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 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
101/2007. (XII. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap -
ján – dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát hely ben -
hagy ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az ér de mi in do ko lást, va la -
mint a ha tá ro zott ké rel met nem tar tal ma zó ki fo gá so kat ér -
de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A ma gán sze mély kez de mé nye zõ 2007. jú li us 9-én ügy -
dön tõ or szá gos nép sza va zás ki írá sát kez de mé nye zõ alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be e-ma il út ján az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB)
hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „Egyet ért-e Ön 
az zal, hogy egyes vény nél kül is kap ha tó gyógy sze re ket a
gyógy szer tá ra kon kí vül is le hes sen for gal maz ni?” Az
OVB az alá írás gyûj tõ ívet a 2007. jú li us 18-i ülé sén ho -
zott, 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val (a továb biak -
ban: OVBh.) hi te le sí tet te. Az OVB az OVBh. in do ko lá sá -
ban rá mu ta tott arra, hogy az OVBh. ál tal vizs gált kez de -
mé nye zés sel egy idõ ben, meg egye zõ tar ta lom mal egy má -
sik or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá -
írás gyûj tõ ívet is be nyúj tot tak. Meg ál la pí tot ta: „az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott sá got sem az Al kot mány, sem a tör -

vény nem ha tal maz za fel te hát arra, hogy ugyan azon tar tal -
mú kér dé sek ben az egyik kér dés – fen ti ek sze rin ti – hi te le -
sí té sé ig bár mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va meg ta gad ja a
má sik kér dés hi te le sí té sét. En nek meg fele lõen a két, azo -
nos tár gyú kér dést kü lön-kü lön kel lett meg vizs gál nia,
hogy meg fe lel nek-e az Al kot mány ban és az Nsztv.-ben
meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek, il le -
tõ leg nem üt köz nek-e az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé -
sé ben fel so rolt ti lal mak ba.”

Az OVBh. köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny 2007. jú li us 
20-án meg je lent, 2007. évi 96. szá má ban ke rült sor.

II.

Az OVB az OVBh. meg ho za ta lá nak nap ján még két,
ugyan azon kez de mé nye zõk ál tal be nyúj tott, ügy dön tõ or -
szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sé rõl dön tött, 172/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro zat és 173/2007. (VII. 18.) OVB ha -
tá ro zat szá mon. Az Al kot mány bí ró ság hoz – a vá lasz tá si
el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
130.  § (1) be kez dé se alap ján – ti zen négy ki fo gás ér ke zett
az OVBh.-hoz kap cso ló dó an, me lyek kö zül nyolc egy ki -
fo gá son be lül mind há rom, fent em lí tett OVB ha tá ro zat el -
len irá nyult. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó -
do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065., a továb biak ban: Ügy -
rend) 28.  § (2) be kez dé se alap ján az egyes OVB ha tá ro za -
tok ra vo nat ko zó ki fo gá so kat kü lön-kü lön ügy szá mon ik -
tat ta. Je len ha tá ro zat nak az OVBh. el len be nyúj tott ki fo gás 
a tár gya.

Az OVBh. meg sem mi sí té sé re és az OVB új el já rás ra
uta sí tá sá ra irá nyu ló ti zen négy ki fo gást az Al kot mány bí ró -
ság – te kin tet tel arra, hogy ugyan azon OVB ha tá ro zat el -
len irá nyul nak – az Ügy rend 28.  § (1) be kez dé se alap ján
egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el. A ki fo gá sok 2007.
jú li us 19-i, 20-i, 23-i, 24-i, 26-i, 27-i, 30-i, 31-i, au gusz tus
3-i kel te zé sek kel 2007. jú li us 20-án, 23-án, 25-én, 26-án,
27-én, 30-án, 31-én, au gusz tus 1-jén, 2-án, 3-án ér kez tek
az OVB-hez, 2007. jú li us 24-én, 26-án, 27-én, 30-án,
31-én, au gusz tus 1-jén, 2-án, 6-án pe dig az Alkotmány -
bíróságra. Te kin tet tel arra, hogy az OVBh. köz zé té te lé re
2007. jú li us 20-án ke rült sor, a ha tár idõ 2007. au gusz tus
7-én járt le, így az OVBh. el len be nyúj tott ki fo gá sok a tör -
vényes ha tár idõn be lül ér kez tek.

Több ki fo gás be nyúj tó ja a miatt kéri az OVBh. meg sem -
mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát, mi vel az OVB
nem al kal maz ta a meg elõ zés el vét, és úgy hi te le sí tet te a
vizs gált nép sza va zá si kér dést, hogy ko ráb ban már egy tar -
tal mi lag az zal meg egye zõ kér dést hi te le sí tett. Ál lás pont -
juk sze rint az Nsztv. 12.  §-a alap ján ki zárt, hogy azo nos
tárgy kör ben, ám el len té tes tar ta lom mal be nyúj tott kez de -
mé nye zé sek rõl egy idõ ben nép sza va zást le hes sen tar ta ni.
„Az eset le ge sen el len té tes jog al ko tá si kö te le zett ség ve szé -
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lyez te ti a jog biz ton sá got, sér ti a nép szu ve re ni tást, va la -
mint el lent mond a köz vet len ha ta lom gya kor lás nép sza va -
zás ban meg nyil vá nu ló ki vé te les el sõd le ges sé gé nek. [...]
Az el len té tes tar tal mú kér dé sek kap csán az Or szág gyû lés
al kot má nyos kö te le zett sé gé nek ele get ten ni nem tud na. Ez 
[...] a jog ál la mi ság alap ve tõ kö ve tel mé nyét, a jog biz ton sá -
got is ve szé lyez te ti”. Egy má sik ki fo gás sze rint „az OVB
te hát nem a ha tá lyos tör vények sze rint járt el ak kor, ami -
kor az azo nos tar tal mú kér dé se ket egy más tól füg get le nül
vizs gál ta, s nem a meg elõ zés el vét ala pul véve a ko ráb ban
elõ ter jesz tett kez de mé nye zés ügyé ben ha tá ro zott, meg vár -
ván a ké sõbb elõ ter jesz tett kez de mé nye zés ese té ben – akár 
el já rá sá nak föl füg gesz té se ré vén is – az elõb bi kez de mé -
nye zés sor sá nak ki me ne te lét”. Né ze te sze rint az, hogy az
OVB az azo nos tárgy kö rök ben be nyúj tott nép sza va zá si
kez de mé nye zé se ket kü lön-kü lön vizs gál ta, fel vet he ti a
jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sé rel mét is.
Ezért ál lás pont ja sze rint az OVBh. – a 169/2007. (VII. 18.) 
OVB ha tá ro zat tal együtt és az zal össze füg gés ben – sér ti a
Ve. 3.  § d) pont ját. Töb ben hi vat koz tak arra, hogy az OVB
el tért ko ráb bi gya kor la tá tól ak kor, ami kor azo nos tárgy -
kör ben be nyúj tott több nép sza va zá si kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát is hi te le sí tet te. Az egyik
ki fo gás – az OVBh.-ban le ír tak kal szem ben – vi tat ta azt,
hogy az alá írás gyûj tõ ív be nyúj tá sa va ló ban egy ide jû leg
tör tént-e.

Több ki fo gás sze rint a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe -
lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, arra nem le -
het egy ér tel mû vá laszt adni. Hi vat koz nak arra, hogy a kez -
de mé nye zés nem je lö li meg pon to san, hogy mely vény nél -
kü li gyógy sze rek gyógy szer tá ron kí vü li for gal ma zá sát kí -
ván ják a nép sza va zás sal el ér ni; ez ál tal a meg fo gal ma zás
túl sá go san tág és pon tat lan. Nem dönt he tõ el a kér dés alap -
ján az sem, hogy pon to san mit ta kar a gyógy szer tá ra kon
kí vü li for gal ma zás fo gal ma. Így – ál lás pont juk sze -
rint – akár pl. pi a con, kocs mák ban vagy ok ta tá si in téz -
mény ben is le het ne for gal maz ni. Más ki fo gás sze rint a kér -
dés azért meg té vesz tõ és azért nem fe lel meg az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel egyes vény nél kül is kap -
ha tó gyógy sze re ket már a ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint is
le het a gyógy szer tá ra kon kí vül for gal maz ni, így a va ló ság -
gal el len té tes lát sza tot kelt.

Több ki fo gás sze rint azért kel lett vol na az OVB-nek a
kez de mé nye zést el uta sí ta nia, mi vel a nép sza va zás kez de -
mé nye zõ je az alá írás gyûj tõ ívet elekt ro ni kus le vél for má -
já ban nyúj tot ta be, az nem tar tal maz za az alá írá sát és így
nem hi te les. Ál lás pont juk sze rint a kez de mé nye zés e miatt
nem fe lel meg a tör vényi fel té te lek nek.

Az egyik ki fo gás be nyúj tó ja a Ve. 3.  § d) pont já nak, a
jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás alap el vé nek
sé rel mét lát ta a kez de mé nye zés ben. Hi vat ko zott a kez de -
mé nye zõ ma gán sze mély saj tó nyi lat ko za ta i ra, ame -
lyek – ál lí tá sa sze rint – arra utal nak, hogy a kez de mé nye zõ 
„va ló di szán dé ka [... arra irá nyult], hogy gá tat ves sen a
 Fidesz–KDNP ál tal elõ ter jesz tett kér dé sek elé. Így te hát
vissza élt a nép sza va zás kez de mé nye zé sé hez való jo gá val,

hi szen a jog in téz ményt nem an nak jog rend sze ren be lü li
ren del te té se sze rin ti cél ra hasz nál ta fel”. „A nép sza va zás -
hoz való jo gát oly kép pen és a cél ból gya ko rol ta, hogy ez -
zel más vá lasz tó pol gá rok nép sza va zás hoz való jo gát el le -
he tet le nít se, csor bít sa”. Más ki fo gás sze rint a nép sza va zá -
si kér dés a miatt, hogy azt a Fi desz–KDNP kez de mé nye -
zés sel egy ide jû leg ve tet ték fel, a sza va zók szán dé kos meg -
za va rá sát szol gál ja, le já rat ja a nép sza va zás in téz mé nyét.

A ki fo gást be nyúj tó hi vat ko zik to váb bá arra is, hogy a
„kér dés ben le foly ta tott ered mé nyes, a kér dés re igen lõ vá -
laszt adó nép sza va zás olyan bi zony ta lan ha tár ide jû tör -
vényhozási mo ra tó ri um ra kö te lez né az Or szág gyû lést,
amely csak a ha tá lyos Al kot mány nak a kép vi se le ti de mok -
rá cia és a köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i re vo nat ko zó
ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sá val kap hat al kot má nyos
ala pot. Ez ál lás pon tom sze rint a kér dés bur kol tan al kot -
mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt a hi te le sí tés aka dá -
lyát ké pe zi”.

Ki fo gást nyúj tott be egy ma gán sze mély a miatt,
mert – az e-ma il for má tum kö vet kez té ben – nem le het ob -
jek tí ven és egy ér tel mû en meg ál la pí ta ni, hogy a kez de mé -
nye zést mi kor nyúj tot ták be. Né ze te sze rint nem bi zo nyít -
ha tó, hogy erre nem a „vé dett” idõ szak ban [2007. jú li us
9-én 16.00 órá ig] ke rült sor, ezért az OVB-nek vissza kel -
lett vol na uta sí ta nia a kez de mé nye zést. Egy má sik ki fo gás
alap ján a ko ráb ban hi te le sí tett, ha son ló té má jú kér dés ben
való alá írás gyûj tés re ren del ke zés re álló négy hó na pos ha -
tár idõ re te kin tet tel újabb kér dést csak a ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ na pon le he tett vol na be nyúj ta ni.

Vé gül ér kez tek az Al kot mány bí ró ság hoz olyan ki fo gá -
sok, ame lyek nem tar tal maz tak ha tá ro zott ké rel met az
OVBh. meg sem mi sí té sé re, vagy nem je löl ték meg, hogy
az OVBh.-ban sze rep lõ kér dés mi ért nem fe lel meg az al -
kot má nyi és tör vényi fel té te lek nek. Az egyik ilyen ki fo gás 
sze rint a kér dés fel ve té se fe les le ges és ér tel met len, cél ja a
nép sza va zás meg za va rá sa és a sza va zók elbizonytalaní -
tása. Egy má sik ki fo gás sze rint a gyógy sze rek gyógy szer -
tá ron kí vü li for gal ma zá sá ra irá nyu ló kér dés „sér ti és ve -
szé lyez te ti a be te gek ér de ke it, egész sé gét, csak a for gal -
ma zók pro fit ér de ke it szol gál ná igen sza va zat ese tén”. Hi -
vat ko zik pl. a gyógy szer ha mi sí tás, il let ve a gyógy sze rek
sza va tos sá gi ide je meg ha mi sí tá sá nak a le he tõ sé gé re. A
har ma dik ma gán sze mély az OVB-t és an nak el já rá sát, jog -
ér tel me zé sét ál ta lá nos ság ban ki fo gás ol ta. A ne gye dik
ilyen ki fo gás sze rint mi vel az elekt ro ni kus le ve let egy
egye te mi tan szé ken ta lál ha tó szá mí tó gép rõl küld ték, ezért
a kez de mé nye zõ nem ma gán sze mély ként járt el, ha nem
egye te mi al kal ma zott ként til tott po li ti kai te vé keny sé get
foly ta tott. Az ötö dik ilyen ki fo gás a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za: „INDIKÁS! (sic!) Hun nia fõ vá ro sa nem Õszöd!
Elég volt a sok-sok ha zug sá gok ból! Hun nia ki rab lá sá ból!
K.L. El társ kér dé sei eze ket kí ván ja szen te sí te ni,- olyan
mó don, me lyet Én nem tu dok meg ten ni,- köz vet le nül
E-ma ilt kül de ni az OVB-nek!”
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III.

Az Al kot mány bí ró ság az OVBh. el len be nyúj tott ki fo -
gást az Al kot mány, a Ve. és az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

1. Al kot mány:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

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

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

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

„28/E.  § Or szá gos nép sza va zás el ren de zé sé re irá nyu ló
ál lam pol gá ri kez de mé nye zés ese tén négy hó na pig, or szá -
gos népi kez de mé nye zés ese tén két hó na pig le het alá írást
gyûj te ni.”

2. Nsztv.
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.
12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.
13.  § (1) 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.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. Ve.:
„3.  § A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al kal ma zá sa so -

rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér vény re kell jut -
tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás”
„4.  § (3) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõk jog -

vesz tõk, azok – ha a tör vény más kép pen nem ren del ke -
zik – a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár nak le.”

„77.  § (1) Ki fo gást a vá lasz tás ra irány adó jog sza bály,
 illetõleg a vá lasz tás és a vá lasz tá si el já rás alap el ve i nek
(3.  §) meg sér té sé re (a továb biak ban együtt: jog sza bály sér -
tés) hi vat ko zás sal bár ki be nyújt hat. [...]

(2) A ki fo gás nak tar tal maz nia kell

a) a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét,

b) a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it,

c) a ki fo gás be nyúj tó já nak ne vét, lak cí mét (szék he lyét) 
és – ha a lak cí mé tõl (szék he lyé tõl) el tér – pos tai ér te sí té si
cí mét,

d) a ki fo gás be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te le fax -
szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét, il le tõ leg kéz be sí té si
meg bí zott já nak ne vét és te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus
le vél cí mét.

[...]

(5) Ha a ki fo gás el ké sett, vagy nem tar tal maz za a (2) be -
kez dés a)–c) pont já ban fog lal ta kat, a ki fo gást ér de mi vizs -
gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. [...]”

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.”

„118.  § (1) A 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti
ha tár idõ ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat
ese tén az Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely -
ben ha gyó dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te le nap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je hi te le sí -
té si zá ra dék kal lát ja el az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát.
Az alá írás gyûj tést a hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott alá írás -
gyûj tõ ív má so la tá val le het meg kez de ni.”

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

[...]

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

„149.  § E tör vény al kal ma zá sá ban

i) kez de mé nye zést be nyúj tók: nép sza va zás ál lam pol -
gá ri kez de mé nye zé se, va la mint népi kez de mé nye zés ese -
tén azok a szer ve ze tek, il let ve ma gán sze mé lyek, ame lyek,
il let ve akik a kez de mé nye zést be nyúj tot ták”

IV.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak, ezért az Al kot mány -
bí ró ság az OVBh.-t, az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét hely -
ben hagy ta.
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1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tai el len be nyúj tott 
ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán ki ala kí tot ta kö vet ke ze tes gya -
kor la tát. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás alap ján le foly ta -
tott jog or vos la ti el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett 
ki fo gás meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c) pont ja i ban, il let ve 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el -
já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el. El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság
e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.]

2. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sa so rán ki -
zá ró lag azt vizs gál hat ja, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt, konk rét kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi, il let ve tör -
vényi fel té te lek nek, és az OVB el já rá sa egyéb ként tör -
vényes volt-e. Az egyik ki fo gás alap ján az OVB azért nem
a ha tá lyos tör vényeknek meg fele lõen járt el, mert az azo -
nos tárgy kör ben be nyúj tott kez de mé nye zé se ket kü lön-kü -
lön, és nem egy más sal össze füg gés ben vizs gál ta. Ál lás -
pont ja sze rint az OVB-nek az azo nos tár gyú kez de mé nye -
zé sek ese tén a meg elõ zés el vét kel lett vol na al kal maz nia.
Az Al kot mány bí ró ság 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá -
ban (ABH 2004, 809, 815.) már rá mu ta tott, hogy az Nsztv. 
12.  §-ában meg fo gal ma zott ti la lom csak arra az eset re vo -
nat ko zik, ha az azo nos tár gyú nép sza va zá si kér dést már hi -
te le sí tet ték [va gyis a Ve. 118.  § (1) be kez dé se alap ján azt
az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je hi te le sí té si zá ra dék -
kal lát ta el]. A Ve. 117.  § (1) be kez dé se alap ján az OVB a
jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il -
le tõ leg kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be -
lül kö te les hi te le sí te ni. Sem az Nsztv., sem a Ve. nem ren -
del ke zik azon ban ar ról az eset rõl, ha az újabb nép sza va zá -
si kez de mé nye zést az elõ zõ hi te le sí té se elõtt nyúj tot ták be. 
Az OVB – csak úgy, mint az Al kot mány bí ró ság – ki zá ró lag 
csak azt vizs gál hat ja te hát, hogy a konk rét kér dés meg fe -
lel-e az al kot má nyi és tör vényi fel té te lek nek. Tör vé nyi
sza bá lyo zás hi á nyá ban az OVB az OVBh.-val el bí rált kér -
dés ese té ben nem al kal maz hat ta a meg elõ zés el vét. Mind -
ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt a
ki fo gást, amely az OVB el já rá sá nak tör vényellenességét
a miatt kér te meg ál la pí ta ni, mi vel a meg egye zõ tár gyú kér -
dé sek hi te le sí té sé nek ese té ben nem al kal maz ta a meg elõ -
zés el vét.

3. Több ki fo gás sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés nem fe lel meg az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Ál lás -
pont juk sze rint nem egy ér tel mû a jog al ko tó szá má ra, hogy
mi lyen jog al ko tói kö te le zett ség ter he li ak kor, ha az azo nos 
tárgy kör ben, ám el len té tes meg fo gal ma zás sal be nyúj tott
nép sza va zá si kez de mé nye zé sek mind egyi ke az igen sza -
va za tok több sé gé vel zá ru ló ered mé nyes ügy dön tõ nép sza -

va zás sal zá rul na. Ez egy ben a nép sza va zás in téz mé nyé nek 
ki üre se dé sé vel és a jog ál la mi ság sé rel mé vel is jár na, és el -
lent mon da na „a köz vet len ha ta lom gya kor lás nép sza va zás -
ban meg nyil vá nu ló ki vé te les el sõd le ges sé gé nek” a ki fo gá -
so kat be nyúj tók sze rint. Az OVB – csak úgy, mint az Al -
kot mány bí ró ság – az Al kot mány és a Ve. alap ján ki zá ró lag 
csak azt vizs gál hat ja, hogy a konk rét kér dés meg fe lel-e az
al kot má nyi és tör vényi fel té te lek nek. Az azo nos tárgy kör -
ben be nyúj tott nép sza va zá si kez de mé nye zé sek kez de mé -
nye zõ i nek fe le lõs sé ge, hogy a nép sza va zá si kam pány idõ -
szak ban fel hív ják az ál lam pol gá rok fi gyel mét dön té se ik
eset le ges kö vet kez mé nye i re.

Több ki fo gás sze rint a kér dés azért sem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert arra nem le het egy -
ér tel mû vá laszt adni, a meg fo gal ma zás túl sá go san tág és
pon tat lan ab ban a vo nat ko zás ban, hogy pon to san mely
vény nél kül is kap ha tó gyógy sze re ket kel le ne a gyógy szer -
tá ra kon kí vül is for gal maz ni, és a gyógy szer tá ra kon kí vül
hol ke rül het ne sor a gyógy sze rek áru sí tá sá ra. Az egyik ki -
fo gás rá mu tat arra, hogy a kér dés azért meg té vesz tõ, mert
már je len leg is le het gyógy szer tá ra kon kí vül gyógy szert
vá sá rol ni.

Az Al kot mány bí ró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban a kér dés egy ér tel mû sé gé nek vizs gá la tá hoz kap -
cso ló dó an az aláb bi a kat ál la pí tot ta meg: „az Alkotmány -
bíróság ál lás pont ja sze rint a nép sza va zás hoz való jog ala -
nyi jogi jel le gé bõl kö vet ke zõ en és e po li ti kai jog tel je sebb
ér vé nye sü lé se ér de ké ben a nép sza va zás ra szánt kér dés
egy ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor jog or vos la ti el já rá sa so -
rán az Al kot mány bí ró ság nak meg szo rí tó an kell ér tel mez -
nie sa ját ha tás kö rét. A nép sza va zás hoz való jog ér vé nye -
sü lé sé nek ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt
je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en
meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té ben arra
»igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. (...) A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg -
ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt
is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû -
lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud -
ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség. Az
ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû -
lés nek az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog -
lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban rög zí tett – al kot má nyos
kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép -
sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö vet ke zik, hogy a
nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud -
ja-e dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha igen, 
mi lyen”. [ABH 2001, 392, 396.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kér -
dés – fen ti ér te lem ben vett, meg szo rí tó an ér tel me -
zett – egy ér tel mû sé gét nem be fo lyá sol ja az, hogy nem je -
lö li meg pon to san a gyógy szer tá ra kon kí vül is for gal maz -
ha tó gyógy sze re ket, il let ve a for gal ma zás le het sé ges hely -
szí ne it. A kér dés va ló di tar tal ma egy ér tel mû en az, hogy a
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vény nél kü li gyógy sze re ket gyógy szer tá ra kon kí vül is le -
hes sen áru sí ta ni. Az, hogy erre már a ha tá lyos sza bá lyo zás
alap ján is van le he tõ ség, ezt a lé nye gi tar tal mat nem érin ti,
nem vál toz tat ja meg, így a kér dés nek csak egy faj ta ér tel -
me zé se van, arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egyértel -
mûen vá la szol ni le het. Ered mé nyes, a fel ve tett kér dést
több sé gé ben tá mo ga tó nép sza va zás ese tén az Or szág gyû -
lés el tud ja dön te ni, hogy ter he li-e, és ha igen, mi lyen tar -
tal mú jog al ko tói kö te le zett ség. Azt, hogy konk ré tan mely
gyógy sze re ket, mi lyen fel té te lek be tar tá sa mel lett és mi -
lyen hely szí ne ken le het áru sí ta ni a gyógy szer tá ra kon kí vül 
is, a tör vényalkotó jo go sult el dön te ni.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot -
ta azo kat a ki fo gá so kat, ame lyek a miatt kér ték az OVBh.
meg sem mi sí té sét, mert a nép sza va zá si kér dés nem fe lel
meg az egy ér tel mû ség Nsztv.-ben fog lalt követelmé -
nyének.

4. Több ki fo gás hi vat ko zik arra, hogy a kér dés hi te le sí -
té sét azért kel lett vol na az OVB-nek meg ta gad nia, mert az
alá írás gyûj tõ ívet elekt ro ni kus le vél for má já ban nyúj tot ták 
be, így az nem tar tal maz alá írást és nem hi te les. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Ve., és az ez alap ján
ki adott BM ren de let csak az alá írás gyûj tõ ív te kin te té ben
tar tal maz for mai elõ írásokat. Azt, hogy a kez de mé nye zést
(amely hez csa tol ni kell az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyát) mi lyen for má ban kell be nyúj ta ni, vagy hogy tar tal -
maz nia kell-e az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét kez de mé -
nye zõ sze mély sa ját kezû alá írá sát, nem sza bá lyoz za jog -
sza bály. Eb bõl kö vet ke zõ en nem ki zárt az, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek kez de mé nye zé se elekt ro ni kus le -
vél for má já ban tör tén jék. A kez de mé nye zés nek ter mé sze -
te sen tar tal maz nia kell azo kat az ada to kat, ame lyek alap -
ján az OVB el dönt he ti és két ség ese tén el len õriz he ti, hogy
a kez de mé nye zõ sze mé lye meg fe lel-e a Ve. 149.  § i) pont -
já ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek (va gyis lé te zõ ma gán sze -
mély vagy szer ve zet-e a kez de mé nye zõ). Az elekt ro ni kus
le vél, amely ben az OVBh. ál tal el bí rált kez de mé nye zést
be nyúj tot ták, tar tal maz ta a kez de mé nye zõ csa lá di és utó -
ne vét, va la mint lak cí mét.

Te kin tet tel arra, hogy jog sza bály nem zár ja ki a nép sza -
va zás alá írás gyûj tõ íve hi te le sí té sé nek elekt ro ni kus le vél
for má já ban való be nyúj tá sát, és jog sza bály nem írja elõ
en nek for mai fel té te le it, és konk ré tan a be nyúj tó le vél sa ját 
kezû alá írá sá nak a kö te le zett sé gét, az Al kot mány bí ró ság
el uta sí tot ta azo kat a ki fo gá so kat, me lyek azon ala pul tak,
hogy a kez de mé nye zést elekt ro ni kus le vél for má já ban
nyúj tot ták be.

5. Az egyik ki fo gás hi vat ko zik arra, hogy a kez de mé -
nye zõ meg sér tet te a Ve. 3.  § d) pont já ba fog lalt, jó hi sze mû 
és ren del te tés sze rû jog gya kor lás el vét, mi vel a nép sza va -
zás hoz való jo gát azért gya ko rol ta, hogy így más vá lasz tó -
pol gá rok nép sza va zás hoz való jo gát el le he tet le nít se. Vé le -
mé nyét a kez de mé nye zõ saj tó nyi lat ko za ta i ra ala poz ta.
Szin tén ez utób bi ak alap ján más ki fo gá sok sze rint a kér dés 
fel ve té se a sza va zók szán dé kos meg za va rá sát, a nép sza va -
zás in téz mé nyé nek le já ra tá sát szol gál ja.

Mint ahogy arra az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá -
nak IV. ré szé ben már több he lyen is rá mu ta tott, az OVB és
az Al kot mány bí ró ság ki zá ró lag azt vizs gál hat ja, hogy a
konk rét kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi és tör vényi fel té -
te lek nek. Sem az OVB, sem az Al kot mány bí ró ság nem
vizs gál hat ja te hát, hogy a kez de mé nye zõ nek mi volt a vélt
vagy va lós mo ti vá ci ó ja a nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak az OVB-hez hi te le sí -
tés cél já ból tör té nõ be nyúj tá sa kor, ki vé ve, ha a kér dés bõl
ma gá ból ki de rül, hogy an nak fel ve té se nyil ván va ló an nem 
jó hi sze mû, és el len té tes a nép sza va zás ren del te té sé vel.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot -
ta azo kat a ki fo gá so kat, ame lyek azért kér ték az OVBh.
meg sem mi sí té sét, mert a kér dés is mé telt fel ve té se a jó hi -
sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás el vé be üt kö zik.

6. Az egyik ki fo gást be nyúj tó hi vat ko zott arra, hogy az
ered mé nyes, si ke res nép sza va zás „olyan bi zony ta lan ha -
tár ide jû tör vényhozási mo ra tó ri um ra kö te lez né az Or szág -
gyû lést, amely csak a ha tá lyos Al kot mány nak a kép vi se le ti 
de mok rá cia és a köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i re vo -
nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sá val kap hat al kot -
má nyos ala pot”. Ezért a kér dés – ál lás pont ja sze rint – bur -
kol tan al kot mány mó do sí tást ered mé nyez.

Az Al kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tot ta: „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség áll fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá -
lyoz ta tör vény ben, hogy az ered mé nyes ügy dön tõ or szá -
gos nép sza va zá son ho zott dön tés med dig kö te le zi az Or -
szág gyû lést, így azt sem, hogy a nép sza va zás alap ján meg -
ho zott (nép sza va zás ál tal meg erõ sí tett) tör vényt mi kor tól
le het a tör vényalkotásra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
sze rint mó do sí ta ni vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni. Az Or -
szág gyû lés nem sza bá lyoz ta to váb bá, hogy ugyan ab ban a
kér dés ben mennyi idõn be lül nem le het ki tûz ni újabb nép -
sza va zást.” (ABK 2007. má jus, 387.) Az Al kot mány bí ró -
ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá -
nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen ele get. A mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa sem -
mi kép pen sem ered mé nyez he ti azt, hogy ez ál tal egy, az
Al kot mány ban biz to sí tott ala nyi jog – va gyis a nép sza va -
zás kez de mé nye zé sé hez való jog – gya kor lá sa ál ta lá no san, 
min den eset ben, bi zony ta lan idõ re (va gyis ad dig, amíg a
szük sé ges sza bá lyo zás meg nem szü le tik) le he tet len né
vál jék. Eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság eset rõl
eset re vizs gál ja, hogy a mo ra tó ri um tör vényi hi á nya ki -
hat-e a konk rét nép sza va zá si kér dés re.

Az Al kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro za ta
egy ér tel mû en a tör vényalkotóra bíz ta an nak el dön té sét,
hogy a nép sza va zás ered mé nye mennyi ide ig és mi lyen
mó don kös se az Or szág gyû lést; a tör vényalkotónak az új
sza bá lyo zás ban ér te lem sze rû en ren dez nie kell a ki fo gást
be nyúj tó ál tal fel ve tett kér dést is. Te kin tet tel arra, hogy a
kö tõ erõ kér dé se nem igé nyel al kot má nyi szin tû sza bá lyo -
zást, így hi á nya nem je len ti azt, hogy az ered mé nyes nép -
sza va zás az Al kot mány nak a kép vi se le ti de mok rá cia és a
köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i re vo nat ko zó ren del ke -
zé sei mó do sí tá sát von ja maga után.
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Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság azt a ki fo -
gást is el uta sí tot ta, amely az OVBh. bur kolt al kot mány mó -
do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt kér te an nak megsemmisí -
tését.

7. Több ki fo gás kér te az OVBh. meg sem mi sí té sét arra
ala poz va, hogy a kez de mé nye zés be ér ke zé se ide jé nek
meg ál la pí tá sa nem meg fele lõen tör tént. A Ve. 4.  §
(3)  bekezdése alap ján a ko ráb bi, ha son ló kér dés ben fo lya -
mat ban volt alá írás gyûj tés ha tár ide je 2007. jú li us 9-én
16 óra 00 perc kor járt le. Az OVB ál tal mel lé kelt ira tok ból
ki tû nik, hogy a kez de mé nye zés 2007. jú li us 9-én 16 óra
01 perc kor ér ke zett meg elekt ro ni kus le vél for má já ban az
OVB-hez. Ek kor te hát már nem állt fenn az Nsztv.
12.  §-ában meg fo gal ma zott ti la lom. Te kin tet tel arra, hogy
el já rá sá ban sem az OVB, sem az Al kot mány bí ró ság nem
al kal maz ta a meg elõ zés el vét, így nincs je len tõ sé ge an nak, 
hogy egy ide jû nek szá mít-e az, ha az egyik kez de mé nye -
zést 16 óra 00 perc kor ad ják át sze mé lye sen, míg a má si kat 
16 óra 01 perc kor kül dik meg elekt ro ni kus le vél formá -
jában.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot -
ta azo kat a ki fo gá so kat, ame lyek a nép sza va zá si kez de mé -
nye zés be nyúj tá sá nak idõ pont ja  miatt kér ték az OVBh.
meg sem mi sí té sét.

8. Több ki fo gás azon ala pult, hogy a nép sza va zá si kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí tés cél já ból tör té -
nõ be nyúj tá sá ra az elõ zõ kez de mé nye zés ha tár ide jé nek le -
jár ta nap ján, 16 óra 00 perc kor ke rült sor. Fel ve tet ték,
hogy az OVB nem vizs gál ta azt, hogy az elõ zõ kez de mé -
nye zés ha tár ide je le járt-e már az újabb kez de mé nye zés kor
(erre az adott na pon 16 óra 00 perc kor ke rült sor), más -
részt, mi vel a be nyúj tás pon tos idõ pont ja „nem ob jek ti vi -
zál ha tó”, ezért az sem ál la pít ha tó meg, hogy az OVBh.-val 
el bí rált, vagy a 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal el bí -
rált kér dést nyúj tot ták-e elõbb be.

Ab ból, hogy az OVBh. nem utal köz vet le nül arra, hogy
a má so dik kez de mé nye zés az után ke rült be nyúj tás ra, hogy 
az elsõ kez de mé nye zés ese tén le járt az alá írá sok be nyúj tá -
sá ra ren del ke zés re álló ha tár idõ, még nem kö vet ke zik az,
hogy az OVB ezt nem is vizs gál ta. Az egyes for mai fel té te -
lek re ál ta lá ban csak ak kor tér ki egy dön tés, ha azok hi á -
nyoz nak. Te kin tet tel arra, hogy az OVB a konk rét nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban ér dem ben dön tött, eb bõl
az kö vet ke zik, hogy a for mai fel té te le ket a tar tal mi dön tés
elõtt meg vizs gál ta és a kez de mé nye zés meg fe lelt ezek nek
a kö ve tel mé nyek nek, az újabb kez de mé nye zést te hát a ko -
ráb bi ha tár ide jé nek le jár tát köve tõen nyúj tot ták be. Fi gye -
lem mel arra, hogy a meg elõ zés el vé nek al kal ma zá sá ra
nem ke rült sor, nincs je len tõ sé ge an nak a kér dés nek, hogy
az ugyan azon na pon, meg kö ze lí tõ en ugyan azon idõ ben
be nyúj tott két nép sza va zá si kez de mé nye zés kö zül me lyi -
ket [az OVBh.-val vagy a 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá -
ro zat tal el bí rál tat] nyúj tot ták be elõbb.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta
azo kat a ki fo gá so kat, ame lye ket a kez de mé nye zés be nyúj -
tá sá nak pon tos idõ pont ja  miatt nyúj tot tak be.

9. A Ve. 77.  § (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rint a ki -
fo gás nak tar tal maz nia kell a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét 
és an nak bi zo nyí té ka it, (5) be kez dé se sze rint a ki fo gást ér -
de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni, ha az el ké sett, vagy
nem tar tal maz za a (2) be kez dés a)–c) pont já ban fog lal ta -
kat. Azok a ki fo gá sok, ame lyek nem je lö lik meg pon to san, 
hogy az OVBh.-ban fog lalt kér dés mely al kot má nyi vagy
tör vényi ren del ke zés sel el len té tes, il let ve az OVB el já rá sa
mi ért nem fe lel meg az al kot má nyi és tör vényi kö ve tel mé -
nyek nek, nem tel je sí tik a Ve. 77.  § (2) be kez dés a) és
b) pont já ban fog lalt fel té te le ket. Ugyan így nem fo gad ha -
tók be azok a ki fo gá sok, ame lyek nem fej tik ki, hogy a kér -
dés mi lyen ok ból el len té tes a meg je lölt al kot má nyi és tör -
vényi ren del ke zé sek kel.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság – a Ve.
77.  § (5) be kez dé se alap ján – ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta azo kat a ki fo gá so kat, ame lyek nem tar tal -
maz tak ha tá ro zott ké rel met az OVBh. meg sem mi sí té sé re,
vagy nem je löl ték meg pon to san, nem in do kol ták, hogy az
OVBh.-ban sze rep lõ kér dés mi ért nem fe lel meg az al kot -
má nyi és tör vényi fel té te lek nek.

Az In do ko lás IV. ré szé ben ki fej tet tek re te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság az OVBh. meg sem mi sí tés re, és az
OVB új el já rás ra kö te le zé sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el -
uta sí tot ta, il let ve ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta,
és az OVB 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát, az ab ban 
fog lalt kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét
hely ben hagy ta.

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

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

elõ adó al kot mány bí ró

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 857/H/2007.
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Dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet sem a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel,
sem az in do ko lás sal, mi vel az OVB 171/2007. (VII. 18.)
OVB ha tá ro za tát, fi gye lem mel a 873/H/2007. AB ha tá ro -
zat hoz fû zött pár hu za mos in do ko lá som ra, meg kel lett vol -
na sem mi sí te ni, és az OVB-t új el já rás ra kel lett vol na uta -
sí ta ni, te kin tet tel arra, hogy az Nsztv. 12.  §-ában fog lalt
meg elõ zés el vé nek figye lembe véte lével az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nya nem ke rül he tett vol na hi te le sí tés re.

A je len ügy ben, mint azt a ki fo gást te võk is ki emel ték,
és aho gyan azt maga az OVB és a több sé gi ha tá ro zat is jel -
zi, rö vid idõn be lül, azo nos kér dés kör ben több, ha son ló,
azo nos, vagy egy mást ki zá ró tár gyú kér dés ben kez de mé -
nyez tek or szá gos nép sza va zást. Az OVB a 169/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal már hi te le sí tet te a kö vet ke zõ
kér dést: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a gyógy sze re ket csak
gyógy szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?” (Az Al kot mány bí ró -
ság a 873/H/2007. AB ha tá ro za tá val hely ben hagy ta.) Ez a
kér dés a je len ha tá ro zat tal érin tett kér dés sel el len té tes tar -
tal mú kér dés, mely ko ráb ban hi te le sí tés re ke rült. Ezt a szi -
tu á ci ót ál lás pon tom sze rint figye lembe kel lett vol na ven ni
a 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal el bí rált kér dés
vizs gá la ta kor. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat azon
ál lás pont já val, hogy ilyen ese tek ben az egy más sal kö zel
azo nos tar tal mú vagy egy más sal ver sen gõ kér dé se ket kü -
lön-kü lön, egy más ra te kin tet nél kül kell vizs gál ni. Ál lás -
pon tom sze rint az, hogy több, azo nos, vagy egy mást ki zá -
ró kér dés ke rül a sza va zók – és adott eset ben az Or szág -
gyû lés – elé, mind a vá lasz tó pol gá ri, mind a jog al ko tói
szin ten fel ve ti az egy ér tel mû ség prob lé má ját. Ilyen kö rül -
mé nyek kö zött – már az OVB szint jén is – egy más ra te kin -
tet tel való ér tel me zés re lett vol na szük ség az egy ér tel mû -
ség biz to sí tá sa vé gett.

Amennyi ben azo nos kér dés kör ben egy mást za va ró kér -
dé sek ke rül nek rö vid idõ kö zön be lül az OVB elé, a meg -
elõ zés el vét al kal maz va kell el dön te ni, hogy me lyik hi te le -
sít he tõ a két vagy több, egy más sal kö zel azo nos vagy egy -
mást ki zá ró, (vá lasz tó pol gá ri) és jog al ko tói egy ér tel mût -
len sé get oko zó kér dés kö zül.

A meg elõ zés el vé nek al kal ma zá sa so rán fi gye lem mel
kell len ni arra, hogy az egyes kez de mé nye zé se ket idõ ben
egy mást köve tõen nyújt ják be az in dít vá nyo zók az
OVB-hez, amely eze ket – vé lel mez he tõ en – a be nyúj tás
sor rend jé ben ik tat ja. A meg elõ zés el vé nek ke re te in be lül
ezt köve tõen azt kell el dön te ni, hogy a ko ráb ban be nyúj -
tott kér dés mely idõ pont tól kez dõ dõ en „üti ki” az õt köve -
tõen, azo nos té má ban be nyúj tott el len té tes (vagy kö zel
azo nos) tar tal mú kér dés(eke)t.

Az Nsztv. 12.  §-ában fog lalt kö ve tel ményt az Al kot -
mány bí ró ság az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban úgy
ér tel mez te, hogy a jog sza bály hely ben em lí tett hi te le sí tés
az a mo men tum, ami kor az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da hi te -
le sí té si zá ra dék kal lát ja el az OVB ál tal, és adott eset ben

jog or vos la ti sza kasz ban az Al kot mány bí ró ság ál tal is el bí -
rált alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát (ABH 2004, 809,
815.). Vé le mé nyem sze rint az Nsztv. 12.  §-ának ilye tén ér -
tel me zé sé tõl az Al kot mány bí ró ság nak el kel lett vol na tér -
nie. A jog sza bály ugyan is egy ér tel mû en az „Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság” ál ta li hi te le sí tés rõl szól, ami ér tel me zé -
sem sze rint az OVB ha tá ro za ta meg ho za ta lá nak a pil la na -
ta. Amennyi ben az OVB hi te le sí tett egy kér dést, az Nsztv.
12.  §-ában sza bá lyo zott vé de lem be áll.

En nek alap ján a je len ha tá ro zat tal el bí rált ügy ben a
K. L. ma gán sze mély ál tal kez de mé nye zett kér dés ál lás -
pon tom sze rint nem volt hi te le sít he tõ, mi vel eb ben a té ma -
kör ben már volt olyan kér dés, ame lyet az OVB ezt a kér -
dést meg elõ zõ en hi te le sí tett, így az az Nsztv. 12.  §-a sze -
rin ti vé de lem alatt állt az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sé rõl ho zott OVB dön tés pil la na tá ban. Ezen
elv alap ján ha lad va, az adott té ma kör ben a 169/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal (a 873/H/2007. AB ha tá ro zat -
tal hely ben ha gyot tan) hi te le sí tett or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zést köve tõen, az azo nos tárgy kör ben be nyúj -
tott, a ko ráb bi ak kal el len té tes vagy kö zel azo nos tar tal mú
kez de mé nye zé sek (köz tük a je len eset ben K. L. magán -
személy ál tal kez de mé nye zett kér dés) hi te le sí té sét az
OVB-nek a tárgy kör ben ho zott elsõ ha tá ro za tá tól kezd ve a 
vé dett ség ide je alatt meg kell ta gad ni.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
102/2007. (XII. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap -
ján – dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró pár hu za mos in -
do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
169/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt el nö kei – párt ja ik ne vé -
ben – 2007. jú li us 9-én ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ki -
írá sát kez de mé nye zõ alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát
nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB) hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ
kér dés ben: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a gyógy sze re ket
csak gyógy szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?” Az OVB az alá -
írás gyûj tõ ívet a 2007. jú li us 18-i ülé sén ho zott, 169/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) hi -
te le sí tet te. A kez de mé nye zõk ugyan azon be ad vá nyuk ban
a kór há zak pri va ti zá ci ó já val, il let ve a ter mõ föld tu laj do ná -
val kap cso lat ban is meg fo gal maz tak nép sza va zá si kér dé -
se ket, eze ket az OVB 168/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat
és 170/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat szá mon bí rál ta el. A 
je len vizs gá lat nak az OVBh. a tár gya.

Az OVB a hi te le sí tõ ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy 
az OVBh. ál tal vizs gált nép sza va zá si kér dés sel azo nos tar -
tal mú kér dés ben, ugyan azon kez de mé nye zõk ko ráb ban is
be nyúj tot tak hi te le sí tés re alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát,
ame lyet az OVB hi te le sí tett. Az Al kot mány ban meg ha tá -
ro zott négy hó na pos ha tár idõn be lül azon ban a kez de mé -
nye zõk nem nyúj tot ták be a nép sza va zás ki tû zé sé hez szük -
sé ges meg fe le lõ szá mú alá írást tar tal ma zó alá írás gyûj tõ
íve ket.

Az OVB az OVBh.-ban rá mu ta tott to váb bá arra is, hogy 
az OVBh. ál tal vizs gált kez de mé nye zés sel egy idõ ben,
meg egye zõ tar ta lom mal egy má sik or szá gos nép sza va zás
kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ívet is be nyúj -
tot tak [me lyet a 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal bí -
rált el]. A tes tü let meg ál la pí tot ta: „az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott sá got sem az Al kot mány, sem a tör vény nem ha tal -
maz za fel te hát arra, hogy ugyan azon tar tal mú kér dé sek -
ben az egyik kér dés – fen ti ek sze rin ti – hi te le sí té sé ig bár -
mi fé le idõ ren di ség re hi vat koz va meg ta gad ja a má sik kér -
dés hi te le sí té sét. En nek meg fele lõen a két, azo nos tár gyú
kér dést kü lön-kü lön kel lett meg vizs gál nia, hogy meg fe lel -
nek-e az Al kot mány ban és a Nsztv.-ben meg ha tá ro zott tar -
tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek, il le tõ leg nem üt köz -
nek-e az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé ben fel so rolt ti -
lal mak ba.”

Az OVBh. köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny 2007. jú li us 
20-án meg je lent, 2007. évi 96. szá má ban ke rült sor.

II.

Az Al kot mány bí ró ság hoz – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be -
kez dé se alap ján – nyolc ki fo gás ér ke zett, me lyek mind -
egyi ke egy ki fo gá son be lül egy szer re irá nyult mind há rom,
ugyan azon kez de mé nye zõk ál tal be nyúj tott nép sza va zá si

kér dés hi te le sí té se tár gyá ban ho zott OVB ha tá ro zat el len.
[Va gyis egy ki fo gá son be lül fej tet ték ki ér ve i ket a
168/2007. (VII. 18.) és 170/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro -
zat tal, va la mint az OVBh.-val szem ben.] Az Al kot mány -
bí ró ság – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003,
2065., a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (2) be kez dé se alap -
ján – az egyes OVB ha tá ro za tok ra vo nat ko zó ki fo gá so kat
kü lön-kü lön ügy szá mon ik tat ta. A je len ha tá ro za tá ban a
ki fo gá so kat az OVBh. [va gyis a 169/2007. (VII. 18.) OVB
ha tá ro zat] vo nat ko zá sá ban vizs gál ta.

Az OVBh. meg sem mi sí té sé re és az OVB új el já rás ra
uta sí tá sá ra irá nyu ló nyolc ki fo gást az Al kot mány bí ró -
ság – te kin tet tel arra, hogy ugyan azon OVB ha tá ro zat el -
len irá nyul nak – az Ügy rend 28.  § (1) be kez dé se alap ján
egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el. A ki fo gá sok 2007.
jú li us 23-i, 24-i, 29-i, 30-i kel te zé sek kel 2007. jú li us
25-én, 27-én, 31-én, au gusz tus 2-án és 13-án ér kez tek az
OVB-hez, 2007. jú li us 26-án, 27-én, 31-én, au gusz tus
2-án, 7-én és 14-én pe dig az Al kot mány bí ró ság ra. Az
OVB-hez au gusz tus 13-án ér ke zett ki fo gást köz vet le nül az 
Al kot mány bí ró ság hoz is be nyúj tot ták, aho va az au gusz tus 
7-én ér ke zett meg. Te kin tet tel arra, hogy az OVBh. köz zé -
té te lé re 2007. jú li us 20-án ke rült sor, a ha tár idõ 2007.
 augusztus 7-én járt le, így az OVBh. el len be nyúj tott ki fo -
gá sok a tör vényes ha tár idõn be lül ér kez tek.

Az egyik ki fo gást be nyúj tó ál lam pol gár ál lás pont ja sze -
rint „az OVB te hát nem a ha tá lyos tör vények sze rint járt el
ak kor, ami kor az azo nos tar tal mú kér dé se ket egy más tól
füg get le nül vizs gál ta, s nem a meg elõ zés el vét ala pul véve
a ko ráb ban elõ ter jesz tett kez de mé nye zés ügyé ben ha tá ro -
zott, meg vár ván a ké sõbb elõ ter jesz tett kez de mé nye zés
ese té ben – akár el já rá sá nak föl füg gesz té se ré vén is – az
elõb bi kez de mé nye zés sor sá nak ki me ne te lét”. Né ze te sze -
rint az, hogy az OVB az azo nos tárgy kö rök ben be nyúj tott
nép sza va zá si kez de mé nye zé se ket kü lön-kü lön vizs gál ta,
fel vet he ti a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek
sé rel mét is. Ha ugyan is az azo nos tárgy kör ben, ám el len -
ke zõ meg fo gal ma zás sal be nyúj tott kér dé sek mind egyi ké -
ben „az igen sza va za tok több sé gé vel zá ru ló ered mé nyes
ügy dön tõ nép sza va zás ra ke rül ne sor, az Or szág gyû lés jog -
al ko tá si kö te le zett sé gét nem tud ná ér tel mez ni, ami a konk -
rét eset ben a nép sza va zás in téz mé nyé nek ki üre se dé sé vel
jár na”. Ezért ál lás pont ja sze rint az OVBh. – a 171/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal együtt és az zal össze füg gés -
ben – sér ti a Ve. 3.  § d) pont ját. Emel lett az igen sza va za -
tok több sé gé vel zá ru ló ered mé nyes nép sza va zá sok jogi
kö vet kez mé nyei ki szá mít ha tat la nok, ez pe dig az Or szág -
gyû lés „mû kö dé si za va rá nak le he tõ sé gét is ma gá ban hor -
doz za”. Így „a jog biz ton sá got ve szé lyez te tõ hely zet áll hat
elõ, ami a jog ál la mi ság al kot má nyos el vé nek sé rel mét
 jelenti”.

Egy má sik ki fo gást tévõ ál lás pont ja sze rint az Al kot -
mány 28/E.  §-a ren del ke zé sé vel el len té tes az, ha az alá írá -
sok gyûj té sé re ren del ke zés re álló ha tár idõ ered mény te len
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le tel tét (te hát egy, a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek meg
nem fe lelt kez de mé nye zést) köve tõen azo nos tar tal mú kér -
dés ben is mé tel ten be le het nyúj ta ni alá írás gyûj tõ ívet hi te -
le sí tés re. Ez ál tal ugyan is – vé le mé nye sze rint – „ér tel mét
vesz ti” az Al kot mány nak az az elõ írása, mely sze rint az
alá írá sok gyûj té sé re négy hó nap áll ren del ke zés re.

A har ma dik ki fo gás be nyúj tó já nak né ze te sze rint „nyil -
ván va ló vá vált, [...] hogy a kez de mé nye zõk[et] va ló já ban
nem a kér dé sek re adott sza va zói vá lasz ér de mi ré sze ér -
dek li, te hát a nép sza va zást nem ren del te tés sze rû, cél já val
adek vát mó don hasz nál ják. [...] Ez ti pi ku san a ren del te tés -
sze rû és jó hi sze mû jog gya kor lás alap ve tõ el vé be üt kö zik”. 
Ál lás pont ja sze rint a jog gal való vissza élés ti pi kus ese te az 
is, hogy a kez de mé nye zõk for má li san ma gán sze mély ként,
de po li ti kai pár tok el nö ke i ként (ne vé ben) ad ták be ké rel -
me i ket, mi vel „a nép sza va zás jog in téz mé nyét ki fe je zet ten
ma gán sze mély/ek és nem po li ti kai pár tok [...] kez de mé -
nye zé se cél já ból al kot ta a tör vényhozó. Ki fej tet te to váb bá, 
hogy a ké re lem be nyúj tá sá nak pon tos idõ pont ja nem ob -
jek ti vi zál ha tó, így nem dönt he tõ el az, hogy az OVBh. ál -
tal vizs gált kez de mé nye zést, vagy a 171/2007. (VII. 18.)
OVB ha tá ro zat tal el bí rált kez de mé nye zést nyúj tot ták-e
elõbb be. Kér te to váb bá, hogy az Al kot mány bí ró ság elvi
él lel mond ja ki, hogy „a kez de mé nye zõk fel té te lek be vá rá -
sa nél kül, éssze rû ha tár idõ ben meg kell, hogy kezd jék az
alá írás gyûj tést a tör vény ren del te tés sze rû és jó hi sze mû
gya kor lá sa cél já ból”.

A ne gye dik ki fo gást be nyúj tók ál lás pont ja sze rint az
OVBh. több ok ból is el len té tes az Al kot mány, az Nsztv. és
a Ve. ren del ke zé sé vel, így jog sza bály sér tõ. Egy részt azért, 
mert az OVB ha tá ro za ta i ból nem de rül ki, hogy vizs gál -
ta-e: az alá írás gyûj tõ ív nek 16.00 óra kor tör tént is mé telt
be nyúj tá sá ra te kin tet tel az alá írás gyûj tõ ívek hi te le sí té sét
az Nsztv. 11–12.  §-a nem zár ják-e ki, azaz az alá írás gyûj tõ
ívek ugyan azon kér dés sel 4 hó na pon be lül let tek-e be -
nyújt va, vagy sem. Más részt azért jog sza bály sér tõ a hi te le -
sí tés, „mi vel or szá gos nép sza va zást csak pol gár (ter mé sze -
tes) sze mély kez de mé nyez het, szer ve zet nem”. A kez de -
mé nye zõk vi szont párt ja ik ne vé ben nyúj tot ták be a kez de -
mé nye zést.

Az ötö dik ki fo gást tevõ vé le mé nye alap ján „ugyan azon
kér dés új bó li be nyúj tá sa a ko ráb ban el mu lasz tott le he tõ -
ség fel tá masz tá sa nem fér össze a jog al ko tó azon szán dé -
ká val, hogy a jog sza bály ban mind össze négy havi le he tõ -
sé get biz to sí tott alá írás gyûj tés re nem pe dig en nek több -
szö rö sét. [... Ez] el len té tes a ren del te tés sze rû jog gya kor lás
ál ta lá no san al kal ma zan dó kö ve tel mé nyé vel”. Ki fej tet te
to váb bá, hogy a nép sza va zás kez de mé nye zé se ki zá ró lag
ál lam pol gá ri jo go sult ság, ezért az OVB-nek ér de mi vizs -
gá lat nél kül el kel lett vol na uta sí ta nia a kez de mé nye zést,
mi vel azo kat nem az arra jo go sul tak nyúj tot ták be. Ál lás -
pont ja sze rint az OVB-nek emel lett azt is vizs gál nia kel lett 
vol na, hogy az or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zõk nek
volt-e „a konk rét kér dés fel te vés ügyé ben le gi tim fel ha tal -
ma zá suk az ál ta luk ál lí tó la go san kép vi selt párt juk tól”.
Mind ezen túl me nõ en a kér dés nem fe lel meg az egy ér tel -

mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mi vel „a »to vább ra« ki fe je -
zés azon a fel té te le zé sen ala pul, hogy nap ja ink ban csak
gyógy szer tár ban le het gyógy sze re ket áru sí ta ni. [...] Ez ma
nincs így.”

A ha to dik ki fo gás azon ala pul, hogy ha „16 óra kor jár le
egy ha tár idõ, ak kor be ad vá nyo kat csak utá na, mi ni mum
16 óra 00 perc után, pél dá ul 16 óra 00 perc 10 má sod perc -
kor ad ha tó be”.

A he te dik ki fo gást tevõ a kez de mé nye zés ál ta la vélt mö -
göt tes cél ja  miatt nyúj tot ta be a ki fo gá sát.

A nyol ca dik ki fo gás be nyúj tó ja sze rint „a kér dé sek fel -
te vé se vé le mény for má ló, meg té vesz tõ és ver seny el le nes
[,... és] ten den ci ó zus fel te vé se az EU alap el ve i vel el len té -
tes”.

III.

Az Al kot mány bí ró ság az OVBh. el len be nyúj tott ki fo -
gást az Al kot mány, a Ve. és az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

1. Al kot mány:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

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

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

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

„28/E.  § Or szá gos nép sza va zás el ren de zé sé re irá nyu ló
ál lam pol gá ri kez de mé nye zés ese tén négy hó na pig, or szá -
gos népi kez de mé nye zés ese tén két hó na pig le het alá írást
gyûj te ni.”

2. Nsztv.:
„3.  § (1) Nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló ál lam pol gá ri

kez de mé nye zés, il le tõ leg népi kez de mé nye zés tá mo ga tá -
sá ra a hi te le sí tett min ta pél dánnyal meg egye zõ alá írás gyûj -
tõ íve ken le het alá írást gyûj te ni.”

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

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.
11.  § A nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló ál lam pol gá ri

kez de mé nye zést – az alá írás gyûj tés nek a vá lasz tá si el já -
rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
118/A.  §-a sze rin ti szü ne te lé se ki vé te lé vel – az alá írás -
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gyûj tõ ív hi te le sí té sét kö ve tõ négy hó na pon be lül egy szer
le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké -
hez. A pót ló lag be nyúj tott, a kez de mé nye zést ki egé szí tõ
alá írá sok ér vény te le nek.

12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.
13.  § (1) 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.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. Ve.:
„3.  § A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al kal ma zá sa so -

rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér vény re kell jut -
tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,”
„77.  § (1) Ki fo gást a vá lasz tás ra irány adó jog sza bály, il -

le tõ leg a vá lasz tás és a vá lasz tá si el já rás alap el ve i nek
(3.  §) meg sér té sé re (a továb biak ban együtt: jog sza bály sér -
tés) hi vat ko zás sal bár ki be nyújt hat. [...]

(2) A ki fo gás nak tar tal maz nia kell
a) a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét,
b) a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it,
c) a ki fo gás be nyúj tó já nak ne vét, lak cí mét (szék he lyét) 

és – ha a lak cí mé tõl (szék he lyé tõl) el tér – pos tai ér te sí té si
cí mét,

d) a ki fo gás be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te le fax -
szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét, il le tõ leg kéz be sí té si
meg bí zott já nak ne vét és te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus
le vél cí mét.

[...]
(5) Ha a ki fo gás el ké sett, vagy nem tar tal maz za a (2) be -

kez dés a)–c) pont já ban fog lal ta kat, a ki fo gást ér de mi vizs -
gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. [...]”

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.”

„118.  § (1) A 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti
ha tár idõ ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat
ese tén az Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely -
ben ha gyó dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te le nap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je hi te le sí -
té si zá ra dék kal lát ja el az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát.
Az alá írás gyûj tést a hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott alá írás -
gyûj tõ ív má so la tá val le het meg kez de ni.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel

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

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

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

„149.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
i) kez de mé nye zést be nyúj tók: nép sza va zás ál lam pol -

gá ri kez de mé nye zé se, va la mint népi kez de mé nye zés ese -
tén azok a szer ve ze tek, il let ve ma gán sze mé lyek, ame lyek,
il let ve akik a kez de mé nye zést be nyúj tot ták,”

IV.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak, ezért az Al kot mány -
bí ró ság az OVBh.-t, az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét hely -
ben hagy ta.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság
az OVB ha tá ro za tai el len be nyúj tott ki fo gá sok el bí rá lá sa
so rán ki ala kí tot ta kö vet ke ze tes gya kor la tát. Az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás alap ján le foly ta tott jog or vos la ti el -
já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás meg fe -
lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban, il let ve
130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, és az OVB
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el. El -
já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát al kot má nyos
jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el.
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.]
Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy 
a ki fo gá sok meg fe lel nek a tör vényi fel té te lek nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sa so rán ki -
zá ró lag azt vizs gál hat ja, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt, konk rét kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi, il let ve tör -
vényi fel té te lek nek, és az OVB el já rá sa egyéb ként tör -
vényes volt-e. Az egyik ki fo gás alap ján az OVB azért nem
a ha tá lyos tör vényeknek meg fele lõen járt el, mert az azo -
nos tárgy kör ben be nyúj tott kez de mé nye zé se ket kü lön-kü -
lön, és nem egy más sal össze füg gés ben vizs gál ta. Ál lás -
pont ja sze rint az OVB-nek az azo nos tár gyú kez de mé nye -
zé sek ese tén a meg elõ zés el vét kel lett vol na al kal maz nia.
Az Nsztv. 12.  §-ában meg fo gal ma zott ti la lom csak arra az
eset re vo nat ko zik, ha az azo nos tár gyú nép sza va zá si kér -
dést már hi te le sí tet ték [va gyis a Ve. 118.  § (1) be kez dé se
alap ján azt az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je hi te le sí -
té si zá ra dék kal lát ta el, lásd 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro -
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zat, ABH 2004, 809, 815.]. A Ve. 117.  § (1) be kez dé se
alap ján az OVB a jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá -
írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott
har minc na pon be lül kö te les hi te le sí te ni. Sem az Nsztv.,
sem a Ve. nem ren del ke zik azon ban ar ról az eset rõl, ha az
újabb nép sza va zá si kez de mé nye zést az elõ zõ hi te le sí té se
elõtt nyúj tot ták be. Az OVB – csak úgy, mint az Al kot -
mány bí ró ság – ki zá ró lag csak azt vizs gál hat ja te hát, hogy
a konk rét kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi és tör vényi fel -
té te lek nek. Tör vé nyi sza bá lyo zás hi á nyá ban az OVB az
OVBh.-val el bí rált kér dés ese té ben nem al kal maz hat ta a
meg elõ zés el vét. Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí -
ró ság el uta sí tot ta azt a ki fo gást, amely az OVB el já rá sá nak 
tör vényellenességét a miatt kér te meg ál la pí ta ni, mi vel a
meg egye zõ tár gyú kér dé sek hi te le sí té sé nek ese té ben nem
al kal maz ta a meg elõ zés el vét.

3. Több ki fo gás hi vat ko zott arra, hogy az Al kot mány
28/E.  §-ával el len té tes az, ha az alá írá sok gyûj té sé re ren -
del ke zés re álló négy hó na pos ha tár idõ meg hosszab bo dik
az ál tal, hogy a hi te le sí tett nép sza va zá si kér dés ben nép sza -
va zást kez de mé nye zõk nem gyûj te nek alá írá so kat, il let ve
az össze gyûj tött alá írá so kat nem nyújt ják be az OVB, ha -
nem ehe lyett a kér dést újra hi te le sí tés re nyújt ják be az
OVB-hez.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy az újra be -
nyúj tott kér dés új nép sza va zá si kez de mé nye zés nek mi nõ -
sül. Így bár a „kam pány idõ szak” meg hosszab bo dik, a vi ta -
tott téma hosszabb ide ig ma rad a köz ér dek lõ dés, köz be -
széd kö zép pont já ban, ez az alá írá sok gyûj té sé nek ha tár -
ide jét nem hosszab bít ja meg. Az el sõ ként be nyúj tott kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve in gyûj tött alá írá sok nem
hasz nál ha tó ak ugyan is fel a ké sõb bi ek ben be nyúj tott kez -
de mé nye zés so rán. Ez töb bek kö zött a Ve. 118.  § (1) be -
kez dé sé bõl is kö vet ke zik, mely sze rint „az alá írás gyûj tést
a hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott alá írás gyûj tõ ív má so la tá -
val le het meg kez de ni”.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság elutasí -
totta az Al kot mány 28/E.  §-ára ala pí tott ki fo gá so kat.

4. Két ki fo gás sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés nem fe lel meg az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Az
egyik ál lás pont sze rint nem egy ér tel mû a jog al ko tó szá má -
ra, hogy mi lyen jog al ko tói kö te le zett ség ter he li ak kor, ha
az azo nos tárgy kör ben, ám el len té tes meg fo gal ma zás sal
be nyúj tott nép sza va zá si kez de mé nye zé sek mind egyi ke az
igen sza va za tok több sé gé vel zá ru ló ered mé nyes ügy dön tõ
nép sza va zás sal zá rul na. Ez egy ben a nép sza va zás in téz -
mé nyé nek ki üre se dé sé vel és a jog ál la mi ság sé rel mé vel is
jár na a ki fo gás be nyúj tó ja sze rint. Az OVB – csak úgy,
mint az Al kot mány bí ró ság – ki zá ró lag csak azt vizs gál hat -
ja, hogy a konk rét kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi és tör -
vényi fel té te lek nek. Az azo nos tárgy kör ben be nyúj tott
nép sza va zá si kez de mé nye zé sek kez de mé nye zõ i nek fe le -
lõs sé ge, hogy a nép sza va zá si kam pány idõ szak ban fel hív -

ják az ál lam pol gá rok fi gyel mét dön té se ik eset le ges kö vet -
kez mé nye i re.

A má sik ki fo gás sze rint a kér dés azért nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert tar tal maz za a „to -
vább ra” szót. Az OVBh. ál tal vizs gált kér dés ben azon -
ban – el len tét ben a 2006. ok tó be ré ben, ugyan ezen tárgy -
kör ben és ugyan ezen kez de mé nye zõk ál tal be nyúj tott kér -
dés sel – nem sze re pel a „to vább ra” szó.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a kér dés
egy ér tel mû sé gé nek hi á nyá ra ala pí tott ki fo gá so kat el uta sí -
tot ta.

5. Több ki fo gás hi vat ko zik arra, hogy a kez de mé nye -
zõk meg sér tet ték a Ve. 3.  § d) pont já ba fog lalt, jó hi sze mû
és ren del te tés sze rû jog gya kor lás el vét. Egy részt azért,
mert a nép sza va zás mö gött po li ti kai szán dék áll, és a kez -
de mé nye zõ ket va ló já ban nem a kér dé sek re adott sza va zói
vá lasz ér dek li. Más részt az is a jó hi sze mû és ren del te tés -
sze rû jog gya kor lás el vé be üt kö zik, hogy a nép sza va zást
kez de mé nye zõk a ko ráb bi, azo nos tár gyú, hi te le sí tett nép -
sza va zá si kér dés alap ján nem kezd ték meg az alá írá sok
gyûj té sét.

Sem az OVB, sem az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál -
hat ja a nép sza va zá si kez de mé nye zé sek mö gött álló, vélt
vagy va lós po li ti kai szán dé kot; csak ar ról dönt het, hogy az
adott kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi és tör vényi kö ve tel -
mé nyek nek.

A ha tá lyos sza bá lyo zá sa alap ján a nép sza va zás kez de -
mé nye zõ jé nek nincs olyan, az Al kot má nyon vagy va la -
mely tör vényen ala pu ló jogi kö te le zett sé ge, hogy az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét köve tõen meg is kezd je az alá -
írás gyûj tést, il let ve a gyûj tött alá írá so kat az Al kot mány
28/E.  §-a sze rin ti ha tár idõn be lül be nyújt sa az OVB-hez.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot -
ta azo kat a ki fo gá so kat, ame lyek azért kér ték az OVBh.
meg sem mi sí té sét, mert a kér dés is mé telt fel ve té se a jó hi -
sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás el vé be üt kö zik.

6. Több ki fo gás hi vat ko zott arra, hogy nép sza va zá si
kez de mé nye zést csak ál lam pol gá rok (ma gán sze mé lyek)
nyújt hat nak be, po li ti kai pár tok nem, ezért az OVB-nek ér -
de mi vizs gá lat nél kül el kel lett vol na uta sí ta nia a kez de mé -
nye zést. Hi vat koz tak az Al kot mány, az Nsztv., il let ve a
Ve. több ren del ke zé sé re, ame lyek kez de mé nye zõ ként „ál -
lam pol gárt” je löl nek meg.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat: kü lönb sé get kell ten ni
az ügy dön tõ, or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zõk és az
ügy dön tõ, or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés re be nyúj tók kö -
zött (a Ve. ter mi no ló gi á ja sze rint: kez de mé nye zést be -
nyúj tók).

Az Al kot mány 28/C.  § (2) be kez dé se sze rint ügy dön tõ,
or szá gos nép sza va zást leg alább két száz ezer vá lasz tó pol -
gár kez de mé nye zé sé re kell tar ta ni. A nép sza va zás kez de -
mé nye zé sét az Al kot mány te hát a ter mé sze tes sze mé lyek
szá má ra tart ja fenn. A nép sza va zás kez de mé nye zé se a
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gya kor lat ban a két száz ezer alá írás össze gyûj té sé vel és
OVB-hez tör té nõ be nyúj tá sá val, va gyis úgy va ló sul meg,
hogy a vá lasz tó pol gá rok az OVB ál tal hi te le sí tett, a nép -
sza va zá si kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív má so la tát lát -
ják el alá írá suk kal. A Ve. 118.  § (4) be kez dé se ren del ke zik 
ar ról, hogy az alá írás gyûj tõ íve ken sze re pel nie kell a sa ját
kezû alá írás nak, és az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se
cél já ból a kez de mé nye zõ ol vas ha tó csa lá di és utó ne vé nek, 
lak cí mé nek, és sze mé lyi azo no sí tó já nak. A Ve. 153.  §
(1) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
meg al ko tott a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vény vég re haj tá sá ról az or szá gos nép sza va zá son és az or -
szá gos népi kez de mé nye zé sen  szóló 34/2002. (XII. 23.)
BM ren de let 5. mel lék let 6. min tá ja ha tá roz za meg az alá -
írás gyûj tõ ív for mai fel té te le it. Esze rint az ív nek a kö vet -
ke zõk kel kell kez dõd nie: „Alul írot tak or szá gos nép sza va -
zás ki tû zé sét kez de mé nyez zük az aláb bi kér dés ben:
(a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés szö ve ge)”. A kez de -
mé nye zõ ez eset ben egy ér tel mû en ter mé sze tes sze mély
kell, hogy le gyen.

Et tõl el té rõ en nem zár ja ki tör vényi ren del ke zés azt,
hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés re ter mé sze tes sze mé lyen kí vül
más is, így tár sa dal mi szer ve zet, jogi sze mély stb. is be -
nyújt has son. A Ve. 149.  § i) pont já ba fog lalt ér tel me zõ
ren del ke zé se ki fe je zet ten utal arra, hogy alá írás gyûj tõ ívet
nem csak ter mé sze tes sze mé lyek nyújt hat nak be hi te le sí -
tés re. Esze rint ugyan is a Ve. al kal ma zá sá ban „kez de mé -
nye zést be nyúj tók: nép sza va zás ál lam pol gá ri kez de mé -
nye zé se, va la mint népi kez de mé nye zés ese tén azok a szer -
ve ze tek, il let ve ma gán sze mé lyek, ame lyek, il let ve akik a
kez de mé nye zést be nyúj tot ták”.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azo kat 
a ki fo gá so kat, ame lyek sze rint a nép sza va zá si kez de mé -
nye zé sek azért nem fe lel nek meg a jog sza bá lyi fel té te lek -
nek, mert nem jo go sult tól szár maz nak. Az Al kot mány bí -
ró ság nem vizs gál ta, hogy a pár tok ve ze tõ i nek volt-e kü lön 
fel ha tal ma zá suk a konk rét nép sza va zá si kez de mé nye zés
be nyúj tá sá ra, te kin tet tel arra, hogy a tár sa dal mi szer ve zet
kép vi se le té re jo go sult sze mély fel ha tal ma zá sa arra, hogy a 
párt ne vé ben el jár jon – el len ke zõ bi zo nyí tá sig – ál ta lá nos -
nak vé lel me zett.

7. Több ki fo gás azon ala pult, hogy a nép sza va zá si kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí tés cél já ból tör té -
nõ be nyúj tá sá ra az elõ zõ kez de mé nye zés ha tár ide jé nek le -
jár ta nap ján, 16.00 perc kor ke rült sor. Fel ve tet ték, hogy az
OVB nem vizs gál ta azt, hogy az elõ zõ kez de mé nye zés ha -
tár ide je le járt-e már az újabb kez de mé nye zés kor (erre az
adott na pon 16.00 perc kor ke rült sor), más részt, mi vel a
be nyúj tás pon tos idõ pont ja „nem ob jek ti vi zál ha tó”, ezért
az sem ál la pít ha tó meg, hogy az OVBh.-val el bí rált, vagy a 
171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat tal el bí rált kér dést
nyúj tot ták-e elõbb be.

Ab ból, hogy az OVBh. nem utal köz vet le nül arra, hogy
a má so dik kez de mé nye zés az után ke rült be nyúj tás ra, hogy 
az elsõ kez de mé nye zés ese tén le járt az alá írá sok be nyúj tá -
sá ra ren del ke zés re álló ha tár idõ, még nem kö vet ke zik az,
hogy az OVB ezt nem is vizs gál ta.

A ko ráb ban, ugyan azon kér dés ben be nyúj tott nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írá sa i nak az össze gyûj té sé re a ha -
tár idõ 2007. jú li us 9-én 16.00 perc kor járt le [Ve. 4.  §
(3) be kez dé se: „az e tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõk
jog vesz tõk, azok – ha a tör vény más kép pen nem ren del ke -
zik – a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár nak le]. Az
Nsztv. 12.  § c) pont ja, és a Ve. 4.  § (3) be kez dé se sze rint
te hát ugyan et tõl az idõ pil la nat tól, te hát 2007. jú li us 9-én
16 óra 00 perc tõl nyílt meg a le he tõ ség arra, hogy a kér dés -
ben is mét nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát nyújt sák be hi te le sí tés re az OVB-hez.
Az OVB-hez be nyúj tott kez de mé nye zé sen a be nyúj tás
idõ pont ja ként 2007. jú li us 9-e, 16 óra 00 perc sze re pel. Az
Al kot mány bí ró ság nak nincs oka arra, hogy két ség be von -
ja: az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da a va ló ság nak meg fele lõen 
ál la pí tot ta meg a be nyúj tás idõ pont ját. A ki fo gást be nyúj -
tók egyi ke sem ál lít ja azt, hogy a be nyúj tás ra tény le ge sen
16 óra 00 perc elõtt ke rült sor.

Fi gye lem mel arra, hogy a meg elõ zés el vé nek al kal ma -
zá sá ra az OVB, il let ve az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán 
nem ke rült sor, nincs je len tõ sé ge an nak a kér dés nek, hogy
az ugyan azon na pon, meg kö ze lí tõ en ugyan azon idõ ben
be nyúj tott két nép sza va zá si kez de mé nye zés kö zül me lyi -
ket [az OVBh.-val vagy a 171/2007. (VII. 18.) OVB ha tá -
ro zat tal el bí rál tat] nyúj tot ták be elõbb.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta
azo kat a ki fo gá so kat, ame lye ket a kez de mé nye zés be nyúj -
tá sá nak pon tos idõ pont ja  miatt nyúj tot tak be.

8. Az Al kot mány bí ró ság a nép sza va zá si kér dé sek vizs -
gá la ta so rán csak ar ról dönt het, hogy az adott, konk rét kér -
dés meg fe lel-e az al kot má nyi, il let ve tör vényi (Nsztv.) kö -
ve tel mé nyek nek. Így nem vizs gál hat ja azt, hogy a kér dés
mö gött mi lyen, a ki fo gást be nyúj tó ál tal fel té te le zett po li -
ti kai szán dé kok áll nak. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró -
ság el uta sí tot ta azt a ki fo gást, ame lyet a nép sza va zást kez -
de mé nye zõk fel té te le zett mö göt tes szán dé ka, il let ve a nép -
sza va zás gaz da sá gi ki ha tá sai  miatt nyúj tot tak be.

9. Az egyik ki fo gás sze rint „a kér dé sek fel te vé se vé le -
mény for má ló, meg té vesz tõ és ver seny el le nes[,... és] ten -
den ci ó zus fel te vé se az EU alap el ve i vel el len té tes”. Az Al -
kot mány bí ró ság a je len In do ko lás IV/4. pont já ban meg ál -
la pí tot ta, hogy a kér dés meg fe lel az egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyé nek, eb bõl kö vet ke zõ en az nem le het meg té vesz -
tõ. Min den nép sza va zá si kér dés nek van vé le mény for má ló
ha tá sa, ve szélyt csak az rejt ma gá ban, ha a kér dés su gall ja
is a vá laszt. Je len eset ben ez nem va ló sul meg. A ki fo gást
be nyúj tó – mint ahogy az elõb bi fel ve té sek hez kap cso ló -
dó an sem – a ver seny el le nes ség te kin te té ben nem in do kol -
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ta ál lás pont ját, így azt az Al kot mány bí ró ság nem tud ta ér -
tel mez ni. Te kin tet tel arra, hogy a ki fo gást be nyúj tó nem
fej tet te ki, hogy meg ál la pí tá sa it mi lyen jog sza bá lyi össze -
füg gé sek re ala poz za, az Al kot mány bí ró ság ezt a ki fo gást
is el uta sí tot ta.

Az In do ko lás IV. ré szé ben ki fej tet tek re te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság az OVBh. meg sem mi sí tés re, és az
OVB új el já rás ra kö te le zé sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el -
uta sí tot ta, és az OVB 169/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za -
tát, az ab ban fog lalt kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét hely ben hagy ta.

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

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

elõ adó al kot mány bí ró

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 873/H/2007.

Dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró pár hu za mos in do -
ko lá sa

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben
fog lal tak kal, ugyan ak kor nem ér tek egyet a több sé gi in do -
ko lás sal.

A je len ügy ben, mint azt a ki fo gást tevõ is ki emel te, és
aho gyan azt maga az OVB és a több sé gi ha tá ro zat is jel zi,
rö vid idõn be lül azo nos kér dés kör ben több, ha son ló, vagy
azo nos tár gyú kér dés ben kez de mé nyez tek or szá gos nép -
sza va zást. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat azon ál -
lás pont já val, hogy ilyen ese tek ben az ún. ‘ver sen gõ’ kér -
dé se ket kü lön-kü lön, egy más ra te kin tet nél kül kell vizs -
gál ni. Ál lás pon tom sze rint az, hogy több, azo nos kér dés
ke rül a nép – és adott eset ben az Or szág gyû lés – elé, mind
a vá lasz tó pol gá ri, mind a jog al ko tói szin ten fel ve ti az egy -
ér tel mû ség prob lé má ját. Ilyen kö rül mé nyek kö zött – már
az OVB szint jén is – egy más ra te kin tet tel való ér tel me zés -
re lett vol na szük ség az egy ér tel mû ség biz to sí tá sa vé gett.

Amennyi ben azo nos kér dés kör ben egy mást ki ol tó kér -
dé sek ke rül nek rö vid idõ kö zön be lül az OVB elé, a meg -
elõ zés el vét al kal maz va kell el dön te ni, hogy me lyik hi te le -
sít he tõ a két egy mást ki zá ró, (vá lasz tó pol gá ri) és jog al ko -
tói egy ér tel mût len sé get oko zó kér dés kö zül.

A meg elõ zés el vé nek al kal ma zá sa so rán fi gye lem mel
kell len ni arra, hogy az egyes kez de mé nye zé se ket idõ ben
egy mást köve tõen nyújt ják be az in dít vá nyo zók az
OVB-hez, amely eze ket – vé lel mez he tõ en – a be nyúj tás
sor rend jé ben ik tat ja. A meg elõ zés el vé nek ke re te in be lül
ezt köve tõen azt kell el dön te ni, hogy a ko ráb ban be nyúj -
tott kér dés mely idõ pont tól kez dõ dõ en „üti ki” az õt köve -
tõen, azo nos té má ban be nyúj tott ver sen gõ kér dés(ek)et.

Az Nsztv. 12.  §-ában fog lalt kö ve tel ményt az Al kot -
mány bí ró ság az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat ban úgy
ér tel mez te, hogy a jog sza bály hely ben em lí tett hi te le sí tés
az a mo men tum, ami kor az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da hi te -
le sí té si zá ra dék kal lát ja el az OVB ál tal, és adott eset ben
jog or vos la ti sza kasz ban az Al kot mány bí ró ság ál tal is el bí -
rált alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát (ABH 2004, 809,
815.). Vé le mé nyem sze rint az Nsztv. 12.  §-ának ilye tén ér -
tel me zé sé tõl az Al kot mány bí ró ság nak el kel lett vol na tér -
nie. A jog sza bály ugyan is egy ér tel mû en az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság ál ta li hi te le sí tés rõl szól, ami ér tel me zé -
sem sze rint az OVB ha tá ro za ta meg ho za ta lá nak pil la na ta.
Amennyi ben az OVB hi te le sí tett egy kér dést, az Nsztv.
12.  §-ában sza bá lyo zott vé de lem be áll.

En nek alap ján a je len ha tá ro zat tal el bí rált ügy ben a
 Fidesz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény de -
mok ra ta Nép párt kép vi se lõi ál tal kez de mé nye zett (a for -
mai és az egy ér tel mû sé gi tesz ten meg fe lelt) kér dést azért
kel lett át en ged ni, mert eb ben a té ma kör ben nem volt ezt a
kér dést meg elõ zõ, az OVB ál tal hi te le sí tett, az Nsztv.
12.  §-a sze rin ti vé de lem alatt álló kér dés. Ezen elv alap ján
ha lad va, az adott té ma kör ben a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri
Szö vet ség és a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt kez de mé -
nye zé sét köve tõen, az azo nos tárgy kör ben be nyúj tott kez -
de mé nye zé sek hi te le sí té sét az OVB ha tá ro za tá tól kezd ve a 
vé dett ség ide je alatt meg kell ta gad ni.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
103/2007. (XII. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -

13030 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/173. szám



de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap -
ján – dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
351/2007. (IX. 12.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A ma gán sze mély kez de mé nye zõ 2007. au gusz tus 24-én 
ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ki írá sát kez de mé nye zõ
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be e-ma il út ján
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban:
OVB) hi te le sí tés cél já ból a kö vet ke zõ kér dés ben: „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 OVB az alá írás -
gyûj tõ ívet a 2007. szep tem ber 12-i ülé sén ho zott,
351/2007. (IX. 12.) OVB ha tá ro za tá val (a továb biak ban:
OVBh.) hi te le sí tet te. Az OVB az OVBh.-ban in do ko lá sá -
ban rá mu ta tott arra, hogy dön té sét a 169/2007. (VII. 18.)
OVB ha tá ro za tá ban fog lal tak ra, va la mint az Al kot mány -
bí ró ság elé be nyúj tott, alkot mány elle nes mu lasz tás meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyá ra te kin tet tel hoz ta meg.

Az OVBh. köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny 2007. szep -
tem ber 15-én meg je lent, 2007. évi 120. szá má ban ke rült
sor.

II.

Az OVB az OVBh. meg ho za ta lát meg elõ zõ en több ha -
tá ro za tot is ho zott, ame lyek a je len kez de mé nye zés ben
sze rep lõ kér dés sel szin te szó sze rint meg egye zõ, il let ve a
je len kez de mé nye zés tár gyá val össze füg gõ kér dés ben
ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívét hi te le sí tet te. Az OVB
569/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro zat egy, az OVBh.-ban
sze rep lõ kér dés sel szó sze rint meg egye zõ nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek a hi te le sí té sé rõl dön -
tött, mely dön té sét az Al kot mány bí ró ság 12/2007. (III. 9.)
AB ha tá ro za tá val hely ben hagy ta.

Az OVB 169/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val hi te -
le sí tet te azt az alá írás gyûj tõ ívet, ame lyen a kö vet ke zõ kér -
dés áll: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a gyógy sze re ket csak
gyógy szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?” A 171/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za tá val a tes tü let az aláb bi kér dést
hi te le sí tet te: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy egyes vény nél kül 

is kap ha tó gyógy sze re ket a gyógy szer tá ra kon kí vül is le -
hes sen for gal maz ni?” A 285/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá -
ro zat ban pe dig a kö vet ke zõ kér dés alá írás gyûj tõ ívét hi te -
le sí tet te: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy akik ezt igény lik,
vagy ak tu á li san, el ér he tõ gyógy szer tár hi á nyá ban szük sé -
gük van rá, azok se vá sá rol has sa nak sem mi lyen gyógy -
szer nek mi nõ sü lõ ter mé ket – pl. egyes kö hö gés, nát ha, fáj -
da lom és láz csil la pí tó, görcs ol dó, bél mû kö dést sza bá lyo zó 
sze re ket – gyógy szer tá ron kí vül?”. Mind há rom OVB ha tá -
ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság nál, 
me lyek el bí rá lá sa fo lya mat ban van.

Az Al kot mány bí ró ság hoz – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be -
kez dé se alap ján – két ki fo gás ér ke zett az OVBh.-hoz kap -
cso ló dó an. Az OVBh. meg sem mi sí té sé re és az OVB új el -
já rás ra uta sí tá sá ra irá nyu ló ki fo gá so kat az Al kot mány bí -
ró ság – te kin tet tel arra, hogy ugyan azon OVB ha tá ro zat
el len irá nyul nak – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(ABH 2003, 2065., a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (1) be -
kez dé se alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el. A
ki fo gá sok 2007. szep tem ber 25-i és 29-i kel te zé sek kel,
2007. szep tem ber 28-án és 30-án ér kez tek az OVB-hez,
2007. ok tó ber 1-jén pe dig az Al kot mány bí ró ság ra. Te kin -
tet tel arra, hogy az OVBh. köz zé té te lé re 2007. szep tem ber
15-én ke rült sor, a ha tár idõ 2007. szep tem ber 30-án járt le,
így az OVBh. el len be nyúj tott ki fo gá sok a tör vényes ha tár -
idõn be lül ér kez tek.

Az elsõ ki fo gás be nyúj tó ja a miatt kéri az OVBh. meg -
sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát, mert
az – ál lás pont ja sze rint – egy részt nem fe lel meg az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek, más részt nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zik, har -
mad részt bur kolt al kot mány mó do sí tást tar tal maz. Hi vat -
ko zik arra, hogy a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer-
és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer -
for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi
XCVIII. tör vény hatályba lépése (2006. de cem ber 29.) óta
gyógy szer tá ron kí vül is le het gyógy szert for gal maz ni.
 Nézete sze rint eb bõl kö vet ke zõ en a „to vább ra is” sza -
vak – mi vel nem fe dik le a ha tá lyos sza bá lyo zást – fél re ve -
ze tõ in for má ci ót ad nak a sza va zó pol gá rok szá má ra. A kér -
dés te hát nem fe lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. A ki fo gást be nyúj tó hi vat ko zott to váb bá az Eu ró pai
Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál tal C–322/01. szá mú ügy ben ho -
zott dön tés re, mely alap ján „az ala pí tó szer zõ dé sek kel nem 
egyez tet he tõ össze a pos tai úton tör té nõ gyógy szer-kis ke -
res ke de lem til tá sa”. Így – né ze te sze rint – „az ered mé nyes
nép sza va zás ezért az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ Csat la ko zá -
si Szer zõ dés ben (2004. évi XXX. tör vény) [a továb biak -
ban: Csat la ko zá si Szer zõ dés] vál lalt kö te le zett sé get sér tõ
tör vény meg al ko tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést”. Ez
vi szont sér ti az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
b) pont ját. A ki fo gást be nyúj tó fel ve tet te to váb bá, hogy a
ha tá lyos sza bá lyo zás alap ján nem dönt he tõ el, hogy a nép -
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sza va zás ered mé nye mennyi idõ re kö te le zi a tör -
vényhozást. Így a kér dés ben tar tott „ered mé nyes, a kér dés -
re igen lõ vá laszt adó nép sza va zás olyan bi zony ta lan ha tár -
ide jû tör vényhozási mo ra tó ri um ra kö te lez né az Or szág -
gyû lést, amely csak a ha tá lyos Al kot mány nak a kép vi se le ti 
de mok rá cia és a köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i re vo -
nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sá val kap hat al kot -
má nyos ala pot. Ez (...) a kér dés bur kol tan alkotmány -
módosítást ki vál tó jel le ge  miatt a hi te le sí tés aka dá lyát ké -
pezi.”

A má so dik ki fo gás be nyúj tó ja sze rint az alá írás gyûj tõ ív 
hi te le sí té sét egy részt arra te kin tet tel kel lett vol na meg ta -
gad ni, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt már sor ke rült
egy azo nos tar tal mú kér dés hi te le sí té sé re, a hi te le sí tés el -
len té tes az Nsztv. 12.   §-ával eh hez kap cso ló dó an hi vat ko -
zott az OVB ko ráb bi gya kor la tá ra [pl. 118/2007. (IV. 18.)
OVB ha tá ro zat, 133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro zat]. Más -
részt – ál lás pont ja sze rint – az Al kot mány bí ró ság 26/2007. 
(IV. 25.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet tek alap ján a kér dés
nem egy ér tel mû, és a kez de mé nye zõ meg sér tet te a Ve.
3.   § d) pont ját. Né ze te sze rint „a kez de mé nye zõ a nép sza -
va zás hoz való jo gát oly kép pen és a cél ból gya ko rol ta,
hogy ez zel más vá lasz tó pol gá rok nép sza va zás hoz való jo -
gát el le he tet le nít se, csor bít sa. Ez zel vissza élt a nép sza va -
zás kez de mé nye zé sé hez való jo gá val, hi szen a jog in téz -
ményt nem an nak jog rend sze ren be lü li ren del te té se sze rin -
ti cél ra hasz nál ta fel.” A 26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro zat
pe dig ki mond ja: „csak olyan nép sza va zá si kér dés te kint -
he tõ al kot má nyo san meg en ged he tõ nek, amely nem áll el -
len tét ben a nép sza va zás nak az al kot má nyos be ren dez ke -
dés ben be töl tött sze re pé vel. A nép sza va zás al kot má nyos
funk ci ó já val való össze egyez tet he tõ sé get az Al kot mány -
bí ró ság a nép sza va zá si kér dés egy ér tel mû sé ge ré szé nek
te kin ti és ese ten ként vizs gál ja” (ABK 2007. áp ri lis, 332,
334.).

III.

Az Al kot mány bí ró ság az OVBh. el len be nyúj tott ki fo -
gást az Al kot mány, a Ve. és az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

1. Al kot mány:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

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

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

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

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

b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,”

2. Nsztv.:
„12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -

gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.
13.  § (1) 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.”

3. Ve.:
„3.  § A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al kal ma zá sa so -

rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér vény re kell jut -
tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,”
„77.  § (1) Ki fo gást a vá lasz tás ra irány adó jog sza bály,

 illetõleg a vá lasz tás és a vá lasz tá si el já rás alap el ve i nek
(3.  §) meg sér té sé re (a továb biak ban együtt: jog sza bály sér -
tés) hi vat ko zás sal bár ki be nyújt hat. [...]

(2) A ki fo gás nak tar tal maz nia kell
a) a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét,
b) a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it,
c) a ki fo gás be nyúj tó já nak ne vét, lak cí mét (szék he lyét) 

és – ha a lak cí mé tõl (szék he lyé tõl) el tér – pos tai ér te sí té si
cí mét,

d) a ki fo gás be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te le fax -
szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét, il le tõ leg kéz be sí té si
meg bí zott já nak ne vét és te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus
le vél cí mét.

[...]
(5) Ha a ki fo gás el ké sett, vagy nem tar tal maz za a (2) be -

kez dés a)–c) pont já ban fog lal ta kat, a ki fo gást ér de mi vizs -
gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. [...]”

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.”

„118.  § (1) A 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog or vos la ti
ha tár idõ ered mény te len el tel tét kö ve tõ na pon, jog or vos lat
ese tén az Al kot mány bí ró ság hi te le sí tõ ha tá ro za tot hely -
ben ha gyó dön té sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te le nap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je hi te le sí -
té si zá ra dék kal lát ja el az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát.
Az alá írás gyûj tést a hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott alá írás -
gyûj tõ ív má so la tá val le het meg kez de ni.”

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

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

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

IV.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak, ezért az Al kot mány -
bí ró ság az OVBh.-t, az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét hely -
ben hagy ta.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság
az OVB ha tá ro za tai el len be nyúj tott ki fo gá sok el bí rá lá sa
so rán ki ala kí tot ta kö vet ke ze tes gya kor la tát. Az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás alap ján le foly ta tott jog or vos la ti el -
já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás meg fe -
lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban, il let ve
130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, és az OVB
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el. El -
já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát al kot má nyos
jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].
Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot ta, hogy 
a ki fo gá sok meg fe lel nek a tör vényi fel té te lek nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sa so rán ki -
zá ró lag azt vizs gál hat ja, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt konk rét kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi, il let ve tör -
vényi fel té te lek nek, és az OVB el já rá sa egyéb ként tör -
vényes volt-e. Ez utób bit egyik ki fo gás be nyúj tó ja sem
 vitatta.

Az egyik ki fo gás sze rint a nép sza va zá si kér dés azért
nem fe lel meg az Nsztv.-ben meg fo gal ma zott egy ér tel mû -
sé gi kö ve tel mény nek, mert tar tal maz za a „to vább ra is”
sza va kat. Ez nem fedi le a ha tá lyos jogi hely ze tet, mi vel
már je len leg is le het gyógy szer tá ra kon kí vül is gyógy szert
áru sí ta ni, így a kér dés meg té vesz tõ.

Az Al kot mány bí ró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban a kér dés egy ér tel mû sé gé nek vizs gá la tá hoz kap -
cso ló dó an az aláb bi a kat ál la pí tot ta meg: „az Al kot mány bí -
ró ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va zás hoz való jog ala nyi
jogi jel le gé bõl kö vet ke zõ en és e po li ti kai jog tel je sebb ér -
vé nye sü lé se ér de ké ben a nép sza va zás ra szánt kér dés egy -
ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor jog or vos la ti el já rá sa so rán
az Al kot mány bí ró ság nak meg szo rí tó an kell ér tel mez nie
sa ját ha tás kö rét. A nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé -

sé nek ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség kö -
ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt je -
len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en
meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té ben arra
„igen”-nel vagy „nem”-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. (...) A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg -
ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt
is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû -
lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud -
ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség. Az
ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû -
lés nek az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog -
lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban rög zí tett – al kot má nyos
kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép -
sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö vet ke zik, hogy a
nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud -
ja-e dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha igen, 
mi lyen” [ABH 2001, 392, 396.].

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kér -
dés – fen ti ér te lem ben vett, meg szo rí tó an ér tel me -
zett – egy ér tel mû sé gét nem be fo lyá sol ja az, hogy a kér dés
olyan hely zet re utal, amely a va ló ság ban már nem áll fenn
(ti. olyan rend szer fenn tar tá sa, amely ben gyógy szert csak
gyógy szer tár ban le het áru sí ta ni). A kér dés tar tal ma az,
hogy gyógy szert csak gyógy szer tár ban vagy azon kí vül is
le hes sen-e áru sí ta ni. A „to vább ra is” sza vak ezt a lé nye gi
tar tal mat nem érin tik, nem vál toz tat ják meg, így a kér dés -
nek csak egy faj ta ér tel me zé se van, arra „igen”-nel vagy
„nem”-mel egy ér tel mû en vá la szol ni le het, és az Or szág -
gyû lés is el tud ja dön te ni, hogy ter he li-e, és ha igen, mi -
lyen tar tal mú jog al ko tói kö te le zett ség. Erre te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt a ki fo gást, amely a miatt
kér te az OVBh. meg sem mi sí té sét, mert a nép sza va zá si
kér dés nem fe lel meg az egy ér tel mû ség Nsztv.-ben fog lalt
kö ve tel mé nyé nek.

3. A ki fo gást be nyúj tó má sik érve azt volt, hogy az
ered mé nyes nép sza va zás a Csat la ko zá si Szer zõ dés sel vál -
lalt kö te le zett sé get sér tõ tör vény meg al ko tá sá ra kö te lez né
az Or szág gyû lést, és ezért az Al kot mány 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott til tott nép sza va zá -
si tárgy kör be tar to zik. Ezt a kér dést az Al kot mány bí ró ság
már a 12/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tá ban is vizs gál ta, és
ez zel kap cso lat ban ki fej tet te: „a Csat la ko zá si Szer zõ dés
ál tal ki hir de tett szer zõ dé sek kel kap cso lat ban az Al kot -
mány bí ró ság az 1053/E/2005. AB ha tá ro za tá ban rá mu ta -
tott arra, hogy az Eu ró pai Unió ala pí tó, és az azo kat mó do -
sí tó szer zõ dé se it nem nem zet kö zi szer zõ dés ként ke ze li
(ABK 2006. jú ni us, 498, 500.); és ezt meg erõ sí tet te a
72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro za tá ban is (ABK 2006. de -
cem ber, 1058, 1077). Erre te kin tet tel nem me rül het fel az,
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hogy a kér dés nem zet kö zi szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett -
sé get érint”. (ABK 2007. már ci us, 221, 225.)

Fi gye lem mel a ko ráb bi, ugyan azon kér dés hez kap cso -
ló dó an, ugyan azon tárgy ban és össze füg gés alap ján tett
meg ál la pí tá sa i ra, az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt a
ki fo gást is, amely a miatt kér te az OVBh. meg sem mi sí té -
sét, mi vel a kér dés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek 
b) pont já ban fog lalt nép sza va zá si til tott tárgy kör be tar -
tozik.

4. A ki fo gást be nyúj tó hi vat ko zott to váb bá arra is,
hogy a kér dés – mi vel nincs tör vényi ha tár idõ arra, hogy a
nép sza va zá si dön tés med dig kö te le zi az Or szág gyû -
lést – bur kol tan al kot mány mó do sí tást vált ki. El kép zel he -
tõ ugyan is olyan ér tel me zés, amely sze rint az ered mé nyes
nép sza va zás alap ján reá néz ve kö te le zõ dön tést meg ho za -
ta la után rö vid idõn be lül meg vál toz tat hat ná. Ezt az ér tel -
me zést a nép sza va zás al kot má nyos in téz mé nyé vel tart ja
el len té tes nek. Má sik ér tel me zé se sze rint a nép sza va zá si
dön tést csak egy újabb nép sza va zás, vagy eset leg még az
sem vál toz tat hat ná meg. Ez utób bi né ze tét arra ala poz za,
hogy ezek ben a kér dé sek ben „ki zá ró la gos nép sza va zá si
tár gyak” jön né nek lét re, ame lyek ben vi szont nép sza va zás
azért nem tart ha tó, mert e kér dé sek már nem tar toz nak az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be.

Az Al kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tot ta: „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség áll fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá -
lyoz ta tör vény ben, hogy az ered mé nyes ügy dön tõ or szá -
gos nép sza va zá son ho zott dön tés med dig kö te le zi az Or -
szág gyû lést, így azt sem, hogy a nép sza va zás alap ján meg -
ho zott (nép sza va zás ál tal meg erõ sí tett) tör vényt mi kor tól
le het a tör vényalkotásra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
sze rint mó do sí ta ni vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni. Az Or -
szág gyû lés nem sza bá lyoz ta to váb bá, hogy ugyan ab ban a
kér dés ben mennyi idõn be lül nem le het ki tûz ni újabb nép -
sza va zást.” (ABK 2007. má jus, 387.) Az Al kot mány bí ró -
ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá -
nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen ele get. A mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa sem -
mi kép pen sem ered mé nyez he ti azt, hogy ez ál tal egy, az
Al kot mány ban biz to sí tott ala nyi jog – va gyis a nép sza va -
zás kez de mé nye zé sé hez való jog – gya kor lá sa ál ta lá no san, 
min den eset ben, bi zony ta lan idõ re (va gyis ad dig, amíg a
szük sé ges sza bá lyo zás meg nem szü le tik) le he tet len né
vál jék. Eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság eset rõl
eset re vizs gál ja, hogy a mo ra tó ri um hi á nya ki hat-e a konk -
rét nép sza va zá si kér dés re.

Az Al kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro za ta
egy ér tel mû en a tör vényalkotóra bíz ta an nak el dön té sét,
hogy a nép sza va zás ered mé nye mennyi ide ig és mi lyen
mó don kös se az Or szág gyû lést; a tör vényalkotónak az új
sza bá lyo zás ban ér te lem sze rû en ren dez nie kell a ki fo gást
be nyúj tó ál tal fel ve tett kér dé se ket is. Te kin tet tel arra, hogy 
a kö tõ erõ kér dé se nem igé nyel al kot má nyi szin tû sza bá -
lyo zást, így hi á nya nem je len ti azt, hogy az ered mé nyes

nép sza va zás az Al kot mány nak a kép vi se le ti de mok rá cia
és a köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i re vo nat ko zó ren -
del ke zé sei mó do sí tá sát von ja maga után.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság azt a ki fo -
gást is el uta sí tot ta, amely az OVBh. bur kolt al kot mány mó -
do sí tást ki vál tó jel leg  miatt kér te an nak meg sem mi sí té sét.

5. Az Al kot mány bí ró ság ezek után azt a ki fo gást vizs -
gál ta, amely sze rint az OVB azért nem hi te le sít het te vol na
az OVBh.-ban fel tett kér dést, mert ugyan ilyen tar tal mú
kér dést ko ráb ban már hi te le sí tett. Az Al kot mány bí ró ság
az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban már vizs gál ta azt,
hogy mi kor tól te kint he tõ az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí tett -
nek. Meg ál la pí tot ta: „az Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé se
[12.  §] egy ér tel mû en csak a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívek -
re, il let ve kér dés re vo nat ko zik. Az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té se ak kor te kint he tõ be fe je zett nek, ha az Or szá gos Vá -
lasz tá si Iro da ve ze tõ je az Nsztv. [he lye sen: Ve.] 118.  §
(1) be kez dé se alap ján hi te le sí té si zá ra dék kal lát ja el az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát, ugyan is csak ez után ke rül -
het sor az alá írás gyûj tés meg kez dé sé re.” (ABH 2004, 809,
815.)

Te kin tet tel arra, hogy az Nsztv. és a Ve. sza bá lyai, va la -
mint az idé zett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat alap ján a
gyógy szer for gal ma zás kér dé sé ben még nin csen hi te le sí -
tett OVB ha tá ro zat (va gyis olyan ha tá ro zat, ame lyet az
OVI ve ze tõ je hi te le sí té si zá ra dék kal lá tott el), az OVB he -
lye sen járt el ak kor, ami kor nem te kin tet te hi te le sí tést ki -
zá ró ok nak azt, hogy ko ráb ban ugyan azon té má ban már
hi te le sí tett alá írás gyûj tõ íve ket.

Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság el uta sí -
tot ta azt a ki fo gást, amely az alap ján kér te az OVBh. meg -
sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát, hogy az
OVB ko ráb ban már hi te le sí tett a kér dés sel meg egye zõ tár -
gyú kér dé se ket.

6. Az Al kot mány bí ró ság vé gül azt a ki fo gást vizs gál ta,
amely sze rint az OVBh. ál tal el bí rált nép sza va zá si kez de -
mé nye zés a Ve. 3.  § d) pont já ba fog lalt, jó hi sze mû és ren -
del te tés sze rû jog gya kor lás el vé be üt kö zik, és ez ál tal el len -
tét ben áll a nép sza va zás nak az al kot má nyos be ren dez ke -
dés ben be töl tött sze re pé vel. A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint a
kez de mé nye zõ „va ló di szán dé ka nem az ál ta la be nyúj tott
kér dé sek ben való nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá -
nyult, ha nem arra, hogy gá tat ves sen a Fi desz–KDNP ál tal
elõ ter jesz tett kér dé sek elé. (...) A kez de mé nye zõ a nép sza -
va zás hoz való jo gát oly kép pen és a cél ból gya ko rol ta,
hogy ez zel más vá lasz tó pol gá rok nép sza va zás hoz való jo -
gát el le he tet le nít se, csor bít sa. Ez zel vissza élt a nép sza va -
zás kez de mé nye zé sé hez való jo gá val” Így ál lás pont ja sze -
rint az OVBh.-val el bí rált kez de mé nye zés nem egyez tet -
he tõ össze a nép sza va zás al kot má nyos funk ci ó já val és
 emi att – a 26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro zat ban fog lal tak
alap ján – nem fe lel meg az egy ér tel mû ség tör vényi kö ve -
tel mé nyé nek.
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Az OVB – csak úgy, mint az Al kot mány bí ró ság – csak
azt vizs gál hat ja, hogy a konk rét kér dés ön ma gá ban meg fe -
lel-e az al kot má nyi és tör vényi fel té te lek nek, nem vizs gál -
hat ja te hát, hogy a kez de mé nye zõ nek mi volt a vélt vagy
va lós szán dé ka, mo ti vá ci ó ja a nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak az OVB-hez hi te -
le sí tés cél já ból tör té nõ be nyúj tá sa kor, ki vé ve, ha a kér dés -
bõl ma gá ból ki de rül, hogy an nak fel ve té se nyil ván va ló an
nem jó hi sze mû, és el len té tes a nép sza va zás rendelteté -
sével.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt a 
ki fo gást is, amely a Ve. 3.  § d) pont já nak sé rel me, il let ve a
konk rét kez de mé nye zés nek a nép sza va zás al kot má nyos
funk ci ó já val való össze egyez tet he tet len sé ge  miatt kér te az 
OVBh. meg sem mi sí té sét.

Az In do ko lás IV. ré szé ben ki fej tet tek re te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság az OVBh. meg sem mi sí té sé re és az
OVB új el já rás ra kö te le zé sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el -
uta sí tot ta, és az OVB 351/2007. (IX. 12.) OVB ha tá ro za -
tát, az ab ban fog lalt kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét hely ben hagy ta.

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

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

elõ adó al kot mány bí ró

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1198/H/2007.

Dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet sem a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel,
sem az in do ko lás sal, mi vel az OVB 351/2007. (IX. 12.)
OVB ha tá ro za tát, fi gye lem mel a 873/H/2007. AB ha tá ro -
zat hoz fû zött pár hu za mos in do ko lá som ra, meg kel lett vol -
na sem mi sí te ni, és az OVB-t új el já rás ra kel lett vol na uta -
sí ta ni te kin tet tel arra, hogy az Nsztv. 12.  §-ában fog lalt

meg elõ zés el vé nek figye lembe véte lével az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nya nem ke rül he tett vol na hi te le sí tés re.

A je len ügy ben, mint azt a ki fo gást te võk is ki emel ték,
és aho gyan azt maga az OVB és a több sé gi ha tá ro zat is jel -
zi, rö vid idõn be lül azo nos kér dés kör ben több, ha son ló
vagy azo nos tár gyú kér dés ben kez de mé nyez tek or szá gos
nép sza va zást. Az OVB 169/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro -
zat tal hi te le sí tet te a kö vet ke zõ kér dést: „Egyet ért-e Ön az -
zal, hogy a gyógy sze re ket csak gyógy szer tár ban le hes sen
áru sí ta ni?” (az Al kot mány bí ró ság a 873/H/2007. AB ha tá -
ro za tá val hely ben hagy ta). Ez a kér dés a je len ha tá ro zat tal
érin tett kér dés sel azo nos tar tal mú kér dés, mely ko ráb ban
hi te le sí tés re ke rült. Ezt a szi tu á ci ót ál lás pon tom sze rint
figye lembe kel lett vol na ven ni a most vizs gált OVB ha tá -
ro zat tal el bí rált kér dés vizs gá la ta kor. Nem ér tek egyet a
több sé gi ha tá ro zat azon ál lás pont já val, hogy ilyen ese tek -
ben az egy más sal kö zel azo nos tar tal mú vagy egy más sal
ver sen gõ kér dé se ket kü lön-kü lön, egy más ra te kin tet nél -
kül kell vizs gál ni. Ál lás pon tom sze rint az, hogy több, azo -
nos kér dés ke rül a sza va zók – és adott eset ben az Or szág -
gyû lés – elé, mind a vá lasz tó pol gá ri, mind a jog al ko tói
szin ten fel ve ti az egy ér tel mû ség prob lé má ját. Ilyen kö rül -
mé nyek kö zött – már az OVB szint jén is – egy más ra te kin -
tet tel való ér tel me zés re lett vol na szük ség az egy ér tel mû -
ség biz to sí tá sa vé gett.

Amennyi ben azo nos kér dés kör ben egy mást za va ró kér -
dé sek ke rül nek rö vid idõ kö zön be lül az OVB elé, a meg -
elõ zés el vét al kal maz va kell el dön te ni, hogy me lyik hi te le -
sít he tõ a két vagy több, egy más sal kö zel azo nos vagy egy -
mást ki zá ró, (vá lasz tó pol gá ri) és jog al ko tói egy ér tel mût -
len sé get oko zó kér dés kö zül.

A meg elõ zés el vé nek al kal ma zá sa so rán fi gye lem mel
kell len ni arra, hogy az egyes kez de mé nye zé se ket idõ ben
egy mást köve tõen nyújt ják be az in dít vá nyo zók az
OVB-hez, amely eze ket – vé lel mez he tõ en – a be nyúj tás
sor rend jé ben ik tat ja. A meg elõ zés el vé nek ke re te in be lül
ezt köve tõen azt kell el dön te ni, hogy a ko ráb ban be nyúj -
tott kér dés mely idõ pont tól kez dõ dõ en „üti ki” az õt köve -
tõen, azo nos té má ban be nyúj tott ver sen gõ kér dés(eke)t.

Az Nsztv. 12.  §-ában fog lalt kö ve tel ményt az Al kot -
mány bí ró ság az 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat ban úgy
ér tel mez te, hogy a jog sza bály hely ben em lí tett hi te le sí tés
az a mo men tum, ami kor az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da hi te -
le sí té si zá ra dék kal lát ja el az OVB ál tal, és adott eset ben
jog or vos la ti sza kasz ban az Al kot mány bí ró ság ál tal is el bí -
rált alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát (ABH 2004, 809,
815.). Vé le mé nyem sze rint az Nsztv. 12.  §-ának ilye tén ér -
tel me zé sé tõl az Al kot mány bí ró ság nak el kel lett vol na tér -
nie. A jog sza bály ugyan is egy ér tel mû en az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság ál ta li hi te le sí tés rõl szól, ami ér tel me zé -
sem sze rint az OVB ha tá ro za ta meg ho za ta lá nak a pil la na -
ta. Amennyi ben az OVB hi te le sí tett egy kér dést, az Nsztv.
12.  §-ában sza bá lyo zott vé de lem be áll.
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En nek alap ján a je len ha tá ro zat tal el bí rált ügy ben a V. I.
ma gán sze mély ál tal kez de mé nye zett kér dés ál lás pon tom
sze rint nem volt hi te le sít he tõ, mi vel eb ben a té ma kör ben
már volt olyan kér dés, ame lyet az OVB ezt a kér dést meg -
elõ zõ en hi te le sí tett, így az az Nsztv. 12.  §-a sze rin ti vé de -
lem alatt állt az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le -
sí té sé rõl ho zott OVB dön tés pil la na tá ban. Ezen elv alap ján 
ha lad va, az adott té ma kör ben a 169/2007. (VII. 18.) OVB
ha tá ro zat tal (a 873/H/2007. AB ha tá ro zat tal hely ben ha -
gyot tan) hi te le sí tett or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zést köve tõen, az azo nos tárgy kör ben be nyúj tott kez de mé -
nye zé sek (köz tük a je len eset ben V. I. ma gán sze mély ál tal
kez de mé nye zett kér dés) hi te le sí té sét az OVB ha tá ro za tá -
tól kezd ve a vé dett ség ide je alatt meg kell ta gad ni.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
85/2007. (XII. 12.) ME

határozata

a Magyar–Szász Gazdasági Együttmûködési Vegyes
Bizottság magyar tagozata elnökének felmentésérõl 

és kinevezésérõl

Me ré nyi Mik lóst

– a Ma gyar–Szász Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes
Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ki tiszt sé gé bõl fel men tem, 

egy ide jû leg

dr. Ga ram he gyi Ábelt

– a Ma gyar–Szász Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes
Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ké vé ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Ptk.) 74/G.  §-ában, va la mint a 38/2002. (VII. 4.) OGY ha -
tá ro zat ban fog lal tak alap ján, köz fel adat el lá tá sá nak fo lya -
ma tos biz to sí tá sa cél já ból ha tá ro zat lan idõ tar tam ra

közalapítványt

hoz lét re.

I. A Köz ala pít vány neve

Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány
(a továb biak ban: Köz ala pít vány)

A Köz ala pít vány rö vi dí tett el ne ve zé se: BEGYKA

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 3.

III. Ala pí tó

A Köz ala pít vány ala pí tó ja (a továb biak ban: Ala pí tó) a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (1055 Bu da pest, Kos suth
La jos tér 1–3.). Az Ala pí tó kép vi se le tét a szo ci á lis ága zat
irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
lát ja el, és e mi nõ sé gé ben gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat
mó do sí tá sá nak ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat
és kö te le zett sé ge ket, ide ért ve az éves be szá mo ló és a köz -
hasz nú sá gi je len tés ér té ke lé sét is. A Ku ra tó ri um és a Fel -
ügye lõ Bi zott ság tag ja it a mi nisz ter fel ké ré se és elõ ter jesz -
tése alap ján a Kor mány bíz za meg.

IV. A Köz ala pít vány jel le ge

A Köz ala pít vány jogi sze mély, amely jogi sze mé lyi sé -
gét a nyil ván tar tás ba vé tel lel nye ri el.

A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.) 5.  §-ában 
meg je lölt ki e mel ke dõ en köz hasz nú te vé keny sé get foly -
tató szer ve zet, mi vel a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
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el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 94/K.  §-ában, a
gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló
1997. évi XXXI. tör vény 11/A.  §-ában, va la mint az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 30–33.  §-ai ban
meg fo gal ma zott köz fel ada to kat lát ja el.

A Köz ala pít vány a Khtv. 26.  §-a c) pont já ban meg ha tá -
ro zott köz hasz nú te vé keny sé gek kö zül az aláb bi a kat foly -
tat ja:

– gyer mek- és if jú ság vé de lem, gyer mek- és if jú sá gi ér -
dek kép vi se let,

– hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély egyen -
lõ sé gé nek elõ se gí té se,

– em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del me.
A Köz ala pít vány e köz cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben

fej ti ki te vé keny sé gét.
A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz bár ki csat la koz hat.

A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

V. A Köz ala pít vány cél ja, te vé keny sé ge

1. El lát ja a be teg jo gi, el lá tott jo gi és gyer mek jo gi kép -
vi se lõk (a továb biak ban: kép vi se lõk) fog lal koz ta tá sá val
össze füg gõ fel ada to kat. E cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben:

a) irá nyít ja, szer ve zi és el len õr zi a kép vi se lõk szak mai
mun ká ját,

b) a kép vi se lõk ré szé re meg szer ve zi a jog sza bály ban
elõ írt kép zé se ket és to vább kép zé se ket,

c) biz to sít ja a kép vi se lõk mû kö dé sé hez szük sé ges sze -
mé lyi és tár gyi fel té te le ket.

2. Elõ se gí ti – a kép vi se lõk mû kö dé sén ke resz tül – az
egész ség ügyi in téz mé nyek ben el lá tot tak, a gyer mek vé del -
mi gon dos ko dás ban, il let ve a szo ci á lis szol gál ta tás ban ré -
sze sü lõk jo ga i nak ér vé nye sü lé sét, vé del mét.

3. Hoz zá já rul a tár sa dal mi esély egyen lõ ség meg te rem -
té sé hez az aláb bi ak sze rint:

– biz to sít ja – a kép vi se lõk mû kö dé sén ke resz tül – az el -
lá tá so kat igény be ve võk ré szé re a meg kü lön böz te tés nél -
kü li szol gál ta tás nyúj tás fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré sét,

– elõ se gí ti az egyes hát rá nyos hely ze tû cso por tok – kü -
lö nö sen a fo gya té kos sze mé lyek, roma ki sebb ség hez tar to -
zók, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek – el lá tás sal össze -
füg gõ jo ga i nak ér vény re ju tá sát.

4. Összeg zi a kép vi se lõk mû kö dé sé nek gya kor la ti ta -
pasz ta la ta it, to váb bá a be te gek, el lá tot tak, gyer me kek jo -
ga i nak ér vé nye sü lé sé vel kap cso lat ban szer zett informá -
ciók alap ján se gí ti a jo gok és kö te le zett sé gek egy sé ges ér -
tel me zé sét, va la mint azok gya kor la ti meg va ló su lá sát. En -
nek ér de ké ben a szol gál ta tást biz to sí tó szak em be rek szá -
má ra szak mai ta nács adást, szak mai mû helyt, to vább kép -
zé si prog ra mot szer vez.

5. Elõ se gí ti, hogy az egész ség ügyi in téz mé nyek ben
 ellátottak, to váb bá a gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban,
 illetve a szo ci á lis szol gál ta tás ban ré sze sü lõk meg is mer -
hes sék a kép vi se lõk mun ká ját, hoz zá fér he tõ sé gét. Tá mo -
gat ja a szol gál ta tá so kat igény be ve võk, va la mint a kép vi -

se lõk együtt mû kö dé sét a szol gál ta tást nyúj tók kal ke let ke -
zett konf lik tu sa ik meg ol dá sá ban.

VI. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve és kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány ke ze lõ je, ügy in té zõ, ügy dön tõ és
kép vi se lõ szer ve a 7 tag ból álló Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um 
tag ja it az Ala pí tó kéri fel írás ban. A Ku ra tó ri um tag ja i nak
meg bí za tá sa 2010. ok tó ber 31-éig szól. Nem le het a Ku ra -
tó ri um tag ja egész ség ügyi, szo ci á lis vagy gyer mek vé del -
mi in téz mény ve ze tõ je.

2. A Ku ra tó ri um el nö két és a szak te rü le te ket kép vi se lõ
3 al el nö köt az Ala pí tó kéri fel e tiszt ség el lá tá sá ra a Ku ra -
tó ri um tag jai kö zül.

3. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek vissza vo ná sá val [Ptk.

74/C.  § (6) be kez dés],
d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) a VI. rész 1. pont já ban fog lalt idõ pont ban,
f) a tag meg bí za tá sá nak a VII/11. pont ban fog lal tak

sze rin ti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra.

4. A Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek és a tag meg bí za tá sá nak
vissza vo ná sá ra az Ala pí tó jo go sult.

5. A Köz ala pít vány ál ta lá nos és ön ál ló kép vi se lõ je
dr. Cse hák Ju dit, a Ku ra tó ri um el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa
ese tén dr. Né meth Lász ló al el nök.

A Ku ra tó ri um a kép vi se let mód já nak és ter je del mé nek
egy ide jû írás ban tör té nõ meg ha tá ro zá sá val jo go sult a Köz -
ala pít vány al kal ma zott ját fel ha tal maz ni a Köz ala pít vány
kép vi se le té re.

A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zé si jo -
got dr. Cse hák Ju dit el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese tén dr. Né -
meth Lász ló al el nök – és dr. Fel mé rai Ist ván al el nök
együt te sen gya ko rol ja.

6. A Ku ra tó ri um el nö ke:
dr. Cse hák Ju dit

A Ku ra tó ri um al el nö kei:
El lá tott jo gi te rü let kép vi se le té ben:
Rácz né dr. Le hócz ky Zsu zsan na
Gyer mek jo gi te rü let kép vi se le té ben:
dr. Né meth Lász ló
Be teg jo gi te rü let kép vi se le té ben:
dr. Fel mé rai Ist ván

Az al el nö kök kö zül az ál ta lá nos he lyet te sí té si jog kör rel
meg bí zott al el nök:

dr. Né meth Lász ló

A Ku ra tó ri um to váb bi tag jai:

Be teg jo gi te rü let kép vi se le té ben:
dr. Ja kab Ti bor
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El lá tott jo gi te rü let kép vi se le té ben:

Ró zsa völ gyi Anna

Gyer mek jo gi te rü let kép vi se le té ben:

dr. Bíró End re

7. A Ku ra tó ri um tag jai te vé keny sé gü kért tisz te let díj -
ban ré sze sül nek, mely nek mér té ke a ta gok ese té ben a köz -
al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Kjt.) 1. szá mú mel lék le té ben fog -
lalt, az „A” fi ze té si osz tály 1. fi ze té si fo ko za tá ban meg je -
lölt ga ran tált il let mény havi össze gé nek 2-sze re se, a Ku ra -
tó ri um al el nö ke ese té ben an nak 3-szo ro sa, a Ku ra tó ri um
el nö ke ese té ben an nak 9,5-sze re se.

A tisz te let díj ki fi ze té sé re nem ke rül het sor, ha az a Köz -
ala pít vány cél ja i nak meg va ló su lá sát ve szé lyez te ti.

A Ku ra tó ri um tag jai a tisz te let dí jon túl me nõ en szám lá -
val iga zolt és a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott költ sé ge ik meg té rí té sé re
jo go sul tak.

VII. A Ku ra tó ri um mû kö dé se és jog kö re

1. A Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább
6 al ka lom mal ülé se zik. Ülé se it az el nök – aka dá lyoz ta tá sa
ese tén az ál ta lá nos he lyet te sí té si jog kör rel meg bí zott al el -
nök – írás ban oly mó don hív ja össze, hogy a meg hí vó át vé -
te le iga zol ha tó le gyen. A na pi ren di pon to kat és az írá sos
elõ ter jesz téseket tar tal ma zó meg hí vó leg ké sõbb az ülést
8 nap pal meg elõ zõ en meg kell ér kez zen a meghívot -
takhoz.

2. A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén leg -
alább 4 tag je len van. Ha tá ro zat kép te len ség ese tén a Ku ra -
tó ri um ülé sét vál to zat lan na pi rend del 15 na pon be lül is mét 
össze kell hív ni. Az össze hí vást a 15 na pos ha tár idõ figye -
lembe véte lével mind ad dig meg kell is mé tel ni, amíg a ha -
tá ro zat ké pes ség nem biz to sí tott.

Össze kell hív ni a Ku ra tó ri u mot 15 na pon be lül ak kor is, 
ha leg alább 2 tag ja vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság az ülés
össze hí vá sát írás ban, az össze hí vás cél já nak meg je lö lé sé -
vel kez de mé nye zi.

3. A Ku ra tó ri um a ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal, egy -
sze rû szó több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén a
le ve ze tõ el nök sza va za ta dönt. Mi nõ sí tett több sé gi sza va -
zás hoz leg alább 5 ku ra tó ri u mi tag egy han gú dön té se szük -
sé ges.

4. A Ku ra tó ri um ha tás kö ré be tar to zik:

a) a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zás el fo ga dá sa,

b) a gaz dál ko dás irá nyá nak meg ha tá ro zá sa, a Köz ala -
pít vány va gyo ná val való gaz dál ko dás,

c) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek, szám vi te li
po li ti ká já nak, költ ség ve té sé nek, va la mint a Ku ra tó ri um
éves mun ka ter vé nek el fo ga dá sa,

d) az éves szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás,
va la mint a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sa,

e) a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, a Va gyon ke -
ze lé si Sza bály zat, a Be fek te té si Sza bály zat és a Köz be -
szer zé si Sza bály zat el fo ga dá sa,

f) a könyv vizs gá ló al kal ma zá sa,
g) a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak fel ha tal ma zá sa a

Köz ala pít vány kép vi se le té re, a kép vi se let mód já nak és ter -
je del mé nek meg ha tá ro zá sa,

h) a Ku ra tó ri u mon be lü li szak mai te rü le tek sze rin ti
mun ka meg osz tás kér dé se i rõl  szóló dön té sek meg ho za ta la, 
ide ért ve a há rom al el nök te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá -
sát is,

i) a kép vi se lõk al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó pá lyá za tok
ki írá sa és azok el bí rá lá sa,

j) a kép vi se lõk szak mai irá nyí tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sa, ezen be lül kü lö nö sen:

– a kép vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel kap cso -
la tos fel ada tok,

– szak mai se gít ség nyúj tás a kép vi se lõk mun ká já nak el -
lá tá sá hoz,

– a kép vi se lõk te vé keny sé gé vel kap cso lat ban fel me rült 
pa na szok ki vizs gá lá sa,

k) a szak re fe ren sek ál tal el ké szí tett éves szak mai be -
szá mo ló el fo ga dá sa,

l) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si és be fek te té si te vé -
keny sé gé rõl  szóló dön tés.

5. A Ku ra tó ri um mi nõ sí tett több ség gel dönt az aláb bi
kér dé sek ben:

a) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek, szám vi te li
po li ti ká já nak, Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak,
Va gyon ke ze lé si Sza bály za tá nak, Be fek te té si Sza bály za tá -
nak, va la mint Köz be szer zé si Sza bály za tá nak el fo ga dá sa,

b) a Ku ra tó ri um fel adat- és mun ka ter vé nek el fo ga dá sa,
c) az éves be szá mo ló, va la mint a köz hasz nú sá gi je len -

tés el fo ga dá sa,
d) a szak re fe ren sek ál tal el ké szí tett éves szak mai be -

szá mo ló el fo ga dá sa,
e) a 4/f) pont ban meg je lölt sze mé lyi dön tés,
f) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé rõl és

10 mil lió fo rin tot meg ha la dó be fek te té se i rõl  szóló dön tés.
A Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat egyéb kér dé sek

el dön té sé hez is elõ ír hat ja a mi nõ sí tett több sé get.

6. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak meg ho za ta lá ban nem
ve het részt az, aki vagy aki nek a kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont] vagy élet tár sa (a továb biak ban együtt: 
hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mely más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt.
Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut -

ta tá sa ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve -
he tõ nem pénz be li szol gál ta tás.

7. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. A Ku ra tó ri um
egyes na pi ren di pon tok te kin te té ben zárt ülést ren del het el, 
amennyi ben an nak nyil vá nos sá ga sze mé lyi sé gi jo go kat
sér te ne. A Ku ra tó ri um ülé se it az el nök – aka dá lyoz ta tá sa
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ese tén az ál ta lá nos he lyet te sí té si jog kör rel meg bí zott al -
elnök – ve ze ti.

A Ku ra tó ri um ülé se i rõl rész le tes jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni, amely tar tal maz za a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it.
A jegy zõ köny vet a le ve ze tõ el nök és egy fel kért tag hite -
lesíti.

8. A mû kö dés nyil vá nos sá ga ér de ké ben:

a) A Ku ra tó ri um olyan nyil ván tar tást kö te les ve zet ni,
amely bõl meg ál la pít ha tó a dön té se i nek tar tal ma, idõ pont -
ja, ha tá lya, il let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám -
ará nya és sze mé lye.

b) A Ku ra tó ri um dön té se it írás ban az át vé telt iga zol ha -
tó mó don kö te les az érin tet tek kel kö zöl ni, a dön té sek nyil -
vá nos ság ra ho za ta lát a Köz ala pít vány szék he lyén tör té nõ
ki füg gesz tés sel kell biz to sí ta nia, fi gye lem mel egy út tal a
sze mé lyi sé gi jo gok ra és az adat vé de lem re.

c) A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba való be te kin tés so rán a sze mé lyes ada tok
vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
1992. évi LXIII. tör vény ren del ke zé se it is al kal maz ni kell.

d) A Ku ra tó ri um az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság -
ról  szóló 2005. évi XC. tör vény ben meg ha tá ro zott köz ér -
de kû ada to kat az ott elõ írt mó don köz zé te szi.

A pá lyá za ti fel hí vá so kat, a köz hasz nú sá gi je len tés rö vi -
dí tett vál to za tát, az éves mér le get és ered mény-ki mu ta tást
– fen ti e ken túl me nõ en – a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: Mi nisz té ri um) hi va ta los lap já ban és in ter ne tes hon -
lap ján is köz zé kell ten ni. A köz hasz nú sá gi je len tés, az
éves mér leg és ered mény-ki mu ta tás nyil vá nos ság ra ho za -
ta lá nak ha tár ide je min den év jú ni us 30-a.

9. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány elõ zõ évi mû kö dé sé -
rõl min den év feb ru ár 28-áig, va gyo ni hely ze té rõl és gaz -
dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról – a köz hasz nú sá gi je -
len tést is mel lé kel ve – jú ni us 30-áig kö te les az Ala pí tó nak
írás ban be szá mol ni.

10. A Ku ra tó ri um el nö ké nek fel adat- és ha tás kö re:

a) irá nyít ja és ve ze ti a Köz ala pít vány te vé keny sé gét,
el lát ja a Köz ala pít vány és a Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel kap -
cso la tos szer ve zé si, gaz dál ko dá si és hu mán po li ti kai fel -
ada to kat, to váb bá elõ ké szí ti a Köz ala pít vány mû kö dé sé -
vel, gaz dál ko dá sá val kap cso la tos dön té se ket és gon dos ko -
dik azok vég re haj tá sá ról,

b) elõ ké szí ti, össze hív ja és ve ze ti a Ku ra tó ri um ülé se it,
me lyen rend sze re sen be szá mol az ülé sek kö zött vég zett
mun ká ról, a tes tü let dön té se i nek meg va ló su lá sá ról,

c) egy sze mély ben kép vi se li a Ku ra tó ri u mot har ma dik
sze mé lyek elõtt,

d) a Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zé si
jo got dr. Fel mé rai Ist ván al el nök kel együt te sen gyako -
rolja,

e) gya ko rol ja a nem a Ku ra tó ri um hoz te le pí tett mun -
kál ta tói jog kö rö ket,

f) a szak re fe ren sek se gít sé gé vel ko or di nál ja a ha tá lyos
jog sza bá lyi ke re tek kö zött a kép vi se lõk mun ká ját és biz to -
sít ja a mun ka el lá tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket,

g) az egyes szak kér dé sek ben tör té nõ dön tés hez szük -
ség ese tén a ku ra tó ri u mi ta gok, va la mint szak ér tõ se gít sé -
gét ve he ti igény be.

A Ku ra tó ri um el nö ké nek aka dá lyoz ta tá sa ese tén fel -
adat- és ha tás kö rét az ál ta lá nos he lyet te sí té si jog kör rel
meg bí zott al el nök gya ko rol ja.

11. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá -
ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

VIII. A be teg jo gi, el lá tott jo gi és gyer mek jo gi kép vi se -
lõk rend sze re

1. A Köz ala pít vány fel ada tát szak te rü le ten ként leg -
alább az aláb bi lét szám mal lát ja el:

– be teg jo gi kép vi se lõ: 52 fõ
– el lá tott jo gi kép vi se lõ: 26 fõ
– gyer mek jo gi kép vi se lõ: 26 fõ

2. A kép vi se lõk fog lal koz ta tá sa ön kén tes jog vi szony
ke re té ben is tör tén het.

3. A Köz ala pít vány re gi o ná lis, il let ve a fõ vá ros ban és a 
me gyék ben te rü le ti iro dá kat mû köd tet het.

IX. A Köz ala pít vány va gyo na

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na 250 mil lió, azaz
ket tõ száz öt ven mil lió fo rint, me lyet az Ala pí tó bo csát a
Köz ala pít vány ren del ke zé sé re a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé tel re irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg, le té ti
szám lán el he lyez ve. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé te lét köve tõen az Ala pí tó az in du ló va gyont a Köz -
ala pít vány szá má ra nyi tott bank szám lán he lye zi el.

2. A Köz ala pít vány a mû kö dés biz ton sá ga ér de ké ben
az in du ló va gyon ból 5 mil lió, azaz öt mil lió fo rin tot törzs -
va gyon ként el kü lö ní tet ten ke zel, amely a Köz ala pít vány
mû kö dé sé hez nem hasz nál ha tó fel.

3. A Köz ala pít vány be vé te lei:
a) a min den ko ri éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben

meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás,
b) a Köz ala pít vány ré szé re tel je sí tett ön kén tes befize -

tések,
c) a sze mé lyi jö ve de lem adó ból a Köz ala pít vány ré szé -

re a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint fel aján lott rész,
d) az ala pít vá nyi va gyon ho za dé ka,
e) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si és be fek te té si te vé -

keny sé gé bõl szár ma zó be vé tel,
f) egyéb be vé te lek.
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X. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa, a va gyon fel hasz ná -
lás sza bá lyai

1. Az ala pít vá nyi cé lok ra az in du ló va gyon – a törzs va -
gyon ki vé te lé vel –, to váb bá a IX/3. pont ban meg ha tá ro zott 
köz ala pít vá nyi be vé te lek hasz nál ha tók fel.

Az éves költ ség ve té si tör vény ben a Mi nisz té ri um fe je -
ze ti költ ség ve té sé ben a Köz ala pít vány cél já ra for dít ha tó
összeg fel hasz ná lá sá nak rész le tes fel té te le it a Miniszté -
rium és a Köz ala pít vány kö zött meg kö ten dõ – a köz hasz -
nú sá gi te vé keny ség fel té te le i rõl  szóló – szer zõ dés tar tal -
maz za.

A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl – a
nor ma tív tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li szer zõ dés
alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban. A szer zõ dés ben meg
kell ha tá roz ni a tá mo ga tás sal való el szá mo lás fel té te le it és
mód ját.

2. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get csak
köz hasz nú cél jai el éré se ér de ké ben, azo kat nem ve szé -
lyez tet ve vé gez het. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé -
keny ség re éves be vé te lé nek leg fel jebb 10%-át for dít hat ja.

A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét
nem oszt ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gé re for dít ja.

3. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get csak az
ál la mi ga ran cia vál la lás sal ki bo csá tott ér ték pa pí rok vo nat -
ko zá sá ban foly tat hat. A be fek te té si te vé keny ség rész le tes
sza bá lya it a Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza -
bály zat tar tal maz za.

4. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a va -
gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen 1 mil -
lió Ft (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt hat az
Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.

A Köz ala pít vány a pá lyá za ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel 
szer zõ dést köt, mely tar tal maz za

– a tá mo ga tás cél ját,
– az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és az el szá mo lás -

hoz szük sé ges bi zony la to kat,
– a pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos

el len õr zés mód ját,
– a szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it.

5. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi be fo lyás sal
ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va -
gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít vány ál tal lét re -
ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz dál ko dó szer ve -
ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze se -
dést nem sze rez het.

6. Va gyon fel hasz ná lás mód ja
A Köz ala pít vány cél já val és köz hasz nú te vé keny sé gé -

vel össze füg gés ben va gyo nát – a törzs va gyon kivételé -
vel – a Köz ala pít vány ál tal fog lal koz ta tott kép vi se lõk és
al kal ma zot tak bér- és köz ter he i re, do lo gi ki adá sa i ra, bé ren 
kí vü li jut ta tá sa i ra, a Köz ala pít vány tör vényes mû kö dé sé -
hez szük sé ges meg bí zá si és vál lal ko zói dí jak ra, a Ku ra tó -

ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak tisz te let díj ára és
in do kolt do lo gi ki adá sa i ra, a Köz ala pít vány mû köd te té sé -
vel kap cso la tos költ sé gek fe de zé sé re, a kép vi se lõk kép zé -
sé vel és to vább kép zé sé vel kap cso la tos ki adá sok ra, a jog -
vé de lem és jog biz ton ság ér de ké ben szük sé ges elem zé sek,
ta nul má nyok, ki ad vá nyok ké szít te té sé re, szak ér tõi fel ada -
tok el lá tá sá ra hasz nál hat ja fel.

A va gyon fel hasz ná lás rész le tes sza bá lya it a Ku ra tó ri um 
ál tal el fo ga dott Va gyon ke ze lé si Sza bály zat tar tal maz za.

7. A Köz ala pít vány a ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok
alap ján be szá mo lót ké szít, ame lyet ok le ve les könyv vizs -
gá ló hi te le sít és a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez a Ku ra -
tó ri um szá má ra.

8. A Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá sá nak és te vé -
keny sé gé nek leg fon to sabb ada ta it a VII/8/d) pont ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint nyil vá nos ság ra hoz za. A Köz ala pít -
vány éves köz hasz nú sá gi je len té se i be bár ki be te kint het,
ar ról sa ját költ sé gé re má so la tot ké szít het.

A köz hasz nú sá gi je len tés tar tal maz za:
a) a szám vi te li be szá mo lót,
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
e) köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, el kü lö ní tett pénz -

alap tól, he lyi ön kor mány zat tól, ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól, te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól és
mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két,

f) az egyéb be vé te lek, tá mo ga tá sok és pá lyá za ti pénz -
esz kö zök fel hasz ná lá sát,

g) a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, il let ve össze gét,

h) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

9. A Köz ala pít vány pénz ügye i nek és szám vi te lé nek fo -
lya ma tos el len õr zé sé re – pá lyá zat út ján ki vá lasz tott –
könyv vizs gá lót bíz meg. A könyv vizs gá ló ra a fel ügye lõ
bi zott sá gi tag össze fér he tet len sé gé re vo nat ko zó jogsza -
bályi ren del ke zé sek az irány adók (lásd XII/8. pont).

XI. Szak re fe ren sek

A szak re fe ren sek fel ada ta a kép vi se lõk mun ká já nak – a
ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint a Ku ra tó ri um, il let ve a
Ku ra tó ri um el nö ke dön té sé nek ke re tei kö zött tör té nõ –
 koordinációja, a kép vi se lõk mun ká já nak el lá tá sá hoz szük -
sé ges fel té te lek meg szer ve zé se, va la mint fog lal koz ta tá -
suk kal, kép zé sük kel és to vább kép zé sük kel össze füg gõ
fel ada tok el lá tá sa.

XII. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá ga

1. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak
el len õr zé sé re 3 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dik.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it az Ala pí tó kéri fel
olyan össze té tel ben, hogy ab ban egy jo gász és két köz gaz -
dász sze re pel jen. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak meg bí -
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za tá sa 2010. ok tó ber 31-éig szól. A Fel ügye lõ Bi zott ság
tag jai is mé tel ten is fel kér he tõk e tiszt ség re.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:
dr. La ka tos Hed vig
dr. Ka ku szi Ist ván
Nye nyes tán né End rész Ka ta lin

4. A bi zott sá gi tag ság meg szû nik a tag ha lá lá val, fel ké -
ré sé nek vissza vo ná sá val, le mon dás sal, a ha tá ro zott idõ tar -
tam le jár tá val, va la mint a Köz ala pít vány meg szû né sé vel.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. Szük ség sze rint el len õr zést
tart hat, amely nek so rán a Köz ala pít vány köny ve i be és ira -
ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja, a Ku ra tó ri um
bár mely tiszt ség vi se lõ jé tõl je len tést, tag já tól és a Köz ala -
pít vány bár mely al kal ma zott já tól fel vi lá go sí tást és tá jé -
koz ta tást kér het.

A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a Ku ra tó ri um ülé sén ta -
nács ko zá si jog gal részt ve het nek.

A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá jé koz -
tat ni és an nak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról sze rez 
tu do mást, hogy

a) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés, vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té -
se vagy kö vet kez mé nyé nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se a
Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé,

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

A Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá nyá ra
– an nak meg té te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül – össze kell
hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a Ku ra tó ri -
um össze hí vá sá ra a fel ügye lõ szerv is jo go sult.

Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Fel -
ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni az Ala -
pí tót és a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság te vé keny sé gé rõl éven te be -
szá mol az Ala pí tó nak, és az Ala pí tó fel ké ré sé re so ron kí -
vül vizs gá la tot tart hat. A Fel ügye lõ Bi zott ság je len té se i rõl
a Ku ra tó ri u mot is tá jé koz tat ja.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada tai el lá tá sá hoz – a tag -
ja i nak szak ér tel mét meg ha la dó spe ci á lis kér dé sek ben – a
Köz ala pít vány költ sé gén szak ér tõt ve het igény be.

A Fel ügye lõ Bi zott ság maga ha tá roz za meg ügy rend jét
és tag jai kö zül el nö köt vá laszt. A Fel ügye lõ Bi zott ság mû -
kö dé sé re a Ku ra tó ri um mû kö dé si sza bá lya it – ér te lem sze -
rû en – kell az zal az el té rés sel al kal maz ni, hogy szük ség
sze rint ülé se zik, két tag je len lé te ese tén ha tá ro zat ké pes és
sza va zat egyen lõ ség ese tén a ja vas la tot el ve tett nek kell te -
kin te ni.

8. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja,
il let ve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vül más te vé -

keny ség re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés -

re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más -
kép pen nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül
– ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat –, il let ve

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

9. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ra jo go sul -
tak, mely nek mér té ke a Kjt. 1. szá mú mel lék le té ben fog -
lalt, az „A” fi ze té si osz tály 1. fi ze té si fo ko za tá ban meg je -
lölt ga ran tált il let mény havi össze gé nek 1,5-sze re se. A
tisz te let díj ki fi ze té sé re nem ke rül het sor, ha az a Köz ala -
pít vány cél ja i nak meg va ló su lá sát ve szé lyez te ti.

10. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a tisz te let dí jon túl me -
nõ en szám lá val iga zolt és a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott költ sé ge ik meg -
té rí té sé re jo go sul tak.

XIII. Egyéb ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je nem le het
olyan sze mély, aki ko ráb ban olyan más köz hasz nú szer ve -
zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je volt – an nak meg szûn tét meg -
elõ zõ 2 év ben leg alább 1 évig –, ame lyik az adó zás rend jé -
rõl  szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te
ki.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il le tõ leg az an nak je lölt sze -
mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet
elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide -
jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

2. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak tá -
mo ga tást nem nyújt, pár tok tól tá mo ga tást nem kap, or -
szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti vá lasz tá son kép vi se lõ je -
löl tet nem ál lít és nem tá mo gat.

3. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát hi va ta los lap ban
köz zé kell ten ni.

4. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén az Ala pí tó kö -
te les a meg szûnt Köz ala pít vány va gyo nát – a hi te le zõk ki -
elé gí té se után – a meg szûnt Köz ala pít vány cél já hoz ha -
sonló cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele -
lõen tá jé koz tat ni.

Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Ptk., az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi LXV. tör vény, va la mint a köz hasz nú szerve -
zetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény ren del ke zé sei, to -
váb bá az egyéb köz ala pít vá nyi tár gyú jog sza bá lyok és a
kap cso ló dó pol gá ri jogi ren del ke zé sek az irány adó ak.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 12.

Gyur csány Fe renc s. k.,
miniszterelnök
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A pénzügyminiszter 
p ó t p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tagsági
tisztségének betöltésére

A pénz ügy mi nisz ter a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá -
ról, a könyv vizs gá lói te vé keny ség rõl, va la mint a könyv -
vizs gá lói köz fel ügye let rõl  szóló 2007. évi LXXV. tör vény
(a továb biak ban: ka ma rai tör vény) 202.  §-ának (3) be kez -
dé se alap ján nyil vá nos pót pá lyá za tot hir det a Könyv vizs -
gá lói Köz fel ügye le ti Bi zott ság tag sá gi tiszt sé gé nek be töl -
té sé re.

A pót pá lyá zat cél ja a Könyv vizs gá lói Köz fel ügye le ti
Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ka ma rai tör vény
191.  §-a sze rin ti tag ja i nak a ki vá lasz tá sa nyil vá nos pá lyá -
zat út ján.

Pá lyá za tot ad hat be az a ter mé sze tes sze mély, aki
a) bün tet len elõ éle tû,
b) nem áll cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó vagy ki zá ró

gond nok ság alatt,
c) meg fe le lõ is me re tek kel és ta pasz ta la tok kal ren del -

ke zik jog sza bá lyi kö te le zett sé gen ala pu ló könyv vizs gá lói
te vé keny ség gel össze füg gõ kér dés kö rök ben, és

d) vál lal ja a ka ma rai tör vény ben a Bi zott ság ré szé re
elõ írt fel ada tok el lá tá sát.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it (név, cím, szü le té si

hely, idõ, any ja neve), el ér he tõ sé gét,
b) a pá lyá zó leg ma ga sabb is ko lai, il let ve szak mai vég -

zett sé gét,
c) a ka ma rai tör vény ben a Bi zott ság ré szé re meg ha tá -

ro zott fel ada tok vál la lá sá ról és a Bi zott ság tag ja i ra a ka ma -

rai tör vény 190.  §-ában elõ írt fel té te lek fenn ál lá sá ról  szóló 
nyi lat ko za tot, to váb bá

d) a ka ma rai tör vény 191.  §-ában meg fo gal ma zott fel -
té te lek nek való meg fe le lés rõl  szóló nyi lat ko za tot.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
a) a leg ma ga sabb is ko lai, il let ve szak mai vég zett sé get

iga zo ló do ku men tu mok hi te les má so la tát,
b) 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, va la -

mint
c) rész le tes szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat ban meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tok köz -
lése a pá lyá zat ból tör té nõ ki zá rást ered mé nye zi.

A pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tu mok te kin te té -
ben hi ány pót lás ra a hi ány pót lá si fel hí vás kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 5 na pig van le he tõ ség.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. decem -
ber 21.

A pá lyá za to kat a pénz ügy mi nisz ter 2007. de cem ber
31-ig bí rál ja el, amely nek ered mé nyé rõl a pá lyá zók le vél -
ben kap nak ér te sí tést.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõnyt je lent, ha a pá lyá zó
pénz ügyi, szám vi te li, el len õr zé si vagy jogi szak te rü le ten
köz is mert, el is mert sze mély.

A pá lyá za tot pos tai úton, aján lott kül de mény ként a kö -
vet ke zõ cím re kell meg kül de ni: Pénz ügy mi nisz té ri um
Szám vi te li fõ osz tály (1369 Bu da pest, Pf. 481)

A pá lyá zat ról fel vi lá go sí tás kér he tõ: Mé szá ros Lász ló,
tel.: 06 (1) 327-2385

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Em lék hely
és Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott
dön té si jog alap ján:

1. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. már ci us 21-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

26/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Vas me gye te me tõ i bõl az
aláb bi sír he lye ket:

Par cel la/táb la Sza kasz Sor Sír Név Fog lal ko zás

Szom bat hely

Szé kes egy ház

Bit nitz La jos ka no nok, ma te ma ti kus, nyel vész, 
ré gész, az MTA tag ja

Gé fin Gyu la ka no nok, egy ház- és iro da lom-
tör té nész, ré gész

Nagy Já nos ka no nok, nyel vész, ori en ta lis ta, 
te o ló gus, köl tõ, az MTA tag ja

Sza bó Imre püs pök, or szág gyû lé si kép vi se lõ,
író, az MTA tag ja

Szily Já nos, fel sõ szo po ri Szom bat hely elsõ püs pö ke

Sza lé zi (Szent Qu i rin) temp lom

Or szágh Lász ló nyel vész, iro da lom tör té nész, 
egye te mi ta nár

Pá vel Ágos ton nyel vész, et nog rá fus, köl tõ, 
lap szer kesz tõ

Tóth Ist ván szob rász

Szent Már ton te me tõ

A–2 52 Mé szá ros Hugó író, köl tõ, pol gár mes ter

A–3 109 Kár pá ti Ke le men pre mont rei szer ze tes, ka no nok, 
pe da gó gus, klasszi ka-fi lo ló gus, 
tör té nész, ré gész, et nog rá fus, 
mu ze o ló gus

A–4 10 Ka pos sy Já nos mû vé szet tör té nész, le vél tá ros

A–5 2 5 Sza bó Ist ván 1956-os ál do zat

A–5 3 4 Szép Gyu la 1956-os ál do zat

A–6 2 2 Kol la rits Ti va dar 1956-os ál do zat

A–8 7 Ba logh Gyu la, be ö di tör té nész, le vél tá ros

Jáki úti te me tõ

A–dísz sír hely uk–1 Koncz Já nos he ge dû mû vész

B–3 9 131 Bé ke fi An tal ze ne szer zõ, fõ is ko lai ta nár, 
folk lo ris ta, ze ne tör té nész, kar nagy

C–14 11 1 Fin ta Sán dor köl tõ, író

C–17 7 8 Welt her Ká roly 1956-os ál do zat

D–fõ út II bal 17 Smidt La jos or vos, kór ház igaz ga tó, mû gyûj tõ

D–6 5 krip ta Éhen Gyu la jo gász, pol gár mes ter, or szág gyû lé si
kép vi se lõ, író

F–1 7 22 Nagy Ká roly 1956-os ál do zat
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Par cel la/táb la Sza kasz Sor Sír Név Fog lal ko zás

F–1 12 12 Ma gya ri Ká roly 1956-os ál do zat

F–2 5 7–8 Jász fi Fe renc 1956-os ál do zat

F–6 11 8 Fá bi án Gyu la et nog rá fus, író, gra fi kus

He ré nyi te me tõ

B 10 1 Got hard Sán dor, he ré nyi me zõ gaz dász, csil la gász, or szág-
gyû lé si kép vi se lõ

B 14 1 Got hard Jenõ, he ré nyi csil la gász, mér nök, fel ta lá ló, 
az MTA tag ja

Szent ki rá lyi te me tõ

A 8 1 Márf fy Alf réd 1956-os ál do zat

Bük

Ka to li kus temp lom park ja

Nagy Pál, fel sõ bü ki or szág gyû lé si kö vet, õr nagy, 
az MTA tag ja

Cell dö mölk

Kis cel li ka to li kus te me tõ

Bal ol dal utol só
sor

7 Gá y er Gyu la jo gász, bíró, bo ta ni kus, mu ze o ló gus

Ká pol na 
krip tá ja

Hol ló sy Jusz ti ni án ben cés szer ze tes, csil la gász, 
fõ is ko lai ta nár, az MTA tag ja

Jobb ol dal fõ sor 1 Széll Jó zsef, du kai 
és szent györgy völ gyi

1848-as õr nagy

Jobb ol dal fõ sor 2 Vi rág hal mi Fe renc író, köl tõ, pub li cis ta, 1848-as 
fõ had nagy

Kis cel li evan gé li kus te me tõ

A 5 25 Kirch ner Elek lel kész, ze ne szer zõ, kar nagy

Al só sá gi ka to li kus te me tõ

Bal ol dal 4 1 Kresz ne rics Fe renc pap, nyel vész, író, mû gyûj tõ, 
az MTA tag ja

Duka

Evan gé li kus te me tõ

1 1 Du kai Ta kách Ju dit köl tõ

Kám–Je li há lás

Je li-ar bo ré tum

Amb ró zy-Mi gaz zi Ist ván, 
sé de ni, re me tei, wal li 
és son nent hur mi gróf

bo ta ni kus, a ma lo nyai és a je li há lá si
ar bo ré tum lét re ho zó ja, nem zet-
gyû lé si kép vi se lõ

Ke me nes ma ga si

Te me tõ

Ber zse nyi Lé nárd, egy há zas-
és nagy ber zse nyi

1848-as ez re des

Papp Fe renc iro da lom tör té nész, az MTA tag ja

Ke me nes mi hály fa

Te me tõ

Fe hér Ernõ 1956-os ál do zat

Ke nye ri

Sar lós Bol dog asszony temp lom

Czi rá ky An tal Mó zes, czi rá ki
és dé nes fai gróf

fõ is pán, tár nok mes ter, or szág bí ró,
jo gász, az MTA tag ja
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Par cel la/táb la Sza kasz Sor Sír Név Fog lal ko zás

Czi rá ky Já nos Jó zsef, czi rá ki
és dé nes fai gróf

fõ is pán, jo gász, bíró, az MTA tag ja

Czi rá ky Béla, czi rá ki 
és dé nes fai gróf

fõ is pán, fõ ud var mes ter, dip lo ma ta

Czi rá ky Jó zsef, czi rá ki 
és dé nes fai gróf

fõ is pán, nem zet gyû lé si kép vi se lõ

Kõ szeg

Vá ro si te me tõ

A1 K.42 Szent Be ne dek Rend sír bolt ja

A5 K.8 Vö nöcz ky-Schenk Ja kab or ni to ló gus, tör té nész

B3 1 3 Kincs Ist ván ka to li kus pap, pe da gó gus, író

B3 6 3 Leh mann Gottf ri ed ka pi tány

B3 16 3 Zu laws ki Béla õr nagy, vívó, elsõ vi lág há bo rús hõsi 
ha lott

C1 18 5 Cher nel Kál mán, cher nel há zi tör té nész, jo gász, író

C1 18 7 Cher nel Ist ván, cher nel há zi or ni to ló gus, jo gász

C1 K.31 Mis ke Kál mán, ma gyar-
cseszt vei báró

ré gész, mu ze o ló gus

C2 K.17 Vis nya Ala dár bi o ló gus, ma te ma ti kus, pe da gó gus,
mu ze o ló gus

C2 K.20 Schultz Imre pe da gó gus, író

C3 K.18 Kiss Já nos al tá bor nagy, posz tu musz ve zér-
ez re des

Mes ter há za

Te me tõ

I régi 
te me tõ -

rész

3 10 Mes ter há zy Ist ván, mes ter há zi 1848-as ez re des

Ná dasd

Csé bi-dom bi régi te me tõ

IV VIII 44 Bra un Ká roly 1956-os ál do zat

Ná rai

Te me tõ, csa lá di ma u zó le um

Ná ray-Sza bó Ist ván, ná rai ké mi kus, krisz tal log rá fus, fel ta lá ló,
egye te mi ta nár, dé kán, az MTA 
tag ja

Sza bó Imre, ná rai 1848-as õr nagy, or szág gyû lé si 
kép vi se lõ

Rép ce lak

Régi te me tõ

D 19 202 Radó Kál mán, szent már to ni fõ is pán, or szág gyû lé si kép vi se lõ

Rum

Új te me tõ

A dísz-
sír hely

1 2 Rumi Raj ki Ist ván szob rász

Sár vár

Sop ro ni úti te me tõ

F 2 16/1 Nóg rá di Géza et nog rá fus, mu ze o ló gus, tör té nész

2007/173. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13045



Par cel la/táb la Sza kasz Sor Sír Név Fog lal ko zás

U dísz-
sír hely

1 8 Tö rök Ist ván 1956-os ál do zat

Sor ki fa lud

Ta ród há zi te me tõ, csa lá di sír kert

In key Béla, pal li ni ge o ló gus, bá nya mér nök, az MTA
tag ja

Sze les te

Al só sze les tei te me tõ

B 11 2 Ba ich Mi hály, var adi ai báró bo ta ni kus, a sze les tei ar bo ré tum 
lét re ho zó ja

Szent gott hárd

Régi te me tõ

Ká pol na Cisz ter ci ta Rend te met ke zõ-
he lye

D–2 7 10 Tán czos Ti bor szí nész

Táp lán szent ke reszt

Or szág úti te me tõ

Széll Jó zsef, du kai és 
szent györgy völ gyi

fõ is pán, or szág gyû lé si kép vi se lõ

Széll Kál mán, du kai és 
szent györgy völ gyi

mi nisz ter el nök, pénz ügy mi nisz ter,
or szág gyû lé si kép vi se lõ, 
me zõ gaz dász, az MTA tag ja

Te le kes

Te me tõ

Rosz ner Er vin, ro se neg gi báró jo gász, fõ is pán, or szág gyû lé si 
kép vi se lõ, fi u mei kor mány zó, 
a ki rály sze mé lye kö rü li mi nisz ter

Vas eger szeg

Kas tély park, csa lá di sír bolt

Mar ku sovsz ky La jos or vos, hi gi e nis ta, 1848-as törzs-
or vos, az MTA tag ja

Vép

Te me tõ

Bal ol dal 39 6 Szijj Vil mos 1956-os ál do zat

Vö nöck

Ka to li kus te me tõ

Bal ol dal 8 8 Jan kó Sán dor, je nei er dõ mér nök, fõ is ko lai ta nár, rek tor

Zsennye

Kas tély park

Csa lá di sír kert Bé kás sy Fe renc, bé ká si köl tõ, elsõ vi lág há bo rús hõsi ha lott

2. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. jú ni us 20-án tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

54/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:

Rá kos ke reszt úri Új köz te me tõ (1108 Bu da pest, Koz ma u. 8–10.)

Par cel la Sor Sír

7/XIII 1 1/2
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3. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. szep tem ber 12-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot
hoz ta:

62/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:
Bu da fo ki te me tõ (1222 Bu da pest, Te me tõ u. 12.)

Par cel la Sor Sír

14–3 1 79

4. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. szep tem ber 12-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot
hoz ta:

63/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:
Fi u mei úti te me tõ (1108 Bu da pest, Fi u mei út 16.)

Par cel la Sor Sír

Jobb fal mel lett 19

5. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. szep tem ber 12-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot
hoz ta:

64/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az aláb bi sír he lyet:
Rá kos ke reszt úri Új köz te me tõ (1108 Bu da pest, Koz ma u. 8–10.)

Par cel la Sor Sír

28 1 164/165

6. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. szep tem ber 12-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot
hoz ta:

71/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta az 1809-es gyõ ri csa ta em lék -
mû vét (Gyõr–Kis me gyer, Veszp ré mi út).

Dr. Bo ross Pé ter s. k., 
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke

2007/173. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13047



13048 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/173. szám

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

07.4156 – 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 igaz ga tá si Szem le 7 400 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
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 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 MAGYAR 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.


