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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1001/2008. (I. 25.) Korm.

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ 
Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság 

alapító okiratának módosításáról

1. A Kor mány az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi
CVI. tör vény 18.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az
1083/2007. (X. 17.) Korm. ha tá ro zat ál tal el fo ga dott, a
Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ
Rész vény tár sa ság ala pí tó ok ira tá nak 11.3. pont ját e ha tá -
ro zat mel lék le te sze rint mó do sít ja, új 11.4. pont tal egé szí ti
ki, a 11.4. pont je lö lé se 11.5. pont ra vál to zik.

2. Fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy az ala pí tó
ok irat mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt cég bí -
ró ság hoz be nyúj tan dó ere de ti pél dá nyát a Kor mány ne vé -
ben alá ír ja és az eljárásban az Alapítót képviselje.

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet
az 1001/2008. (I. 25.) Korm. határozathoz

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ 
Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság 

(a továb biak ban: „Társaság”) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

A Ma gyar Ál lam, mint ala pí tó ne vé ben az ál la mi va -
gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter, a gaz da sá gi tár sa sá -
gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (,,Gt.”), va la mint az ál -
la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény (,,Vtv.”)
18.  §-ának (l) be kez dé se alap ján, a kö vet ke zõk sze rint ál -
la pít ja meg az aláb bi egy sze mé lyes, zárt kö rû en mû kö dõ
rész vény tár sa ság mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be
foglalt Alapító Okiratát:

A Társaság alapvetõ adatai

1. A Tár sa ság cég ne ve

1.1. A Tár sa ság cég ne ve: Ma gyar Nem ze ti Vagyon -
kezelõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság.

1.2. A Tár sa ság rö vi dí tett neve: MNV Zrt.

2. A Tár sa ság szék he lye: 1133 Bu da pest, Po zso nyi
út 56.

3. A Tár sa ság fõ te vé keny sé ge a TEÁOR ’03 sze rint:
74.15 Va gyon ke ze lés

4. A tár sa ság idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan.

5. A rész vény tár sa ság mû kö dé si for má ja: zárt kö rû en
mû kö dõ rész vény tár sa ság.

6. A Tár sa ság alap tõ ké je és rész vé nye

6.1. A Tár sa ság alap tõ ké je: 50 000 000 Ft, azaz öt ven -
mil lió fo rint.

6.2. A Tár sa ság rész vé nye
A Tár sa ság egy, azaz 1 da rab, név re  szóló, nyom dai

úton elõ ál lí tott, a Ma gyar Ál lam ne vé re  szóló és for ga lom -
kép te len törzs rész vényt bo csát ki. A Tár sa ság rész vé nyé -
nek név ér té ke 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

A rész vé nyek ki bo csá tá si ér té ke meg egye zik a rész vény 
név ér té ké vel.

A rész vény ki bo csá tá si ér té ké nek a je len Ala pí tó Ok irat
alá írá sá tól szá mí tott [8], azaz nyolc na pon be lü li be fi ze té -
sé re az Ala pí tó a je len Ala pí tó Ok irat alá írá sá val kö te le -
zett sé get vál lal.

6.3. A rész vény ki bo csá tá si ér té ke: 50 000 000 Ft, azaz
öt ven mil lió fo rint, amit az Ala pí tó kész pénz ben a Tár sa ság 
ál tal nyi tott bank szám lá ra való be fi ze tés sel teljesít.

A Társaság szervezete

7. A Tár sa ság ala pí tó ja: a Ma gyar Ál lam, a ne vé ben az
ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter (1054 Bu -
da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.) útján.

8. A rész vény esi jo gok gya kor lá sa

8.1. A Tár sa ság nál köz gyû lés nem mû kö dik, a rész -
vény esi jo go kat – a Vtv.-ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –
az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs miniszter
gyakorolja.

8.2. A rész vény esi jo go kat gya kor ló mi nisz ter a köz -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben ho zott dön té se it írás -
ban hoz za meg, ami rõl írás ban ér te sí ti az aláb bi 9. pont ban
meg ha tá ro zott Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Tanácsot
(,,Tanács”).
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9. Ta nács

9.1. A Tár sa ság ügy ve ze té sét – az igaz ga tó ság fel adat -
kör ében el jár va – a Ta nács látja el.

9.2. A Ta nács hét tag ból álló tes tü let, fel ada tá nak tel je -
sí té se so rán tes tü let ként jár el. A Ta nács tag ja it meg il le tõ
jo gok ra és kö te le zett sé gek re a Gt.-nek az igaz ga tó ság ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it a Vtv.-ben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

9.3. A Ta nács elsõ ki je lölt tag jai:
Dr. Nagy Já nos el nök
Ba ra nyi Imre
Er dei Ta más György
Mar kó And rea (szü le té si neve: Busch And rea)
Tát rai Mik lós
Dr. Roóz Jó zsef
Dr. Var ga Gusz táv Lász ló

10. El len õr zõ Bi zott ság

10.1. A Ta nács és a Tár sa ság mû kö dé sé nek, va la mint
az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dá sá nak el len õr zé sét
– a fel ügye lõ bi zott ság fel adat kör ében el jár va – a leg fel -
jebb ti zen egy tag ból álló Ellenõrzõ Bizottság végzi.

10.2. Az El len õr zõ Bi zott ság elsõ ki je lölt tag jai:
Dr. Bor bély At ti la el nök
Dr. Bog nár And rás
Gál Re zsõ
Dr. Ha la si Ti bor
Dr. Harc sár Ist ván
Ker tész Ist ván
Dr. Mé szá ros Jó zsef
Mi há lyi Pé ter
Ság hy Zol tán
Dr. Zs. Szõ ke Zol tán

11. Ve zér igaz ga tó

11.1. A ve zér igaz ga tó a Tár sa ság tör vényes kép vi se lõ -
je (,,Ve zér igaz ga tó”).

11.2. A Ve zér igaz ga tót és – a Ve zér igaz ga tó javasla -
tára – a ve zér igaz ga tó-he lyet te se ket a rész vény esi jo go kat
gya kor ló mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel. A Ve zér igaz ga tó 
te kin te té ben az egyéb mun kál ta tói jogokat a Tanács
gyakorolja.

11.3. A Tár sa ság elsõ ve zé ri gaz ga tó já ul 2007. de cem -
ber 5-ik nap já ig ha tá ro zott idõ tar tam ra ki ne ve zi: Som ku ti
Istvánt.

11.4. A rész vény esi jo go kat gya kor ló mi nisz ter 2007.
de cem ber 5. nap já tól a Tár sa ság ve zé ri gaz ga tó já ul 2012.
de cem ber 5. nap já ig ha tá ro zott idõ tar tam ra ki ne ve zi: Tát -
rai Mik lós Zol tánt.

11.5. A Ve zér igaz ga tó a Tár sa ság mun ka szer ve ze tét a
ha tá lyos jog sza bá lyok, az Ala pí tó Ok irat, a rész vény esi jo -

go kat gya kor ló mi nisz ter ha tá ro za tai, va la mint a Ta nács
dön té se i nek keretei között vezeti.

12. A Tár sa ság könyv vizs gá ló ja

12.1. A Tár sa ság könyv vizs gá ló ját a rész vény esi jo go -
kat gya kor ló mi nisz ter je lö li ki.

12.2. A Tár sa ság elsõ könyv vizs gá ló ja a 2007. évi
szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló já nak a rész vény esi
jo gok gya kor ló ja ál ta li el fo ga dá sá ig:

Ernst & Yo ung Könyv vizs gá ló Kor lá tolt Fe le lõs sé gû
Tár sa ság

Szék hely: 1132 Bu da pest, Váci út 20.
Cég jegy zék szám: 01-09-267553
A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé ben fe le lõs ter -

mé sze tes sze mély neve:
Szi lá gyi Ju dit
A könyv vizs gá ló meg bí za tá sa 2008. má jus 31-ig szól.

A Társaság cégjegyzése

13. A Tár sa ság cég jegy zé se

A Tár sa ság cég jegy zé se úgy tör té nik, hogy a Tár sa ság
elõ nyo mott, elõ írt vagy nyom ta tott cég ne ve alá

a) a Ve zér igaz ga tó ön ál ló an,
b) a Ta nács két tag ja együt te sen,
c) Tár sa ság kép vi se let re fel jo go sí tott mun ka vál la ló ja

egy má sik mun ka vál la ló val együt te sen
írja alá ne vét a hi te les cég alá írá si nyi lat ko za tá nak meg -
fele lõen.

Vegyes rendelkezések

14. A Tár sa ság üz le ti éve azo nos a nap tá ri év vel; az
elsõ üz le ti év a Tár sa ság meg ala pí tá sá tól 2007. de cem ber
hó 31. nap já ig tart.

15. A Tár sa ság nem ala kul hat át, nem vál hat szét, más
tár sa ság gal nem egye sül het. Meg szû né sé rõl az Or szág -
gyû lés tör vény ben ren del kez het.

16. A Tár sa ság hir det mé nye it a Cég köz löny ben, il le tõ -
leg sa ját hon lap ján te szi köz zé.

17. A Tár sa ság Ala pí tó Ok ira tát és mó do sí tá sa it, va la -
mint Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a Ma gyar Köz -
löny ben kell köz zé ten ni.

18. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a Gt. ren del ke zé se it a Vtv.-ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.
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A Kormány
1002/2008. (I. 25.) Korm.

határozata

az „Új rend és szabadság” programért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól  szóló
1074/2007. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

A fe ke te gaz da ság vissza szo rí tá sa, va la mint a szel le mi
tu laj don jo gok meg sér té se el le ni ha té kony küz de lem ér de -
ké ben, és el is mer ve, hogy a szel le mi tu laj don jo gok vé del -
me ki emelt fon tos sá gú az in no vá ció, a ver seny ké pes ség és
a kul tu rá lis sok fé le ség fenn tar tá sa és ösz tön zé se, to váb bá
a fo gyasz tók és a mun ka he lyek vé del me szem pont já ból;
to váb bá fel is mer ve, hogy a szel le mi tu laj don-vé de lem ha -
té ko nyab bá té te le ér de ké ben nem ze ti stra té gia-al ko tás ra
és összehangolt fellépésre van szükség, a Kor mány lét re -
hoz za a Ha mi sí tás Elle ni Nem ze ti Tes tü le tet és a követ -
kezõket határozza el:

1. Az „Új rend és sza bad ság” prog ra mért fe le lõs kor -
mány biz tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 1074/2007. 
(X. 1.) Korm. ha tá ro zat a kö vet ke zõ új 2/A–2/B. pontokkal 
egészül ki:

„2/A. A kor mány biz tos az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter rel és a fel adat kö rük ben érin tett más köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i vel együttmûködve

a) ki dol goz za a ha mi sí tás el le ni nem ze ti stra té gi át és az 
ah hoz kap cso ló dó – ered mény-mu ta tó szá mok kal ki egé szí -
tett – in téz ke dé si ter vet, össze han gol ja azok vég re haj tá sát;

b) köz re mû kö dik a ha mi sí tás el le ni cse lek vé si ter vek
ki dol go zá sá ban, tá mo gat ja e cse lek vé si ter vek vég re haj tá -
sát;

c) tu da tos ság nö ve lõ, fel vi lá go sí tó prog ra mo kat, kam -
pá nyo kat kez de mé nyez, fi gye lem mel kí sé ri vég re haj tá su -
kat;

d) köz re mû kö dik a ha mi sí tás el le ni fel lé pés ben köz re -
mû kö dõ ren dé sze ti és igaz ság ügyi szer vek al kal ma zot ta i -
nak továbbképzésében;

e) ja vas la to kat tesz a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz -
ter nek a szel le mi tu laj don jo gok ér vé nye sí té sét szol gá ló
jog sza bály-al ko tá si és szabályozási tevékenységre.

2/B. a) A kor mány biz tost a 2/A. pont ban meg ha tá ro -
zott fel ada ta i nak el lá tá sá ban ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ és
ta nács adói fel ada to kat el lá tó szerv ként a Ha mi sí tás El le ni
Nem ze ti Tes tü le tet (a továb biak ban: Testület) segíti.

b) A Tes tü let el nö ke a kor mány biz tos, el nök he lyet te sei 
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke és az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ vagy ve ze -
tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ. A Tes tü let tag -
ja it – a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz te rek és köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek, va la mint a szel le mi
tu laj don vé del mé vel fog lal ko zó tár sa dal mi és ér dek kép vi -
se le ti szer ve ze tek, va la mint a szel le mi tu laj don jo gok jo go -
sult ja it tö mö rí tõ vál lal ko zói ér dek kép vi se le tek ja vas la tá ra
is fi gye lem mel – a kor mány biz tos és a Ma gyar Sza ba dal mi 

Hi va tal el nö ke együt te sen kéri fel; a nem kor mány za ti
 tagok szá ma tíz fõ.

c) A Tes tü let tit kár sá gi fel ada ta it a Ma gyar Sza ba dal mi 
Hi va tal lát ja el. 

d) A Tes tü let költ ség ve té sét a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal költ ség ve té sén be lül kü lön kell ter vez ni és meg je le -
ní te ni.”

2. Az „Új rend és sza bad ság” prog ra mért fe le lõs kor -
mány biz tos a ha mi sí tás el le ni nem ze ti stra té gi át és az ah -
hoz kap cso ló dó – ered mény-mu ta tó szá mok kal kiegészí -
tett – in téz ke dé si ter vet 2008. jú ni us 30-ig ter jesz ti a Kor -
mány elé.

3. Ez a ha tá ro zat 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
6/2008. (I. 25.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között, a közúti és vasúti határforgalom

ellenõrzésérõl  szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én
aláírt Egyezmény végrehajtásáról  szóló, Bukarestben, 

2006. december 21-én aláírt 
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló 

360/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 2–3.  §-ának
hatálybalépésérõl és 4.  §-ának hatályon kívül

helyezésérõl

A 360/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2006. de cem ber 28-i, 165. szá má ban ki hir de tett, a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya
kö zött, a köz úti és vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl
 szóló, Bu ka rest ben, 2004. áp ri lis 27-én alá írt Egyez mény
vég re haj tá sá ról  szóló, Bu ka rest ben, 2006. de cem ber 21-én 
alá írt Meg ál la po dás a 26. cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben a
jó vá ha gyás ról  szóló ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék kéz hez -
vé te lét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, azon ban a Szer zõ dõ
Fe lek a Meg ál la po dást Ro má ni á nak az Eu ró pai Uni ó hoz
tör té nõ csat la ko zá sa nap já tól, 2007. ja nu ár 1-jé tõl ide ig le -
ne sen al kal maz zák.

A Ma gyar Fél 2007. ja nu ár 16-i kel te zé sû jegy zé ké ben
ér te sí tet te a Ro mán Fe let a Meg ál la po dás jó vá ha gyá sá ról,
a Ro mán Fél ha son ló tar tal mú jegy zé két a Ma gyar Fél
2007. de cem ber 10-én vet te kéz hez. A Meg ál la po dás a
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26. cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben 2007. de cem ber 25-én
ha tály ba lé pett, a ha tály ba lé pés nap já val a Meg ál la po dás
2007. ja nu ár el se jé tõl tör té nõ ide ig le nes al kal ma zá sa meg -
szûnt.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 360/2006.
(XII. 28.) Korm. ren de let 5.  §-ának (5) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro -
má nia Kor má nya kö zött, a köz úti és vas úti ha tár for ga lom
el len õr zé sé rõl  szóló, Bu ka rest ben, 2004. áp ri lis 27-én alá -
írt Egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló, Bu ka rest ben, 2006.
de cem ber 21-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
360/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 2–3.  §-a 2007. de cem -
ber 25-én, azaz ket tõ ezer-hét de cem ber hu szon ötö di kén
ha tály ba lé pett, a ha tály ba lé pés nap já val pe dig a Korm.
ren de let 4.  §-a ha tá lyát vesz tet te.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
1/2008. (I. 22.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a határidõk, határnapok számításáról

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  §-a (5) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban
és 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban írt ha tás kö ré -
ben a ha tár idõk szá mí tá sá ról az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
Ve. a ha tár idõk meg ha tá ro zá sá nál he lyen ként a „... na pig”, 
más hol a „... na pon” ki fe je zést hasz nál ja.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza bály he lyek
egy sé ges ér tel me zé se ér de ké ben úgy fog lalt ál lást, hogy a
ha tár idõ a meg je lölt na pon 16.00 óra kor jár le.

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

Az Országos Választási Bizottság
27/2008. (I. 22.) OVB

h a t á r o z a t a

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

va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 3-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG NÖVELJE A HADIKIADÁSAIT A NATO
MINIMÁLIS ELVÁRÁSAINAK SZINTJÉRE?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról. A „ha di ki adá sok” mér té ké nek nö ve lé se azon -
ban nem le het sé ges a költ ség ve tés vo nat ko zó té te le i nek
mó do sí tá sa nél kül, így a kez de mé nye zés az Al kot mány -
ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
28/2008. (I. 22.) OVB

h a t á r o z a t a

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

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 3-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ ÁLLAPOTOS
NÕK RÉSZÉRE A KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE INGYEN
EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÉKOT KELL BIZTOSÍTANI?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról. A kér dés érin ti a költ ség ve tés ki adá si ol da lát,
ezért ab ban nép sza va zás nem tartható.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
29/2008. (I. 22.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 3-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A KÖZPONTI
KÖLT SÉGVETÉS TERHÉRE ÉVENTE 10.000 SZOCIÁLIS 
BÉRLAKÁST ÉPÍTSENEK MAGYARORSZÁGON?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról. A kez de mé nye zés azon ban olyan célt je löl
meg, amely nek meg va ló sí tá sá hoz ki fe je zet ten szük sé ges a 
költ ség ve tés mó do sí tá sa.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
30/2008. (I. 22.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 10-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:
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,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A MAGYAR -
ORSZÁGI AUTÓPÁLYÁKON A BELSÕ SÁVBAN A
MEGENGEDETT LEGNAGYOBB HALADÁSI SEBESSÉG 
160KM/ÓRA LEGYEN?”

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

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
31/2008. (I. 22.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 10-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ ORSZÁG -
GYÛLÉSI KÉPVISELÕK HOZZANAK LÉTRE OLYAN
TÖRVÉNYT, AMELY LEHETÕVÉ TESZI, HOGY AZ
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕKET VISSZAHÍVHASSÁK
A VÁLASZTÓ POLGÁROK AKKOR, HA AZ ORSZÁG -
GYÛLÉSI KÉPVISELÕK NEM TELJESÍTETTÉK A
VÁLASZTÁSI ÍGÉRETEIKET?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szág gyû lé si kép vi se lõk meg bí za tá sá nak meg szû né si
ese te it a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949.
évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány)
20/A.  §-ának (1) be kez dé se so rol ja fel. En nek meg fele lõen 
a kez de mé nye zés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás az
Al kot mány mó do sí tá sát ten né szük sé ges sé. Az Al kot -

mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB,
25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.
(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.)
AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin -
tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez -
de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le -
sí té sét – al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt –
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
32/2008. (I. 22.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé re be nyúj tott in dít ványt ha -
tás kö ré nek hi á nyá ban el uta sít ja.

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 4-én az Or szág gyû lés ál tal
el fo ga dott, de még ki nem hir de tett – a Köz tár sa sá gi El nök
ál tal meg fon to lás ra vissza kül dött – tör vény meg erõ sí té sé -
re irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye zés ként az aláb bi
kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.

,,Meg erõ sí ti-e Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról
és a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai
igény be vé te lé nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal 2007.
de cem ber 17. nap ján el fo ga dott, a Köz tár sa sá gi El nök Úr
ál tal meg fon to lás ra vissza kül dött tör vényt?”

Az OVB a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vénynek (a továb biak ban: Al kot mány) az 
Or szág gyû lés ha tás kö ré re, a tör vényalkotásra és a nép sza -
va zás ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek rend szer ta ni ér tel me -
zé se alap ján – fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság nak az
Or szág gyû lés tör vényalkotó ha tás kö ré rõl  szóló 2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
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40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za ta i ra is – meg ál la pí tot ta, hogy az
 Országgyûlés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás ról való dön tés az Or szág -
gyû lés nek olyan ha tás kö re, amely nek ese té ben fo gal mi lag
ki zárt a hi te le sí té si el já rás, így az OVB-nek ez zel kap cso -
lat ban nincs ha tás kö re.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány nak a 19.  § (3) be kez dé sén,
26.  § (6) be kez dé sén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 8.  §
(4) be kez dé sén, 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
33/2008. (I. 22.) OVB

h a t á r o z a t a

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

határozatot:

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 7-én nyúj tot ta be az 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 cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Szük sé ges nek tart ja-e, hogy az egy re gya ko ribb el al -
vás  miatti – egy jár mû ves (sze mély gép ko csi, busz, ka mi on) 
út pá lya el ha gyá sos, to váb bá a szem be ni for gal mi sáv ra
át haj tó fron tá lis – bal ese tek túl élõ oko zói kö zül –, aki az
ér vé nyes gép jár mû ve ze tõi en ge dé lyét meg tart hat ja vagy
vissza kap ja avagy újra meg szer zi – el al vás el le ni ké szü lé -
ket tart son ma gá nál, amely kö rül ményt a ha tó ság leg alább 
egy évre – kor lá to zás jog cí mén – an nak a jo go sít vá nyá ba
is be je gyez het és amennyi ben e ve ze tõ ve szé lyes ál mo so -
dást érez, egy út tal amíg ha la dék ta la nul meg áll, a ké szü lé -
ket ve gye hasz ná lat ba (kap csol ja be), hogy jó val bi zo nyo -
sab ban fé kez zen, ne hogy elõbb alud has son el, mint ahogy
meg áll na; va la mint er rõl az Or szág gyû lés tör vényt hoz -
zon?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a jog sza bá lyi fel té -
te lek nek, az ív min ta pél dá nyán ugyan is az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott ro vat nem sze re pel. Az
alá írás gyûj tõ ív to váb bá több ki töl tött sor ban tar tal maz
sze mé lyes ada to kat és alá írást, ami pe dig el len té tes az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-ával,
mely nek ér tel mé ben az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az
alá írás gyûj tés meg kez dé se elõtt kell be nyúj ta ni hi te le sí -
tés re. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg -
tagadta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2008. évi 6. szá má ban meg je lent
655921B törzs könyv szá ma he lye sen: 655521B
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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