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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
267/2007. (X. 15.) Korm.

rendelete

az egyes szabálysértésekrõl  szóló 
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX.
tör vény 166.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket rendeli el:

1.  §

Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 31.  §-ának he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az R. a II. Cí met
meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel és 31/A.  §-sal egészül
ki:

„31.  § (1) Aki
a) a jog sza bály ban elõ írt be je len té si, adat szol gál ta tá si,

nyil ván tar tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz eleget,
b) szán dé ko san a va ló ság nak meg nem fe le lõ ada tot

szol gál tat,
c) te vé keny sé get érin tõ ha tó sá gi el len õr zést akadá -

lyozza,
öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi in té -
ze te, re pü lõ té ri in té ze te i nek, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal, to váb bá a bá nya ka pi tány ság ha tás kö ré be is
tar to zik.

(3) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
sza bály sér tés or szág ha tár át lé pé se kor tör té nõ el kö ve té se
ese tén ma gyar ál lam pol gár ral szem ben a fõ vám hi va tal,
Pest me gyé ben a Buda tér sé gi Fõ vám hi va tal, Bu da pes ten a 
Vám- és Pénz ügy õr ség Fõ vá ro si Sza bály sér té si Hi va ta la,
nem ma gyar ál lam pol gár ral szem ben a Vám- és Pénz ügy -
õr ség nek az Eu ró pai Unió kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám -
hi va ta la jár el.

Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés

31/A.  § (1) Aki
a) jo go su lat la nul, vagy jog sza bály ban elõ írt el já rá si

sza bá lyok meg sze gé sé vel, adat szol gál ta tá si kö te le zett ség -
gel járó sta tisz ti kai adat szol gál ta tást ren del el, il let ve hajt
vég re,

b) gon dat la nul a va ló ság nak meg nem fe le lõ ada tot
szol gál tat,

c) a sza bály sze rû en el ren delt sta tisz ti kai adat szol gál ta -
tást nem, vagy nem az elõ írt ha tár idõ ben tel je sí ti,

d) a sta tisz ti kai ada tok köz lé sé re, köz zé té te lé re vagy
át adá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat megszegi,

e) a sze mé lyes ada tok sta tisz ti kai célú fel dol go zá sá nál
elõ írt nyil ván tar tás ve ze té sét el mu laszt ja,

f) a sta tisz ti kai adat szol gál ta tás el len õr zé sét akadá -
lyozza, az el len õr zés, ille tõ leg tá jé ko zó dás so rán kért fel -
vi lá go sí tás meg adá sát meg ta gad ja, ille tõ leg meg õr zé si
 kötelezettségének nem tesz ele get,
öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

2.  §

Az R. 74.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér -
tés  miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
il le té kes te rü le ti szer ve, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
sza bály sér tés  miatt az el já rás az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy
kis tér sé gi in té ze te, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga -
tá si Hi va tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

3.  §

Az R. 75.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le -
té kes te rü le ti szer ve, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

4.  §

Az R. 77.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le -
té kes te rü le ti szer ve, az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi
in té ze te, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

5.  §

Az R. 79.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály -
sér tés  miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó -
ság il le té kes te rü le ti szer ve, az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy
kis tér sé gi in té ze te, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szakigaz -
gatási Hi va tal ha tás kö ré be is tar to zik.”
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6.  §

Az R. 81.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le -
té kes te rü le ti szer ve, az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi
in té ze te, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

7.  §

Az R. 84.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le -
té kes te rü le ti szer ve, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

8.  §

Az R. 85.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
ha tás kö ré be is tar to zik.”

9.  §

(1) Az R. 86.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Aki a köz fo gyasz tás ra szánt élel mi szer vagy ital
elõ ál lí tá sá ra, át vé te lé re, cso ma go lá sá ra, tá ro lá sá ra, szál lí -
tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó élel mi szer-biz -
ton sá gi elõ írást tar tal ma zó jog sza bályt, vagy az ilyen jog -
sza bály alap ján ki adott ren del ke zést meg sze gi, száz ezer
fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

(2) Az R. 86.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal,
az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi in té ze te, ille tõ leg a
Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le té kes te rü le ti szer -
ve ha tás kö ré be is tar to zik.”

10.  §

Az R. 87.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le -
té kes te rü le ti szer ve, az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi
in té ze te, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

11.  §

Az R. 88.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le -
té kes te rü le ti szer ve, az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi
in té ze te, ille tõ leg a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

12.  §

Az R. 102.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott sza -
bály sér té sek  miatt az el já rás az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy
kis tér sé gi in té ze te ha tás kö ré be is, az (1) be kez dés b) pont -
já ban meg ha tá ro zott sza bály sér té sek  miatt az el já rás az
ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi in té ze te, il let ve az élel -
mi szer-vál lal ko zá sok ese té ben a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal ha tás kö ré be is tar to zik.”

13.  §

Az R. 103.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi in té -
ze te, a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság il le té kes te rü -
le ti szer ve, a bá nya ka pi tány ság, a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal, to váb bá az Or szá gos Mun ka vé del mi és 
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ha tás kö ré be is tar to zik.”

14.  §

Az R. 105.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés az 
ÁNTSZ re gi o ná lis vagy kis tér sé gi in té ze te, a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal ha tás kö ré be is tar to zik.”
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15.  §

Az R. 106.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
ha tás kö ré be is tartozik.”

16.  §

Az R. 113.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal,
ál lat ról em ber re ter je dõ be teg ség ese tén a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal, il let ve az ÁNTSZ re gi o ná lis vagy
kistérségi intézete hatáskörébe is tartozik.”

17.  §

(1) Ez a ren de let 2007. no vem ber 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 az R. 84.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint
113.  §-ának (3) be kez dé se.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
72/2007. (X. 15.) ME

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság Ellenõrzõ Bizottsága

elnökének és tagjainak kinevezésérõl

Az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
(Vtv.) 12.  §-ának (2)–(3) be kez dé se alap ján – az Ál la mi
Szám ve võ szék el nö ke, az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por -
tok, az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói és
mun kál ta tói ol da la, va la mint az ál la mi va gyon fel ügye le -
té ért fe le lõs mi nisz ter Vtv. 12.  §-ának (3)–(4) be kez dé se
alap ján tett ja vas la tá ra – a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság El len õr zõ Bi zott -
sá ga el nö ké vé dr. Bor bély At ti lát, tag ja i vá dr. Bog nár

And rást (pénz ügy mi nisz ter), Gál Re zsõt (OÉT mun ka vál -
la lói ol dal), dr. Ha la si Ti bort (FIDESZ), dr. Harc sár Ist -
vánt (pénz ügy mi nisz ter), Ker tész Ist vánt (MSZP), dr. Mé -
szá ros Jó zse fet (KDNP), Mi há lyi Pé tert (SZDSZ), Ság hy
Zol tánt (pénz ügy mi nisz ter) és dr. Zs. Szõ ke Zol tánt (OÉT
mun ka adói ol dal) ne ve zem ki, a ha tá ro zat köz zé té te lét kö -
ve tõ nap tól szá mí tott ötéves idõ tar tam ra.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
388/2007. (X. 10.) 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 Ta kács And rás ál tal a Sza bad Ma gyar or szá gért Moz -
ga lom (1151 Bu da pest, Fõ út 36.) kép vi se le té ben be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 21-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a BTK 269/A.  § ál tal vé dett
nem ze ti jel ké pe ink sora (Ma gyar Nem ze ti Him nusz, a
Ma gyar Köz tár sa ság zász la ja és cí me re) ki egész ül jön a
Szent Ko ro ná val, a Szent Job bal, a Szó zat tal, a Cso da -
szar vas sal, a Tu rul ma dár ral és tör té nel mi zász ló ink kal
(Szent Ist ván-, Hu nya di Já nos-, Má tyás ki rály-, Bocs kai
Ist ván-, Beth len Gá bor-, Zrí nyi Mik lós-, Thö köly Im re-,
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II. Rá kó czi Fe renc zász la ja, Ár pád sá vos zász ló, 1948-as
hon véd zász ló, 1956-os lyu kas zász ló)?”

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 lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zõ ugyan is
szá mos nem ze ti jel ké pet kí ván vé de lem alá he lyez ni, ame -
lyek rõl kü lön-kü lön kez de mé nye zés ben le het ne dön te ni,
il let ve egy kez de mé nye zés ben sze re pel te té sük fél re ve ze tõ 
a vá lasz tó pol gá rok szá má ra, akik adott eset ben csak meg -
ha tá ro zott – a kér dés ben fog lalt nál szû kebb – kör ben
 kívánnák a bün te tõ jo gi vé de lem ki ter jesz té sét.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 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
389/2007. (X. 10.) 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 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 21-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si

 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy bí ró ság osz las sa fel azt a
po li ti kai pár tot, amely a je len kér dés ben meg tar tott nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl bár mely kam pány te vé -
keny ség fi nan szí ro zá sá ra a ma gán szek tor ból szár ma zó
pén ze ket hasz nál fel?”

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 lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben hasz -
nált „ma gán szek tor” fo ga lom azon ban a párt fi nan szí ro zás -
sal kap cso lat ban nem ér tel mez he tõ, mert pl. a tag dí jak és
az ál lam pol gá ri tá mo ga tá sok is a „ma gán szek tor ból” szár -
maz nak.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a párt ala pí tás sza bad sá -
gá nak al kot má nyos fel té te le it is be fo lyá sol ná a kez de mé -
nye zés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás. A Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
3.  §-ának (3) be kez dé se tar tal maz za a pár tok mû kö dé sé nek 
al kot má nyos kor lá ta it, ame lye ket az ered mé nyes nép sza -
va zás bõ ví te ne.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 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
390/2007. (X. 10.) 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 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
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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. szep tem ber 21-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 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
il let mé nye a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö -
ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl szá mí tott 5 éven át az adott idõ szak -
ban ép pen ak tu á lis mi ni mál bér össze gé nek két sze re se
 legyen?”

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 lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A Ma gyar Köz tár sa ság Al -
kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény 20.  §-ának
(4) be kez dé se a kép vi se lõk ja va dal ma zá sát il le tõ en tisz te -
let díj ról és költ ség té rí tés rõl ren del ke zik. A kez de mé nye -
zés ben hasz nált „il let mény” fo ga lom vi szont ál ta lá ban va -
la mennyi jut ta tást le fe di, ezért nem ál la pít ha tó meg, hogy
az ered mé nyes nép sza va zás alap ján az or szág gyû lé si kép -
vi se lõ ket il le tõ jut ta tá so kat mi lyen mó don kel le ne meg ha -
tá roz ni, hogy az ne te gye szük sé ges sé a vo nat ko zó al kot -
má nyi ren del ke zés módosítását.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 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
391/2007. (X. 10.) 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 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 21-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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 meg tar tott 
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl po li ti kai pár tok po -
li ti kai hir de té se ket ki zá ró lag a vá lasz tás ra jo go sul tak lak -
cí mé re pos tá zott le vél kül de mé nyek út ján te hes se nek
 közzé?”

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 lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés a „po li ti -
kai hir de tés” fo gal mát hasz nál ja, azon ban en nek fo gal mát
nem tisz táz za. Így azon ban nem ha tá roz ha tó meg, hogy a
po li ti kai pár tok ál tal foly ta tott kam pá nyok mely ele mei
tar toz ná nak a kez de mé nye zés ben hasz nált, til ta ni szán dé -
ko zott „po li ti kai hir de tés” fo ga lom kö ré be.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kér dés diszk ri mi na tív jel le ge  miatt sem hi te le sít he tõ, hi -
szen a kez de mé nye zés min den alap nél kül fosz ta ná meg a
pár to kat a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény 3.  §-ában fog lalt jo go sult sá guk tól,
amely sze rint a pár tok sza ba don te vé keny ked het nek, a
kor lá to zás azon ban nem ter jed ne ki a ma gán sze mé lyek
vagy egyéb szer ve ze tek „po li ti kai hir de té se i re”.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 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

9808 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/137. szám



Az Országos Választási Bizottság
392/2007. (X. 10.) 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 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 21-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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 je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö -
ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl tör vénymódosítással tö röl je a par la -
men ti kép vi se lõk alap il let mé nyen fe lü li jut ta tá sai kö zül a
bi zott sá gi pót dí ja kat és a kü lön bö zõ költ ség té rí té se ket
(uta zás, szál lás, rep re zen tá ció)?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 20.  §-ának
(4) be kez dé se biz to sít ja az or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
má ra a költ ség té rí tést. A kér dés ben tar tott ered mé nyes
nép sza va zás így egy ér tel mû en az Al kot mány mó do sí tá sát
ten né szük sé ges sé, amely vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye -
zés re in du ló nép sza va zás sal nem le het sé ges. Mind ezek
alap ján az ív hi te le sí té sét az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
meg tagadta.

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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
393/2007. (X. 10.) 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 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 21-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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
 Országgyûlése tör vény ben tilt sa, hogy po li ti kai pár tok a
je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár
1-jé tõl bár mely kam pány te vé keny ség fi nan szí ro zá sá ra a
ma gán szek tor ból szár ma zó pén ze ket hasz nál ja nak fel?”

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 lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben hasz -
nált „ma gán szek tor” fo ga lom azon ban a párt fi nan szí ro zás -
sal kap cso lat ban nem ér tel mez he tõ, mert pl. a tag dí jak és
az ál lam pol gá ri tá mo ga tá sok is a „ma gán szek tor ból”
származnak.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 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
394/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a vi zit díj, kór há zi 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 Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés sem a „té -
rí té ses fel sõ ok ta tás” sem a „ki esés” fo gal mát nem ha tá roz -
za meg. A kér dés sem a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem
elég konk rét, sem konk ré tan meg ha tá roz ha tó tör -
vényalkotási kö te le zett sé get nem tar tal maz ered mé nyes
nép sza va zás ese té re, to váb bá nyelv ta ni lag is ér tel met len a
mon dat.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 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
395/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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 al kot -
mány meg al ko tá sá ra kö te lez zük?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az új Al kot mány el fo ga dá sa az Or szág gyû lés, mint al kot -
má nyo zó ha ta lom ki zá ró la gos jog kö re. A vá lasz tó pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló or szá gos nép sza va zás – az
 Alkotmánybíróság ál lan dó gya kor la ta alap ján – az Or -
szág gyû lést csak mint tör vényhozó ha tal mat kö te lez he ti,
új al kot mány meg al ko tá sát nem kény sze rít he ti ki.

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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
396/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy az al kot mány szö ve gé nek ki dol go zá sá -
ban ci vil szer ve ze tek szak ér tõ i nek be vo ná sa kö te le zõ
 legyen?”

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 lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés szö ve ge
alap ján nem le het meg ál la pí ta ni, hogy az al kot mány „szö -
ve gé nek ki dol go zá sa” alatt egy új al kot mány meg szö ve ge -
zé sét kell-e ér te ni, vagy bár mi lyen al kot mány mó do sí tás
szö ve gé nek ki dol go zá sá ra vo nat ko zik.

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) bekez -
désén 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
397/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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 – Al kot -
mány bí ró 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 Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban nyelv ta ni -
lag és tar tal mi lag is ér tel mez he tet len, így a vá lasz tó pol gá -
rok szá má ra se nem konk rét, se nem egy ér tel mû, ezért hi te -
le sí té sét meg kel lett tagadni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 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
398/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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 Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A kez de mé nye zés 
azon ban a köz tár sa sá gi el nök ma ga tar tá sára vo nat ko zik,
amely tör vénnyel nem sza bá lyoz ha tó, így or szá gos nép -
sza va zás tár gyát sem ké pez he ti.

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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
399/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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 Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. Azon ban nem ért he tõ, mit ért
a kez de mé nye zõ az alatt, hogy „egy na pot nem dol goz ni”,
így pl. nem tud ni mun ká nak mi nõ sí ti-e a kez de mé nye zõ a
há zi mun kát stb.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kér dés ered mé nyes
nép sza va zás ese tén a vá lasz tó jog Al kot mány ban fog lalt
kor lá ta i nak bur kolt bõ ví té sét is ered mé nyez né, hi szen a
passzív vá lasz tó jo got kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott
sze mé lyi kör ben kor lá toz ná.

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) 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
400/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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 Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem kü -
lön böz te ti meg, hogy a kér dés or szá gos vagy he lyi nép sza -
va zás ra vo nat ko zik-e. Az ér vény te len nép sza va zás fo gal -
ma vi szont csak a he lyi nép sza va zás ese tén ér tel mez he tõ,
ezért a kér dés fél re ve ze tõ.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kez de mé nye zés bur kol tan az Al kot mány nép sza va zás ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it is érin ti, mert a költ sé gek vi se lé -
sé nek kö te le zett sé ge az ál lam pol gá rok dön tõ több sé ge
szá má ra olyan anya gi kor lá tot ál lí ta na, amely el le he tet le -
ní te né a kez de mé nye zést.

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) 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
401/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. 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-,
kór há zi ke ze lé sé re, il let ve fel sõ fo kú ta nul má nya i ra for dít -
sák?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. 
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról. A kez de mé nye zés vi szont az adó be vé te lek kö -
ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott ré szé rõl kí ván ren del kez ni,
il let ve azo kat a meg je lölt cé lok ra for dí ta 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,
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10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
402/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e, hogy a ple ná ris ülé se ken nem részt ve võ ket
anya gi jut ta tá sok meg vo ná sá val le hes sen bün tet ni?”

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 lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zõ azon ban
nem tisz táz za ki nek hol és mi lyen „ple ná ris ülés” el mu -
lasz tá sa von ná maga után a meg nem ha tá roz ha tó „anya gi
jut ta tá sok” meg vo ná sát.

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) bekez -
désén 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
403/2007. (X. 10.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 24-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés
 szerepelt:

,,Akar ja-e, hogy a pár tok ál la mi költ ség ve tés bõl való
 finanszírozása meg szün jön?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá -
sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról. A kez de mé nye zés azon ban egy ér tel -
mû en kor lá toz za az Or szág gyû lést a költ ség ve té si tör vény
tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ban, mert „til tott költ ség ve té si
tár gyat” ve zet ne be, amely te rü le ten az ál lam sem mi lyen
finan szírozási sze re pet nem vál lal hat na.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,

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

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

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

932580G
858976E
086704B
271530E
107769C
560338F
541272F
510435A
356226D
524902E
910213F
014512H
720594A
879163D
049730G
643480G
578108E
511106A
799926F
859676A
185199F
043873G
731422A
584805B
454222D
129716B
728084E
720037F
952012E
866974E
928644F
677899A
844444D
510740B
024009C
018245A
892749C
392293E
855450F
007924A

810603D
651069F
883088F
035069C
797264F
021961C
127116A
143192G
137669E
236511H
818313D
588741E
931656F
292912C
812390C
784077D
047473E
361009C
992735A
408341D
458732D
461297F
604437F
079748H
742003D
905761C
632053A
771458B
118716A
525058D
004500B
266104A
388691B
095671A
322115G
062751A
590236D
395474H
627562A
334965B

943050E
884638G
841025G
599727G
710674A
384361A
711055B
142169A
834925D
590750G
772697B
458523C
386645F
524176B
725847G
715036C
367881G
250312F
645559D
663552A
516381F
990996E
422437F
229238G
250776C
525580D
506991D
705635C
681351C
975731D
727631F
147459G
333304F
813527D
740936E
824735F
293811F
172474E
770150B
481619D



020520H
579435D
178425B
694887F
960106E
363360D
406269H
373064D
387561D
636697B
828672F
835108E
777465A
448011E
416045G
423538C
002419E
377847B
318529G
882544E
024932C
131846F
090879G
933425B
074144H
522580E
647788C
031201F
641104A
781774E
393609E
475711E
697360D
761116F
755235D
724312F
452126D
948913F
025181E
431682D
259398B
949359F
135301F
723176F
302502B
739927D
594322F
463726B
629980G
506445C
172741B
019041B
311693E
538433D
232514C
759835E

691040F
443094B
244885C
891140F
684554C
485015D
791741A
600684D
063425G
238125F
134267B
362700F
263569H
605286F
733886B
387070H
942034B
617795F
583398B
811604G
061445G
233847D
546356E
837790G
042306F
256535A
351928E
000497A
309016C
706555B
093637C
336054D
437718G
712422G
229344H
586119D
168366E
822169E
585671E
861898F
952232D
054869A
796474D
829086E
283173E
656783B
331845A
760702B
847121D
341269C
001084B
843578B
305826F
191638E
580296C
008850B

518802A
870682E
200248C
905020B
731122C
729444B
740980D
541909E
975792C
213130D
556258F
169009B
030224B
773402A
363090A
605989F
618246G
370718G
727987D
703899G
664686B
726330C
025106D
460400G
953080D
835601E
400403B
837353F
725393B
444261F
067447F
757732A
650542B
290856B
002004H
100722G
305551H
231006G
908492B
882033D
074433D
229636B
060918B
118600E
644123E
947892E
176222C
344788H
994834D
524235E
095693F
771123G
781138E
841197A
444770C
482185D
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800613A
152577B
061174H
095093D
293380H
827714B
347418C
726177C
725631G
330660C
292047D
416885C
051701E
828474B
959620G
912659B
610008C
048545B
465629D
914681B
884905F
867118G
574575A
413417A
651408D
841499E
245222C
190004D
071445F
485649D
052253G
221517A
090830E
497228F
725779G
478101A
790226B
003068F
928809E
681412C
153693F
934459C
733184E
427496D
307950C

674301C
075900A
748288E
555174D
180408A
013733F
711326B
063318B
384847F
990179B
167079D
985003B
039276G
048278E
233665D
961199D
529941D
084700G
852427F
274793C
129833D
952484D
617860C
457877E
833193C
793307A
660095D
545294C
842635E
920837B
536839D
611466G
615639E
591957B
393903G
041228H
653284C
807586C
365162D
655135D
026237G
838850B
260067B
516150E
882368F

825869B
323549B
375391G
211864E
796015D
531081G
606649A
596213B
018669C
798577C
500079G
700930D
680087C
924961D
330646H
310095H
148745D
547913G
792148A
971003E
024712E
001936E
113597H
339980A
533834G
444650G
601327B
349324E
167700G
416201E
823807B
243564F
120742G
979850D
413946B
242313C
175640C
561733D
106051D
139398F
104185F
699765C
855481C
299137C
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.3401 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.


