso port ban: a por tás (re cep ci ós), az éj je li õr, az in téz mény ta ka rí tó, a se géd mun kás, a be ta -
ní tott mun kás (pl. ud va ros, te le fon ke ze lõ, fûtõ), az ál lat gon do zó,

– a kol lek tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ügy in té zõ.”

4. számú melléklet a 26/2007. (IX. 15.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let az 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let hez

A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel érintett munkakörei

1. Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet

a) fõ igaz ga tó ja,

b) fõ igaz ga tó-he lyet te sei,

c) gaz da sá gi ve ze tõ je.

2. Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet

a) igaz ga tó ja,

b) igaz ga tó he lyet te sei,

c) gaz dál ko dá si egy ség-ve ze tõ je.

3. Re gi o ná lis Kép zõ Köz pon tok

a) igaz ga tói,

b) igaz ga tó he lyet te sei,

c) gaz da sá gi ve ze tõi.

4. Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet

a) fõ igaz ga tó ja,

b) fõ igaz ga tó-he lyet te sei,

c) gaz da sá gi ve ze tõ je,

d) igaz ga tói.”
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5. számú melléklet a 26/2007. (IX. 15.) SZMM rendelethez

„5. szá mú mel lék let az 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let hez

A vezetõk illetménypótléka

Be osz tás meg ne ve zé se
Ve ze tõi pót lék mér té ke

(az il let mény alap %-ában)

A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nél:

fõ igaz ga tó-he lyet tes 250

gaz da sá gi ve ze tõ 250

iro da ve ze tõ, prog ram igaz ga tó 200

iro da ve ze tõ-he lyet tes 175

osz tály ve ze tõ, tit kár ság ve ze tõ 150

osz tály ve ze tõ-he lyet tes 125

rész leg ve ze tõ 125

rész leg ve ze tõ-he lyet tes 100

cso port ve ze tõ 100

Az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet nél:

igaz ga tó he lyet tes 200

gaz dál ko dá si egy ség ve ze tõ 200

fõ osz tály ve ze tõ 150

fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes 150

osz tály ve ze tõ 100

osz tály ve ze tõ-he lyet tes 100

A Re gi o ná lis Kép zõ Köz pon tok nál:

igaz ga tó he lyet tes 250

gaz da sá gi ve ze tõ 250

szek tor ve ze tõ 150

osz tály ve ze tõ 150

iro da ve ze tõ 100
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A Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet nél:

fõ igaz ga tó-he lyet tes 250

igaz ga tó 250

gaz da sá gi ve ze tõ 250

igaz ga tó he lyet tes 200

fõ osz tály ve ze tõ 200

fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes 150

osz tály ve ze tõ 150

cso port ve ze tõ 100”

6. számú melléklet a 26/2007. (IX. 15.) SZMM rendelethez

„6. szá mú mel lék let az 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let hez

Minõsítési lap gyakornoki tevékenység minõsítéséhez

1. A gya kor nok sze mé lyi ada tai

Neve (le ány ko ri neve): ......................................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................

2. A köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal kap cso la tos ada tok

A köz al kal ma zot ti jog vi szony kez de te: ............................................................................................................................

A köz al kal ma zott be so ro lá sa: ...........................................................................................................................................

A mun ka kör be töl té sé nek kez de te: ...................................................................................................................................

3. A gya kor nok mi nõ sí té sé nek szem pont jai

3.1. Az 1/1993. (IV. 20.) MüM ren de let 4/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti ál ta lá nos gya kor no ki kö ve tel mé nyek
el sa já tí tá sá nak szint je:
Ki emel ke dõ – Át la gos – Át lag alat ti – Nem meg fe le lõ

3.2. A mun ka kör el lá tá sa szem pont já ból szük sé ges szak mai is me re tek szint je
Ki emel ke dõ – Át la gos – Át lag alat ti – Nem meg fe le lõ

3.3. A mun ka kör el lá tá sa so rán vég zett gya kor la ti fel ada tok szín vo na la
Ki emel ke dõ – Át la gos – Át lag alat ti – Nem meg fe le lõ

3.4. A mun ka vég zés sel kap cso la tos pon tos ság, szor ga lom, igye ke zet
Ki emel ke dõ – Át la gos – Át lag alat ti – Nem meg fe le lõ
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3.5. A mun ka vég zés sel kap cso la tos fe le lõs ség és hi va tás tu dat
Ki emel ke dõ – Át la gos – Át lag alat ti – Nem meg fe le lõ

3.6. Egyéb, a mun kál ta tó ál tal mér le ge lé si jog kör ben meg ha tá ro zott szem pont: ............................................................

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

  Ki emel ke dõ – Át la gos – Át lag alat ti – Nem meg fe le lõ

4. A szak mai se gí tõ vé le mé nyét a mi nõ sí tõ az aláb bi ak sze rint vet te figye lembe (a szak mai se gí tõ mi nõ sí té si idõ szak ban
   ke let ke zett va la mennyi vé le mé nyét a mi nõ sí tés hez mel lé kel ni kell)

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

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

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

5. A gya kor nok mun ka vég zé sé vel kap cso la tos egyéb lé nye ges kö rül mény, meg jegy zés

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

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

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

6. A gya kor nok mun ka vég zé sé nek ál ta lá nos meg íté lé se

A mun ka vég zés

  Meg fe le lõ (ezen be lül: ki emel ke dõ/át la gos/át lag alat ti)

  Nem meg fe le lõ

7. A gya kor nok ál tal a mi nõ sí tés re tett ész re vé tel

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

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

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

 A mi nõ sí tés meg ál la pí tá sa it a gya kor nok kal is mer tet tem.

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

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

a mi nõ sí tést vég zõ alá írá sa, be osz tá sa

A mi nõ sí tés tar tal mát meg is mer tem.

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

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

a mi nõ sí tett alá írá sa”



 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
51/2007. (IX. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra és mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló
in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé -
sze ti Alap já nak meg szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû -
vé sze ti Ala pít vány lé te sí té sé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 
117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let mel lék le té nek
3.2. pont ja, és a „4. szá mú mel lék let az Ala pí tó Ok irat hoz”
B. rész e alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Alkot mány bíró ság a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé -
sze ti Alap já nak meg szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû -
vé sze ti Ala pít vány lé te sí té sé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 
117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let kap csán elõ ter jesz tett
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
állapítására irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Alkot mány bíró ság a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé -
sze ti Alap já nak meg szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû -
vé sze ti Ala pít vány lé te sí té sé rõl  szóló, több ször mó do sí tott 
117/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let mel lék le te záró ren -
del ke zé sé nek a hatályba lépésre vo nat ko zó szö veg ré sze te -
kin te té ben az in dít ványt vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zók a Ma gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti
Alap já nak meg szün te té sé rõl és a Ma gyar Al ko tó mû vé szi
Ala pít vány lé te sí té sé rõl  szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm.

ren de le tet (a továb biak ban: R.1.) mó do sí tó 191/2005.
(IX. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.2.) mel lék le -
té ben köz zé tett Ala pí tó Ok irat al kot má nyos sá gi vizs gá la -
tát, valamint vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sét
kér ték, to váb bá mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sát in dít vá nyoz ták.

Az in dít vá nyo zók elõ ad ták, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság 
(ko ráb ban: Nép köz tár sa ság) Mû vé sze ti Alap ja 1992. ok -
tó ber 1. nap já ig mû kö dött, mely be a ta gok egy fe lõl tag dí -
jat, más fe lõl pe dig jö ve del mük alap ján kö te le zõ já ru lé kot
vol tak kö te le sek fi zet ni. A ta gok en nek alap ján – töb bek
kö zött – nyug díj ra, rok kant sá gi nyug díj ra sze rez het tek jo -
go sult sá got. Az Alap az R.1. meg al ko tá sá val meg szün te -
tés re ke rült, jog utód ja pe dig a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti
Ala pít vány, majd a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít -
vány lett. Az R.1.-et idõ köz ben több ször mó do sí tot ták. Az
R.2.-ben fog lal tak vé gül úgy érin tet ték az R.1.-nek a meg -
szûnt Alap tag ja i nak szer zett jo gon meg ál la pí tan dó nyug -
el lá tá sát tar tal ma zó ren del ke zé se it, hogy a ko ráb bi Mû vé -
sze ti Alap tag jai kö zül azok, akik 1992. ok tó ber 1. nap já ig
40. élet évü ket nem töl töt ték be és nem ren del kez tek leg -
alább 10 év szol gá la ti idõ vel ko ráb bi já ru lék fi ze té sük el le -
né re, a Mû vé sze ti Alap jog utód já tól nyug díj ban már nem
ré sze sül het nek. Az R.2. 2005. szep tem ber 19. nap já tól ha -
tá lyos mó do sí tá sa ren del ke zik a ko ráb ban be fi ze tett já ru -
lé kok 2005–2007 kö zöt ti vissza fi ze té sé rõl az zal, hogy az a 
mû vész, aki a já ru lé kot ily mó don vissza kap ta, nyug -
ellátásra a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány tól
a továb biak ban sem mi lyen jog cí men, így mél tá nyos sá gi
ala pon sem jo go sult.

Az in dít vá nyo zók ki eme lik, hogy az érin tett mû vé szek
ko ráb bi, a maj da ni nyug díj fo lyó sí tá sa ér de ké ben tett be fi -
ze té se ik el le né re abba a hely zet be ke rül tek, hogy nem sze -
rez het nek a tár sa da lom biz to sí tá si rend szer ke re té ben
nyug el lá tás ra jo go sult sá got, hi szen a nyug díj kor ha tár el -
éré se kor nem ren del kez nek majd a jog sza bály ál tal meg -
kívánt szol gá la ti idõ vel, ugyan ak kor nyug el lá tást a Köz -
ala pít vány tól sem kap hat nak. Az így elõ állt hely zet sér ti az 
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog biz ton ság kö -
ve tel mé nyét, to váb bá sér ti a tu laj don hoz [Alkot mány 13.  § 
(1) be kez dés] és a szo ciá lis biz ton ság hoz való jo got
(Alkot mány 70/E.  §).

Az in dít vá nyo zók az R.2. egyes elõ írásainak meg sem -
mi sí té se mel lett jog al ko tói mu lasz tás meg ál la pí tá sát is ké -
rik arra te kin tet tel, hogy az R.1. és annak mó do sí tá sai nem
ren dez ték meg fele lõen a volt Mû vé sze ti Alap fen ti ek ben
meg ha tá ro zott tag ja i nak szo ciá lis biz ton ság hoz való jo gát.

Az in dít vá nyo zók vé ge ze tül meg em lí tik, hogy az R.2.
ki fo gás olt mó do sí tá sa 2005. szep tem ber 19. nap ján lé pett
ha tály ba, záró ren del ke zé se sze rint azon ban a nyug díj jo -
go sult sá got érin tõ Sza bály zat 2005. jú ni us 1. nap já tól ha -
tá lyos, ami el len té tes a jog al ko tá si tör vénnyel.

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ke res te az ok -
ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert az in dít vánnyal kap cso la tos
ál lás pont ja ki fej té se ér de ké ben. A mi nisz ter az Alkot -
mány bíró ság meg ke re sé sé re azt a vá laszt adta, hogy
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„a kér dé ses elõ ter jesz tés Kor mány ál ta li el fo ga dá sá ra ép -
pen a most Al kot mány bí ró ság hoz for du ló mû vé szek szo -
ciá lis biz ton sá ga ér de ké ben volt szük ség: a ne kik járó
vissza fi ze tés – 13 éve hú zó dó – fo lya ma tát kí ván ta a kor -
mány zat 2005 és 2007 kö zött le zár ni. Az, hogy a Nyug díj -
sza bály zat – amely egy részt az Ál la mi Szám ve võ szék ja -
vas la ta alap ján ke rült jog sza bály ként ki hir de tés re, más -
részt azért, mert a Kor mány így fel tud ta mér ni, hogy
mennyi költ ség ve té si for rást igé nyel a kér dés ren de zé se –
élet kor sze rint kü lönb sé get tesz a mû vé szek kö zött, nem
diszk ri mi na tív, ha nem a ko ráb bi hely zet bõl adó dó éssze rû
kü lönb ség té tel”. Utal ugyan ak kor a mi nisz ter arra is, hogy
az al ko tó mû vé szek spe ci á lis el lá tó rend sze re a tár sa da lom -
biz to sí tá si rend szer rel pár hu za mo san mû kö dött, ami az al -
ko tó mû vé sze ket a nem al ko tó mû vé szek hez ké pest ked ve -
zõbb po zí ci ó ba jut tat ta.

2. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy
az in dít vá nyo zó ál tal alkot mány elle nesnek vélt R.2. ál tal
mó do sí tott R.1.-et 2007. jú li us 2. nap já tól a 179/2007.
(VII. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.3.) mó do sí tot -
ta. Az R.3., illetve az ál ta la mó do sí tott R.1. azon ban tel jes
egé szé ben tar tal maz za a ki fo gás olt ren del ke zé se ket, így az 
Alkot mány bíró ság el já rá sát a ha tá lyos szö veg vo nat ko zá -
sá ban foly tat ta le.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz való jo got.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ciá 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 tá s út ján és a szo ciá lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel va ló sít ja meg.”

2. Az R.1. el bí rá lás kor ha tá lyos, in dít vánnyal érin tett
szö veg ré sze:

„3.2. A ren del ke zés re álló for rá sok ból el sõ sor ban a Ma -
gyar Köz tár sa ság Mû vé sze ti Alap já val 1992. ok tó ber
 1-jéig tag sá gi vi szony ban álló tag jai nyug díj ár ól kell – ál -
lam i sze rep vál la lás mel lett – gon dos kod nia a nyug díj sza -
bály zat ban fog lal tak alap ján, me lyet a je len Ala pí tó Ok irat 
4. szá mú mel lék le te tar tal maz.”

„4. szá mú mel lék let az Ala pí tó Ok irat hoz

Sza bály zat a meg szün te tett Mû vé sze ti Alap tag ja i nak
szer zett jo gon meg ál la pí tan dó nyug el lá tá sá ról

(...)

B.

Az 1992. ok tó ber 1. nap já ig 40. élet évü ket be nem töl -
tött Mû vé sze ti Alap-ta gok, to váb bá az A. fe je zet 1/c) pont -
ja sze rin ti tag sá gi idõ vel nem ren del ke zõk szer zett jo ga i -
nak ér vé nye sí té sé rõl

1. Az 1992. ok tó ber 1. nap já ig 40. élet évü ket be nem
töl tött, volt Mû vé sze ti Alap-tag al ko tó mû vé szek ál tal az
1992. ok tó ber 1. nap já ig – 2003. évi re ál ér té ken szá mí tott
20 000 Ft fe let t – be fi ze tett, illetve le vont já ru lé kot a MAK 
köz vet le nül a mû vé szek nek vissza fi ze ti.

2. A MAK a ki fi ze tést az 1992. ok tó ber 1. nap já ig
40. élet évü ket be nem töl tött Mû vé sze ti Alap-ta gok nak
2005-ben meg kez di, és 2007-ben be fe je zi.

3. Az A. fe je zet 1/c) pont ja sze rin ti tag sá gi idõ vel nem
ren del ke zõk ré szé re, amennyi ben az A/4. pont alap ján
nem ré sze sül nek nyug el lá tás ban, úgy a rá juk vo nat ko zó
nyug díj kor ha tár be töl té se kor kell a le vont já ru lé kot a
B/1. pont sza bá lya i nak meg fe le lõ al kal ma zá sá val a tárgy -
évi  reálértéken vissza fi zet ni.

4. Az a mû vész, aki a já ru lé kot az 1–3. pon tok ban rész -
le te zet tek sze rint vissza kap ta, nyug el lá tás ra a MAK-tól
mél tá nyos sá gi ala pon sem jo go sult.

5. A je len fe je zet ben fog lalt ki fi ze té sek mód já ról és
ide jé rõl a MAK Ku ra tó ri u ma dönt, a ki fi ze té si lis ta-ter ve -
ze tet a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium elõ ze tesen jó vá hagy ja.

Záró rendelkezés

A je len Sza bály zat 2005. jú ni us 1. nap ján lép ha tály ba,
s a volt Mû vé sze ti Alap-ta gok ré szé re a MAK ál tal meg ál -
la pí tan dó nyug el lá tá sok je len sza bály zat tal nem sza bá lyo -
zott kér dé se i ben a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé se it kell irány adó -
nak te kin te ni.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint nem meg ala po zott.

1. Az in dít vá nyo zók ál tal fel ve tett al kot má nyos sá gi
prob lé ma meg íté lé se szük sé ges sé te szi a kér dés tör té ne ti
elõz mé nyé nek rö vid át te kin té sét.

A mû vé sze ti al ko tó te vé keny ség jel le gé bõl adó dó an
min dig is sa já tos jogi ke re te ket kí vánt, mi vel ez a te vé -
keny ség ne he zen il leszt he tõ be a mun ka vég zés re irá nyuló
egyéb jog vi szo nyok kö ré be. Ezért e te vé keny ség spe ci á lis
vo ná sa i nak figye lembevétele kü lö nö sen in do kolt volt a
szo ciá lis el lá tó rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se te rén.
Kü lö nö sen fon tos volt ez a szo ci a lis ta rend szer ben, amely
szá mos ok ból csak na gyon szûk kör ben fo ga dott el a mun -
ka vi szony tól el té rõ fog lal koz ta tá si vi szo nyo kat, mi köz ben 
min den mun ka ké pes korú fog lal koz ta tá sát le he tõ leg az
egy sé ges mun ka vi szony ke re tei kö zött kí ván ta meg ol da ni. 
A tág ér te lem ben vett mû vé sze ti – iro dal mi, ze nei, kép zõ -
mû vé sze ti – te vé keny sé get ki vált ne héz volt eb ben a mo -
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dell ben el he lyez ni, mi vel a füg get len al ko tó mun ka a mun -
ka vi szony ke re tei közé nem szo rít ha tó. En nek fel is me ré se
ve zet te a jog al ko tót arra, hogy a szov jet min tá ra lét re ho -
zott mû vé sze ti (író, kép zõ mû vé sze ti, ze ne mû vé sze ti stb.)
szö vet sé gek kel pár hu za mo san kü lön ál la mi lag szer ve zett
ala po kat hoz zon lét re el sõ sor ban a mû vé sze ti szö vet sé gek
tag jai – de néha azo kon kí vül álló, ám mû vé sze ti te vé keny -
ség gel fog lal ko zók – szo ciá lis hely ze té nek ja ví tá sá ra. Ez a
se gé lye zé si rend szer azért volt fon tos, mert a tár sa da lom -
biz to sí tá si szol gál ta tá sok ra való jo go sult ság a mun ka vi -
szony ban ál lás tól füg gött, így a mun ka vi szony hi á nya ki -
zár ta vol na a „sza bad úszó” mû vé sze ket a tár sa da lom biz to -
sí tá si el lá tá sok ból. A Mû vé sze ti Alap szá mos egyéb, a szo -
ci a lis ta rend szer ben rész ben a mun kál ta tó ál tal el lá tott szo -
ciá lis funk ci ót is tel je sí tett, pél dá ul elõ le get adott, gon dos -
ko dott az alap tag jai üdü lé sé rõl, egy ál ta lán „mun kál ta tó -
ként” sze re pelt a hi va ta los do ku men tu mok ban.

A jog al ko tás az 1960-as évek tõl kezd ve vi szony la go san 
el is mer te a mû vé sze ti te vé keny ség sa já tos sá gát: nem kö -
ve tel te meg, hogy az al ko tó mû vé szek min den eset ben
mun ka vi szony ban áll ja nak, de ter mé sze te sen az al ko tó -
mû vé sze ti te vé keny ség mun ka vi szony ke re té ben vagy a
mel lett is vé gez he tõ volt. Ezt a hely ze tet jól tük rö zi az Iro -
dal mi Alap, a Kép zõ mû vé sze ti Alap és a Ze nei Alap tag -
jainak egy sé ges se gé lye zé si rend sze ré rõl  szóló 26/1967.
(VIII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.), amely az
al ko tó te vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló jut ta tá so kon fe -
lü li se gé lyek rõl szólt. Ezek az el lá tá sok – a rend kí vü li se -
gély ki vé te lé vel – csak mun ka vi szony ban nem álló ta gok,
illetve azok csa lád tag jai ré szé re vol tak fo lyó sít ha tók. A
se gé lyek a kö vet ke zõk vol tak: ke re set pót ló se gély, ter hes -
sé gi és gyer mek ágy ide jé re járó se gély, szü lé si se gély, csa -
lá di se gély, nyug díj se gély, öz ve gyi nyug díj se gély, ár va -
sá gi se gély, szü lõi nyug díj se gély, te met ke zé si se gély,
rend kí vü li se gély [Kr. 1.  § a)–j) pont]. Ezen se gé lyek fe de -
ze té hez az Alap tag jai a mun ka vi szo nyon kí vü li al ko tó te -
vé keny sé gük bõl szár ma zó tisz ta jö ve del mük nek az ille té -
kes mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szá za lé ká val vol tak kö -
te le sek hoz zá já rul ni, me lyet vagy az Alap vagy a ta gok jö -
ve del mét köz vet le nül ki fi ze tõ szerv volt kö te les az összeg -
nek az ille té kes Alap hoz tör té nõ át uta lá sá val egy ide jû leg
le von ni [Kr. 3.  § (1)–(3) be kez dé sei].

A mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók tá mo ga tá sa, se gé -
lye zé se cél já ból a Mi nisz ter ta nács meg al kot ta a 43/1983.
(XI. 20.) MT ren de le tet (a továb biak ban: MT ren de let),
amely 1984. ja nu ár 1-jei ha tállyal az 1968-ban – a
10/1968. (II. 28.) Korm. ren de let tel – lét re ho zott Mû vé -
sze ti Ala pot a mû ve lõ dé si mi nisz ter köz vet len fel ügye le te
alá tar to zó ön ál ló költ ség ve té si szerv vé ala kí tot ta át, mely -
nek fel ada ta lett a mû vé sze ti al ko tó mun ka tá mo ga tá sa,
illetve tár sa da lom biz to sí tá si jel le gû jut ta tá sok biz to sí tá sa
az Alap tag jai szá má ra. Az Alap költ ség ve té si szerv ként
való mû kö dé se kor kü lön le ges jogi stá tuszt él ve zett,
amely be a ta gok ked vez mé nyes össze gû se gé lye zé si já ru -
lé kot vol tak kö te le sek fi zet ni, és annak fe jé ben kü lön bö zõ
tá mo ga tá sok ban, jut ta tá sok ban ré sze sül tek. Az Alap

1992-ig mû kö dött. Ek kor a Kor mány az R.1. meg al ko tá sá -
val dön tött a Mû vé sze ti Alap meg szün te té sé rõl és a Ma -
gyar Al ko tó mû vé sze ti Ala pít vány lé te sí té sé rõl 1992. ok tó -
ber 1-jei ha tállyal. Az Ala pít vány 1994. ja nu ár 1. nap já tól
köz ala pít vány ként mû kö dik.

2. Az in dít vá nyo zók az Alkot mány 70/E.  §-a alap ján
vi tat ják az R.1. 3.2. pont já nak, to váb bá „4. szá mú mel lék -
let az Ala pí tó Ok irat hoz” cí met vi se lõ ren del ke zé se i nek
al kot má nyos sá gát. Ál lí tá suk sze rint az Alkot mány
70/E.  §-ában rög zí tett szo ciá lis biz ton ság hoz való jog sé -
rült az ál tal, hogy a jog sza bály-mó do sí tá sok so rán nem ke -
rült ren de zés re azon volt Mû vé sze ti Alap ta gok „nyug díj -
jo go sult ság hoz szük sé ges szol gá la ti ide jé nek el is me ré se”,
akik 1992. ok tó ber 1. nap já ig az R.1. ren del ke zé sei ér tel -
mé ben a nyug el lá tás hoz szük sé ges fel té te lek nek nem fe -
lel tek meg. Erre való hi vat ko zás sal az in dít vá nyo zók kér -
ték a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sát.

2.1. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként a Mû vé sze ti Alap
tár sa da lom biz to sí tás hoz való vi szo nyát és a tár sa da lom -
biz to sí tás hoz való jog tar tal mát vizs gál ta.

Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 70/E.  §-ának ér tel -
me zé se so rán már meg ál la pí tot ta, hogy a szo ciá lis biz ton -
ság hoz való jog tar tal mát az ál lam i kö te le zett ség vál la lás -
ban meg nyil vá nu ló el lá tás hoz való jog je len ti [pl.
32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 162, 163.]. Az
Alkot mány 70/E.  §-a al kal ma zá sá ban a „tár sa da lom biz to -
sí tá s” fo gal ma olyan jo gi lag kö te le zõ tag sá gon és a ta gok
kö te le zõ jel le gû be fi ze té sén ala pu ló, pénz be li és ter mé -
szet be li szol gál ta tá so kat egy aránt nyúj tó rend szert je len t,
amely nek mû kö dé se jog sza bá lyi elõ íráson ala pul. Vagyis
az ál lam ál tal mû köd te tett tár sa da lom biz to sí tá s olyan el lá -
tó rend szer, amely az em ber éle té ben bi zo nyo san vagy
nagy va ló szí nû ség gel be kö vet ke zõ ese mé nyek fel me rü lé -
se ese tén nyújt a hoz zá já ru lás mér té ké tõl füg get le nül – a
szo li da ri tás elve alap ján – ter mé szet be ni el lá tá so kat, to -
váb bá a be fi ze tés nagy sá gá hoz iga zo dó an kü lön bö zõ
össze gû pénz be li el lá tá so kat a biz to sí tot tak nak, akik jö ve -
del mük jog sza bály ban meg ha tá ro zott szá za lé ká val kö te le -
zõ en já rul nak hoz zá a tár sa da lom biz to sí tá si rend szer fenn -
tar tá sá hoz.

Te kin tet tel az al ko tó mû vé szek ál tal vég zett te vé keny -
ség sa já tos sá ga i ra, az ál lam – más meg ol dást nem ta lál ván
a ko ráb bi (szo ci a lis ta) vi szo nyok szab ta ke re tek kö zött a
mû vé sze ti te vé keny ség mel lett egyéb mun ka vi szony ban
nem ál lók szá má ra a tár sa da lom biz to sí tá si szol gál ta tá sok
igény be vé te lé re – 1968-ban lét re hoz ta a Mû vé sze ti Ala -
pot, amely a ta gok szá má ra kü lön bö zõ tá mo ga tá so kat és
tár sa da lom biz to sí tá si jel le gû szol gál ta tá so kat nyúj tott. Az
alap tag ság ön kén tes vál la lá son ala pult, a ta gok tag díj jal és
tisz te let dí juk jog sza bály ban meg ha tá ro zott szá za lé ká val
vol tak kö te le sek hoz zá já rul ni az Alap mû kö dé sé hez, a töb -
bi – alap tag ság gal nem ren del ke zõ – mû vész, illetve mû -
vé sze ti te vé keny sé get foly ta tó pe dig tisz te let dí já nak a ta -
go ké nál va la mi vel ke ve sebb szá za lé ká val volt kö te les ah -
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hoz hoz zá já rul ni. A ta gok be fi ze té se ik fe jé ben a tár sa da -
lom biz to sí tá s ál tal nyúj tott hoz ha son ló szol gál ta tá so kat és
kü lön bö zõ tá mo ga tá so kat kap hat tak. Az egyes nyúj tott
szol gál ta tá so kat a jog sza bá lyok eb bõl ki fo lyó lag kö vet ke -
ze te sen „se gély nek” ne vez ték. Az Alap sa ját tag jai be fi ze -
té sei – ame lye ket nem nyug díj já ru lék ként, ha nem a se gé -
lyek fe de ze te jog cí men von tak le, füg get le nül a tag sá gi vi -
szony tól – el le né ben a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz
sok ban ha son ló szol gál ta tá so kat nyúj tott. Mind ez azon ban 
nem je len ti azt, hogy a Mû vé sze ti Alap a tár sa da lom biz to -
sí tást he lyet te sí tõ rend szer lett vol na, aho gyan azt sem,
hogy tag ja it ugyan azon jo go sult sá gok il let ték meg, mint a
tár sa da lom biz to sí tá si rend szer ben részt ve võ biz to sí tot ta -
kat. A Mû vé sze ti Alap se gé lye zé si rend szer e a tár sa da lom -
biz to sí tá s rend sze ré vel pár hu za mo san mû kö dött, s így a
mû vé szek nagy ré szé nek több let jut ta tá so kat biz to sí tott
más – nem mû vész – mun ka vál la lók kal szem ben, akik
csak a tár sa da lom biz to sí tá si rend szer szol gál ta tá sa i nak
igény be vé te lé re vol tak jo go sul tak. Az ál lam te hát az ak ko -
ri tár sa dal mi vi szo nyok kö zött a mû vé sze ti te vé keny ség
mel lett egyéb mun ka vég zés re irá nyuló te vé keny sé get nem 
vég zõ mû vé szek szá má ra kí ván ta a tár sa da lom biz to sí tás -
hoz ha son ló el lá tá so kat biz to sí ta ni. A rend szer vál tást
köve tõen azon ban a mû vé sze ti te vé keny ség vég zé sé nek
jogi fel té te lei és vi szo nya a tár sa da lom biz to sí tá s rend sze -
ré hez is meg vál to zott.

Az Alkot mány bíró ság ér tel me zé se sze rint a szo ciá lis
biz ton ság hoz való jog azt az ál lam i kö te le zett ség vál la lás -
ban meg nyil vá nu ló jo got je len ti, hogy az ál lam meg szer -
vez ze és mû köd tes se a tár sa da lom biz to sí tá s rend sze rét,
valamint a szo ciá lis el lá tó rend szer egyéb in téz mé nye it
[32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 162, 163.;
26/1993. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 196, 199.].

Az ál lam – a fen tebb ki fej tet tek sze rint – a mû vé szek
szá má ra a Mû vé sze ti Alap mû kö dé sé nek idõ sza ká ban is
meg te rem tet te a le he tõ sé get a tár sa da lom biz to sí tá s rend -
sze ré ben való rész vé tel re, ha a mû vé sze ti te vé keny ség
mel lett egyéb mun ka vég zés re irá nyuló te vé keny sé get is
foly tat tak. A Mû vé sze ti Alap, mint a mû vé sze ket tá mo ga -
tó, szá muk ra tár sa da lom biz to sí tás hoz ha son ló szol gál ta tá -
so kat nyúj tó ön ál ló költ ség ve té si szerv pe dig csu pán egy -
faj ta több let jut ta tást nyúj tott az Alap tag jai szá má ra, de
tár sa da lom biz to sí tá si szol gá la ti idõ biz to sí tá sát a konst -
ruk ció ki se gí tõ, pár hu za mos jel le gé bõl kö vet ke zõ en a szo -
ci a lis ta rend szer ben sem ígér te és nem is ígér het te. A tár sa -
dal mi vál to zá sok kö vet kez té ben a jog sza bály mó do sult, és 
ez ál tal az alap tag ság gal ren del ke zõ mû vé szek kö zül azok,
akik 1992. ok tó ber 1. nap já ig a Mû vé sze ti Alap volt tag ja i -
ként nyug díj jo go sult sá got nem sze rez tek, ál la mi lag ga ran -
tált for má ban csak a tár sa da lom biz to sí tá s rend sze ré bõl
kap hat nak szo ciá lis el lá tá so kat 1992-tõl.

Ezért az Alkot mány 70/E.  §-ával nem el len té tes, hogy a
Mû vé sze ti Alap tag ja i nak egy rész e – akik nem sze rez tek
az ak ko ri sza bá lyok sze rint sem nyug díj jo go sult sá got – a
jog sza bály vál to zás után, a meg vál to zott tár sa dal mi vi szo -
nyok kö zött má sok kal azo nos el bá nás ban ré sze sül. Ezért

az Alkot mány bíró ság az in dít ványt eb ben a te kin tet ben el -
uta sí tot ta.

2.2. Az in dít vá nyo zók az Alkot mány 70/E.  §-ára való
hi vat ko zás sal kér ték a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sát is.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se 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 ezzel alkot mány elle nességet idé zett
elõ. A jog al ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek konk -
rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get ten ni, 
ha az alkot mány elle nes hely zet – a jogi sza bá lyo zás irán ti
igény – annak nyo mán ál lott elõ, hogy az ál lam jog sza bá -
lyi úton avat ko zott be bi zo nyos élet vi szo nyok ba, és ezzel
az ál lam pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta al kot má -
nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé gé tõl [22/1990.
(X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.].

A Mû vé sze ti Alap fel ada ta a mû vé szek tá mo ga tá sa, szá -
muk ra tár sa da lom biz to sí tá si jel le gû szol gál ta tá sok nyúj tá -
sa volt. Az Alap tag jai tag sá gi idõt sze rez het tek, amely
nem azo nos és nem is le het azo nos a tár sa da lom biz to sí tá si
rend szer ke re te in be lül meg sze rez he tõ szol gá la ti idõ vel.
Szol gá la ti idõ biz to sí tá sát a Mû vé sze ti Alap – a fen tebb ki -
fej tet tek sze rint – jel le gé bõl kö vet ke zõ en nem ígér te a mû -
vé szek nek.

Az Alkot mány 70/E.  §-a ál tal ne ve sí tett szo ciá lis biz -
ton ság hoz való jog sé rel mét el ke rü len dõ a nyug díj ra való
jo go sult ság fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa kor a jog al ko tó
igye ke zett a mû vé szek szá má ra ked ve zõ fel té tel rend szert
ki ala kí ta ni, ami nek ered mé nye ként már a 40. élet évü ket
be töl tött, 10 év alap tag ság gal ren del ke zõ mû vé szek nyug -
el lá tást kap hat tak, azok szá má ra pe dig, akik ezen el lá tás ra
való jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges fel té te lek -
nek nem fe lel tek meg, a sza bá lyo zás mél tá nyos sá gi nyug -
díj meg ál la pí tá sát, illetve a nyug díj mél tá nyos sá gi ala pon
tör té nõ ki egé szí té sét tet te le he tõ vé. Azok nak, akik ezek -
nek a fel té te lek nek sem fe lel tek meg, az R.2. elõ ír ta, az
R.3. pe dig vál to zat la nul fenn tar tot ta be fi ze té se ik va lo ri -
zált ér té ken tör té nõ vissza fi ze té sét. A nyug el lá tás ra jo go -
sul tak azon ban nem a tár sa da lom biz to sí tás ból, ha nem a
ren del ke zés re álló for rá sok ból, vagyis az Alap és annak
utód szer vei va gyo ná ból, illetve egyéb ál lam i tá mo ga tá -
sok ból kap ták, illetve kap ják nyug el lá tá su kat. A sza bá lyo -
zá si konst ruk ció ab ból in dult ki, hogy ezek a mû vé szek az
Alap meg szû né se idõ pont já ban 40. élet évü ket még nem
töl töt ték be, így a tár sa da lom biz to sí tá s rend sze ré bõl fo lyó -
sí tan dó nyug díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges szol gá la ti
idõt a vo nat ko zó jog sza bá lyok ér tel mé ben [a tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló je len leg ha tá lyos 1997. évi
LXXXI. tör vény 7.  §-a ér tel mé ben (igaz volt ez az Alap
meg szün te té sé nek idõ pont já ban ha tá lyos, a tár sa da lom -
biz to sí tás ról  szóló 1975. évi II. tör vény 43.  §-a ese té ben
is), to váb bá ezt hi va tot tak elõ se gí te ni a tár sa da lom biz to sí -
tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint 
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a szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör -
vény 34.  § (5) és (6) be kez dé sei] le he tõ sé gük van meg sze -
rez ni. Az Alkot mány bíró ság ezek alap ján az in dít vá nyo -
zók mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sá ra irá nyuló ké rel mét el uta sí tot ta.

3. A volt alap ta gok be fi ze té sei ál tal lét re jött jog vi szo -
nyok két ség kí vül érin tik az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott tu laj don hoz való jo got, mi vel az el -
vont sa ját va gyon az Alap ba tör té nõ be fi ze tés sel sem vesz -
ti el kap cso la tát a tu laj don nal. Az in dít vá nyo zók sze rint
az, hogy a mû vé szek be fi ze té sei nem ke rül tek át uta lás ra
„az ígért ön kén tes nyug díj pénz tá ri szám lá ra”, sér ti a tu laj -
don jo got, és el len té tes a szer zett jo gok vé del mé vel. Mi vel
az in dít vá nyo zók a tu laj don jog mint szer zett jog sé rel mét
ál lí tot ták, így az Alkot mány bíró ság a két ér vet együt te sen
vizs gál ta. A tu laj don jo got az Alkot mány csak szer zett jog -
ként védi, a tu laj don szer zés hez való jo got nem [35/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 201.; 481/B/1999. 
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 998, 1002.], ezért a két in dít vá -
nyo zói érv ugyan ar ról szól.

Az alap tag ság, aho gyan az a 2. pont ban ki fej tet tek bõl is
ki tû nik, sa já tos tár sa da lom biz to sí tá si hoz ha son ló jog vi -
szonyt ke let kez te tett, amely egy faj ta nyug el lá tást ga ran tált 
a ta gok nak. Az ál lam – az ak ko ri vi szo nyok kö zött – vál -
lal ta, hogy meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén
a ta gok nak nyug díj se gélyt, illetve ki egé szí tõ nyug díj se -
gélyt fo lyó sít. A nyug díj fo lyó sí tás sza bá lya it és a nyug díj -
ra való jo go sult ság fel té tel rend sze rét az R.1.-et 2005-ben
mó do sí tó R.2. tar tal maz ta, amely ren del ke zé se ket az R.3.
vál to zat lan for má ban át vett, így ezek a jog sza bá lyok két -
ség te le nül érin tik az alap tag ság gal ren del ke zõ mû vé szek
jo ga it.

Az Alkot mány bíró ság ko ráb ban több ha tá ro za tá ban elvi 
je len tõ ség gel mu ta tott rá arra, hogy az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság hoz hoz zá tar to zik
a szer zett jo gok tisz te let ben tar tá sa [pl. 62/1993. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 1993, 364, 367.]. A szer zett jo gok vé -
del me nem ab szo lút ér vé nyû, ki vé telt nem tûrõ sza bály; a
ki vé te lek el bí rá lá sa azon ban csak eset rõl eset re az adott
egye di tény ál lás összes kö rül mé nye i re fi gye lem mel le het -
sé ges. Azt, hogy a ki vé te les be avat ko zás fel té te lei fenn áll -
nak-e, vég sõ so ron az Al kot mány bí ró ság nak kell el dön te -
nie [32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
154.]. Az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban utalt arra
is, hogy „[a] jog biz ton ság és a szer zett jog al kot má nyos
vé del me nem ér tel mez he tõ ak ként, hogy a múlt ban ke let -
ke zett jog vi szo nyo kat soha nem le het al kot má nyos sza bá -
lyo zá sok kal meg vál toz tat ni” [515/B/1997. AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 976, 977.; 1011/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH
2001, 1365, 1370.; 495/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 
1382, 1390.].

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint a tu laj don
alap jo gi vé del me ki ter jed a tár sa da lom biz to sí tá si szol gál -
ta tá sok ra és vá ro má nyok ra is [64/1993. (XII. 22.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1993, 380.], mert az alap jo gi tu laj don vé de lem
a tu laj don jog ból szár ma zó egyéb va gyo ni jo gok ga ran tá lá -
sá ra is vo nat ko zik. A „vá ro mány” a szó leg tá gabb ér tel mé -

ben olyan jö võ be li jog szer zést le he tõ vé tevõ füg gõ jogi
hely zet, amely ben a jog szer zés fel té te lei rész ben meg van -
nak, míg to váb bi fel té te lei a jö võ ben vagy be kö vet kez nek,
vagy sem. Szû kebb ér te lem ben vá ro má nyon va la mely ala -
nyi jog meg szer zé sé nek jo gi lag biz to sí tott le he tõ sé gét ért -
jük, amely tõl a vá ro má nyost az el len ér de kû fél ön ké nye -
sen nem foszt hat ja meg (Szla dits Ká roly: A ma gyar ma -
gán jog váz la ta. Bu da pest, 1933. 109. p.). Az Alkot mány -
bíró ság 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro za tá ban azt is ki fej tet -
te, hogy „a kü lön bö zõ vá ro má nyok csak ak kor ré sze sül nek 
a tu laj don alap jo gi vé del mé ben (Alkot mány 13.  §), ha az
azok ra vo nat ko zó »ígér vény« el len szol gál ta tás fe jé ben
tör tént.”

Az Alap meg szün te té se kor a jog al ko tó fi gye lem mel
volt azok nak a tár sa dal mi, gaz da sá gi és jog sza bá lyi kö rül -
mé nyek nek a meg vál to zá sá ra, ame lyek ko ráb ban a Mû vé -
sze ti Alap lét re ho zá sát szük sé ges sé tett ék. A meg vál to zott
tár sa dal mi és jogi fel té te lek le he tõ vé tett ék, hogy az al ko -
tó mû vé szek te vé keny sé gü ket egyé ni, illetve tár sas vál lal -
ko zá sok for má já ban (az egyé ni vál lal ko zá sok ról  szóló
1990. évi V. tör vény; a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló,
 azóta ha tá lyon kí vül he lye zett 1988. évi VI. tör vény),
illetve köz al kal ma zot ti jog vi szony (a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény) ke re té ben
vé gez zék, és így a továb biak ban szo ciá lis el lá tá so kat a tár -
sa da lom biz to sí tá si rend szer bõl kap ja nak.

A nyug díj ra való jo go sult ság fel té te le i nek meg ha tá ro -
zá sa kor a jog al ko tó igye ke zett a mû vé szek szá má ra ked ve -
zõ fel té tel rend szert ki ala kí ta ni. Az R.1. több ször mó do sí -
tott, je len leg ha tá lyos szö veg e biz to sít ja mind azon alap ta -
gok szá má ra szer zett jo ga ik alap ján a nyug el lá tást, akik
ezen el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé -
ges fel té te lek nek meg fe lel tek. Azok szá má ra, akik a fel té -
te lek nek nem fe lel tek meg, a sza bá lyo zás mél tá nyos sá gi
nyug díj meg ál la pí tá sát, illetve a nyug díj mél tá nyos sá gi
ala pon tör té nõ ki egé szí té sét te szi le he tõ vé; így azok is
nyug dí jat kap hat nak, akik ele gen dõ tag sá gi idõ hi á nyá ban
nem len né nek jo go sul tak nyug el lá tás ra az Alap tól, de más
mun ka vi szo nyuk nem lé vén, tár sa da lom biz to sí tá si nyug -
el lá tás sal sem ren del kez nek. Ezek a mû vé szek mél tá nyos -
sá gi jog cí men jo go sul tak az öreg sé gi nyug díj jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott leg ki sebb össze gé vel meg egye zõ
össze gû nyug el lá tás ra. [R.1. 4. szá mú mel lék let az Ala pí tó
Ok irat hoz Sza bály zat A rész 4. a) pont]. Ki zá ró lag azok -
nak írta elõ be fi ze té se ik va lo ri zált ér té ken tör té nõ vissza fi -
ze té sét, akik a fen ti fel té te lek nek nem fe lel tek meg. A Mû -
vé sze ti Alap tag ság – aho gyan azt az Alkot mány bíró ság a
2. pont ban is ki fej tet te – ön kén tes sé gen ala pult, így a ta gok 
be fi ze té sei is ön kén te sek vol tak, ugyan úgy, mint pél dá ul a
szo li da ri tás és az ön kén tes ség elve alap ján lét re ho zott, tár -
sa da lom biz to sí tá si el lá tá so kat ki egé szí tõ, pót ló, illetve
eze ket he lyet te sí tõ szol gál ta tá so kat szer ve zõ és fi nan szí -
ro zó ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak ese té ben.
A ta gok be fi ze té se i nek a Ma gyar Al ko tó mû vé szek Nyug -
díj pénz tá rá ba vagy a mû vész ál tal meg je lölt más nyug díj -
pénz tár ba tör té nõ át uta lá sa – aho gyan azt a ko ráb bi Sza -
bály zat tar tal maz ta – a vissza fi ze tés kö tött for má ját je len -
tet te vol na. A kész pénz ben, va lo ri zált ér té ken tör té nõ
vissza fi ze tés a be fi ze tett összeg sza ba dabb fel hasz ná lá sát
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te szi le he tõ vé. A va lo ri zált ér té ken tör té nõ vissza fi ze tés
egy ben ki zár ja a tu laj don el vo nás meg ál la pí tá sát is. A
kész pénz ben tör té nõ vissza fi ze tés le he tõ sé get ad az érin -
tett nek, hogy a ré szé re vissza fi ze tett összeg gel sza ba don
gaz dál kod jon, azt ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár nál
nyi tott szám lá ra fi zes se be, vagy egyéb meg ta ka rí tá si for -
mát vá lasszon.

Az Alkot mány bíró ság mind ezek alap ján meg ál la pí tot ta, 
hogy az Alap tag ja i nak ígért szo ciá lis jut ta tá sok jogi szem -
pont ból se gé lyek vol tak, így a jut ta tott szo ciá lis el lá tá sok
fo gal mi lag egy faj ta tá mo ga tás nak mi nõ sít he tõk. A nyug -
díj se gély re jo go sul tak ra vo nat ko zó an a jo go sult ság fel té -
tel rend sze ré nek a ki ala kí tá sa, a fel té te lek nek meg nem fe -
le lõ mû vé szek szá má ra pe dig be fi ze té se ik va lo ri zált ér té -
ken tör té nõ vissza fi ze té se sem az Alkot mány tu laj don vé -
de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se it, sem a szer zett jo gok
vé del mét nem sér ti.

4. Az in dít vá nyo zók ki fo gá sol ják az R.1. mel lék le tét
ké pe zõ a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány Ala pí tó 
Ok ira ta záró ren del ke zé sét is.

Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se sze rint az in dít vány nak a
ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha tá ro -
zott ké rel met kell tar tal maz nia. Ez azt je len ti, hogy az in -
dít vá nyo zó nak meg kell je löl nie nem csak a jog sza bályt,
ha nem a jog sza bály nak azt a konk rét ren del ke zé sét, ame -
lyet az Al kot mány nak va la mely konk rét ren del ke zé sé be
üt kö zõ nek tart (ABH 1993, 910.).

Az in dít vá nyo zók nem je löl ték meg, hogy az Alkot -
mány mely konk rét ren del ke zé sé be üt kö zõ nek tart ják az
R.1. mel lék le tét ké pe zõ Ala pí tó Ok irat záró ren del ke zé sét. 
Az in dít vány nak ezt a ré szét, mint ha tá ro zott ké rel met nem 
tar tal ma zót, az Alkot mány bíró ság az Abtv. 22.  § (2) be -
kez dé se alap ján vissza uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét a köz ér dek lõ dés re te kin tet tel ren del te el.

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

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

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

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

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 912/E/2005.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1070/2007. (IX. 15.) Korm.

határozata

a Gripen Vadászrepülõgépek Beszerzését
Vizsgáló Bizottság létrehozásáról  szóló

1039/2007. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

1. A Gri pen Va dász re pü lõ gé pek Be szer zé sét Vizs gá ló
Bi zott ság lét re ho zá sá ról  szóló 1039/2007. (VI. 27.) Korm.
ha tá ro zat 2. b) pont já ban a „2007. szep tem ber 15. nap já ig” 
szö veg rész he lyé be a „2007. ok tó ber 15. nap já ig” szö veg
lép.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
320/2007. (IX. 12.) 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. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
vá lasz tá sán in du ló, leg alább 3 éve be jegy zett, et ni kai ki -
sebb sé get kép vi se le tét alap sza bá lyá ban rög zí tett pár tok a
párt lis tá ra le adott és or szá go san össze sí tett sza va za tok
leg alább 2%-nak el éré se ese tén kép vi se lõi man dá tum hoz
jus sa nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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 nyé hez
hoz zá tar to zik az is, hogy a jog al ko tó szá má ra két sé get ki -
zá ró mó don meg ál la pít ha tó le gyen, mi lyen tar tal mú jog al -
ko tá si kö te le zett ség ter he li egy ered mé nyes nép sza va zást
köve tõen. A kér dés azon ban nem egy ér tel mû, hi szen a fel -
tett kér dés alap ján nem ha tá roz ha tó meg, hogy a kez de mé -
nye zõ a te rü le ti és or szá gos lis ták ról való man dá tum szer -
zés re vo nat ko zó 5%-os mér té kû „kü szöb” mér sék lé sét
sze ret né a ki sebb sé get kép vi se lõ pár tok te kin te té ben
2%-ra mér sé kel ni, vagy ré szük re a 2%-os sza va zat arány
el éré se ese tén kí ván egy man dá tu mot jut tat ni, füg get le nül
at tól, hány man dá tum il let né meg a pár tot egyéb ként a te -
rü le ti lis ták ról, illetve az or szá gos lis tá ról.

Az OVB ál lás pont ja sze rint ered mé nyes nép sza va zás
ese tén a kér dés ben sze rep lõ sza bá lyo zás csak az Alkot -
mány mó do sí tá sá val ve zet he tõ be, mert ez a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé nek al kot má nyos elve alól te rem te ne olyan ki -
vé telt, mely re csak az Al kot mány ban ad ha tó fel ha tal ma -
zás. Ezért a kér dést a bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá -
nyuló jel le ge  miatt is el uta sí tot ta az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság.

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,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
321/2007. (IX. 12.) 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. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

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 ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a je len kér dés ben tar tott
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1.-tõl pénz nye rõ au to ma tát
csak já ték ka szi nó ban le hes sen üze mel tet ni?”

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,
valamint 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
322/2007. (IX. 12.) 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. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
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sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a je len kér -
dés ben tar tott nép sza va zás nap ját kö ve tõ 1 éven be lül al -
kos sa meg a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek or szág gyû lé si
kép vi se le té rõl  szóló tör vényt?”

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,
valamint 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 -
orvoslatról  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
323/2007. (IX. 12.) 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. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a költ ség ve tés bõl fi nan szí -
ro zott va la mennyi in téz mény ben bár mi lyen jog vi szony ban
fog lal koz ta tot tak leg alább 3%-a roma le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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 nyé hez
hoz zá tar to zik az is, hogy a jog al ko tó szá má ra két sé get ki -
zá ró mó don meg ál la pít ha tó le gyen, mi lyen tar tal mú jog al -
ko tá si kö te le zett ség ter he li egy ered mé nyes nép sza va zást
köve tõen. A kér dés azon ban nem egy ér tel mû, mert a kez -
de mé nye zõ nem ha tá roz za meg, mit ért „költ ség ve tés bõl
fi nan szí ro zott in téz mé nyen”, így akár a pá lyá za ti úton
költ ség ve té si tá mo ga tás hoz jutó tár sa dal mi szer ve ze tek is
ide ért he tõk. Ha son ló an bi zony ta lan to váb bá a „bár mi lyen
jog vi szony ban fog lal koz ta tot tak” ki fe je zés tar tal ma, hi -
szen a mun ka vál la ló kon túl az egyéb pol gá ri jogi jog vi -
szony (vál lal ko zá si szer zõ dés, meg bí zás stb.) ke re té ben
te vé keny ke dõ sze mé lyek is ebbe a kör be so rol ha tók. Nem
ál la pít ha tó meg az sem, hogy a 3%-os arányt a kü lön bö zõ
jog vi szo nyok ban fog lal koz ta tot tak ra kü lön-kü lön, vagy
va la mennyi re együtt kel le ne-e ve tí te ni.

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,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
324/2007. (IX. 12.) 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. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a jog al kal ma zó szer vek nek,
tár sa dal mi szer ve ze tek nek és az ér dek kép vi se le ti szer vek -
nek az ál ta luk kép vi selt és vé dett ér de ke ket, il le tõ leg tár sa -
dal mi vi szo nyo kat érin tõ tör vények elõ ké szí té se so rán ki -
fej tett vé le mé nyét kö te le zõ le gyen össze fog la ló an le ír ni a
tör vényjavaslatok in dok lá sá ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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 nyé hez
hoz zá tar to zik az is, hogy a jog al ko tó szá má ra két sé get ki -
zá ró mó don meg ál la pít ha tó le gyen, mi lyen tar tal mú jog -
alkotási kö te le zett ség ter he li egy ered mé nyes nép sza va -
zást köve tõen. A kér dés azon ban nem egy ér tel mû, mert a
kez de mé nye zõ olyan ál ta lá nos meg fo gal ma zá so kat hasz -
nál, ame lyek alap ján nem meg ha tá roz ha tó, mi lyen szer -
vek, szer ve ze tek, mely tör vényjavaslatokban érin tet tek,
mi lyen fó ru mo kon „ki fej tett vé le mé nyü ket” kell a tör -
vényjavaslat in do ko lá sá nak el ké szí té se so rán figye lembe
ven ni.

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,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
325/2007. (IX. 12.) 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.  §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a P. F. 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 követ kezõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 14-én az aláb bi kér dés -
ben nyúj tott be or szá gos népi kez de mé nye zést.

,,Egyet ért -e :? Ön az zal, hogy az el múlt 20-év ben ha tal -
mon le võk nem a Ma gyar Nem zet, Nép és Ál lam pol gá rok
ér de ké ben gya ko rol ták ha tal mu kat.”

Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés arra 
irá nyul, hogy a be ad vá nyo zó vé le mé nyé vel egyet ér te -
nek-e a vá lasz tó pol gá rok. Mi vel az Alkot mány
28/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rint or szá gos népi kez de -
mé nye zés tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó kér dés le het, e fel té tel nek pe dig a nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gya nem tesz ele get, ezért az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ról dön tött.
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II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
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, és 17.  §-án és a 18.  §
a) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén és 131.  §-án 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
326/2007. (IX. 12.) 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 Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 14-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a 2008. szep tem ber 1.-tõl nép -
sza va zás ra ke rü lõ kér dé sek tár sa dal mi vi tá ját az Or szág -
gyû lés sza bá lyoz za úgy, hogy az írott és elekt ro ni kus mé -
diában a kér dés sel kap cso lat ban tör té nõ meg nyil vá nu lá -
sok so rán, a nép sza va zást kez de mé nye zõ sze mély, szer ve -
zet vagy annak kép vi se lõ je, a meg szó la ló fél lel (fe lek kel)
egyen ran gú meg szó la lá si le he tõ sé get kap jon?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt

fel té tel 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. A kér dés ben hasz nált meg fo gal ma zá -
sok, így a „nép sza va zá si kér dé sek tár sa dal mi vi tá ja”,
„a kér dés sel kap cso lat ban tör té nõ meg nyil vá nu lás” vagy
az „egyen ran gú meg szó la lá si le he tõ ség”, olyan bi zony ta -
lan sá got te rem te nek, amely nek foly tán nem ál la pít ha tó
meg, mi lyen konk rét jog al ko tá si kö te le zett ség ter hel né a
jog al ko tót ered mé nyes nép sza va zás ese tén.

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,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
327/2007. (IX. 12.) 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 D. J. 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 követ kezõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat ellen – 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szág tár sult ál lam ként az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal szö vet ség re lép jen?”
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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 meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést kí -
ván in dí ta ni.

A Ve. 118.  § (5) be kez dé se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet
az alá írást gyûj tõ pol gár az alá írá sá val lát ja el. E ren del ke -
zés ér tel mé ben a már hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a
kez de mé nye zést tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és
ada ta it még nem tar tal ma zó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát
elõ ször az alá írá so kat gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott min ta meg fe le lõ he lyén. Az
 Országos 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 le l meg a fen ti jog sza bá lyi fel té te -
lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad vány elõ -
ter jesz tõ je már alá ír ta. To váb bá az alá írás gyûj tõ ív már tar -
tal maz sze mé lyes ada to kat és alá írást (a be ad vá nyo zó ét),
ami pe dig el len té tes 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.) 2.  §-ával, mely nek ér tel mé ben az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az alá írás gyûj tés meg kez dé se
elõtt kell be nyúj ta ni hi te le sí tés re. A fen ti ek alap ján az
Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog -
lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
328/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 D. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -

sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a so ron követ kezõ vá lasz tás tól az
or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma je len tõ sen mér ték ben, a
je len le gi há rom száz nyolc van hat ról ket tõ száz öt ven ket tõ re
csök ken jen?”

Az Orszá 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,
valamint 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
329/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 D. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ
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határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a so ron követ kezõ he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá tól a köz gyû lé si kép vi se lõk
szá ma a je len le gi, az 1990.évi LXIV. tör vény ben le ír tak -
nak – szám ta ni lag ke zel he tõ mó don – fe lé re csök ken jen?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. A kez de mé nye zés ben a „köz gyû lé si
kép vi se lõk” ki fe je zés sze re pel. Azon ban annak el le né re,
hogy köz gyû lé si kép vi se lõk csak a me gyei jogú vá ros ban,
a me gyei köz gyû lés ben, valamint a fõ vá ro si köz gyû lés ben
van nak, a kér dés a he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü -
le tei lét szá má nak csök ken té sé re is irá nyul hat. To váb bi
egy ér tel mû sé gi prob lé ma a „szám ta ni lag ke zel he tõ mód”
meg ha tá ro zá sa, amely az OVB ál lás pont ja sze rint – a le fe -
lé és fel fe lé ke re kí tés le he tõ sé ge  miatt – tet szõ le ges szub -
jek tív tar ta lom mal bír.

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,
10.  §-ának c) 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
330/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 L. J. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 16-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ér t- e Ön az zal, hogy a követ kezõ költ ség ve té si
év tõl kezd ve a mag úju ló ener gia egye di ház tar tá si célú
ter me lé sét el lá tó, vagy ki egé szí tõ be ren de zé sek ál ta lá nos
for gal mi adó tól men te sek le gye nek?”

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

,,(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,
valamint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról,”.

A fen ti ek alap ján a nép sza va zá si kez de mé nye zés az
Alkot mány fen ti ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott – az
adók ra vo nat ko zó – ti la lom ba üt kö zik, ezért az Orszá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg -
ta gad ta.

II.

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

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
331/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a vi zit díj, kór ház i na pi díj, té rí té ses fel -
sõ ok ta tás – eset le ges ki esé se ese tén – ezt Ön nek kell jen az
adó já ból fi nan szí roz ni?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
332/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a par la men tet 1 éven be lül egy új alkot -
mány meg al ko tá sá ra kö te lez zük?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
333/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy az alkot mány szö ve gé nek kidolgozá -
sába ci vil szer ve ze tek szak ér tõ i nek be vo ná sa kö te le zõ
 legyen?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
334/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a mos ta ni al kot má nyunk sze rint két
sem mi fé le fel sõbb ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet – Alkot -
mány bíró ság – a mel lé ren delt szer ve zet – mely nek nem fe -
let te sei – pl. OVB – konk rét dön tés meg ho za ta lá ra ne
kény sze rít hes se?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján
az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben
fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
335/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy Köz tár sa sá gi El nö künk az Al kot mány -
ban meg fo gal ma zott pro to ko lá ris fel ada ta it tart sa meg, és
a napi po li ti ká tól tart sa ma gát tá vol?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
336/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy olyan em be rek, akik éle tük ben egy na -
pot nem dol goz tak, or szág gyû lé si kép vi se lõk le hes se nek?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
337/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a 2008. ja nu ár 01-tõl az ér vény te len
nép sza va zás költ sé ge it a nép sza va zást kez de mé nye zõ vál -
lal ja?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
338/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy adó fo rint ja it „pol gár tár sai” or vo si-,
kór5 há zi ke ze lé sé re, illetve fel sõ fo kú ta nul má nya i ra for -
dít sák?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
339/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a ple ná lis ülé se ken nem részt
 vevõket anya gi jut ta tá sok meg vo ná sá val le hes sen bün -
tetni.?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
340/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a pár tok ál lam i költ ség ve tés bõl való
finan szírozása meg szün jön?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
341/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a rend szer vál tás óta ke let ke zett tit ko sí -
tott ira to kat, fe lül vizs gá lat után kö te le zõ le gyen nyil vá nos -
ság ra hoz ni?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
342/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a pár tok ala pí tó ok ira tá ba be ke rül jön,
hogy „Fel szá mo lá si, illetve csõd el já rás” kez de mé nyez he -
tõ a párt tal szem ben?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
343/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a meg szûn jön a szám la nél kü li költ ség -
té rí tés?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
344/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a par la ment lét szá mát 200 fõ ben ma xi -
mál ják?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
345/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a rend szer vál tás óta az ál lam költ ség -
ve té sé bõl tá mo ga tott pár tok gaz dál ko dá sa ki emelt APEH
és ÁSZ vizs gá lat alá ke rül jön?”

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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
346/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. L. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a rend szer vál tás óta a po li ti kai köz sze -
rep lõ ket az APEH va gyo no so dá si vizs gá lat alá ves se?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
347/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 M. B. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ér t- e Ön az zal, hogy a he lyi, me gyei ön kor mány -
za tok és az or szág gyû lé si kép vi se lõk po zí ci ó juk ará nyá ban 
anya gi fe le lõs sé get is vi sel je nek dön té se i kért?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
348/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 M. B. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ér t- e Ön az zal, hogy a he lyi, me gyei ön kor mány -
za tok ba, az or szág gyû lés be csak meg vá lasz tott sze mé lyek
ke rül je nek?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

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,
10.  §-ának d) pont ja in, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
349/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 P. T. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Or -
szág gyû lé se ha tá roz zon ar ról, hogy meg épí tés re ke rül jön
a hi va ta lo san meg ter ve zett – Sop ron-Szom bat hely-
Vasvár-Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Kaposvár-Szekszárd-
Kiskunhalas-Szeged – au tó út Du na-Ti sza kö zét át sze lõ új
(fél pá lyás) sza ka sza, a Szent Lász ló (M9-es) Duna híd tól
az M5-ös au tó pá lyá ra tör té nõ be csat la ko zás sal, elsõ lép -
csõ ben fõ út vo na li fõ út ként?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés köz vet le nül érin ti a költ ség ve tés ki adá si ol da lát oly
mó don, hogy a kez de mé nye zés meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges fe de ze tet nem je lö li meg. A Ma gyar Köz tár sa ság Al -
kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: 
Alkot mány) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint:

„(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,
valamint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról,”

A kez de mé nye zés, a költ ség ve tést köz vet le nül érin tõ
tar tal ma  miatt e ti la lom ha tá lya alá esik.

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy a kez de mé nye zés két kér dést tar tal maz, hi szen a
„fõ út vo na li fõ út ként”-i mi nõ sí tés a meg épí tés tõl el kü lö -
nült, ön ál ló an ér tel mez he tõ és meg vá la szol ha tó kér dés,
így nem kap csol ha tó össze a meg épí tés re vo nat ko zó kez -
de mé nye zés sel.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) és c) pont ja in, 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
350/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ál lam i, ön kor mány za ti tu laj -
don ban ma rad ja nak?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel a
168/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat ban fog lal tak ra,
valamint a tes tü let jog al ko tói mu lasz tá sos al kot mány sér -
tés meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá ban elõ adot tak -
ra – meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben
meg ha tá ro zott for mai, valamint 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.
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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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
351/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy gyógy sze re ket to vább ra is
csak gyógy szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel a
169/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat ban fog lal tak ra,
valamint a tes tü let jog al ko tói mu lasz tá sos al kot mány sér -
tés meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá ban elõ adot tak -
ra – meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben
meg ha tá ro zott for mai, valamint 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
352/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2002. jú ni us 15-i ál la pot
sze rint ha tá lyos ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
sze rin ti – csa lá di gaz dál ko dót elsõ he lyen il les se meg elõ -
vá sár lá si jog ter mõ föld vagy ta nya vá sár lá sa ese tén?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel a
170/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat ban fog lal tak ra,
valamint a tes tü let jog al ko tói mu lasz tá sos al kot mány sér -
tés meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá ban elõ adot tak -
ra – meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben
meg ha tá ro zott for mai, valamint 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.
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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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
353/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti
el lá tá sért, 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 ház i na pi dí jat fi zet ni?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel a
156/2007. (VI. 25.) OVB ha tá ro zat ban fog lal tak ra,
valamint a tes tü let jog al ko tói mu lasz tá sos al kot mány sér -
tés meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá ban elõ adot tak -
ra – meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben
meg ha tá ro zott for mai, valamint 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
354/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, a 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-jétõl ne kell jen vi zit dí jat fi zet ni?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel a
155/2007. (VI. 25.) OVB ha tá ro zat ban fog lal tak ra,
valamint a tes tü let jog al ko tói mu lasz tá sos al kot mány sér -
tés meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá ban elõ adot tak -
ra – meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben
meg ha tá ro zott for mai, valamint 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.
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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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
355/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – fi gye lem mel a
154/2007. (VI. 25.) OVB ha tá ro zat ban fog lal tak ra,
valamint a tes tü let jog al ko tói mu lasz tá sos al kot mány sér -
tés meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá ban elõ adot tak -
ra – meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben
meg ha tá ro zott for mai, valamint 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
356/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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.  §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. R. Gy. 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 követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 27-én az aláb bi kér dés -
ben nyúj tott be or szá gos népi kez de mé nye zést.

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés mó do sít sa a
1952. évi IV. tör vényt a há zas ság ról, a csa lád ról és a
gyám ság ról az zal a ki té tel lel, hogy a Lel ki is me re ti és val -
lás sza bad ság ról, valamint az egy há zak ról  szóló 1990. évi
IV. tör vény sze rin ti egy ház, val lás fe le ke zet, val lá si kö zös -
ség ál tal kö tött há zas ság kö tés egyen ran gú le gyen a Csjt.
2. sza ka sza alap ján kö tött há zas ság kö tés sel, ez ál tal mó -
do sít va az, hogy a há zas ság ak kor jön lét re, ha az együt te -
sen je len le võ há za su lók az anya könyv ve ze tõ elõtt sze mé -
lye sen ki je len tik, hogy egy más sal há zas sá got köt nek, arra
a szö veg re, hogy a há zas ság ak kor jön lét re, ha az együt te -
sen je len le võ há za su lók az anya könyv ve ze tõ, vagy a Lel ki -
is me re ti és val lás sza bad ság ról, valamint az Egy há zak ról
 szóló 1990. évi IV. tör vény ben sze rep lõ egy ház, val lás fe le -
ke zet, val lá si kö zös ség meg bí zott ja, elõtt sze mé lye sen ki je -
len tik, hogy egy más sal há zas sá got köt nek.”
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Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l 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.) 17.  §-ában elõ írt azon 
kö ve tel mé nyek, mi sze rint a népi kez de mé nye zés nek pon -
to san és egy ér tel mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra
ja va solt kér dést.

Az alá írás gyûj tõ íven fel tün te tett kér dés rend kí vü li
hosszú sá ga és bo nyo lult meg fo gal ma zá sa – a kér dés egy
sok szo ro san össze tett mon dat –  miatt a vá lasz tó pol gá rok
szá má ra ne he zen ért he tõ, sõt fél re ért he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a 17.  §-án és a 18.  §
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás pe dig a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sén és 131.  §-án ala pul.

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
357/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Or -
szág gyû lé se a vá lasz tá si tör vény ben meg ha tá ro zott par la -
ment be ju tá si kü szö böt az összes ér vé nyes sza va zat 1 szá -
za lé ká ban ál la pít sa meg?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. A kez de mé nye zõ ugyan is nem tesz
kü lönb sé get az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti, valamint a te rü le ti
lis tás vá lasz tás kö zött. Az „összes ér vé nyes sza va zat” ki fe -
je zés tar tal ma nem ha tá roz ha tó meg más ként, csak a mind -
két rend szer ben le adott sza va za tok össze ge ként, ugyan ak -
kor a „kü szöb” fo gal ma csak a lis tás vá lasz tás ese té ben ér -
tel mez he tõ.

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,
10.  §-ának c) 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
358/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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.

A be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a ma gyar or szá gyû lé si vá -
lasz tá so kon a pár tok és füg get len je löl tek par la ment be ju -
tá sá nak fel té te le az ér vé nyes sza va za tok 1 szá za lé ká nak
meg szer zé se le gyen?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. A kez de mé nye zõ ál tal sza bott fel té tel
sze rint a füg get len – szük ség sze rû en egyé ni – je löl tek a
pár tok kal azo nos mó don, a kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro -
zott mó don (egyé ni vá lasz tó ke rü let ben vagy te rü le ti lis -
tán) le adott ér vé nyes sza va za tok 1%-ának meg szer zé sé vel 
jut hat nak man dá tum hoz. Így a kér dés le he tet len, de le ga -
láb bis ér tel met len cél ra irá nyul, és kö vet kez mé nyei nem
ki szá mít ha tók.

II.

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

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
359/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy 2008. jú li us 1-tõl a több sé gé ben 
ál lam i tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok és in gat la nok
 privatizációjáról ki zá ró lag nép sza va zás sal le hes sen dön -
te ni?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés alap ján tar tott ered mé nyes nép sza va zás
az ál lam i tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok és in gat la nok pri -
va ti zá ci ó já nak tárgy kö rét 2008. jú li us 1-jé tõl meg ha tá ro -
zat lan idõ re ki zá ró la gos nép sza va zá si tárgy kör ré ala kí ta -
ná. Ez azon ban el len té tes a nép sza va zás nak, mint ki vé te le -
sen, nagy hord ere jû kér dé sek ben al kal ma zott köz vet len
ha ta lom gya kor lá si for má nak az al kot má nyos sze re pé vel.
A kér dés az Alkot mány bur kolt mó do sí tá sát ered mé nye zi,
hi szen meg vál to zat ja a kép vi se le ti és köz vet len de mok rá -
cia al kot má nyos vi szo nyát, nép sza va zás sal al kot na ki zá ró -
la gos nép sza va zá si tár gyat, nem ki egé szí ti, ha nem át ve szi
a tör vényhozó sze re pét. Mind ezek alap ján az Orszá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ról dön -
tött.

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,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
360/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 -
járva az Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
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nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
követ kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2006-os ma gyar or szág -
gyû lé si vá lasz tá so kon man dá tum hoz ju tott kép vi se lõk
mind egyi ke leg ké sõbb 3 nap pal ezen nép sza va zás ered mé -
nyes sé gét köve tõen mond jon le man dá tu má ról?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Alkot mány) 20/A.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõ meg bí -
za tá sa meg szû nik:

„a) az Or szág gyû lés mû kö dé sé nek be fe je zé sé vel,
b) a kép vi se lõ ha lá lá val,
c) az össze fér he tet len ség ki mon dá sá val,
d) le mon dás sal,
e) a vá lasz tó jog el vesz té sé vel.”
A meg bí za tás meg szû né sé nek mód ját az Alkot mány

 taxatív mó don sza bá lyoz za. Új ele met – nép sza va zás sal
tör té nõ le mon da tás – csak az Alkot mány mó do sí tá sá val
 lehet al kot ni, amely nép sza va zás út ján nem ki kény sze rít -
he tõ.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kez de mé nye zés az
Alkot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sé vel is el len té tes,
amely sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár -
gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le -
het. Azon ban a kép vi se lõk le mon dá sa sa ját el ha tá ro zá suk
kér dé se, eb ben a kér dés ben az Or szág gyû lés nek ha tás kö re
nincs.

II.

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

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
361/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 Sz. G. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy 1 éven be lül tör vény tilt sa a
min den ko ri ma gyar kor mány, valamint a Ma gyar Köz tár -
sa ság Or szág gyû lé sé ben részt ve võ pár tok po li ti kai hir de -
té se i nek köz zé té te lét?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. A kér dés alap ján nem ha tá roz ha tó
meg, hogy a kez de mé nye zõ a „köz zé té tel” mi lyen for má i -
ra sze ret ne kor lá to zást be ve zet ni, pl. al kal maz ha tó-e a kor -
lá to zás a pla ká tok el he lye zé sé re, illetve egyéb, nem az
írott, valamint elekt ro ni kus mé di á ban való meg je le nés re.

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ag gá lyos nak lát ja to -
váb bá, hogy a ki ter jesz tõ ér tel me zés ese tén az ér vé nyes
nép sza va zás kö vet kez mé nye i ben ki szá mít ha tat lan, arra is
al kal mas, hogy el le he tet le nít se a pár tok al kot má nyos fel -
ada ta i nak el lá tá sát is. A fen ti e ken túl az ered mé nyes nép -
sza va zás diszk ri mi na tív sza bá lyo zás ra kö te lez né az Or -
szág gyû lést, mert csak az Or szág gyû lés ben részt vevõ pár -
tok ra írná elõ a ti lal mat, a töb bi párt ra nem. Ez pe dig a
diszk ri mi ná ció al kot má nyos ti lal má ba üt kö zik.
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II.

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

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
362/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. K. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy tör vény tilt sa be – a pa ti kák, a ben zin -
ku tak, a vi rág bol tok és a ven dég lá tó he lyek ki vé te lé vel – a
kis ke res ke del mi üz le tek va sár na pi nyit va tar tá sát?”

Az Orszá 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,
valamint 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
363/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. K. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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).

In do ko lás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy tör vény tilt sa meg, hogy a rá dió- és a
te le ví zió-mû sor szol gál ta tók rek lám adá sa kor meg nö vel jék 
a hang erõt?”

Az Orszá 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,
valamint 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Orszá gos Választási Bizottság
364/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. K. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy tör vény tilt sa ku tya köz te rü let re pisz -
kít ta tá sát, fel ha tal maz va a he lyi ön kor mány za to kat, hogy
a ti la lom ha tá lya alól te rü le te ket ki von ja nak?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. Nem fe lel het meg az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek ugyan is olyan kez de mé nye zés, amely
egy szer re több, egy más tól füg get le nül is meg vá la szol ha tó
kér dést tar tal maz. Így annak a kér dé sét, hogy a köz te rü le -
ten való „ku tya pisz kít ta tást” til ta ni kell tör vénnyel, illetve
annak a kér dé se, hogy ez alól a ti la lom alól men te sít he ti-e
az ön kor mány zat sa ját ha tás kö ré ben a köz te rü let egy ré -
szét, kü lön meg vá la szo lan dó kér dé sek.

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,
10. §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog -
orvoslatról  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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
365/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 M. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 31-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Kéri Ön, hogy a Par la ment ha tá ro zat ban tilt sa meg
vá lasz tá son új ra in du lá sát azon sze mé lyek nek, akik a
„Meg osz tó és gyû lö let kel tõ jobb ol da li kul túr a” ki re kesz -
té sé re, az egy párt rend szer he lyett, az „egy ol dal rend szer”
meg va ló sí tá sá ra, a kor mány za ti ha zug sá gok el tit ko lá sá ra
fel ké szí tet ték a MÉDIÁT, meg gya láz ták a nem ze tet.”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. A kez de mé nye zés ki zá ró lag szub jek -
tív mi nõ sí té se ket tar tal maz, ame lyek bõl sem a kez de mé -
nye zés konk rét ér tel me, sem konk rét jog al ko tá si kö te le -
zett ség nem ha tá roz ha tó meg. Az Alkot mány mó do sí tá sa
szük sé ges to váb bá a vá lasz tó jog bár mi lyen, a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény -
ben meg nem je lölt kor lá to zá sa, azon ban ez vá lasz tó pol gá -
ri kez de mé nye zés re in dult or szá gos nép sza va zás for má já -
ban nem le het sé ges.

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,
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10.  §-ának b) és c) pont ja in, 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Orszá gos Választási Bizottság
366/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 M. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 31-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Kéri Ön, hogy a Par la ment ha tá ro zat ban tilt sa meg,
Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott sá gi tag sá gát azon sze mé lyek -
nek, akik A vá lasz tó kat meg té vesz tõ négy évi kor mány za ti
ha zug sá gok, mu lasz tá sok ki vizs gá lá sát, az el kö ve tõk ki zá -
rá sát a vá lasz tás ból 2006. már ci us 28-án kérõ ál lam pol -
gá ri pa naszt ha lasz tot ták, ezzel dön tõ en be fo lyá sol ták a
vá lasz tás ered mé nyét.”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. A kez de mé nye zés ki zá ró lag szub jek -
tív mi nõ sí té se ket tar tal maz, ame lyek bõl sem a kez de mé -
nye zés konk rét ér tel me, sem konk rét jog al ko tá si kö te le -
zett ség nem ha tá roz ha tó meg.

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,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
367/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. Z. Á. Ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 2-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy annak a hall ga tó nak aki un.
ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly tat,
sem mi kép pen ne kell jen kép zé si hoz zá já ru lást fi zet nie,
szem ben több más olyan hall ga tó val, aki ma ga sabb pont -
szá ma és rosszabb anya gi hely ze te el le né re csak költ ség té -
rí té ses kép zés be ju tott be.”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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
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le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zõ ugyan is fél re ve ze ti
a vá lasz tó pol gá ro kat, ami kor a konk rét kér dé sen túlme -
nõen a kez de mé nye zés be fog lal ja a kér dés ben el fog lalt
állás pontját, mo ti vá ci ó ját vagy más olyan szub jek tív tar -
tal mat, ami sem mi lyen kap cso lat ban nem áll a konk rét
kez de mé nye zés sel, azon ban for ma i lag még is annak ré sze -
ként van fel tün tet ve.

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,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
368/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 dr. Z. Á. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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 be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 2-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés olyan tar ta -
lom mal mó do sít sa a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör -
vényt, hogy az or szág te rü le tén bár hol levõ ter mõ föld vagy 

ta nya vá sár lá sa ese tén az e tör vény sze rint csa lá di gaz dál -
ko dó nak mi nõ sü lõ sze mély nek (a nyil ván tar tás sze rint je -
len leg több erez fõ) elsõ he lyen elõ vá sár lá si jo got biz to sít -
son, ezzel ki zár va, hogy e sza bály ha tály ban léte alatt bár -
ki más ter mõ föl det vagy ta nyát vá sá rol has son, ha a csa lá -
di gaz dál ko dók kö zül akár egy is élni kí ván elõ vá sár lá si
jo gá val?”

Az Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe le l 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 fog lalt
fel té tel 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. A kér dés ugyan is több szö rö sen össze -
tett, nyelv ta ni lag ne he zen ér tel mez he tõ, fö lös le ges ma -
gya rá za tot tar tal maz, amely gya kor la ti lag ér dem ben nem
te kint he tõ a kez de mé nye zés ré szé nek. Fél re ve ze tõ to váb -
bá az a zá ró jel ben sze rep lõ fél mon dat, mely meg nem ne -
ve zett nyil ván tar tás alap ján tény ként köz li a csa lá di gaz -
dál ko dók több ez res lét szá mát.

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,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

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

Az Orszá gos Választási Bizottság
369/2007. (IX. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Orszá 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 K. A. 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 követ kezõ

ha tá ro za tot:

Az Orszá 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 ellen – 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 Orszá 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.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 4-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Orszá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,A nyug díj eme lés a nyug díj összeg tõl füg get len, egy sé -
ge sí tett, egyen lõ-egy for ma összeg ben tör tén jen.”

Az or szá gos nép sza va zás, ille 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 Orszá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést kí -
ván in dí ta ni.

A Ve. 118.  § (5) be kez dé se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet
az alá írást gyûj tõ pol gár az alá írá sá val lát ja el. E ren del ke -
zés ér tel mé ben a már hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a
kez de mé nye zést tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és
ada ta it még nem tar tal ma zó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát

elõ ször az alá írá so kat gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott min ta meg fe le lõ he lyén. Az
Orszá 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 le l meg a fen ti jog sza bá lyi fel té te -
lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad vány elõ -
ter jesz tõ je már alá ír ta. A fen ti ek alap ján az Orszá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint
ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá 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 Orszá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

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

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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