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III. Kor mány ren de le tek

A Kor mány
260/2008. (XI. 3.) Korm.

ren de le te

az ál la mi ve ze tõk és a köz tiszt vi se lõk ju tal ma zá sá nak
egyes át me ne ti sza bá lya i ról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény 34. § (13) be kez dé sé ben és 49/O. §
(6) be kez dé sé ben, va la mint a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény 76. § (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

A köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás
sza bá lya i ról szó ló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) a kö vet ke zõ új 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A 2008. év ben e ren de let sza bá lya it az zal az el -
té rés sel kell al kal maz ni, hogy

a) a „ki vé te les tel je sít mény” és a „ma gas szin tû tel je sít -
mény” ka te gó ri á ba nem le het so rol ni köz tiszt vi se lõt,

b) ha az 1. szá mú mel lék let III. 4. pont já ban 76 és
100 pont kö zöt ti ér ték adó dik, a köz tiszt vi se lõt a „ki vé te -
les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” ka te gó ri á ba kell be so -
rol ni,

c) a „ki vé te les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” ka te gó -
ri á ba az el osz lá si szint hez tar to zó köz tiszt vi se lõk leg fel -
jebb 50%-a so rol ha tó be,

d) a „ki vé te les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” ka te gó -
ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ ese té ben a komp lex tel je sít -
mény ér té ke lés alap ján járó ju ta lom össze ge leg alább a ju -
ta lom alap 4%-a, leg fel jebb a ju ta lom alap 12%-a, az zal,
hogy az el osz lá si szint hez tar to zó, „ki vé te les vagy ma gas
szin tû tel je sít mény” ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõk
együt tes, a komp lex tel je sít mény ér té ke lés alap ján járó ju -
tal ma leg fel jebb a ju ta lom ala pok össze gé nek 8%-a le het,

e) a „jó tel je sít mény” ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ
ese té ben a komp lex tel je sít mény ér té ke lés alap ján járó ju -
ta lom össze ge a ju ta lom alap 4%-a,

f) a „meg fe le lõ tel je sít mény” és a „fej lesz tés szük sé ges” 
ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ szá má ra a komp lex tel je -
sít mény ér té ke lés alap ján ju ta lom nem fi zet he tõ,

g) a ju ta lom alap egy sé ge sen a köz tiszt vi se lõ éves il let -
mé nyé nek az év azon idõ sza ká ra jutó ré sze, ami kor a köz -
tiszt vi se lõ a sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ban sze re pel.”

2. §

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

(2) Az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek, az R.
19. §-ában és a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju -
tal ma zás sza bá lya i ról szó ló 301/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 31/2008. (II. 21.) Korm. ren -
de let 13. §-ában meg ha tá ro zott köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek ki vé te lé vel a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél, 
azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél, va la mint a köz igaz ga tá si
hi va ta lok nál fog lal koz ta tott olyan köz tiszt vi se lõk szá -
mára, akik re az R. ren del ke zé se it a 2008. év ben nem kell
al kal maz ni, e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en leg fel jebb 
más fél havi ju ta lom fi zet he tõ ki az zal, hogy az adott szerv
köz tiszt vi se lõi szá má ra e ren de let ha tály ba lé pé sét köve -
tõen át la go san egy ha vi ju ta lom nál több nem fi zet he tõ ki.

(3) Az ál la mi ve ze tõk szá má ra e ren de let ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ en ju ta lom vagy cél jut ta tás nem fizethetõ ki.

(4) Az R. 16/A. §-a alap ján rész ju ta lom az R.-ben meg -
ha tá ro zott idõ pont he lyett ki zá ró lag e ren de let ki hir de té sét 
kö ve tõ ti zen ötö dik napig fizethetõ ki.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé se nem érin ti a hatálybalé -
pése elõtt az R. 16/B. § (2) be kez dé se alap ján ki fi ze tett
jutalmakat.

(6) Az R. 19/A. §-át al kal maz ni kell az e ren de let ki hir -
de té se kor fo lya mat ban levõ tel je sít mény ér té ke lé sek re is.

(7) Az R. 19/A. §-a 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(8) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
261/2008. (XI. 3.) Korm.

rendelete

a vízi személyszállítás feltételeirõl

A vízi köz le ke dés rõl szó ló 2000. évi XLII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Vkt.) 88. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban és az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek 
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a Kor mány a
 következõket ren de li el:
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A rendelet hatálya

1. §

(1) A ren de let ha tá lya a vízi sze mély szál lí tást – be le ért -
ve a komp- és rév át ke lést – vég zõ ha jó zá si vál lal ko zá sok -
ra, va la mint a vízi sze mély szál lí tást igény be ve võk re ter -
jed ki.

(2) A vízi sze mély szál lí tás ra kö tött szer zõ dé sek re a Pol -
gá ri Tör vény könyv nek (a to váb bi ak ban: Ptk.) a szer zõ dés
ál ta lá nos sza bá lya i ra, to váb bá a vál lal ko zá si szer zõ dés re
vo nat ko zó ren del ke zé se it az e ren de let ben fog lalt ki egé -
szí té sek kel kell al kal maz ni.

(3) Ab ban az eset ben, ha a sze mély szál lí tás or szág ha tá -
ron túl ra vagy or szág ha tá ron túl ról tör té nik, e ren de let ren -
del ke zé se it csak annyi ban le het al kal maz ni, amennyi ben
nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) Az e ren de let ben hasz nált egyes fo gal ma kat – a
(2) be kez dés ben fog lalt ki egé szí té sek kel – a Vkt. 87. §-a
sze rint kell ér tel mez ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ha jó ál lo más: az a hely, ahol a sze mé lyek ha jó ra,

 illetve ha jó ról part ra ju tá sát egy vagy több úszó mû vön
(pon to non), más ha jón ke resz tül, komp rám pá ján vagy
köz vet le nül a part fal hoz ki köt ve biz to sít ják;

b) ha jó zá si vál lal ko zás: gaz da sá gi célú ha jó zá si te vé -
keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet;

c) já ró desz ka: a part fal és a hajó kö zöt ti köz le ke dés re
szol gá ló, szint kü lönb sé get és tá vol sá got át hi da ló könnyû
ki vi te lû fa- vagy fém híd;

d) kü lön já rat: me net ren den kí vül kü lön meg ál la po dás
alap ján in dí tott já rat; 

e) sze mély szál lí tás: díj el le né ben me net rend alap ján
vég zett vízi sze mély szál lí tás (a to váb bi ak ban: me net rend
sze rin ti sze mély szál lí tás), va la mint a me net ren den kí vül
köz le ked te tett vízi jár mû vel vég zett sze mély szál lí tás (a to -
váb bi ak ban: kü lön já rat);

f) sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó egyéb szol gál ta tás:
úti poggyász-szál lí tás, poggyász meg õr zés, ke res ke del mi,
ven dég lá tó és egyéb utas ki szol gá ló lé te sít mé nyek üze mel -
te té se, va la mint a vízi sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó ide -
gen for gal mi köz ve tí tõi te vé keny ség;

g) utas: a vízi jár mû vön uta zó min den olyan sze mély,
aki nem tag ja a sze mély zet nek és akit egyéb jog vi szony
alap ján a ha jón nem fog lal koz tat nak.

Üzletszabályzat

3. §

(1) A ha jó zá si vál lal ko zás a köz for gal mú vízi sze mély -
szál lí tá si szer zõ dé sek – jog sza bály ban nem sza bá lyo zott –
rész le tes fel té te le it ki egé szí tõ fel té te lek ben ha tá roz za
meg.

(2) A ki egé szí tõ fel té te lek re a Ptk.-nak az ál ta lá nos szer -
zõ dé si fel té te lek re vo nat ko zó elõ írá sai az irány adók.

(3) A ha jó zá si vál lal ko zás ál tal vég zett szol gál ta tá sok
dí ját, a díj meg ál la pí tá sá nak mód ját és fel té te le it – az
 ármegállapításról szó ló jog sza bá lyok ban fog lal tak fi gye -
lem be vé te lé vel – a díj sza bás tar tal maz za.

(4) A ha jó zá si vál lal ko zás a ki egé szí tõ fel té te le ket üz -
let sza bály zat ba fog lal ja. Az üz let sza bály zat és a díj sza bás
össze von ha tó. Az üz let sza bály zat ba, il let ve díj sza bás ba
a vízi sze mély szál lí tá si szer zõ dé sek re vo nat ko zó jog sza -
bá lyo kat is fel kell ven ni és azo kat el té rõ sze dés sel kell
meg je löl ni. A ha jó zá si vál lal ko zás az üz let sza bály za tot,
 illetve a díj sza bást az uta sok ré szé re be te kin tés re ren del ke -
zés re bo csát ja.

Menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás

4. §

(1) A ha jó zá si vál lal ko zás a köz for gal mú sze mély szál lí -
tás kö ré ben a me net rend ben meg ha tá ro zott vo na la kon az
ál ta la meg hir de tett já ra to kat köz le ked te ti.

(2) A for ga lom le bo nyo lí tá sá hoz és az uta zá si igé nyek
ki szol gá lá sá hoz a ha jó ál lo má so kon meg fe le lõ, a ki kö tõ
üzem ben tar tó ja ál tal biz to sí tott ki kö tõ hely rõl a ha jó zá si
vál lal ko zás gon dos ko dik.

(3) A ha jó zá si vál lal ko zás a ha jó ál lo má so kon a bal eset -
men tes utas ki szol gá lás ér de ké ben gon dos ko dik

a) írá sos utas tá jé koz ta tás ról,

b) a vízi jár mû vek meg kö ze lí té sét se gí tõ épít mé nyek
(ki kö tõ pon ton, ki kö tõ híd) biz to sí tá sá ról.

(4) A köz for gal mú sze mély szál lí tás kö ré ben a ha jó zá si
vál lal ko zás kö te les a sze mély szál lí tást el vál lal ni, ha

a) az utas az üz let sza bály zat, il let ve díj sza bás feltéte -
leit el fo gad ja, meg tart ja, és

b) a sze mély szál lí tá si szol gál ta tás a me net rend ben
meg hir de tett sze mély szál lí tó vízi jár mû vek kel le het sé ges.

(5) A sze mély szál lí tá si szol gál ta tás kor lá to zá sá ról, fel -
füg gesz té sé rõl szó ló tá jé koz ta tást a ha jó ál lo má so kon ki
kell füg gesz te ni.
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Menetrend

5. §

(1) A ha jó zá si vál lal ko zás me net ren det kö te les ké szí te -
ni, amely tar tal maz za a köz for gal mú sze mély szál lí tás leg -
fon to sabb tá jé koz ta tó ada ta it, így kü lö nö sen:

a) a vízi jár mû vek út vo na lát, az in du ló és vég ál lo mást,
to váb bá azo kat a ha jó ál lo má so kat (ki kö tõ ket), ahol a vízi
jár mû meg áll;

b) az in du lá si és ér ke zé si idõ pon to kat, a napi elsõ és
utol só vízi jár mû in du lá si idõ pont já nak fel tün te té sé vel;

c) a ha jó zá si vál lal ko zás más já ra ta i hoz való csat la ko -
zá si le he tõ sé ge ket;

d) a leg fon to sabb ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat, va la mint
azt, ha va la mely vízi jár mû úti poggyászt, ke rék párt
 továbbít;

e) a me net ren di idõ szak kez de té nek és vé gé nek idõ -
pont ját.

(2) A me net rend tar tal maz za az egyes já ra tok köz le ke -
dé sé nek idõ sza kát, a nem min den nap köz le ke dõ já ra tok nál 
a köz le ke dé si na po kat, to váb bá a szol gál ta tás kü lön bö zõ
kor lá to zá sa it.

(3) A ha jó zá si vál lal ko zás a me net ren det, to váb bá a
 különjárat meg ren de lé sé nek le he tõ sé gét a ha jó ál lo má so -
kon jól lát ha tó he lyen ki füg gesz ti.

(4) A já rat szü ne te lé sét vagy ko ráb bi idõ pont ban tör té -
nõ köz le ked te té sét – az idõ já rá si és víz ál lá si kö rül mé nyek -
tõl, va la mint ha jó zá si zár lat tól füg gõ ek ki vé te lé vel – leg -
alább 14 nap pal, új já rat be ál lí tá sát, il let ve a meg hir de tett -
nél ké sõb bi idõ pont ban tör té nõ köz le ke dé sét leg alább
7 nap pal a vál to zás elõtt a ha jó ál lo má son ki füg gesz tett hir -
det ménnyel az uta zó kö zön ség tu do má sá ra kell hoz ni.

Utazásból kizárt vagy feltételesen szállítható személyek

6. §

(1) A sze mély szál lí tá si szol gál ta tást 14 éven alu li gyer -
mek csak kí sé rõ vel ve he ti igény be.

(2) A ha jó zá si vál lal ko zás a sze mély szál lí tást meg ta -
gad hat ja, il let ve az utast a sze mély szál lí tás ból ki zár hat ja,
ha az utas

a) it tas vagy bó dult ál la pot ban van, bot rá nyo san vi sel -
ke dik, vagy más mó don a töb bi utast ma ga tar tá sá val za -
varja;

b) ma ga tar tá sá val sér ti vagy ve szé lyez te ti a köz le ke dés 
biz ton sá gát, sa ját vagy utas tár sai tes ti ép sé gét, egész sé gét,
a vízi jár mû vagy be ren de zé se i nek az ép sé gét sér ti vagy
ve szé lyez te ti;

c) ér vény te len jeggyel vagy me net jegy nél kül uta zik,
és me net je gyet az el len õr zés kor sem vált;

d) me net je gyét, il let ve ked vez mény igény be vé te lé re
jo go sí tó iga zol vá nyát – fel hí vás el le né re – nem mu tat ja
fel;

e) ru há za tá val, poggyá szá val vagy más mó don a jár -
mûvet, utas tár sai ru há za tát vagy az uta sok poggyá szát be -
szennyez he ti;

f) a vízi jár mû re ké zi poggyász ként be nem vi he tõ tár -
gyat visz fel;

g) a me net díj meg fi ze té sét meg ta gad ja;
h) a vízi jár mû vön a be szállt uta sok szá ma el ér te az

 engedélyezett utas lét szá mot.

(3) A ha jó zá si vál lal ko zást ab ban az eset ben is meg il le ti
a már meg tett útra járó me net díj, ha az utast – a (2) be kez -
dés ben fog lal tak alap ján – az uta zás ból ki zár ta.

(4) Az út köz ben meg be te ge dett sze mélyt a ha jó zá si vál -
lal ko zás leg alább a leg kö ze leb bi meg fe le lõ ha jó ál lo má sig
– ahol a szük sé ges egész ség ügyi el lá tás ban ré sze sül het –
kö te les to vább szál lí ta ni.

(5) A vízi jár mû rõl a neki fel ró ha tó rend el le nes ma ga -
tar tá sa mi att le szál lí tott utas nem kö ve tel he ti vissza a ki fi -
ze tett me net dí jat vagy egyéb dí jat, pél dá ul a ke rék pár szál -
lí tás dí ját, és fel adott úti poggyá sza ki szol gál ta tá sát is – ha
an nak ki szol gál ta tá sa a vízi jár mû nek a ha jó ál lo má son
való me net rend sze rin ti tar tóz ko dá si ide je alatt nem le het -
sé ges – csak az ere de ti cél ál lo má son kér he ti.

Menetjegy, jármûszállítási díj

7. §

(1) Az utas nak – ki vé ve a (7) be kez dés ben fog lalt ese -
tet – az uta zás meg kez dé se kor ér vé nyes me net jeggyel
vagy uta zás ra jo go sí tó iga zol vánnyal (a to váb bi ak ban
együtt: me net jegy) kell ren del kez nie.

(2) A me net je gyen fel kell tün tet ni:
a) az in du lá si ál lo más ne vét,
b) a cél ál lo más ne vét, 
c) a fi ze tett me net díj össze gét és an nak adó tar tal mát,
d) az el szá mo lás nál al kal ma zott ked vez mény mér té két,
e) ka bi nos ha jó nál a ka bin osz tá lyát,
f) a me net jegy ér vé nyes sé gé nek elsõ nap ját,
g) a me net jegy ér vé nyes sé gé nek tar ta mát vagy az ér vé -

nyes ség utol só nap ját,
h) a több sze mély ré szé re ki adott me net jegy nél az uta -

sok szá mát,
i) a több szö ri uta zás ra ki adott me net jegy nél az uta zá si

le he tõ sé gek jel le gét, szá mát vagy idõ tar ta mát,
j) a fel hasz ná lás kü lön le ges sza bá lya it.

(3) Az egy sze ri vagy több szö ri uta zás ra ki adott me net -
jegy (pl. ha vi jegy, fél ha vi jegy, fü zet jegy, me net jegy vál -
tás ra vagy uta zás ra jo go sí tó iga zol vány, ok mány) csak arra 
a vi szony lat ra, ka bin osz tály ra és idõ tar tam ra ér vé nyes,
amely re ki ad ták, il let ve ér vé nye sí tet ték. Az uta zá si iga zol -
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vány ra a (2) be kez dés a)–e) és i)–j) pont ja i ban fog lalt elõ -
írá so kat nem kell al kal maz ni.

(4) A meg ha tá ro zott já rat ra ér vé nye sí tett me net jegy
csak a raj ta fel tün te tett já rat ra ér vé nyes.

(5) Ha a me net jegy nem meg ha tá ro zott já rat ra szól, az
utas az uta zást a me net jegy ér vé nyes sé gé nek tar ta ma alatt
bár mi kor meg kezd he ti, a már meg kez dett uta zást meg sza -
kít hat ja és ké sõbb foly tat hat ja. Az út meg sza kí tást a ha jó -
zá si vál lal ko zás sal iga zol tat ni kell, az azon ban a me net -
jegy ér vé nyes sé gi ide jét nem hosszab bít ja meg. Ha a me -
net jegy re az út meg sza kí tás té nyét nem ve ze tik rá, a to váb -
bi uta zás ra ér vé nyét vesz ti.

(6) A me net je gyek és a jár mû szál lí tá si je gyek áru sí tá sát
a ha jó ál lo más jegy pénz tá ra leg alább 30 perc cel a vízi jár -
mû me net rend sze rin ti in du lá si ide je elõtt kö te les meg kez -
de ni.

(7) Ha a ha jó zá si vál lal ko zás a be szál lá si ha jó ál lo má son 
a meg ha tá ro zott idõ szak ban vagy egy ál ta lán nem szol gál -
tat ki me net je gyet, er rõl az uta zó kö zön sé get tá jé koz tat ni
kö te les. Ilyen eset ben a vízi jár mû vön a me net je gyet pót díj 
nél kül kell ki szol gál tat ni.

(8) A me net je gyet az utas nak az uta zás egész tar ta ma
alatt meg kell õriz nie, a ha jó zá si vál lal ko zás me net je gyet
el len õr zõ al kal ma zot ta i nak – a ked vez mé nyes jegy vál tás -
ra jo go sí tó iga zol vánnyal együtt – fel kell mu tat nia, ké rés -
re át kell ad nia.

(9) A név re szó ló me net jeggyel csak az arra jo go sult
utaz hat. A nem név re szó ló me net jegy mind ad dig más ra
át ru ház ha tó, amed dig az zal az uta zást nem kezd ték meg
vagy úti poggyászt nem ad tak fel.

(10) Kom pon a me net jegy a köz úti jár mû szál lí tá si dí ját
nem fog lal ja ma gá ban. A köz úti jár mû szál lí tá si dí ján fe lül 
a jár mû ve ze tõ jé nek és az uta sok nak kü lön me net jeggyel
kell ren del kez ni ük.

Utastájékoztatás

8. §

(1) A ha jó zá si vál lal ko zás az uta sok meg fe le lõ tá jé koz -
ta tá sát szol gá ló be ren de zé se ket üze mel tet.

(2) A ha jó zá si vál lal ko zás az utas tá jé koz ta tást kiad -
ványokkal, jól lát ha tó hir det mé nyek kel, szük ség sze rint
szó be li tá jé koz ta tás sal és in for má ci ós be ren de zé sek kel
lát ja el.

(3) A ha jó zá si vál lal ko zás kö te les az uta so kat jo ga ik ról,
kö te le zett sé ge ik rõl, az igény be ve he tõ szol gál ta tá sok ról és 
az eset le ges for gal mi za va rok ról tá jé koz tat ni. En nek ér de -
ké ben a ha jó ál lo má so kon, il let ve – amennyi ben le het sé -
ges – a vízi jár mû vön is jól lát ha tó he lyen ki kell füg gesz -
te nie az uta zá si fel té te le ket és a me net rend sze rin ti já ra to -
kat. A ha jó zá si vál lal ko zás kö te les a já ra tok ér ke zé si,

 indulási ide jé rõl, to váb bá a já ra tok ki ma ra dá sá ról és ké sé -
sé rõl a ki szol gá ló sze mély zet, il let ve a ha jó ál lo má si tá jé -
koz ta tá si rend szer út ján fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyúj ta ni.

Különjárat

9. §

Kü lön já rat ra a ha jó zá si vál lal ko zás és a meg ren de lõ
(ha jó bér lõ) kö zöt ti szer zõ dés, il let ve a Ptk.-nak a vál lal ko -
zá si szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz -
ni. A kü lön já rat adott út vo nal ra vagy meg ha tá ro zott idõ -
tar tam ra szó ló le het.

A hajózási vállalkozás jogai és kötelezettségei

10. §

(1) A ha jó zá si vál lal ko zás kö te les a me net rend ben meg -
hir de tett, il let ve a kü lön já rat ról szó ló szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott he lyen és idõ ben a vízi jár mû vet ha jó zás ra
 alkalmas ál la pot ban ki ál lí ta ni.

(2) A ha jó zá si vál lal ko zás kö te les az utast a me net rend -
ben, il let ve a kü lön já rat ról szó ló szer zõ dés ben fog lalt fel -
té te lek sze rint biz ton sá go san a cél ál lo más ra szál lí ta ni.

(3) A vízi jár mû ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a ha jó ál lo más ra ér ke zés kor az uta sok a ha jó ál lo más
ne vé rõl, az át szál lá si (csat la ko zá si) le he tõ sé gek rõl, va la -
mint a 10 perc nél hosszabb ide jû tar tóz ko dás ról tá jé koz ta -
tást kap ja nak. A tá jé koz ta tást olyan idõ ben kell adni, hogy
az uta sok a ki szál lás hoz kel lõ idõ ben fel ké szül hes se nek.

(4) A ha jó zá si vál lal ko zás kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy ha jó ál lo má sa in (ki kö tõ i ben) a ha jó ál lo más (ki kö tõ)
ne vét jól lát ha tó mó don fel tün tes sék.

Az utas jogai és kötelezettségei

11. §
 
(1) Az utas jo go sult a vízi jár mû vön utaz ni, a ki szol gá ló

lé te sít mé nye ket, be ren de zé se ket hasz nál ni és a sze mély -
szál lí tás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá so kat igény be ven ni.

(2) A ha jó ál lo má son az uta sok csak a ré szük re meg nyi -
tott te rü let re lép het nek be, a ha jó ál lo más (ki kö tõ) terüle -
tére a szál lí tás ból ki zárt tár gya kat be vin ni nem sza bad.

(3) Az utas az úszó mû rõl a vízi jár mû re ve ze tõ ki kö tõ -
híd ra, il let ve a köz vet le nül a part hoz ki kö tött vízi jár mû
 járódeszkájára és komp rám pá já ra csak ak kor lép het, ha
azt a vízi jár mû sze mély ze te meg nyi tot ta.

(4) Az uta sok csak a vízi jár mû ré szük re meg nyi tott te -
rü le té re lép het nek be, me net jeggyel nem ren del ke zõ kí sé -
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rõ nek – a be teg és moz gás kor lá to zott sze mély kí sé rõ jé nek
ki vé te lé vel – ti los a vízi jár mû be be száll ni.

(5) A bal ese tek meg elõ zé se ér de ké ben a vízi jár mû kor -
lát já nak, hab véd jé nek aj ta ját, va la mint a vízi jár mû ab la kát 
ön ha tal mú lag ki nyit ni, a vízi jár mû kor lát já ra, hab véd jé re
ülni ti los.

(6) Ví zi köz le ke dé si bal eset vagy rend kí vü li ha jó zá si
ese mény ese té ben az utas kö te les a vízi jár mû sze mély ze -
té nek uta sí tá sa it kö vet ni.

Kézipoggyász

12. §

(1) Ké zi poggyász ként olyan tárgy szál lít ha tó, amely nek 
át mé rõ je egyik irány ban sem ha lad ja meg a 70 cm-t és
össz sú lya a 35 kg-ot, gyer mek jeggyel uta zó nál a 15 kg-ot.
E ren del ke zés hez ké pest az üz let sza bály zat, il let ve díj sza -
bás egyéb kor lá to zást is meg ál la pít hat.

(2) Az utas az (1) be kez dés ben fog lalt mé ret kor lá to zás -
tól füg get le nül vi het ma gá val ké zi poggyász ként gyer mek -
ko csit, sé ta pál cát, er nyõt és kézi hang szert.

(3) Ké zi poggyász ként az utas egyéb tár gyat, va la mint
há zi ál la tot az üz let sza bály zat, il let ve díj sza bás ren del ke -
zé sei sze rint vi het ma gá val.

(4) A vízi jár mû be be vitt kis tes tû (leg fel jebb 10 kg tö -
me gû) ku tyá ért a díj sza bás leg fel jebb a tel jes árú me net -
jegy 50%-ának, nagy tes tû (10 kg fe let ti tö me gû) ku tyá ért a 
díj sza bás a tel jes árú me net jegy 100%-ának meg fe le lõ
össze gû vi tel díj fi ze té sét ír hat ja elõ, egyéb ké zi poggyász
fu va ro zá sá ért a ha jó zá si vál lal ko zás dí jat nem kö ve tel het.
A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend õr -
sé gi ku tya szál lí tá sa díj men tes.

(5) A ké zi poggyászt úgy kell – a há zi ál la tok kivételé -
vel – cso ma gol ni és a vízi jár mû vön el he lyez ni, hogy az –
be le ért ve a há zi ál la to kat – a vízi jár mû vön a köz le ke dést
ne aka dá lyoz za, a sze mély zet mun ká ját és az uta so kat ne
 zavarja.

(6) A vízi jár mû be be vitt ké zi poggyász õr zé se az utas
fel ada ta.

Útipoggyász

13. §

(1) Úti poggyász ként, ha az üz let sza bály zat, il let ve a díj -
sza bás el té rõ en nem ren del ke zik, leg fel jebb 200 kg tö me -
gû áru – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ki zá ró lag
cso ma golt ál la pot ban ad ha tó fel.

(2) Úti poggyász ként – ha az üz let sza bály zat, il let ve díj -
sza bás el té rõ en nem ren del ke zik – cso ma go lás nél kül is
fel ad ha tó:

a) össze csu kott fek hely,
b) gyer mek ko csi,
c) ke rék pár, se géd mo to ros ke rék pár és mo tor ke rék pár,
d) hor doz ha tó hang szer,
e) sport esz kö zök.

(3) Az úti poggyász nak a vízi jár mû be való be ra ká sa és
on nan való ki ra ká sa – el len ke zõ meg ál la po dás hi á nyá -
ban – az utas fel ada ta. Az úti poggyászt a vízi jár mû vön
 belül a ha jó zá si vál lal ko zás he lye zi el.

(4) Az úti poggyász fu va ro zá sá ért a ha jó zá si vál lal ko zás
vi tel dí jat szá mít fel, ame lyet a me net díj nál al kal ma zott
mó don ki kell hir det ni.

(5) A fel adó úti poggyászt csak a fu va ro zás út vo na lá ra
ér vé nyes me net jegy bir to ká ban vagy an nak egy ide jû meg -
vál tá sa mel lett, az úti poggyá szon ne vét, lak cí mét és ren -
del te té si ha jó ál lo mást fel tün tet ve ad hat fel.

(6) Az úti poggyász vi tel dí ját a fel adás kor elõ re kell
meg fi zet ni.

(7) Az úti poggyász fel vé te le so rán a ha jó zá si vál lal ko -
zás az utas nak poggyász ve vényt kö te les át ad ni, amely a
kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a fel adó ne vét és cí mét,
b) a fel adá si és ren del te té si ha jó ál lo más ne vét,
c) a fel adás nap ját és azt a vízi jár mû vet, amellyel az

úti poggyászt to váb bí ta ni kell,
d) a poggyász da ra bok szá mát, tö me gét, je lö lé sét, cso -

ma go lá sá nak mód ját, a poggyász tar tal mát,
e) a vi tel dí jat és az egyéb költ sé ge ket,
f) fel adó kí ván sá ga ese tén a poggyász be val lott ér té ké -

nek össze gét.

(8) Az úti poggyász cso ma go lá sá ra, szál lí tás ra való fel -
vé te lé re, va la mint a ha jó zá si vál lal ko zás nak az úti -
poggyász szál lí tá sá ért fenn ál ló fe le lõs sé gé re a vízi áru fu -
va ro zás ról szó ló jog sza bá lyok ren del ke zé sei az irány adók.

(9) Ha az üz let sza bály zat, il let ve a díj sza bás el té rõ en
nem ren del ke zik, az úti poggyászt a ha jó zá si vál lal ko zás
az zal a vízi jár mû vel kö te les to váb bí ta ni, ame lyik kel az
utas uta zik, az utas és a ha jó zá si vál lal ko zás et tõl el té rõ en
is meg ál la pod hat.

14. §

(1) A ha jó zá si vál lal ko zás az úti poggyászt az azt szál lí tó 
vízi jár mû meg ér ke zé se után, a ki szol gál ta tás elõ ké szí té sé -
hez, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott ha tó sá gi
ke ze lés hez szük sé ges idõ el tel tét kö ve tõ en a poggyász ki -
adó he lyen a poggyász ve vény fel mu ta tó já nak szol gál tat ja
ki. A ha jó zá si vál lal ko zás kö te les az utast tá jé koz tat ni a ki -
szol gál ta tás vár ha tó idõ pont já ról.
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(2) A ha jó zá si vál lal ko zás az úti poggyászt a még ki nem 
fi ze tett költ sé gek meg fi ze té se és a poggyász ve vény át adá -
sa el le né ben szol gál tat ja ki. A ha jó zá si vál lal ko zás a
poggyász ve vény fel mu ta tó já nak át vé te li jo go sult sá gát
nem kö te les vizs gál ni.

(3) Az utas az úti poggyász át vé te le so rán – a poggyász -
ve vény be fog lalt ada tok kal egy be vet ve – azo no sít ja az úti -
poggyászt, to váb bá el len õr zi an nak, il le tõ leg cso ma go lá -
sá nak kül sõ ál la po tát, mennyi sé gét (az együ vé tar to zó áru -
da ra bok szá mát és tö me gét), va la mint az úti poggyá szon
ta lál ha tó meg je lö lé se ket és azok ép sé gét.

(4) Amennyi ben az utas az úti poggyász sé rü lé sét, hi á -
nyát, a cso ma go lás hi á nyos sá gát vagy más rend el le nes sé -
gét ész le li, fenn tar tá sát a poggyász ve vény re fel jegy zi.
Fenn tar tás sal ak kor is él het, ha a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott vizs gá la tot az át vé tel kor nem állt mód já ban el vé -
gez ni.

(5) Ha a ha jó zá si vál lal ko zás a ki szol gál ta tás elõtt az
úti poggyász sé rü lé sét, rész le ges el ve szé sét fe de zi fel vagy
gya nít ja, to váb bá a poggyász ve vény bir to ko sá nak fenn tar -
tá sa ese tén, a (3) be kez dés sze rin ti vizs gá la tot kö te les
 elvégezni és a meg ál la pí tá so kat – így az eset le ges ká ro so -
dás ke let ke zé sé nek ide jét és okát – jegy zõ könyv ben rög zí -
te ni, amely nek má so la tát a poggyász ve vény bir to ko sá nak
kö te les át ad ni. 

(6) Ha a ha jó zá si vál lal ko zás a vizs gá la tot a fenn tar tás
el le né re nem vég zi el, a fenn tar tás té nyé nek be jegy zé sét
nem te szi le he tõ vé, il let ve jegy zõ köny vet nem vesz fel
vagy an nak má so la tát a poggyász ve vény bir to ko sá nak
nem adja át, az úti poggyász át vé te lét az utas megtagad -
hatja.

(7) Ha az utas a poggyász ve vény el vesz té sét, el tu laj do -
ní tá sát vagy meg sem mi sü lé sét ha la dék ta la nul be je len ti
a ha jó zá si vál lal ko zás nak, az az úti poggyászt csak a tar -
talom meg fe le lõ azo no sí tá sa ese tén szol gál tat hat ja ki.
Amennyi ben a ki szol gál ta tás sal kap cso lat ban az utas és a
ha jó zá si vál lal ko zás kö zött vita ke let ke zik, a ha jó zá si vál -
lal ko zás kö te les a poggyászt a fe le lõs õr zés sza bá lyai sze -
rint tá rol ni és meg õriz ni.

(8) Ha az utas az úti poggyászt a vízi jár mû meg ér ke zé -
sét kö ve tõ 24 órán be lül nem ve szi át, a ha jó zá si vál lal ko -
zás kö te les azt a fe le lõs õr zés sza bá lyai sze rint tá rol ni, és
meg õriz ni. Ké se del mes át vé tel ese té ben az utas az úti -
poggyász tá ro lá sá ért, õr zé sé ért kö te les a díj sza bás ban
meg ha tá ro zott össze get meg fi zet ni.

(9) Az át nem vett úti poggyászt a ha jó zá si vál lal ko zás
ér té ke sít he ti, ha

a) a tar tós tá ro lás az úti poggyász tar tal má nak ká ro so -
dá sá val (meg rom lá sá val) jár na,

b) a vízi jár mû meg ér ke zé sé tõl szá mít va 30 nap el telt.

(10) Az ér té ke sí tést meg elõ zõ en an nak té nyé rõl a fel -
adót a ha jó zá si vál lal ko zás nak ér te sí te nie kell és a be folyt

vé tel ár ral leg ké sõbb az ér té ke sí tést kö ve tõ 30 na pon be lül
el kell szá mol nia.

Szállításból kizárt tárgyak

15. §

Vízi jár mû vel sem ké zi-, sem úti poggyász ként nem
szál lít ha tó

a) olyan tárgy, amely az uta sok és a hajó sze mély ze té -
nek egész sé gé ben, tes ti ép sé gé ben, öl tö zé ké ben, a vízi jár -
mû ben és an nak be ren de zé sé ben, to váb bá a vízi jár mû vön
tar tóz ko dó más sze mély tu laj do ná ban lévõ tárgy ban, más
úti poggyász ban vagy a vízi jár mû vön szál lí tott más áru ban 
kárt okoz hat,

b) olyan tárgy, amely nek szál lí tá sát jog sza bály vagy
ha tó sá gi ren del ke zés tilt ja,

c) rob ba nó, tûz ve szé lyes, ön gyú ló, mér ge zõ, ra dio ak -
tív, maró, un dort kel tõ vagy fer tõ zés elõ idé zé sé re al kal mas 
anyag,

d) töl tött lõ fegy ver – a fegy ve res tes tü le tek szol gá la tot
tel je sí tõ tag jai fegy ve rei ki vé te lé vel – és jog sza bály ban
meg je lölt, a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz.

Utazási akadály

16. §

(1) Ha a vízi jár mû az út ját a cél ál lo má sig foly tat ni nem
tud ja, az utas – ki vé ve, ha az uta zá si aka dályt a ha jó zá si
vál lal ko zás te vé keny sé gi kö rén kí vül esõ el há rít ha tat lan
ok idéz te elõ – a meg nem tett útra esõ me net díj vissza té rí -
té sét, vagy a ki in du lá si ál lo más ra való vissza szál lí tá sát és
a tel jes me net díj vissza té rí té sét kö ve tel he ti.

(2) Uta zá si aka dály mi att a ha jó zá si vál lal ko zás sal
szem ben az (1) be kez dés ben em lí tet te ken fe lül igényt ér -
vé nye sí te ni nem le het.

(3) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it kell ér te lem sze rû en
al kal maz ni ak kor is, ha a me net rend sze rû vízi jár mû ké sé -
se mi att csat la ko zás-mu lasz tás áll elõ vagy a csat la ko zó já -
rat ma rad el.

Elállás az utazástól

17. §

(1) Az utas az uta zás tól a me net jegy vissza vál tá sá val a
vízi jár mû nek az in du lá si ál lo más ról való el in du lá sá ig in -
do ko lás nél kül el áll hat és me net je gye vissza vál tá sát kö ve -
tel he ti.

(2) A vissza vál tás fel té te le it a ha jó zá si vál lal ko zás az
üz let sza bály zat ban fog lalt ki egé szí tõ fel té te lek ben ál la pít -
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ja meg. A ha jó zá si vál lal ko zás ál tal bár mi lyen jog cí men
(pl. ke ze lé si költ ség) le von ha tó összeg nem ha lad hat ja
meg a me net jegy árá nak 20%-át.

A felelõsség kizárása

18. §

A ha jó zá si vál lal ko zás nem fe lel az utas sal szem ben
azért a ká rért, amely az ál tal ke let ke zik, hogy az utas a
vám- vagy egyéb jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get.

Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. 

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ha jó zá si te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek rend jé rõl
szó ló 28/2000. (XII. 18.) Kö ViM ren de let 14. §-a. 

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

A Kor mány
262/2008. (XI. 3.) Korm.

ren de le te

az egyes gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott
2008. évi egye di tá mo ga tá sok ról, el len té te le zé sek rõl,
va la mint az egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok ke re té ben

nyúj tott ter me lé si tá mo ga tá sok ról szó ló
55/2008. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény 84. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Köz -
tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi XX. tör vény
35. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az egyes gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2008. 
évi egye di tá mo ga tá sok ról, el len té te le zé sek rõl, va la mint
az egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok ke re té ben nyúj tott terme -
lési tá mo ga tá sok ról szó ló 55/2008. (III. 26.) Korm. ren de -
let 1. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A hely kö zi sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sok és a vas -
úti pá lya há ló zat mû köd te té sé nek el len té te le zé se:

M Ft
2008. év]

„a) költ ség té rí tés a MÁV-START Vas úti
Sze mély szál lí tó Zrt. (a to váb bi ak ban:
MÁV-START) a 2005. évi CLXXXIII.
tör vény 27. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
szer zõ dés alap ján vég zett személyszállí -
tási köz szol gál ta tá sa i hoz 160 000,0”

2. §

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

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

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
130/2008. (XI. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szág gyû lés or szá gos nép -
sza va zás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gá sok tár gyá ban – dr. Pa czo lay Pé ter és dr. Tró csá nyi
Lász ló al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a
kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az or szá gos nép sza va zás el ren -
de lé sé rõl  szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY ha tá ro za tot meg -
sem mi sí ti és az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás el ren de -
lé sé rõl  szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY ha tá ro za tá ban
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(a továb biak ban: OGY hat.) úgy dön tött, hogy or szá gos,
ügy dön tõ nép sza va zást ren del el a kö vet ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon ne ve zes -
sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz tan dó üz le ti ala -
pon mû kö dõ több biz to sí tós egész ség biz to sí tást?”

Az OGY hat. a Ma gyar Köz löny 2008. évi 87. szá má ban
2008. jú ni us 13-án je lent meg.

A ha tá ro zat el len ma gán sze mé lyek ki lenc ki fo gást nyúj -
tot tak be. A ki fo gá sok kö zül ötöt a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §
(2) be kez dé sé ben elõ írt mó don az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság út ján – tör vény ben elõ írt ha tár idõn be lül jú ni us
16-án, 19-én, 20-án és 21-én 11 óra 30 perc kor – ter jesz tet -
tek elõ. Négy ki fo gást – ha tár idõn be lül – köz vet le nül az
Al kot mány bí ró ság hoz nyúj tot tak be jú ni us 13-án, ille tõ leg 
17-én. Te kin tet tel arra, hogy ez utób bi be ad vá nyok a tör -
vényes úton elõ ter jesz tett ki fo gá sok hoz ha son ló ké rel met
tar tal maz nak, az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán csat la -
ko zó in dít vány ként vet te figye lembe azo kat.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat 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 (a továb biak ban: Ügy rend, ABH
2003, 2065.) 28.  § (1) be kez dé se alap ján egye sí tet te és egy
el já rás ban bí rál ta el.

2. A ki fo gá sok mind egyi ke hi vat ko zik arra, hogy az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét köve tõen olyan új kö rül mé -
nyek me rül tek fel, ame lyek re te kin tet tel az Or szág gyû lés -
nek meg kel lett vol na ta gad nia a nép sza va zás el ren de lé sét. 
A ki fo gást be nyúj tók ilyen új kö rül mény nek te kin tik azt,
hogy az Or szág gyû lés az OGY hat. el fo ga dá sát megelõ -
zõen meg al kot ta az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló
2008. évi I. tör vény fe lül vizs gá la tá ról  szóló 2008. évi
XXIV. tör vényt (a továb biak ban: Ebptf.). Ez zel a tör -
vénnyel ha tá lyon kí vül he lyez te a 2008. évi I. tör vényt
(a továb biak ban: Ebpt.). Az Ebpt. ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé vel a nép sza va zás oka fo gyot tá vált.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont juk alá tá masz tá sá ra több
 alkotmánybírósági ha tá ro zat meg ál la pí tá sa i ra is hivat -
koznak.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a 40/2004. (X. 27.) 
AB ha tá ro zat ban, va la mint az 5/2008. (I. 23.) AB ha tá ro -
zat ban fog lal tak nak meg fele lõen az Or szág gyû lés nek a
kö rül mé nyek meg vál to zá sá ra te kin tet tel is mét vizs gál nia
kel lett vol na a kér dés egy ér tel mû sé gét. A 67/2008.
(IV. 30.) AB ha tá ro zat és a 68/2008. (IV. 30.) AB ha tá ro -
zat meg ál la pí tá sa i ra utal va ki fej tik, hogy az Ebpt. ha tá lyon 
kí vül he lye zé sét köve tõen a kér dés nem fe lel meg a jog al -
ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, nem ál la pít ha tó
meg egy ér tel mû en, hogy a nép sza va zás ered mé nye ként
ter hel né-e jog al ko tá si kö te le zett ség az Or szág gyû lést, és
ha igen, ak kor mi lyen tar tal mú. A ki fo gá sok idé zik a
68/2008. (IV. 30.) AB ha tá ro zat nak azt a meg ál la pí tá sát,
mely sze rint „el dön ten dõ kér dés hi á nyá ban, pusz tán a há -

rom éves mo ra tó ri um biz to sí tá sa cél já ból nincs he lye nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé nek.”

3. A ki fo gá sok egy ré sze – jogi ér vek rész le tes ki fej té se 
nél kül – ál lít ja, hogy a nép sza va zás el ren de lé se cél sze rût -
len és ér tel met len. Jog sze rût len az OGY hat. azért is, mert
nem re á li san ha tá roz ta meg a nép sza va zás költ ség ve té sét.
Az in dít vá nyo zók sze rint az OGY hat.-ban meg ha tá ro zott
összeg a nép sza va zás le bo nyo lí tá sá ra nem ele gen dõ.

4. Több ki fo gás hi vat ko zik arra, hogy ál lás pont juk sze -
rint az Or szág gyû lés nek ész lel nie kel lett vol na, hogy a
kér dés az Al kot mány ba üt kö zik. Egyik in dít vá nyo zó sze -
rint a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
mert az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés g) pont ja alap ján az
egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos kér dé sek sza bá lyo zá -
sa a Kor mány ha tás kö re. Má sik in dít vá nyo zó sze rint a kér -
dés köz vet le nül érin ti a kor mány prog ram ját, ezért nép sza -
va zás ra bo csá tá sa az Al kot mány 28/B.  § (5) be kez dés
f) pont já ban sza bá lyo zott ti la lom ba üt kö zik.

5. Az egyik ki fo gás a fen ti e ken túl az OGY hat.-ot meg -
elõ zõ el já rás so rán el kö ve tett jog sér té sek re, va la mint arra
hi vat ko zás sal is kéri az OGY hat. meg sem mi sí té sét, hogy
az nem fe lel meg a nép sza va zá si el já rás so rán ho zan dó ha -
tá ro za tok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek.

5.1. Az in dít vá nyo zók sze rint az Or szág gyû lés nép sza -
va zást el ren de lõ ha tá ro za ta nem fe lel meg a Ve. 29/B.  §
(2) be kez dé sé ben, va la mint a vá lasz tá si alap el ve ket meg -
ha tá ro zó 3.  § e) és d) pont já ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

Az OGY hat. nem tar tal maz a jog or vos lat ra  való fi gyel -
mez te tést és in do ko lást. A ki fo gás be nyúj tói sze rint a nép -
sza va zá si el já rás ban az Or szág gyû lés a Ve. sze rin ti vá lasz -
tá si szerv nek mi nõ sül, és dön té se so rán a Ve.-t el já rá si sza -
bály ként figye lembe kell ven nie, és a vá lasz tá si alap el ve -
ket ér vény re kell jut tat nia. Így az OGY hat.-nak meg kell
fe lel nie a Ve. 29/B.  § (2) be kez dé sé ben a ha tá ro zat tar tal mi 
ele me i re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek. A Ve. e ren del ke -
zé se alap ján és a vá lasz tá si alap el vek ér vé nye sí té se ként a
ha tá ro zat nak in do ko lást és a jog or vos lat ra  való fi gyel mez -
te tést tar tal maz nia kell.

5.2. A ki fo gás sze rint a nép sza va zást azért sem le he tett
vol na el ren del ni, mert az alá írá so kat nem a kez de mé nye -
zõk gyûj töt ték, és az alá írás gyûj tõk nek nem volt tör vényes 
fel ha tal ma zá suk az alá írás gyûj tés re és a sze mé lyes ada tok
ke ze lé sé re.

5.3. Az in dít vá nyo zók ál lí tá sa sze rint az Or szág gyû lés
ha tá ro za tá nak meg ho za ta la kor nem volt ab ban a hely zet -
ben, hogy meg tud ja ítél ni, hogy a nép sza va zás el ren de lé -
sé hez szük sé ges, az Al kot mány ban elõ írt kö ve tel mé nyek
tel je sül tek-e.

Sem az OVB a 188/2008. (V. 19.) OVB ha tá ro za tá ban,
sem a Leg fel sõbb Bí ró ság Kvk.IV.37.212/2008/5. szá mú,
az OVB ha tá ro za tát hely ben ha gyó vég zé sé ben nem ál la pí -
tot ta meg szám sze rû en, hogy az alá írás gyûj tõ íve ken hány
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hi te les alá írást gyûj töt tek össze. A ki fo gás be nyúj tó i nak
vé le mé nye sze rint az alá írá sok el len õr zé se so rán al kal -
maz ha tó sta tisz ti kai és ma te ma ti kai mód sze rek rõl, és ezek
konk rét ha tá ro zat ban  való meg je le ní té sé nek kö ve tel mé -
nye i rõl tör vény ben kel lett vol na ren del kez ni. A ki fo gás -
ban ki fej tett ál lás pont az, hogy a nép sza va zá si el já rás ban
mel lõz he tet len az alá írá sok té te les és be azo no sít ha tó el -
len õr zé se, an nak ér de ké ben, hogy meg ál la pít ha tó le gyen,
az Al kot mány ban elõ írt szá mú, tény le ge sen lé te zõ vá lasz -
tó pol gár ír ta-e alá az alá írás gyûj tõ ívet.

Az OVB J/5830. szá mú, az Or szág gyû lés elé ter jesz tett
je len té se fo gya té kos, mert a Leg fel sõbb Bí ró ság jog erõs
vég zé sét nem csa tol ta a je len tés hez, így nem ál la pít ha tó
meg, hogy az OVB ha tá ro za ta mi kor emel ke dett jog erõ re
és nem adott mó dot arra, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság dön -
té sét az Or szág gyû lés ér té kel je.

5.4. Eb ben a ki fo gás ban an nak be nyúj tói kér ték, hogy
az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 30.  §-ában fog lal tak
alap ján az elõt te fo lyó el já rást füg gessze fel. Az in dít vá -
nyo zók az alá írá sok hi te le sí té sé vel össze füg gés ben is mé -
tel ten kér ték a Ve. 119.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét. Az Al kot -
mány bí ró ság az 5/2008. (I. 23.) AB ha tá ro za tá ban az Ügy -
rend 28.  § (2) be kez dé se alap ján az e ki fo gás be nyúj tói ál -
tal a Ve. 119.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra elõ ter jesz tett in dít ványt el kü lö ní tet te. Az
in dít vá nyo zók kér ték, hogy az Al kot mány bí ró ság a Ve.
119.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének elbírálá -
sáig eb ben az ügy ben füg gessze fel az el já rá sát.

Ugyan csak az el já rás fel füg gesz té sét kér ték az in dít vá -
nyo zók azért is, mert az Or szág gyû lés nem tett ele get a
27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban meg ál la pí tott jog al ko -
tá si kö te le zett sé gé nek.

Az Or szág gyû lés el fo gad ta a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény, va la mint az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó -
do sí tá sá ról ren del ke zõ 2007. évi CLXXII. tör vényt
(a továb biak ban: Módtv.), amely nek 9.  §-a – az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za tá nak ele get téve – mó do sí tot ta 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.) 8.  § (1) be -
kez dé sét. A Módtv. 2007. de cem ber 27-én, a ki hir de té se -
kor lé pett ha tály ba, azon ban a 13.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lalt ren del ke zés ér tel mé ben a tör vény ki hir de té sét
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz tet te. „Eb bõl ere dõ en az or szá -
gos nép sza va zás tár gyá ban ho zott ha tá ro zat meg ho za ta la -
kor az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se már nem volt ha tály ban,
eb bõl ere dõ en a 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség 
to vább ra is fenn állt.”– ál la pít ják meg az in dít vá nyo zók.
Erre te kin tet tel a ki fo gást be nyúj tók ké rik, hogy az Al kot -
mány bí ró ság füg gessze fel je len ügy ben foly ta tott el já rá -
sát mind ad dig, amíg az Or szág gyû lés a 27/2007. (V. 17.)
AB ha tá ro zat ban meg ál la pí tott alkot mány elle nes hely ze -
tet nem or vo sol ja.

5.5. Vá lasz tá si jog sza bály ba üt kö zik a ki fo gás be nyúj -
tói sze rint az OGY hat. a költ ség ve tés te kin te té ben is.

Az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé se sze rint az Or szág gyû lés a
ha tá ro za tá ban ren del ke zik a „nép sza va zás költ ség ve té sé -
rõl”. Az OGY hat.-ban meg ha tá ro zott 3,7 mil li árd Ft fo gal -
mi lag egy költ ség ve té si ke ret összeg meg ha tá ro zá sát je len -
ti és nem a nép sza va zás le bo nyo lí tá sá nak költ ség ve té sét.
A nép sza va zás költ ség ve té sé nek meg ál la pí tá sa so rán – az
in dít vá nyo zók sze rint – az Or szág gyû lés nek al kal maz nia
kel lett vol na az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény egyes ren del ke zé se it is.

II.

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

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„28/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.”

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„29/B.  § (1) A vá lasz tá si bi zott ság ha tá ro zat tal dönt. A

ha tá ro za tot – meg ho za ta la nap ján – írás ba kell fog lal ni.
(2) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell
a) a vá lasz tá si bi zott ság meg ne ve zé sét, a ha tá ro zat szá -

mát,
b) a ké rel me zõ ne vét és la kó he lyét (szék he lyét),
c) az ügy tár gyá nak meg je lö lé sét,
d) a ren del ke zõ rész ben a vá lasz tá si bi zott ság dön té sét,

a fel leb be zés (bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem) le he -
tõ sé gé rõl  való tá jé koz ta tást,

e) az in do ko lás ban a meg ál la pí tott tény ál lást és az an -
nak alap já ul el fo ga dott bi zo nyí té ko kat, a ké rel me zõ ál tal
meg je lölt, de mel lõ zött bi zo nyí tást és a mel lõ zés in do ka it,
va la mint azo kat a jog sza bály he lye ket, ame lyek alap ján a
vá lasz tá si bi zott ság a ha tá ro za tot hoz ta.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, ille 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.

(2) Az Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ, va la mint
kö te le zõ en el ren de len dõ nép sza va zás el ren de lé sét el uta sí -
tó ha tá ro za ta el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve -
tõ nyolc 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.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ki fo gás be nyúj tá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés el nö két, a

19206 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/156. szám



nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el le ni ki fo gás ról a köz -
tár sa sá gi el nö köt is.

(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, ille 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, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -

zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól 
– ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let -
kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig
kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás dön té sé -
nek ha la dék ta la nul ele get ten 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) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) 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.”

„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.”

„14.  § (1) A nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés rõl a 6.  § sze rin ti be je len tést köve tõen

a) kö te le zõ nép sza va zás ese tén 15,
b) fa kul ta tív nép sza va zás ese tén 30

na pon be lül kell dön te ni.
(2) Az Or szág gyû lés nek a nép sza va zás el ren de lé sé rõl

 szóló ha tá ro za ta tar tal maz za, hogy a nép sza va zás ügy dön -
tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó, a nép sza va zás ra bo csá tott
konk rét kér dést, to váb bá ren del ke zik a nép sza va zás költ -
ség ve té sé rõl.”

4. A vizs gált OGY ha tá ro zat:
„Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi

kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Al bert Zsolt és Al bert Zsolt né ál -
tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést, és
ar ról a 2008. jú ni us 9-i ülé sén a kö vet ke zõk sze rint dön -
tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma -
gyar or szá gon ne ve zes sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en
vá lasz tan dó üz le ti ala pon mû kö dõ több biz to sí tós egész -
ség biz to sí tást?” kér dés ben az or szá gos ügy dön tõ nép sza -
va zást el ren de li.

Az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás költ ség ve té sé re – az 
egy nap tá ri na pon sza va zás ra bo csá tott kér dé sek szá má tól
füg get le nül – 3,7 mil li árd fo rint for dít ha tó.”

III.

A ki fo gá sok az aláb bi ak sze rint meg ala po zot tak.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ál lást fog lalt
az or szá gos nép sza va zás el ren de lé sé rõl  szóló or szág gyû -
lé si ha tá ro za tok fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló ha tás kö re jogi
ter mé sze tét, ille tõ leg ter je del mét il le tõ en. E ha tá ro za ta i -
ban rá mu ta tott arra, hogy a Ve. 130.  § (2)–(3) be kez dé se
alap ján az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö re jog or vos la ti jel -
le gû. A jog or vos la ti jel leg bõl kö vet ke zik, hogy az Al kot -
mány bí ró ság eb ben az el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a ki -
fo gás sal tá ma dott or szág gyû lé si ha tá ro zat meg fe lel-e az
Al kot mány és a vo nat ko zó tör vények elõ írásainak.
[33/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 457, 462.;
40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 512, 518.; 5/2008.
(I. 23.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. ja nu ár, 33, 35.; 6/2008.
(I. 23.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. ja nu ár, 38, 41.; 7/2008.
(I. 23.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. ja nu ár, 44, 47.] Az Al -
kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is – ha son -
ló an az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé rõl
 szóló OVB ha tá ro za tok fe lül vizs gá la ta so rán ki mun kált
gya kor la tá hoz – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban lát ja el. [52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 309, 401.; 40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 512, 520.]

1. E ha tá ro za ta i ban ál lást fog lalt ab ban a kér dés ben is,
hogy a nép sza va zá si el já rás nak eb ben a sza ka szá ban mi -
ként kell el jár ni a nép sza va zás ra bo csá tott kér dést érin tõ
ki fo gá sok el bí rá lá sá nál. Ál lás pont ja ki ala kí tá sa so rán az
Al kot mány bí ró ság a kö te le zõ nép sza va zás, a nép sza va zá si 
el já rás sa já tos sá ga i ból in dult ki. Az Al kot mány bí ró ság ki -
fej tet te, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés al kot má -
nyos sá ga, tör vényessége az OVB ál tal vizs gá lan dó és
vizs gál ha tó a hi te le sí té si el já rás ban. Az OVB dön té sét
köve tõen – a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ha -
tár idõn be lül – min den ki szá má ra nyit va áll an nak le he tõ -
sé ge, hogy a kér dés sel kap cso la to san ag gá lya it ki fejt se, ki -
fo gás be nyúj tá sá val az Al kot mány bí ró ság elõtt jog or vos -
la ti el já rást kez de mé nyez zen. A Ve. 130.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõn túl be nyúj tott ki fo -
gá sok – el ké sett ség  miatt – nem vizs gál ha tók ér dem ben.
Eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság úgy fog lalt ál -
lást, hogy a nép sza va zá si kér dés sel kap cso lat ban – a nép -
sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok
alap ján – nem vizs gál ha tó ér dem ben olyan ki fo gás, ame -
lyet a hi te le sí tés után is elõ ter jeszt het tek vol na, és ez füg -
get len at tól, hogy a kér dést ma gá ban fog la ló alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nya hi te le sí té sé rõl  szóló OVB dön tést ki fo -
gás sal az Al kot mány bí ró ság elõtt an nak ide jén meg tá mad -
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ták-e vagy sem. Az ilyen ki fo gá so kat, ame lye ket tar tal muk 
sze rint a hi te le sí té si el já rás ban le he tett vol na elõ ter jesz te -
ni, az Al kot mány bí ró ság vissza uta sít ja. [leg utóbb 7/2008.
(I. 23.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. ja nu ár, 44, 47.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy azok a ki fo -
gá sok, ame lyek arra hi vat ko zás sal vi tat ták a kér dés nép -
sza va zás ra bo csát ha tó sá gát, hogy az nem tar to zik az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be, ille tõ leg mi vel az a Kor mány
prog ram ját érin ti, az Al kot mány 28/B.  § (5) be kez dés
f) pont já ban meg fo gal ma zott ti la lom ba üt kö zik, olyan ki -
fo gá sok, ame lye ket a kér dés hi te le sí té sé rõl  szóló OVB ha -
tá ro zat el len le he tett vol na elõ ter jesz te ni, ezért azo kat
vissza uta sí tot ta.

2. Egy ki fo gás ban az in dít vá nyo zók hi vat koz tak az alá -
írás gyûj tés és az alá írá sok hi te le sí té se so rán el kö ve tett tör -
vénysértésekre is. Ezért az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál -
nia kel lett azt is, hogy a nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -
ló el já rás ban az Or szág gyû lés nek és az or szág gyû lé si ha tá -
ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján az Al kot mány bí -
ró ság nak van-e ha tás kö re arra, hogy az alá írás gyûj tés és az 
alá írá sok hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás, va la mint OVB ha -
tá ro zat tör vényességét vizs gál ja.

Az alá írás gyûj tés és az alá írá sok hi te le sí té sé re irá nyu ló
el já rás a nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló el já rás
ön ál ló sza ka sza. A Ve. 116.  §-a úgy ren del ke zik, hogy a
Ve. I–X. fe je ze té nek sza bá lya it az or szá gos nép sza va zás ra 
is al kal maz ni kell az or szá gos nép sza va zás ról  szóló
XIII. fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel. A Ve. XIII. fe je ze te
az alá írás gyûj tés sel és az alá írá sok hi te le sí té sé vel kap cso -
la to san el kö ve tett jog sér té sek  miatti jog or vos la tok ra nem
tar tal maz spe ci á lis sza bá lyo kat, ezért a jog or vos la tok ra a
Ve. ál ta lá nos sza bá lyai al kal ma zan dók. Az alá írás gyûj tés
so rán el kö ve tett jog sér té sek  miatt a Ve. 77.  §-a alap ján ki -
fo gás sal le het élni. Az Nsztv. 4.  §-a, va la mint a Ve.
119–120.  §-a alap ján az alá írá sok el len õr zé se és hi te le sí té -
se az OVB ha tás kö ré be tar to zik. A Ve. 82.  §-a alap ján az
OVB-nek az alá írá sok el len õr zé sé nek ered mé nye ként ho -
zott ha tá ro za ta bí ró ság elõtt tá mad ha tó meg. Az ilyen
OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta a Ve. 83.  § (7) be kez dé se
alap ján a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.

Te kin tet tel arra, hogy a Ve.-ben sza bá lyo zott jog or vos -
la ti esz kö zök a Ve. sza bá lyai sze rint – a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõn be lül – min den ki szá má ra nyit va áll nak,
az alá írás gyûj tés sel és az alá írá sok hi te le sí té sé vel össze -
füg gõ ki fo gá sok a nép sza va zást el ren de lõ or szág gyû lé si
ha tá ro zat el len be nyúj tott jog or vos la ti ké rel mek kap csán
nem vizs gál ha tók. Ezért az Al kot mány bí ró ság az alá írás -
gyûj tés sel, ille tõ leg az alá írá sok hi te le sí té sé vel kap cso la -
tos jog sér té sek re ala pí tott ki fo gá so kat vissza uta sí tot ta.
Ha son ló an dön tött az Al kot mány bí ró ság az 5/2008.
(IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban (ABK 2008. áp ri lis, 33, 38.), a
6/2008. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban (ABK 2008. áp ri lis,
38, 43.) és a 7/2008. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban (ABK
2008. áp ri lis, 44, 49.) is.

Az Al kot mány bí ró ság mind eze ket figye lembe véve
meg ál la pít ja, hogy a vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye -
zett, or szá gos nép sza va zást el ren de lõ or szág gyû lé si ha tá -
ro zat fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló jog or vos la ti el já rás ban ér -
dem ben nem vizs gál ha tók az olyan ki fo gá sok, ame lyek az
Or szág gyû lés el já rá sát meg elõ zõ, a nép sza va zás kez de mé -
nye zé sé re irá nyu ló el já rás so rán jog or vos lat tal el há rít ha tó
tör vénysértésre ala poz va ké rik az or szág gyû lé si ha tá ro zat
meg sem mi sí té sét. Az ilyen ki fo gá so kat az Al kot mány bí -
ró ság vissza uta sít ja.

3. Az Al kot mány 28/C.  § (2) be kez dé se alap ján, ha az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét köve tõen
200 000 alá írás össze gyûlt, az Or szág gyû lés kö te les az
ügy dön tõ nép sza va zás el ren de lé sé re. Azaz az Or szág gyû -
lés nek vég re haj tó sze re pe van az el já rás nak ab ban a sza ka -
szá ban, ami kor már a nép sza va zás el ren de lé sé rõl kell dön -
te ni. [52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 331,
341.] A vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett kö te le zõ,
ügy dön tõ or szá gos nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el len
be nyúj tott ki fo gá sok alap ján – az el já rás jog or vos la ti jel le -
gé nek meg fele lõen az Al kot mány bí ró ság már csak azt
vizs gál hat ja, hogy az Or szág gyû lés el já rá sa, ille tõ leg ha tá -
ro za ta meg fe lel-e az Al kot mány, ille tõ leg más jog sza bá -
lyok elõ írásainak.

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban rá mu ta -
tott arra, hogy a Ve. 130.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
dön tés-fe lül vizs gá la ti jog kö re alap ján az Al kot mány bí ró -
ság ab ban a kér dés ben dönt het, hogy „az Or szág gyû lés ha -
tá ro za ta tar tal maz za-e az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti kö te le zõ tar tal mi ele me ket, és hogy 1. az Or szág gyû -
lés he lye sen ál la pí tot ta-e meg, hogy a nép sza va zás ügy -
dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó-e; 2. a kér dés meg egye -
zik-e az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés sel; 3. az Or -
szág gyû lés meg fele lõen ren del ke zett-e a nép sza va zás
költ ség ve té sé rõl. Az Al kot mány bí ró ság vizs gál hat ja to -
váb bá az Or szág gyû lés konk rét dön tés ho za ta li el já rá sá nak 
a tör vényességét. (...) Így, pél dá ul vizs gál hat ja, hogy idõ -
ben dön tött-e az Or szág gyû lés, vagy tör tént-e az OGY ha -
tá ro zat meg íté lé sét be fo lyá so ló el já rá si sza bály sér tés.”
[Elõ ször: 5/2008. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. áp ri lis, 
33, 36.]

3.1. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor nem zár ta ki a
kér dés nép sza va zás ra bo csát ha tó sá gá nak ér de mi vizs gá la -
tát a kö te le zõ nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro za tok el len be -
nyúj tott jog or vos la ti ké rel mek el bí rá lá sa so rán ab ban az
eset ben, ha a kér dés hi te le sí té sét köve tõen olyan vál to zás
kö vet ke zett be, amely a kér dés nép sza va zás ra bo csát ha tó -
sá gát ér dem ben be fo lyá sol ja.

A Ve. 130.  § (2) be kez dé sé nek ér tel me zé se, a kér dés hi -
te le sí té sét köve tõen, az alá írás gyûj tés idõ sza ká ban be kö -
vet ke zett „új kö rül mé nyek” ér té ke lé sé nek prob lé má já val
össze füg gés ben elõ ször a 33/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat -
ban me rült fel. Ab ban az ügy ben az Al kot mány bí ró ság
nem zár ta ki an nak le he tõ sé gét, hogy a kér dés hi te le sí té sét
köve tõen elõ állt új jogi hely zet be fo lyá sol hat ja a nép sza -
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va zás el ren de lé sét, de el uta sí tot ta a jogi hely zet meg vál to -
zá sá ra, a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés ben meg je lölt
tör vény meg sem mi sí té sé re hi vat ko zó ki fo gá so kat. A ha tá -
ro zat in do ko lá sá ban rá mu ta tott arra, hogy a nép sza va zás ra 
fel tett kér dés ben sze rep lõ tör vényt az Alkotmánybíró -
ság – 63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 2003,
676.) – köz jo gi ér vény te len sé ge  miatt sem mi sí tet te meg, a
tör vény tar tal mi alkot mány elle nességét nem ál la pí tot ta
meg. Ezért a tör vény al kot mány bí ró sá gi meg sem mi sí té se
nem je len tet te aka dá lyát an nak, hogy az Or szág gyû lés, ké -
sõbb al kot má nyos el já rás ban a tör vényt vál to zat lan tar ta -
lom mal el fo gad ja. Ezért az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te
meg, hogy vál to zat la nul je len tõ sé ge van an nak, hogy nép -
sza va zás ha tá roz za meg az adott kér dés ben a jog al ko tás -
nak – a meg sem mi sí tett tör vény tar tal má tól el té rõ – alap -
ját. (ABH 2004, 457, 465.) Eb ben a ha tá ro za tá ban az Al -
kot mány bí ró ság még nem fej tet te ki a Ve. 130.  § (2) be -
kez dé sé nek a hi te le sí tést kö ve tõ vál to zá sok kal össze füg gõ 
ér tel me zé sé re vo nat ko zó ál lás pont ját, erre a 40/2004. (X.
27.) AB ha tá ro zat ban ke rült sor.

Az Al kot mány bí ró ság a 40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro za -
tá ban ki fej tett ál lás pont ja sze rint nem zár ha tó ki az, hogy a
nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el len olyan új kö rül -
mény re, vál to zás ra hi vat ko zás sal nyújt sa nak be ki fo gást,
ame lyet sem az OVB a hi te le sí tés kor, sem az Al kot mány -
bí ró ság a hi te le sí tés el le ni ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán nem
ve he tett figye lembe, s ez az új kö rül mény az or szág gyû lé si 
ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok al kot mány bí ró sá gi el -
bí rá lá sát min den két sé get ki zá ró an ér dem ben be fo lyá sol -
hat ja. Ezt az ál lás pont ját az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130.  § 
(2)–(3) be kez dé sé nek ér tel me zé sé bõl ve zet te le. Rá mu ta -
tott arra, hogy a Ve.-nek ez a ren del ke zé se sem a fe lül vizs -
gá lat ter je del mét, sem a fe lül vizs gá lat oka it il le tõ en nem
kor lá toz za az Al kot mány bí ró sá got. Az Al kot mány bí ró ság
e ha tás kö rét is köz jo gi stá tu szá ból ki in dul va, al kot má nyos
fel ada tá ra, az ál lam pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zá si el já rás ban be töl tött sze re pé re te kin tet tel ér tel me zi.

Össze egyez tet he tet len len ne a Ve. 130.  § (2)–(3) be kez -
dé se sze rin ti ki fo gás funk ci ó já val, ha az Al kot mány bí ró -
ság el já rá sa ilyen eset ben is csak a for má lis (pl. el já rá si)
sza bá lyok be tar tá sá nak vizs gá la tá ra kor lá to zód na. (ABH
2004, 512, 520–521.)

Je len ügy ben a ki fo gá sok be nyúj tói ilyen új kö rül mény -
re hi vat ko zás sal ké rik a kér dés nép sza va zás ra bo csát ha tó -
sá gá nak vizs gá la tát. A ki fo gá sok sze rint ilyen új kö rül -
mény az, hogy maga a tör vényhozó, az Or szág gyû lés az
Ebptf. el fo ga dá sá val ha tá lyon kí vül he lyez te az Ebpt.-t, és
ez zel a nép sza va zás oka fo gyot tá vált.

Ezért el já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia 
kel lett, hogy az Ebpt. el fo ga dá sa, ille tõ leg ha tá lyon kí vül
he lye zé se te kint he tõ-e olyan új kö rül mény nek, amely
 miatt nincs he lye a nép sza va zás el ren de lé sé nek.

Az Al kot mány bí ró ság a nép sza va zás el já rás nak az ún.
„el ren de lé si” sza ka szá ban – ugyan úgy, mint a hi te le sí té si
el já rás ban kö ve tett gya kor la ta sze rint – nem csak jog or vos -
la ti fó rum ként jár el, ha nem al kot mány vé del mi sze rep kö -

ré ben is, azaz: „(...) al kot má nyos fel ada tá ra, az ál lam pol -
gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zá si el já rás ban be töl -
tött sze re pé re te kin tet tel”. [Lásd: 40/2004. (X. 27.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2004, 512, 520.]

Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben is al kot má nyos jog -
ál lá sá val össze füg gés ben a nép sza va zás al kot má nyos ren -
del te té sé bõl ki in dul va hoz ta meg dön té sét.

Az or szá gos nép sza va zás ren del te té sét, az ál lam éle té -
ben be töl tött sze re pét, gya kor lá sá nak alap ve tõ sza bá lya it
is maga az Al kot mány ha tá roz za meg. Az Al kot mány
2.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek sze rint a Ma gyar Köz tár -
sa ság olyan füg get len, de mok ra ti kus jog ál lam, amely ben
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. Az
Al kot mány 28/B.  §-a alap ján or szá gos nép sza va zás tár gya
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A
2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szé ben az
Al kot mány bí ró ság az Al kot mány e ren del ke zé sé nek ér tel -
me zé se so rán meg ál la pí tot ta, hogy „[a] Ma gyar Köz tár sa -
ság al kot má nyos rend jé ben a nép szu ve re ni tás gya kor lá sá -
nak el sõd le ges for má ja a kép vi se let. Nép sza va zás csak az
Al kot mány és az al kot má nyo san ho zott tör vények ke re tei
kö zött dönt het az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben.” E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta -
tott arra, hogy a nép sza va zás a par la men tá ris rend szer ben
ki vé te les, a ha ta lom kép vi se le ti gya kor lá sá nak ki egé szí té -
sé re, be fo lyá so lá sá ra irá nyul, te hát komp le men ter jel le gû.
(ABH 1993, 33, 37.)

Az or szá gos nép sza va zás in téz mé nyé ben meg nyil vá nu -
ló köz vet len ha ta lom gya kor lás te hát – amint arra az Nsztv. 
pre am bu lu ma is rá mu tat – a vá lasz tó pol gá rok nak az or -
szág sor sát érin tõ leg fon to sabb ügyek el dön té sé ben, ille tõ -
leg a kép vi se le ti dön té sek be fo lyá so lá sá ban vagy meg vál -
toz ta tá sá ban  való rész vé te lé vel  valósul meg.

Az or szá gos nép sza va zás kü lön bö zõ for mái kö zött ki -
emel ke dõ sze re pe van a vá lasz tó pol gá rok kez de mé nye zé -
sé re kö te le zõ en el ren delt nép sza va zás nak. Az Al kot mány -
bí ró ság 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro za tá nak (a továb biak -
ban: Abh.) ren del ke zõ ré szé ben meg ál la pí tot ta: „az Al kot -
mány 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a nép szu ve re ni tás egyik
gya kor lá si for má ja ként meg je lölt köz vet len ha ta lom gya -
kor lást a maga tel jes sé gé ben a 28/C.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti – kö te le zõ en el ren de len dõ – nép sza va zás  valósítja
meg. A köz vet len ha ta lom gya kor lás a nép szu ve re ni tás
gya kor lá sá nak ki vé te les for má ja, amely azon ban ki vé te les
meg valósulása ese te i ben a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás
fö lött áll.” (ABH 1997, 331.)

A nép sza va zás ezen ese té ben a nép sza va zás ered mé nye
az Al kot mány 28/C.  § (3) be kez dé se alap ján kö te le zõ az
Or szág gyû lés re. Ered mé nyes nép sza va zás ese tén az Or -
szág gyû lés kö te les a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek meg -
fe le lõ dön tést hoz ni. A vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé -
nye zett ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás te hát a tör -
vényhozó ha ta lom he lyé be lépõ, azt ki vál tó (kor lá to zó)
ha ta lom gya kor lá si for ma. A nép sza va zás tár gyát ké pe zõ
ügy ben az Or szág gyû lés vég re haj tói sze rep be ke rül. (ABH 
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1997, 331, 341.) A vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett
ügy dön tõ nép sza va zás e ren del te té sé re te kin tet tel egy ál ta -
lán nem kö zöm bös, hogy arra mi lyen kér dés ben, ille tõ leg
mi lyen cél ból ke rül sor.

Az OGY hat. ál tal nép sza va zás ra bo csá tott kér dést az
OVB a 114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tá ban hi te le sí tet -
te. Az OVB ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá so kat az Al -
kot mány bí ró ság a 105/2007. (XII. 13.) AB ha tá ro za tá val
bí rál ta el, és az OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ta.

Az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló tör -
vényjavaslatot a Kor mány 2007. ok tó ber 30-án nyúj tot ta
be az Or szág gyû lés hez. A tör vény el fo ga dá sá ról az Or -
szág gyû lés 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján dön tött. Az el -
fo ga dott tör vényt a köz tár sa sá gi el nök 2007. de cem ber
27-én meg fon to lás ra vissza küld te a par la ment nek. A köz -
tár sa sá gi el nök ál tal be nyúj tott vétó meg tár gya lá sát köve -
tõen, az Ebpt.-t az Or szág gyû lés 2008. feb ru ár 11-i ülés -
nap ján fo gad ta el, feb ru ár 18-án hir det ték ki. A tör vény
rész ben a ki hir de té sét kö ve tõ na pon ha tály ba lé pett, rész -
ben a 157.  §-a ren del ke zett sza bá lya i nak fo lya ma tos
hatályba lépésérõl. Az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról
 szóló 2008. évi I. tör vény fe lül vizs gá la tá ról  szóló tör -
vényjavaslatot 2008. má jus 9-én nyúj tot ta be a Kor mány
az Or szág gyû lés hez. Az Ebptf.-et 2008. má jus 26-án fo -
gad ta el a par la ment, 2008. jú ni us 5-én hir det ték ki a Ma -
gyar Köz löny ben és 2.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az
Ebpt. a ki hir de té sét kö ve tõ na pon, 2008. jú ni us 6-án ha tá -
lyát vesz tet te.

A hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zé se kor ha tá ro zott tör -
vényhozási tö rek vés ként fo gal ma zó dott meg a több biz to -
sí tó ra épü lõ egész ség biz to sí tá si rend szer ki ala kí tá sa, az
alá írás gyûj tés idõ sza ká ban pe dig mind vé gig lé te zett egy,
az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vény, amely nek sza bá -
lyai a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben több, üz le ti
ala pon mû kö dõ szer ve zet re épü lõ egész ség biz to sí tá si
rend szer ki ala kí tá sá ról szól tak. A vá lasz tó pol gá rok, akik
alá írá suk kal a nép sza va zá si kez de mé nye zést tá mo gat ták,
an nak tu da tá ban tett ék azt, hogy a nép sza va zás sal meg -
aka dá lyoz hat ják a tör vény vég re haj tá sát.

Az Or szág gyû lés az alá írás gyûj tés be fe je zé se után dön -
tött úgy, hogy az Ebpt.-t ha tá lyon kí vül he lye zi. Amint arra 
a tör vény in do ko lá sa utal, erre azért ke rült sor, mert „[a]
tör vény ben le írt egész ség biz to sí tá si mo dell (...) olyan
meg ol dá so kat is tar tal maz, olyan esz kö zö ket is sza bá lyoz,
ame lyek po li ti kai, tár sa dal mi és szak mai meg íté lé se, il let -
ve fo gad ta tá sa messze nem egy sé ges”. Az Or szág gyû lés
töb bek kö zött a nép sza va zá si kez de mé nye zés ben meg -
nyil vá nu ló tár sa dal mi fo gad ta tást is figye lembe véve dön -
tött az Ebpt. ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl. A nép sza va zás -
nak az Or szág gyû lés dön té sét be fo lyá so ló funk ci ó ja te hát,
már a nép sza va zás kez de mé nye zé sé nek sza ka szá ban tel je -
sült.

Ez zel a kér dés tar tal ma és ez zel együtt a nép sza va zá si
kez de mé nye zés nek a vá lasz tó pol gá rok ál tal tá mo ga tott
cél ja meg vál to zott.

A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés hi te le sí té sét köve -
tõen egy má sik, a nép sza va zás nak a tör vényalkotásra gya -
ko rolt ha tá sát be fo lyá so ló vál to zás is be kö vet ke zett. Az
Al kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro za tá ban
meg ál la pí tot ta, hogy „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”. Egy út -
tal 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. (ABH 2007,
343.) Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá ban fog lalt fel hí -
vá sá nak meg fele lõen a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi 
C. tör vény, va la mint az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó do sí tá -
sá ról ren del ke zõ 2007. évi CLXXII. tör vény mó do sí tot ta
az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sét, amely ben ki mond ta, az ered -
mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or -
szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól, ille tõ leg a nép -
sza va zás alap ján ho zott tör vény meg al ko tá sá tól szá mí tott
há rom évig kö te le zõ.

Az Ebptf. el fo ga dá sa az egész ség biz to sí tá si rend szer át -
ala kí tá sá ra irá nyu ló fo lya ma tot meg ál lí tot ta. Ezt köve tõen
az egész ség biz to sí tá si rend szer át ala kí tá sá ra, ille tõ leg an -
nak meg ha tá ro zott mód já ra irá nyu ló kor mány za ti, tör -
vényhozási szán dék nem fo gal ma zó dott meg. Ered mé nyes 
nép sza va zás ese tén a kér dés bõl az Or szág gyû lés szá má ra
jog al ko tá si kö te le zett ség nem ke let ke zik, a nép sza va zás -
nak nincs más cél ja, mint az, hogy – ha az Or szág gyû lés az
Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott há rom éves mo -
ra tó ri um idõ sza kán be lül az egész ség biz to sí tá si rend szer
át ala kí tá sa mel lett dön te ne – meg aka dá lyoz za olyan tör -
vény meg al ko tá sát, amely a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
több biz to sí tós mo dell jét ve zet né be. A nép sza va zás te hát
a meg vál to zott jogi hely zet ben csu pán arra irá nyul, hogy
az Or szág gyû lés a há rom éves mo ra tó ri um idõ tar ta ma alatt 
tar tóz kod jon egy olyan tar tal mú tör vény meg al ko tá sá tól,
amely nek meg al ko tá sá ra nyilván való tör vényhozási tö rek -
vés az Ebptf. el fo ga dá sát köve tõen nem fo gal ma zó dott
meg.

A kö te le zõ nép sza va zás kez de mé nye zé sé hez az Al kot -
mány 28/C.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt alá írá sok össze gyûj -
té sét köve tõen a nép sza va zá si el já rás ki ke rült a kér dés
nép sza va zás ra bo csá tá sát tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok ural -
ma alól. Az Or szág gyû lés az alá írás gyûj tés be fe je zé se után 
he lyez te ha tá lyon kí vül az Ebpt.-t, lé nye ge sen meg vál toz -
tat va ez zel a nép sza va zá si kez de mé nye zés ki vál tó oka ként 
és tár gya ként sze rep lõ jog sza bá lyi re form komp le xu mot,
amellyel szem ben ve tet ték fel, hogy ne ve zes sék be az
egész ség biz to sí tás át ala kí tá sá nak üz le ti ala pon mû kö dõ
szer ve ze tek re épü lõ ter ve zett mo dell jét. A nép sza va zá si
kez de mé nye zés kö rül mé nye i nek ilyen je len tõs meg vál to -
zá sa mel lett nem ál la pít ha tó meg, hogy tel je sül tek-e a kö -
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te le zõ, ügy dön tõ nép sza va zás Al kot mány ban elõ írt fel té -
te lei, eb ben a jogi hely zet ben is tá mo gat ja-e azt az a több
mint 200 ezer vá lasz tó pol gár, akik nek alá írá sát az OVB
hi te le sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va -
zás nak az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben meg fo gal ma -
zott al kot má nyos ren del te té sé bõl és a nép sza va zás nak az
Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé bõl a 2/1993. (I. 22.) AB ha -
tá ro zat ban le ve ze tett ki vé te les és komp le men ter jel le gé bõl 
kö vet ke zõ en a tör vényhozást igény lõ tár sa dal mi kér dé sek
el dön té se alap ve tõ en a kép vi se let, az Or szág gyû lés ha tás -
kö re. Az ügy dön tõ nép sza va zás el sõd le ges cél ja az, hogy
dön té si, tör vényhozási – va la mely tárgy ban tör vény meg -
al ko tá sá ra, vagy tör vény ha tá lyon kí vül he lye zé sé re irá -
nyu ló – kö te le zett sé get ha tá roz zon meg az Or szág gyû lés
szá má ra. A nép sza va zás komp le men ter jel le gé bõl kö vet -
ke zõ en a meg ha tá ro zott tar tal mú jog al ko tás tól  való tar tóz -
ko dás ra irá nyu ló nép sza va zás sem sza kad hat el a kép vi se -
le ti ha ta lom gya kor lás tól. A tör vény meg al ko tá sá nak meg -
aka dá lyo zá sá ra irá nyu ló nép sza va zá si kez de mé nye zés is
ak kor fe lel meg a nép sza va zás al kot má nyos ren del te té sé -
nek, ha a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás be fo lyá so lá sát
szol gál ja. A nép sza va zás ezt a funk ci ó ját pe dig ak kor tud ja 
be töl te ni, ha a nép sza va zás ra bo csá tott kér dés tény le ges
tör vényhozási tö rek vé sek elé ál lít kor lá tot. Az Al kot mány -
bí ró ság ál lás pont ja sze rint a tör vény meg al ko tá sá nak meg -
aka dá lyo zá sa ab ban az eset ben ké pez he ti nép sza va zás tár -
gyát, ha a tör vény meg al ko tá sá ra  valódi kor mány za ti, tör -
vényhozási aka rat fo gal ma zó dott meg, s az for ma li zált
mó don is meg je le nik, a tör vény elõ ké szí tés alatt áll, a
tárgy ban tör vénytervezet ké szült, ille tõ leg tör -
vényjavaslatot nyúj tot tak be.

Ami kor a nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az OVB 114/2007. (IV. 18.)
OVB ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te tény le ges tör vényhozási
al ter na tí va ként me rült fel az üz le ti ala pon mû kö dõ több
biz to sí tó ra épü lõ egész ség biz to sí tá si rend szer ki ala kí tá sa.
Az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok al kot mány -
bí ró sá gi el bí rá lá sa kor az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról
 szóló tör vényjavaslatot már tár gyal ta az Or szág gyû lés. A
nép sza va zá si kez de mé nye zés az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sé nek idõ pont já ban al kal mas volt a nép sza va zás nép kép -
vi se le ti dön tést be fo lyá so ló funk ci ó já nak be töl té sé re. A
kez de mé nye zés nek ez a ha tá sa meg szûnt, ugyan is az
Ebptf. el fo ga dá sát köve tõen nem fo gal ma zó dott meg kor -
mány za ti, tör vényhozási tö rek vés az egész ség biz to sí tá si
rend szer több üz le ti ala pon mû kö dõ biz to sí tó ra épü lõ
rend sze ré nek be ve ze té sé re.

A fen ti e ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy az Ebpt. el fo ga dá sa a kér dés hi te le sí té sét
köve tõen, majd az an nak ha tá lyon kí vül he lye zé se a nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé hez az Al kot mány ban elõ írt alá -
írá sok össze gyûj té se után, olyan je len tõs vál to zás nak te -
kin ten dõ, amely utó lag ér dem ben be fo lyá sol ta a kér dés
nép sza va zás ra bo csát ha tó sá gát, ezért az OGY hat.-ot meg -
sem mi sí tet te és az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sí tot ta.

3.2. Egy ki fo gás hi vat ko zott arra, hogy az OGY hat. nem 
fe lel meg az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a Ve.
29/B.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott, és a Ve. 3.  § e) és
d) pont já ban fog lalt vá lasz tá si alap el vek bõl fo lyó kö ve tel -
mé nyek nek.

Az Al kot mány bí ró ság or szá gos nép sza va zás el ren de lé -
sé vel kap cso la tos ha tá ro za ta i ban rá mu ta tott arra, hogy az
Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro za tá nak tar tal -
má ra – mi u tán az Or szág gyû lés a Ve. 124.  § alap ján nem
mi nõ sül a nép sza va zá son köz re mû kö dõ vá lasz tá si szerv -
nek – nem a Ve. 29/B.  §-át, ha nem az Nsztv. 14.  § (2) be -
kez dé sét kell al kal maz ni. [Elõ ször: 5/2008. (I. 23.) AB ha -
tá ro zat, ABK 2008. áp ri lis, 33, 37.]

Az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé se sze rint az Or szág gyû lés -
nek a nép sza va zás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za ta tar tal -
maz za, hogy a nép sza va zás ügy dön tõ vagy vé le mény nyil -
vá ní tó, a nép sza va zás ra bo csá tott konk rét kér dést, to váb bá 
ren del ke zik a nép sza va zás költ ség ve té sé rõl.

Az Nsztv. e ren del ke zé se az or szág gyû lé si ha tá ro zat tal
szem ben a hi á nyolt tar tal mi kö ve tel mé nye ket nem tá -
maszt ja. Sem az Nsztv. e sza bá lyá val nem el len té tes az,
hogy az or szág gyû lé si ha tá ro zat nem tar tal maz za a dön tés
in do ko lá sát, ille tõ leg a jog or vos lat ra  való fi gyel mez te tést,
nem kö vet ke zik ilyen kö te le zett ség az in dít vá nyo zók ál tal
fel hí vott vá lasz tá si alap el vek bõl sem. Az Nsztv. nem tar -
tal maz sza bá lyo zást arra néz ve sem, hogy a nép sza va zás
költ ség ve té sé rõl az Or szág gyû lés nek mi ként kell ren del -
kez nie. Így nem te kint he tõ tör vénysértõnek az sem, hogy
az OGY hat. a nép sza va zás költ ség ve té sé re for dít ha tó
össze get ha tá roz ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az OGY hat. 
meg fe lel az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt tar tal mi
kö ve tel mé nyek nek, ezért a ha tá ro zat tar tal mi kö ve tel mé -
nye i nek hi á nyos sá gai  miatt be nyúj tott ki fo gást elutasí -
totta.

3.3. Az egyik ki fo gás ban az in dít vá nyo zók hi vat koz tak
arra is, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta la kor az Or szág gyû lés
nem volt ab ban a hely zet ben, hogy a nép sza va zás el ren de -
lé sé hez szük sé ges, az Al kot mány ban elõ írt kö ve tel mé -
nyek tel je sü lé sét meg ítél je. Ugyan is az OVB nem ter jesz -
tet te az Or szág gyû lés elé a Leg fel sõbb Bí ró ság nak az alá -
írá sok hi te le sí té sé rõl  szóló OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta
so rán ho zott vég zé sét, így nem volt meg ál la pít ha tó, hogy
az OVB ha tá ro za ta mi kor emel ke dett jog erõ re és nem
adott mó dot arra, hogy az Or szág gyû lés a Leg fel sõbb Bí -
ró ság dön té sét ér té kel je.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Leg fel -
sõbb Bí ró ság az OVB 188/2008. (V. 19.) szá mú ha tá ro za -
tát, amely ben az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tá mo ga tá sá ra össze gyûj tött
ér vé nyes alá írá sok szá ma a 200 ez ret meg ha lad ja, 2008.
má jus 22-én kelt Kvk.IV.37.212/2008/5. szá mú vég zé sé -
vel hely ben hagy ta.
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Az OGY hat. meg ho za ta la kor te hát az OVB ha tá ro za ta
jog erõs volt. A Leg fel sõbb Bí ró ság dön té sé nek fe lül vizs -
gá la tá ra az Or szág gyû lés nem ren del ke zik ha tás kör rel, így
an nak ér té ke lé se a nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló el -
já rás nak nem tár gya.

Ezért az Al kot mány bí ró ság ezt a ki fo gást is el uta sí tot ta.

3.4. A nép sza va zás el ren de lé sé nek fe lül vizs gá la tá ra irá -
nyu ló jog or vos la ti el já rás ban az Al kot mány bí ró ság csak
azt vizs gál hat ja, hogy az Or szág gyû lés el já rá sa és ha tá ro -
za ta meg fe lel-e az Al kot mány, az Nsztv., va la mint a Ve.
sza bá lya i nak. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re nem ter jed
ki arra, hogy a nép sza va zás el ren de lé sé nek cél sze rû sé gét,
ille tõ leg a nép sza va zá si költ ség ve tés re a li tá sát vizs gál ja.
Ezért az ilyen ér vek re ala pí tott ki fo gá so kat el uta sí tot ta.

4. Az Al kot mány bí ró ság az el já rás fel füg gesz té sé re
irá nyu ló in dít vá nyo kat vissza uta sí tot ta.

„A nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gá sok el bí rá lá sá ra irá nyu ló el já rás fel füg gesz té sé re sem
az Nsztv., sem a Ve. nem ad le he tõ sé get; fel füg gesz tés ké -
ré sé hez  való jo got pe dig – szem ben egyes más ál la mi szer -
vek el já rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás sal – sem az 1989.
évi XXXII. tör vény (Abtv.), sem az Ügy rend nem biz to sít
az el já rást kez de mé nye zõ sze mé lyek nek. Ilyen ren del ke -
zé sek hi á nyá ban az el já rás fel füg gesz té sé nek nincs he lye.” 
[Elõ ször: 5/2008. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. áp ri lis, 
33, 38.]

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te lét az or szág gyû lé si ha tá ro zat nak a
Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé té te lé re te kin tet tel ren -
del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

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

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke, al kot mány bí ró

az alá írás ban aka dá lyo zott

dr. Ko vács Pé ter

al kot mány bí ró he lyett

Dr. Lé vay Mik lós 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: 624/H/2008.

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

1. Nem ér tek egyet sem a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
vel, sem az in do ko lás III/3.2 pont já ban fog lal tak kal. Az
Al kot mány bí ró ság nak az OGY hat.-ot hely ben kel lett vol -
na hagy nia, te kin tet tel arra, hogy nem me rült fel olyan új
kö rül mény, amely  miatt az Or szág gyû lés nek meg kel lett
vol na ta gad nia a kez de mé nye zett nép sza va zás elrende -
lését.

A több sé gi ha tá ro zat ban ki fej tett ál lás pont sze rint az
Ebpt. ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel olyan új kö rül mény kö -
vet ke zett be, amely a 40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro zat ban
fog lal tak sze rint a nép sza va zást el ren de lõ „or szág gyû lé si
ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok al kot mány bí ró sá gi el -
bí rá lá sát min den két sé get ki zá ró an ér dem ben be fo lyá sol -
hat ja.” Ál lás pon tom sze rint az OGY hat. meg ho za ta la kor
és az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé rõl  szóló 114/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro zat, va la mint az ezt hely ben ha gyó
105/2007. (XII. 13.) AB ha tá ro zat meg ho za ta la kor a jogi
kör nye zet azo nos volt, nem volt olyan új kö rül mény,
amely ér dem ben be fo lyá sol hat ná az OGY hat. al kot mány -
bí ró sá gi el bí rá lá sát.

A szó ban for gó nép sza va zá si kez de mé nye zést az OVB
2007. áp ri lis 18-án hi te le sí tet te, az ezen dön tést hely ben -
ha gyó ha tá ro zat 2007. de cem ber 13-án szü le tett. Az
Ebpt.-t vég le ges for má já ban az Or szág gyû lés 2008. feb -
ruár 11-én fo gad ta el, ki hir de té sé re 2008. feb ru ár 18-án
ke rült sor, majd az ezt kö ve tõ na pon a tör vény rész ben ha -
tály ba lé pett. Az Ebptf.-et a jog al ko tó 2008. má jus 26-án
fo gad ta el, 2008. jú ni us 5-én ke rült ki hir de tés re. 2008. jú -
ni us 6-án az Ebptf. ha tály ba is lé pett, ez zel az Ebpt. 2008.
jú ni us 6. nap ján ha tá lyát vesz tet te. A je len ha tá ro zat tal el -
bí rált OGY hat. 2008. jú ni us 13-án szü le tett. Lát ha tó te hát,
hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés be nyúj tá sa kor, hi te -
le sí té se kor és a hi te le sí tés hely ben ha gyá sa kor az Ebpt.
még nem, az OGY hat. meg ho za ta la kor pe dig már nem volt 
ha tály ban. A jogi kör nye zet te hát azo nos volt a vizs gált
idõ pon tok ban. Vé le mé nyem sze rint az, hogy a kez de mé -
nye zés be nyúj tá sa kor és el bí rá lá sa kor, majd az alá írás -
gyûj tés alatt az Or szág gyû lés elõtt na pi ren den volt az
Ebpt. ter ve ze te, sem mi kép pen nem je len ti azt, hogy „ha tá -
ro zott tör vényhozási tö rek vés ként fo gal ma zó dott meg a
több biz to sí tó ra épü lõ egész ség biz to sí tá si rend szer ki ala -
kí tá sa.” Az, hogy a par la ment tár gyal egy tör vény -
javaslatot, nem nyújt biz to sí té kot arra néz ve, hogy az adott 
tör vényjavaslatból egy szer  valóban ér vé nyes és ha tá lyos
tör vény lesz. Az, hogy az alá írás gyûj tés alatt tár gyal nak a
kép vi se lõk az Or szág gyû lés ben egy tör vény meg al ko tá sá -
ról, sem mi kép pen nem te kint he tõ egyen ér té kû nek az zal a
hely zet tel, ami kor az adott tör vény a jog al ko tá si el já rás
sza bá lya i nak meg fele lõen meg al ko tás ra ke rült és ha tály ba
lé pett. A két idõ pont ban a jogi kör nye zet te hát e te kin tet -
ben azo nos, az Ebpt. ha tá lyon kí vül he lye zé se a 40/2004.
(X. 27.) AB ha tá ro zat ér tel mé ben nem mi nõ sül új kö rül -
mény nek.
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2. Az Or szág gyû lés az Al kot mány 28/C.  § (2) be kez dé -
se sze rint kö te les el ren del ni a 200 000 vá lasz tó pol gár ál tal
kez de mé nye zett nép sza va zást. Ez kó gens sza bály. A
40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro zat rög zí tet te, hogy bi zo nyos
ki vé te les hely ze tek ben az el ren de lõ ha tá ro zat új kö rül -
mény re hi vat ko zás sal tör té nõ meg sem mi sí té se meg en ge -
dett, ilyen pél dá ul az Al kot mány mó do su lá sa, nem zet kö zi
szer zõ dés ha tály ba lé pé se vagy ha tály vesz té se. Azon ban a
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban lé te zõ tör vény ha -
tá lyon kí vül he lye zé se fõ sza bály sze rint – úgy vé lem –,
nem le het ilyen ok. A több sé gi ha tá ro zat ban is hi vat ko zott
33/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat szin tén ál lás pon to mat
erõ sí ti. Az eb ben a ha tá ro zat ban el bí rált eset ben ugyan is
az alá írá sok össze gyûj té se és hi te le sí té se után az Or szág -
gyû lés el ren del te a nép sza va zást. E ha tá ro zat el len nyúj -
tot tak be ki fo gást az egy ér tel mû ség hi á nyá ra hi vat koz va,
ál lít va, hogy a nép sza va zás „oka fo gyott”, mi vel azt a tör -
vényt, amely el len a kér dés irá nyult, az Al kot mány bí ró ság
63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro za tá val meg sem mi sí tet te. Az 
Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kér dé ses tör -
vényt az er rõl dön tõ ha tá ro zat „köz jo gi ér vény te len ség
 miatt sem mi sí tet te meg, te hát a tör vény egyes ren del ke zé -
se i nek alkot mány elle nességét nem vizs gál ta. Így nincs
aka dá lya an nak, hogy az Or szág gyû lés az Eüsztv. ren del -
ke zé se i vel azo nos tar tal mú olyan új tör vényt fo gad jon el,
ame lyet a nép sza va zás kez de mé nye zõi el akar nak ke rül ni.
Ilyen kö rül mé nyek kö zött vál to zat la nul je len tõ sé ge van
an nak, hogy egy olyan nép sza va zás le bo nyo lí tás ra ke rül -
jön, amely nek si ke res sé ge ese tén a nép szu ve re ni tás köz -
vet len gya kor lá sa szab ja meg az adott kér dés ben a jog al -
ko tás – Eüsztv. tar tal má tól el té rõ – alap ját. Mind ezek sze -
rint nem ál la pít ha tó meg az, hogy az Eüsztv. köz jo gi ér -
vény te len ség  miatt tör tént meg sem mi sí té se  miatt új hely -
zet állt elõ.” (ABH 2004, 457, 465.)

A je len eset ben a 33/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat hoz
ha son ló an azért sem mi nõ sül het az Ebpt. ha tá lyon kí vül
he lye zé se új kö rül mény nek, mert sem mi nem aka dá lyoz za
meg az Or szág gyû lést ab ban, hogy va la mely ké sõb bi idõ -
pont ban új, az Ebpt.-vel tar tal mi lag meg egye zõ, a je len ha -
tá ro zat alap já ul fek võ nép sza va zá si kér dés ben fog lal tak -
kal el len té tes sza bá lyo kat rög zí tõ tör vényt fo gad jon el. A
nép sza va zá si kez de mé nye zés nem konk ré tan az Ebpt. el -
len irá nyult, ha nem egy sza bá lyo zá si rend szer el len, amely 
– át me ne ti leg – az Ebpt.-ben nyil vá nult meg.

A több sé gi ha tá ro zat ból ki ala kul hat egy olyan gya kor -
lat, amely azért aka dá lyoz ná meg a tör vényi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tévõ nép sza va zá si kez de mé nye zé se ket,
mert a hoz zá juk kap cso ló dó tör vényt az Or szág gyû lés az
alá írás gyûj tés so rán vagy azt köve tõen – rész ben vagy
egész ben – ha tá lyon kí vül he lye zi. Ez ál lás pon tom sze rint
nem fe lel meg az Al kot mány nak. Ilyen el vek ér vé nye sü lé -
se ese tén az Or szág gyû lés ön ké nye sen el dönt het né, hogy
kí ván-e az adott ügy ben nép sza va zást, vagy nem. Ez utób -
bi eset ben a tá ma dott tör vény – át me ne ti leg – tör té nõ ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé vel meg aka dá lyoz hat ná a nép sza va -
zás meg tar tá sát, majd rö vid idõ kö zön be lül újra meg al kot -

hat ná a tör vényt. Egy al kot má nyos jog in téz mény ilye tén
mó don  való ki üre sí té se nem fe lel meg az Al kot mány nak.

3. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá nak
azon ré sze i vel, ahol a nép sza va zás cél ját és a vá lasz tó pol -
gá rok bel sõ mo ti vá ci ó ját ál lít ja vizs gá la ta kö zép pont já ba.

A több sé gi ha tá ro zat ál lás pont ja sze rint az Ebpt. ha tá -
lyon kí vül he lye zé se, és az, hogy az Nsztv.-be be ik ta tás ra
ke rült az ered mé nyes nép sza va zást kö ve tõ 3 éves mo ra tó -
ri um, a nép sza va zá si kez de mé nye zés cél já nak – az azt alá -
írá suk kal tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok szán dé ká tól füg get -
le nül – meg vál to zá sát ered mé nyez te. Az Al kot mány bí ró -
ság ed di gi gya kor la ta alap ján „[a]z Al kot mány bí ró ság a
nép sza va zást kez de mé nye zõk szán dé kát nem vizs gál hat ja, 
és azt a kér dés egy ér tel mû sé gi vizs gá la ta kor nem ér té kel -
he ti.” [14/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 251,
255.; 21/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. már -
cius, 285, 288.] A kez de mé nye zõk és az alá írók bel sõ mo -
ti vá ci ó ja al kot mány jo gi re le van ci á val nem bír. [76/2006.
(XII. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 886, 890.; 14/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 251, 255.; 26/2007.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 332, 336.; 103/2007.
(XII. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 855, 863.; 21/2008.
(III. 12.), AB ha tá ro zat, ABK 2008. már ci us, 285, 288.;
84/2008. (VI. 13.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. jú ni us, 861,
865.] Ezt erõ sí ti az is, hogy az a sze mély, aki alá írá sá val tá -
mo gat ta a nép sza va zá si kez de mé nye zést, az alá írá sok hi te -
le sí té sét köve tõen sem mi kép pen sem jo go sult alá írá sát
vissza von ni, ab ban az eset ben sem, ha sa ját mo ti vá ci ó ja
meg vál to zott, vagy va la mely új kö rül mény ha tá sá ra már
más ként gon dol ko dik a nép sza va zá si kez de mé nye zés ben
fel tett kér dés rõl. Mind eb bõl kö vet ke zik, hogy az OGY hat. 
ok kal nem mér le gel te azt, hogy meg ho za ta la pil la na tá ban
tel je sült nek te kint he tõ-e az ügy dön tõ nép sza va zás el ren -
de lé sé nek fel té te lei, azaz a 200 000 vá lasz tó pol gár alá írá sa 
ren del ke zés re áll-e. Az Or szág gyû lés meg ál la pí tot ta, hogy 
a meg fe le lõ szá mú alá írást össze gyûj töt ték, és en nek alap -
ján hoz ta meg el ren de lõ ha tá ro za tát, fi gyel men kí vül hagy -
va – ál lás pon tom sze rint he lye sen – az olyan me ta ju risz ti -
kus ele me ket, mint a kez de mé nye zõ vagy a vá lasz tó pol gá -
rok eset le ge sen meg vál to zott hoz zá ál lá sa. A vá lasz tó pol -
gá rok szán dé ká nak idõ köz be ni, a nép sza va zás fel té te le zett 
cél já nak fel té te le zett meg vál to zá sa okán tör té nõ, fel té te le -
zett mó do su lá sa nem ad hat jogi ala pot arra, hogy a ko ráb -
ban jog erõ sen hi te le sí tett nép sza va zás el ren de lé sé re ne ke -
rül jön sor.

4. Ha son ló an nem ér tek egyet az zal, hogy a több sé gi
ha tá ro zat az OGY hat. vizs gá la ta so rán je len tõ sé get tu laj -
do nít an nak, hogy az Ebptf. el fo ga dá sát köve tõen nem fo -
gal ma zó dott meg kor mány za ti, tör vényhozási tö rek vés az
egész ség biz to sí tás üz le ti ala pon mû kö dõ, több biz to sí tó ra
épü lõ rend sze ré nek be ve ze té sé re. Ál lás pon tom sze rint a
kor mány zat, il let ve a tör vényhozó ak tu á lis po li ti kai aka ra -
ta az OGY hat. fe lül vizs gá la ta kor al kot mány jo gi lag nem
ér té kel he tõ; nem ered mé nyez he ti kö te le zõ nép sza va zás el -
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ren de lé sé nek a meg ta ga dá sát. Kü lö nö sen azért nem, mert
elv ben nem zár ha tó ki a kor mány zat, a tör vényhozó ez irá -
nyú szán dé ká nak vál to zá sa sem.

5. A fen ti ek ben ki fej tet te ket nem érin ti az, hogy a hi -
vat ko zott ha tá ro za tok né me lyi ké hez kü lön vé le ményt, il -
let ve pár hu za mos in do ko lást fûz tem, te kin tet tel arra, hogy
azok nem a szán dék vizs gá la tá ra vo nat ko zó ré szek kel vol -
tak kap cso la to sak. Kü lön vé le mé nye im ben el sõ sor ban az
Nsztv. 12.  §-ában fog lalt hi te le sí tés idõ pont já val, a ver sen -
gõ nép sza va zá si kér dé sek együt tes ér tel me zé sé vel fog lal -
koz tam [103/2007. (XII. 12.) AB ha tá ro zat hoz fû zött kü -
lön vé le mény], to váb bá azt je lez tem, hogy ál lás pon tom
sze rint ki fe je zet ten a hi te le sí té si el já rás ban egy más sal
szem ben be nyúj tott nép sza va zá si kez de mé nye zé sek ese -
tén vizs gá lan dó a ren del te tés sze rû jog gya kor lás [99/2007.
(XII. 6.) AB ha tá ro zat hoz fû zött pár hu za mos in do ko lás].

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

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

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

Az Alkotmánybíróság
131/2008. (XI. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa, va la mint jog sza bály
alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la ta iránt be -
nyúj tott in dít vá nyok alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok ról  szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. ren de -
let alkot mány elle nes, ezért azt 2008. de cem ber 31-ei ha -
tállyal meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Al kot -
mány 44/C.  §-át sér tõ alkot mány elle nes hely zet jött lét re
az ál tal, hogy az Or szág gyû lés a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény ben nem sza bá lyoz ta a he lyi
ön kor mány za tok fe lett tör vényességi el len õr zést gya kor ló
köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sát.

Ezért fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy jog al ko tá si kö te -
le zett sé gé nek 2008. de cem ber 31-éig te gyen ele get.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz há rom in dít vány ér ke zett,
amely ben az in dít vá nyo zók a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról
 szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. ren de let alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez ték. Te kin tet tel arra, hogy az in dít vá nyo zók ugyan -
azon al kot má nyos sá gi ér vek alap ján ugyan azon jog sza -
bály al kot má nyos sá gi vizs gá la tát ké rik, az Al kot mány bí -
ró ság az in dít vá nyo kat 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 
(a továb biak ban: Ügy rend, ABH 2003, 2065.) 28.  § (1) be -
kez dé se alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

A kor mány za ti szer ve zet át ala kí tás sal össze füg gõ tör -
vénymódosításokról  szóló 2006. évi CIX. tör vény
(a továb biak ban: Kszt.) 7.  § (1) be kez dés d) pont ja a he lyi
ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) ren del ke zé se i ben a me gyei, fõ vá ro -
si köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zést köz igaz ga tá si hi va -
tal ra mó do sí tot ta. Ezt köve tõen a Kor mány el fo gad ta a
köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló 297/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de le tet (a továb biak ban: Kormr1.), amely ben a
me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok he lyé be re gi o ná -
lis köz igaz ga tá si hi va ta lo kat ho zott lét re. Az Al kot mány -
bí ró ság 90/2007. (XI. 14.) AB ha tá ro za tá ban (a továb biak -
ban: Abh.) meg ál la pí tot ta, hogy az Ötv. 98.  § (1) be kez dé -
sé nek elsõ mon da ta, va la mint a Kormr1. alkot mány elle -
nes, ezért azo kat 2008. jú ni us 30-i ha tállyal meg sem mi sí -
tet te. (ABH 2007, 750.)

A Kor mány ezt köve tõen az Ötv. mó do sí tá sa nél kül és a
Kormr1.-gyel meg egye zõ tar ta lom mal, lé nye ges vál toz ta -
tá sok nél kül fo gad ta el a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló
177/2008. (VII. 1.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban:
Kormr2.), ame lyet a Ma gyar Köz löny 2008. évi 97. szá -
mában, jú li us 1-jén hir det tek ki, és azon a na pon lé pett ha -
tály ba.

Az in dít vá nyo zók az Abh.-ban fog lal tak ra hi vat ko zás -
sal, el sõ sor ban az zal ér vel nek, hogy mi vel a tör vényhozó
2008. jú ni us 30-ig nem szün tet te meg az Abh.-ban meg ál -
la pí tott alkot mány elle nes hely ze tet, vál to zat la nul nincs al -
kot má nyos tör vényi alap ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok ál -
lam szer ve zet ben el fog lalt he lye meg vál toz ta tá sá nak. Al -
kot má nyos tör vényi ala pok hi á nyá ban a Kormr2.-ben fog -
lalt sza bá lyo zás sér ti az Al kot mány 44/C.  §-át, va la mint az 
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét is.

Egyik in dít vá nyo zó hi vat ko zik még arra is, hogy a
Kormr2. el fo ga dá sa az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé be
üt kö zik, to váb bá csor bít ja az Or szág gyû lés nek az Al kot -
mány 19.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö rét. Ez az in -
dít vá nyo zó a Kormr2. ki hir de té sé re vissza ha tó ha tá lyú
meg sem mi sí té sét kéri, egy má sik in dít vá nyo zó a Kormr2.
meg sem mi sí té se mel lett, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát is kez de mé nye zi.
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II.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tát a kö vet ke zõ jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg:

1. Az Al kot mány nak a ha tá ro zat meg ho za ta la so rán
figye lembe vett ren del ke zé sei:

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

„34.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak
fel so ro lá sát kü lön tör vény tar tal maz za.

(2) Tör vény mi nisz té ri um, mi nisz ter vagy köz igaz ga tá si 
szerv meg je lö lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét a je len lé võ
or szág gyû lé si kép vi se lõk több mint fe lé nek sza va za tá val
el fo ga dott tör vény mó do sít hat ja.”

„35.  § (1) A Kor mány
(...)
b) biz to sít ja a tör vények vég re haj tá sát;
(...)
d) biz to sít ja a he lyi ön kor mány za tok tör vényességi el -

len õr zé sét;
(...)
(2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te ket bo -

csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el nök írja
alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel nem le -
het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los lap ban ki
kell hir det ni.”

„44/C.  § A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény el fo -
ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma -
dá nak sza va za ta szük sé ges. Ugyan ilyen sza va zat aránnyal
el fo ga dott tör vény ben kor lá toz ha tók az ön kor mány za tok
alap jo gai.”

2. Az Ötv.-nek a Kormr2. pre am bu lu ma ál tal hi vat ko -
zott ren del ke zé se:

„17.  § (...)
(2) A kép vi se lõ-tes tü let ülé sé nek a jegy zõ köny vét a

pol gár mes ter és a jegy zõ írja alá. A jegy zõ köny vet az ülést
kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a jegy zõ kö te les meg kül de ni a
Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv nek (közigazga -
tási hi va tal).”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.
1. Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban rá mu ta tott arra,

hogy a Kor mány az Al kot mány ren del ke zé se i vel el len té te -
sen járt el, ami kor al kot má nyos tör vényi ala pok hi á nyá ban 
dön tött a Kormr1.-ben a köz igaz ga tá si hi va ta lok re gi o ná -
lis szer ve ze tek ké ala kí tá sá ról.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban ki fej tet te, hogy ha
az Al kot mány nak va la mely al kot má nyos szerv sza bá lyo -
zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se alap ján (pl. rend õrség),
vagy va la mely 2/3-os sza bá lyo zást igény lõ alap ve tõ jog
gya kor lá sá nak ga ran ci á ja ként 2/3-os több ség gel el fo ga -
dott tör vény in téz mé nye sí ti (lé te sí ti) az ál lam igaz ga tá si
szer vet, az ál lam igaz ga tá si szerv lét re ho zá sá ra, in téz mé -

nye sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyok mó do sí tá sa nem tar to zik
az Al kot mány 34.  § (2) be kez dé sé be fog lalt fel ha tal ma zás
ke re tei közé. Az a sza bá lyo zás, amely meg vál toz tat ja az
ál lam igaz ga tá si szerv 2/3-os tör vény ben sza bá lyo zott ál -
lam szer ve zet ben el fog lalt he lyét, ren del te té sét, jog ál lá sát,
szer ve ze ti ke re te it – mi vel a sza bá lyo zás az Al kot mány va -
la mely 2/3-os több sé get elõ író ren del ke zé sé nek ér vé nye sí -
té sét szol gál ja –, a mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott tör -
vényi sza bá lyo zás lé nye gi ele mé nek meg vál toz ta tá sát
ered mé nye zi, ezért 2/3-os több ség gel el fo ga dott tör vényi
sza bá lyo zást igé nyel. (ABH 2007, 750, 769.)

A köz igaz ga tá si hi va ta lok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás tör -
té ne ti elem zé se alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat az Ötv. lé te sí tet te,
in téz mé nye sí tet te. Az Abh. rá mu ta tott arra is:

„A 2/3-os tör vény ben tör té nõ sza bá lyo zás igé nye az Al -
kot mány 44/C.  §-ának azon a ren del ke zé sén ala pul, mely
sze rint a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény el fo ga dá -
sá hoz és az ön kor mány za tok alap jo ga i nak kor lá to zá sá hoz
a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za ta szük sé ges.

A he lyi ön kor mány za tok fe let ti tör vényességi el len õr -
zés az ön kor mány za ti alap jo gok sza bad gya kor lá sa kor lá -
to zá sá nak le he tõ sé gét is ma gá ban rej ti, ezért a tör -
vényességi el len õr zés gya kor lá sá ra jo go sult szerv ha tás -
kö rét 2/3-os tör vény kell, hogy sza bá lyoz za. A 2/3-os tör -
vény ben sza bá lyo zott ön kor mány za ti alap jo gok vé del mé -
nek szer ve ze ti ga ran ci á ja ként, az Ötv. hoz ta lét re a tör -
vényességi el len õr zés gya kor lá sá ra jo go sult szer vet ma gát 
is. Az Ötv. 98.  § (1) be kez dé se in téz mé nye sí tet te a köz -
igaz ga tá si hi va ta lo kat és ha tá roz ta meg az ál lam szer ve zet -
ben el fog lalt he lyü ket. Az Ötv.-nek ez a sza bá lya fõ vá ro si,
me gyei szerv ként ik tat ta be a köz igaz ga tá si hi va talt az ál -
lam szer ve zet be, azaz a 2/3-os tör vény ben meg nyil vá nu ló
po li ti kai kon szen zus ki ter jedt arra is, hogy a he lyi ön kor -
mány za tok fe lett fõ vá ro si, me gyei szin ten mû kö dõ ál lam -
igaz ga tá si szerv gya ko rol ja a tör vényességi el len õr zést.
Ezért az Ötv. sza bá lyo zá si kon cep ci ó já nak lé nye ges ele -
mét érin tet te az a mó do sí tás, amely a fõ vá ro si, me gyei jel -
zõ ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel le he tõ sé get adott a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyé nek
meg vál toz ta tá sá ra. Ezért ez zel a mó do sí tás sal a tör -
vényhozó túl lép te az Al kot mány 34.  § (2) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott fel ha tal ma zá sa ke re te it. Így meg ál la pít ha tó,
hogy az Ötv. 98.  § (1) be kez dé sé nek a Kszt. 7.  § (1) be kez -
dés d) pont ja ál tal mó do sí tott szö ve gét a tör vényhozási el -
já rás nak az Al kot mány 44/C.  §-ában sza bá lyo zott sza bá -
lya i nak meg sér té sé vel fo gad ta el az Or szág gyû lés. Ezért
az Ötv. 98.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta alkot mány -
elle nes.

Mi vel a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta lok lét re ho zá sa,
ille tõ leg lét re ho zá suk tör vényi alap ja i nak meg te rem té se
2/3-os több ség gel el fo ga dott tör vényi sza bá lyo zást igé -
nyelt vol na, az al kot má nyos tör vényi ala pok hi á nya a
Korm.r.-t is alkot mány elle nessé te szi.” (ABH 2007, 750,
773–774.)
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Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Ötv. 98.  §
(1) be kez dé sé nek elsõ mon da tát és a Kormr1.-et 2008. jú -
ni us 30-i ha tállyal meg sem mi sí tet te.

A pro fu tu ro meg sem mi sí tés in do kát az Al kot mány bí ró -
ság ab ban je löl te meg, hogy kel lõ idõt kí vánt biz to sí ta ni a
jog al ko tó nak ah hoz, hogy az alkot mány elle nes hely zet
meg szün te té sé hez szük sé ges jog al ko tói fel ada tá nak ele get 
tud jon ten ni, az Ötv. mó do sí tá sá val meg te remt se a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sé nek al kot má nyos tör vényi
alap ja it.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Abh.
ál tal alkot mány elle nesnek ítélt hely zet a mai na pig fenn áll. 
Az Or szág gyû lés nem al ko tott új, al kot má nyos sza bályt az
Ötv. 98.  § (1) be kez dé sé nek meg sem mi sí tett elsõ mon da ta
he lyett. A Kor mány pe dig az Abh.-ban fog lalt ha tár idõ le -
jár ta után egy nap pal – alap ve tõ en vál to zat lan tartalom -
mal – a Kormr2.-vel is mét ha tály ba lép tet te az Al kot mány -
bí ró ság ál tal meg sem mi sí tett kor mány ren de le tet.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se alap ján,
ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár -
ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel alkot -
mány elle nességet idé zett elõ, az Al kot mány bí ró ság mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít
meg, és a mu lasz tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö -
lé sé vel – fel ada tá nak tel je sí té sé re hív ja fel.

A re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta lok lét re ho zá sá hoz az
Abh.-ban az Al kot mány 44/C.  §-ának ér tel me zé se alap ján
ki fej tett ér vek nek meg fele lõen az Ötv. 98.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ren del ke zés 2/3-os több ség gel el fo ga dott
mó do sí tá sá ra lett vol na szük ség. Az Or szág gyû lés az zal,
hogy – az Abh.-ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül – nem
mó do sí tot ta az Ötv.-t, nem sza bá lyoz ta újra a köz igaz ga tá -
si hi va ta lok ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyét, el mu lasz -
tot ta az Al kot mány 44/C.  §-ából kö vet ke zõ jog al ko tá si kö -
te le zett sé gét. Az a tény, hogy az Abh.-ban a jog al ko tá si
kö te le zett ség tel je sí té sé re meg ál la pí tott ha tár idõ el telt, és
az Abh. ál tal meg sem mi sí tett ren del ke zés ha tá lyát vesz tet -
te, nem ered mé nyez te azt, hogy az Abh. ál tal meg ál la pí tott 
alkot mány elle nes hely zet, és ez zel együtt az Or szág gyû lés
jog al ko tá si kö te le zett sé ge meg szûnt.

Az Al kot mány bí ró ság 1/1999. (II. 24.) AB ha tá ro za tá -
nak ren del ke zõ ré szé ben al kot má nyos kö ve tel mény ként
fo gal maz ta meg, hogy „(...) va la mely, az Al kot mány ál tal
meg ha tá ro zott tör vény el fo ga dá sá hoz meg kí vánt mi nõ sí -
tett több ség nem egy sze rû en a tör vényalkotási el já rás for -
mai elõ írása, ha nem olyan al kot má nyos ga ran cia, amely -
nek lé nye ges tar tal ma az or szág gyû lé si kép vi se lõk kö zöt ti
szé les körû egyet ér tés. A mi nõ sí tett több ség kö ve tel mé nye 
nem csak az adott al kot má nyi ren del ke zés köz vet len vég -
re haj tá sa ként ki adott tör vény meg al ko tá sá ra vo nat ko zik,
ha nem e tör vény mó do sí tá sá ra (ren del ke zé se i nek meg vál -
toz ta tá sá ra, ki egé szí té sé re) és ha tá lyon kí vül he lye zé sé re
is. Az Al kot mány ren del ke zé se alap ján mi nõ sí tett több -
ség gel el fo ga dott tör vényt egy sze rû több ség gel el fo ga dott

tör vénnyel nem le het mó do sí ta ni, vagy ha tá lyon kí vül he -
lyez ni.” (ABH 1999, 25.)

Az Abh.-ban ezt az al kot má nyos kö ve tel ményt ér tel -
mez te az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 34.  § (2) be kez -
dé sé ben sza bá lyo zott, – az 1/1999. (II. 24.) AB ha tá ro za tot 
köve tõen el fo ga dott – fel ha tal ma zás sal össze füg gés ben, és 
meg ál la pí tot ta, hogy a köz igaz ga tá si hi va ta lok Ötv.-ben
sza bá lyo zott jog ál lá sá nak meg vál toz ta tá sá hoz 2/3-os mi -
nõ sí tett több ség gel el fo ga dott tör vény meg al ko tá sá ra van
szük ség.

Az Abtv. 27.  § (2) be kez dé se sze rint az Al kot mány bí ró -
ság ha tá ro za ta és a ben ne fog lalt al kot mány ér tel me zés
min den ki re, így az Or szág gyû lés re és a Kor mány ra néz ve
is kö te le zõ.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány 44/C.  §-át sér tõ alkot -
mány elle nes hely zet jött lét re az ál tal, hogy az Or szág gyû -
lés a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény ben nem sza bá lyoz ta a he lyi ön kor mány za tok fe lett
tör vényességi el len õr zést gya kor ló köz igaz ga tá si hi va ta -
lok jog ál lá sát, és fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy 2008. de -
cem ber 31-ig jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek te gyen ele get.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy – mi vel a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyé nek
sza bá lyo zá sa az ön kor mány za ti alap jo gok szer ve ze ti ga -
ran ci á ját je len ti – az al kot má nyos hely zet hely re ál lí tá sa
ak kor is csak az Ötv. mó do sí tá sá val le het sé ges, ha a tör -
vényhozó a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok
vissza ál lí tá sa mel lett dönt.

3. Az Al kot mány bí ró ság az Abh. ren del ke zõ ré szé nek
2. pont já ban meg sem mi sí tet te a te le pü lé si ön kor mány za -
tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII.
tör vénynek a Kszt. ál tal be ik ta tott 13/A.  §-át is, amely fel -
ha tal ma zást adott a Kor mány nak arra, hogy a köz igaz ga tá -
si hi va talt ren de let ben ki je löl je. Az in do ko lás ban rá mu ta -
tott arra, hogy a köz igaz ga tá si hi va ta lok ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zás alkot mány elle nessége alap ve tõ en ab ban áll,
hogy a Kszt. ál tal vég re haj tott tör vénymódosítások kö vet -
kez té ben a köz igaz ga tá si hi va ta lok ál lam szer ve zet ben el -
fog lalt he lyé nek sza bá lyo zá sa 2/3-os több sé get igény lõ
tör vényhozási tárgy ból kor mány ren de le ti sza bá lyo zá si
tárggyá vált, így a Kor mány anél kül vál toz tat ta meg a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sát, hogy en nek 2/3-os tör -
vényi sza bá lyo zást igény lõ tör vényi alap ja it az Or szág -
gyû lés az Al kot mány ban fog lalt el já rá si sza bá lyok be tar tá -
sá val, el fo gad ta vol na. (ABH 2007, 750, 776.)

A Kor mány a Kormr2. meg al ko tá sá val, az zal, hogy al -
kot má nyos tör vényi ala pok nél kül kor mány ren de let ben
hoz ta lét re, in téz mé nye sí tet te a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat,
olyan sza bá lyo zá si kör ben ren del ke zett, ame lyet az Or -
szág gyû lés nek kel lett vol na 2/3-os tör vény ben sza bá lyoz -
nia, el von ta az Or szág gyû lés ha tás kö rét.

A Kormr2. be ve ze tõ je meg je lö li azo kat az al kot má nyi
és tör vényi ren del ke zé se ket, ame lyek re a Kor mány a sza -
bá lyo zá si jog kö rét ala pí tot ta. Az Al kot mány 35.  § (2) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott jog al ko tó ha tás kö re csak ab ban
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az eset ben jo go sít ja fel a Kor mányt arra, hogy feladat -
körében ere de ti jog al ko tó ha tás kö rét gya ko rol va ren de le -
tet al kos son, ha a sza bá lyo zás tár gya nem mi nõ sül tör -
vényhozási tárgy nak. A köz igaz ga tá si hi va ta lok in téz mé -
nye sí té se, az ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyük sza bá lyo -
zá sa pe dig az Al kot mány bí ró ság ál tal az Abh.-ban ki fej tett 
ál lás pont sze rint az Al kot mány 44/C.  §-a alap ján mi nõ sí -
tett több sé get igény lõ tör vényhozási tárgy nak te kin ten dõ.
Nem ala poz za meg a Kor mány ren de let al ko tá si jog kö rét a
köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá nak sza bá lyo zá sá ra az
Ötv. hi vat ko zott 17.  § (2) be kez dé se sem. Az a sza bály a
he lyi ön kor mány zat jegy zõ je szá má ra el já rá si kö te le zett -
sé get ál la pít meg, a kép vi se lõ-tes tü let ülé sé rõl ké szült
jegy zõ köny vet fel ter jesz té sé nek kö te le zett sé gét. A ren del -
ke zés be fog lalt fel ha tal ma zás csak ez zel össze füg gés ben
ér tel mez he tõ, azaz an nak a szerv nek a ki je lö lé sé re ha tal -
maz za fel a Kor mányt, aho vá a jegy zõ nek meg kell kül de -
nie a jegy zõ köny vet. Így az Ötv. hi vat ko zott sza bá lya a
fel ha tal ma zás ter je del me alap ján nem te kint he tõ a köz -
igaz ga tá si hi va tal lét re ho zá sá ra, jog ál lá sá nak sza bá lyo zá -
sá ra adott tör vényi fel ha tal ma zás nak.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta azt
is, hogy az az alkot mány elle nes hely zet, ame lyet a tör -
vényhozói mu lasz tás és a köz igaz ga tá si hi va tal jog ál lá sá -
nak al kot má nyos tör vényi ala pok nél kü li kor mány ren de le -
ti szin tû sza bá lyo zá sa ered mé nye zett, sér ti az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság ból kö vet -
ke zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyét is. Az Abh.-ban fog lal -
tak alap ján nyilván valóan alkot mány elle nes sza bá lyo zás
le he tõ sé get adott a köz igaz ga tá si hi va ta lok le gi ti mi tá sá -
nak és dön té se ik jog alap já nak, al kot má nyos sá gá nak vi ta -
tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy a jog ál lam ban
bár mely po li ti kai tö rek vés csak az Al kot mány ke re tei kö -
zött  valósítható meg. A jog ál la mi ság el vé vel össze egyez -
tet he tet len az, ha a kor mány zat az Al kot mány ga ran ci á lis
ren del ke zé se i nek ki üre sí té sé vel, azok tu da tos fél re té te lé -
vel  valósítja meg a köz igaz ga tá si szer ve ze ti rend szer re -
form já ra irá nyu ló tö rek vé se it.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a Kormr2. alkot mány elle nes, ezért
azt 2008. de cem ber 31-ei ha tállyal meg sem mi sí tet te.

Az Abtv. 43.  § (1) be kez dé se sze rint: „Azt a jog sza bályt
vagy az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zét, ame lyet az
Al kot mány bí ró ság a ha tá ro za tá ban meg sem mi sít, az er rõl
 szóló ha tá ro zat nak a hi va ta los lap ban  való köz zé té te le
nap já tól nem le het al kal maz ni.” A meg sem mi sí tés idõ -
pont ját te kint ve az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se ki vé telt en -
ged, amennyi ben ki mond ja, hogy az Al kot mány bí ró ság a
43.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont tól el té rõ en
is meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes jog sza bály ha tá -

lyon kí vül he lye zé sét, ha ezt a jog biz ton ság, vagy az el já -
rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do kol ja. A
Kormr2. ki hir de té sé re vissza ha tó, ille tõ leg ex nunc ha tá -
lyú meg sem mi sí té se a jog biz ton sá got sú lyo san ve szé lyez -
te tõ és a pol gá rok szé les kö ré nek alap ve tõ jo ga it sér tõ jogi
hely ze tet te rem te ne. A köz igaz ga tá si hi va ta lok szé les körû 
ha tó sá gi jog kör rel ren del kez nek, el sõ fo kú ha tó sá gi jog -
kör ben jár nak el (épí té si ha tó sá gi ügyek, kor lá to zá si kár ta -
la ní tás, ki sa já tí tás stb.), és ál ta lá nos jog or vos la ti fó ru mok
azok ban az ügyek ben, ame lyek ben a he lyi ön kor mány za -
tok jegy zõi, pol gár mes te rei, hi va ta lá nak ügy in té zõi jár tak
el elsõ fo kon. Az ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí tés a
Kormr2. ál tal lét re ho zott köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé -
sé nek jog alap ját szün tet né meg, meg kér dõ je lez he tõ vé ten -
né a köz igaz ga tá si hi va ta lok ál tal 2008. jú li us 1-jét köve -
tõen ho zott ha tá ro za tok ér vé nyes sé gét. Mind az ex tunc,
mind az ex nunc ha tá lyú meg sem mi sí tés kö vet kez té ben a
fel ada tok el lá tá sá ra, ille tõ leg a ha tás kö rök gya kor lá sá ra
jo go sult szerv hi á nyá ban – az új jog sza bá lyok meg al ko tá -
sá ig – alap ve tõ, tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tok ma -
rad ná nak el lá tat la nul, ille tõ leg az ügy fe lek szé les kö rét
érin tõ ha tó sá gi ügyek ben sé rül ne az ügy fe lek jog or vos lat -
hoz  való joga. Ezért az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben
úgy ítél te meg, hogy a jog biz ton ság kö ve tel mé nye a vizs -
gált ren del ke zés jö võ re néz ve tör té nõ meg sem mi sí té sét te -
szi in do kolt tá.

A meg sem mi sí tés idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa so rán az 
Al kot mány bí ró ság idõt kí vánt biz to sí ta ni a jog al ko tó nak
ah hoz, hogy az alkot mány elle nes hely zet meg szün te té sé -
hez szük sé ges jog al ko tói fel ada tá nak ele get te gyen, ezért a 
meg sem mi sí tés idõ pont ját 2008. de cem ber 31-iké ben ha -
tá roz ta meg.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té -
te le az Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 812/B/2008.
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
224/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 4/A.  §-a alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz tésére,

a ha za fi as helyt ál lás sal pél dát mu ta tó, a ma gyar füg get -
len sé get szol gá ló, a tár sa dal mi pár be széd, a tár sa dal mi
béke, a nem zet egy sé gé nek meg valósítása, a bé kés rend -
szer vál to zás meg te rem té se ér de ké ben ki fej tett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Fa ze kas Já nos Lász ló nak, az 56-os Szö vet ség or szá gos
el nö ké nek,

dr. Horn Pé ter aka dé mi kus nak, a Ka pos vá ri Egye tem
egye te mi ta ná rá nak, rek tor nak, Szé che nyi-dí jas nak,

dr. Ko pá csi Sán dor né nak,

dr. Lász ló Im ré nek, a Bu da pes ti Szent Imre Kór ház és
Ren de lõ in té zet fõ igaz ga tó já nak,

Már ton Lász ló rek lám szo ci o ló gus nak, pi ac ku ta tó nak a

NAGY IMRE ÉRDEMREND

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 17.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04520/2008.

A köztársasági elnök
225/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés j) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, az 1956-os Em lék érem és Em lék lap
ala pí tá sá ról  szóló 1991. évi XLIII. tör vény 2.  § (1) be kez -
dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter jesztésére

Egei At ti lá nak,

Fü csök Mi hály nak,

dr. Ka to na Ta más nak,

Ko vács Fe renc nek,

Mé szá ro vits Ta más nak,

Rác ke vei Tóth Gé zá nak,

Ro bot ka Gá bor né nak,

To kai Lász ló nak,

Vas vá ri Fe renc nek

1956-os Emlékérmet

Bar tók Pé ter né nek,

Boóz Jó zsef né nek,

Cson gor Schó be ert Fe renc nek,

Da ró czy Ist ván nak,

Deák Já nos né nak,

Hor váth Aran ká nak,

Jung Lász ló nak,

dr. Kó nya Lász ló né nak,

Má go ri Sán dor nak,

Ne mes Jó zsef nek,

Sza bó Fe renc nek,

Szen di La jos né nak,

Szép Fe renc nek,

Tüt tõ La jos nak,

Vár la ki György nek,

Zsin dely Lász ló nak

1956-os Emléklapot

Al ber ti Lász ló nak,

dr. Bá nyai Lász ló nak,

Frész Já nos nak,

Hor váth Pál nak,

Husz ka Im ré nek,

Kár pá ti Ká roly nak,

Kom já ti Fe renc nek,

Ko se lák Lász ló nak,
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Laf fer ton Vil mos Jó zsef nek,
Ná ná si And rás nak

az 1956-os Emlékérmet, posztumusz

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 16.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-3/04583/2008.

A köztársasági elnök
226/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az ag rár gaz da ság mo der ni zá ci ó ja ér de ké ben vég zett te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Ván csa Jenõ volt mi nisz ter nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 20.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04609/2008.

A köztársasági elnök
227/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a ro má ni ai ma gyar kö zös ség köz kép vi se le té ért, va la -
mint a ma gyar–ro mán kap cso la tok sok ol da lú fej lesz té se
ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Cse ke At ti lá nak, Ro má nia Kor má nyá nak Fõ tit kár sá ga
ál lam tit ká rá nak,

a ro má ni ai ma gyar kö zös ség köz kép vi se le té ért, va la -
mint a ma gyar–ro mán kul tu rá lis kap cso la tok sok ol da lú
fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ke le men Hu nor nak, a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta
Szö vet ség ügy ve ze tõ el nö ké nek,

a ro má ni ai ma gyar ság po li ti kai és köz kép vi se le ti ér dek -
vé del mé ért, a ma gyar kö zös ség par la men ti kép vi se le tét,
va la mint kul tu rá lis és ok ta tá si le he tõ sé ge it sza bá lyo zó ro -
má ni ai tör vények ki dol go zá sá ban vég zett te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Már ton Ár pád nak, a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö -
vet ség kép vi se lõ há zi frak ció ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

a szlo vé ni ai ma gyar ki sebb ség ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Tom ka György nek, a Mu ra vi dé ki Ma gyar Nem ze ti Ön -
kor mány za ti Kö zös ség Ta ná csa volt el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 17.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04610/2008.
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A köztársasági elnök
228/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

az 1956-os for ra da lom- és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, va la mint 1956 esz mé i nek ápo lá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Far kas Lász ló nak, az 56-os Szö vet ség or szá gos al el -
nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

az 1956-os for ra da lom- és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, va la mint 1956 esz mé i nek ápo lá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bay Mi hály nak, a POFOSZ tag já nak,

pub li cisz ti kai mun ká ja, va la mint az 1956-os for ra da lom 
és sza bad ság harc esz mé i nek ápo lá sa ér de ké ben vég zett te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Matt ha i desz Kon rád szer kesz tõ nek, új ság író nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata;

az 1956-os for ra da lom- és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, va la mint 1956 esz mé i nek ápo lá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fa ze kas Jó zsef nek, a POFOSZ Bu da pes ti Ka to nai Ta -
go za ta pa rancs nok he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 17.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04418/2008.

A köztársasági elnök
229/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

több mint négy év ti ze des kül gaz da sá gi és kül ügyi te rü -
le ten vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Raf fay Gé zá nak, az Or szág gyû lés Kül ügyi Hi va ta la
he lyet tes ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 17.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04575/2008.

A köztársasági elnök
230/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Hét he lyi Ti bor nyu gal ma zott tü dõ gyó gyász fõ or vos -
nak, a Veszp rém Me gyei POFOSZ Eti kai Bi zott sá ga ve ze -
tõ jé nek,
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Sze le zsán Mi hály nak, a Bé kés Me gyei POFOSZ hu -
mán po li ti kai el nök he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

ki tün te tést;

Tóth Jó zsef nek, az 56-os Szö vet ség Szo ci á lis Bi zott sá ga 
el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 16.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04519/2008.

A köztársasági elnök
231/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

Ha rai Pál nak, a Med gye si Ró mai ka to li kus Plé bá nia
nyu gal ma zott plé bá no sá nak, es pe res nek, tb. ka no nok nak,

Or bán Pé ter nek, a Volt Po li ti kai Fog lyok Or szá gos
Szö vet sé ge al el nö ké nek, az 56-os Baj tár si Tár sa ság al el -
nö ké nek,

Stan ca To a der nek, volt par la men ti kép vi se lõ nek,

Ma i er Ale xand ru nak, nyu gal ma zott or vos nak,

Szi lá gyi Ár pád nak,

Tö rök Jó zsef nek,

Páll Lász ló nak, a Volt Po li ti kai Fog lyok Or szá gos Szö -
vet sé ge ala pí tó tag já nak, a szer ve zet Har gi ta Me gyei al el -
nö ké nek, az Er dé lyi 56-os Tár sa ság al el nö ké nek,

Sán dor Ba lázs nak, a Volt Po li ti kai Fog lyok Or szá gos
Szö vet sé ge ala pí tó tag já nak,

Pus kás At ti la bi o ló gus nak, a Volt Po li ti kai Fog lyok Or -
szá gos Szö vet sé ge Ko vász na Me gyei al el nö ké nek,

Ke le men Cson gor nak, a Volt Po li ti kai Fog lyok Or szá -
gos Szö vet sé ge vá ro si el nö ké nek, me gyei al el nök nek,

Or bán Etel ká nak, nyu gal ma zott köny ve lõ nek,

Czim bal mos Ká roly nak,

Vor zsák Já nos nak,

Bi czó Já nos nak, a Har gi ta me gyei Volt Po li ti kai Fog -
lyok Or szá gos Szö vet sé ge ve ze tõ sé gi tag já nak,

Ko vács Gyu lá nak, nyu gal ma zott köny ve lõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 16.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04576/2008.

A köztársasági elnök
232/2008. (XI. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére
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Ara di Lász ló né nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal fõ mun ka -
tár sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 16.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04574/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A  Kor mány
1066/2008. (XI. 3.) Korm.

ha tá ro za ta

az Új Ma gyar or szág TÉSZ For gó esz köz
Hi tel prog ram ról 

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy
a) a fenn ál ló be ru há zá si célú bank hi tel lel vagy az el bí -

rá lás alatt lévõ be ru há zá si hi tel ké re lem mel ren del ke zõ
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok és ter me lõi szer ve -
ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról szó ló 19/2008. (II. 19.)
FVM ren de let sze rin ti vég le ge sen el is mert ter me lõi szer -
ve ze tek és az elõ ze te sen el is mert ter me lõi cso por tok (a to -
váb bi ak ban együtt: TÉSZ) szá má ra ke rül jön meg hir de tés -
re az Új Ma gyar or szág TÉSZ For gó esz köz Hi tel prog ram
(a to váb bi ak ban: Prog ram) 5 mil li árd fo rin tos ke ret összeg -
gel;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 

Ha tár idõ: azonnal

b) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zárt kö rû Rész vény tár sa -
ság (a to váb bi ak ban: MFB Zrt.) a Prog ram fi nan szí ro zá sá -
hoz 5 mil li árd fo rin tos mér té kig a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör -
vény 36. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re a
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001.

évi XX. tör vény 5. § (2) be kez dé se alap ján a pénzügy -
miniszterrel ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dást kös sön;
a Prog ram fu tam ide je az ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás
szem pont já ból 6 év; az ár fo lyam-fe de ze ti meg ál la po dás
je len kor mány ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek nap ján a Ma -
gyar Nem ze ti Bank ál tal kö zölt, hi va ta los HUF/EUR de vi -
za ár fo lya mon át szá mí tott de vi za összeg re vo nat ko zik;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

c) a Prog ram ke re té ben az MFB Zrt. ál tal al kal ma zott
re fi nan szí ro zá si ka mat láb 3 havi EURIBOR+leg fel jebb
1,25 %-pont, a ki he lye zés re ke rü lõ hi tel ka ma ta pe dig
3 havi EURIBOR+leg fel jebb 4,25 %-pont le het.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tályba. 

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

A Kormány
1067/2008. (XI. 3.) Korm.

ha tá ro za ta

a  Kor mány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl szó ló
1081/2006. (VIII. 14.)  Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

1. A Kor mány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl szó ló
1081/2006. (VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat (a to váb bi ak ban:
Korm. ha tá ro zat) I. fe je ze te f) pont já nak 4. al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé sért és
Táv ok ta tá sért,”

2. E ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba, egy ide jû leg 
a Korm. ha tá ro zat  I. fe je ze te h) pont já nak 8. al pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

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

19222 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/156. szám



2008/156. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 19223

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyvki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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: dr. Pet ré tei Jó zsef. 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 Köz löny Lap- és Könyv 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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.
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08.3267 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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