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II. Tör vé nyek

2008. évi XCIII.
törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 
2007. évi CLXIX. törvény módosításáról*

1. § A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény a 8. §-t kö ve tõ en a kö vet -
ke zõ 8/A. §-sal egé szül ki:

„8/A. § (1) A pénz ügy mi nisz ter – a Kor mány elõ ze tes
jó vá ha gyá sá val, a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá -
nak fenn tar tá sa ér de ké ben – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet ben a Ma gyar
 Állam ne vé ben és ja vá ra ré sze se dést és egyéb be fo lyást
sze rez het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ré sze se dés és egyéb be fo -
lyás meg szer zé sé re irá nyu ló ki fi ze tést a pénz ügy mi nisz ter
2009. feb ru ár 28-ig tel je sít het leg fel jebb 300 000,0 mil lió
fo rint összeg ben.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ki fi ze tést 2008. és 2009.
évek ben a köz pon ti költ ség ve tés XLIII. Az ál la mi va gyon -
nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet fel hal mo zá si 
jel le gû ki adá sai kö zött kell ön ál ló jog cím-cso por ton el szá -
mol ni. E ki adás össze gé vel a fe je zet ter ve zett ki adá sa
2008. és 2009. évek ben túl lép he tõ.”

2. § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XCIV.
tör vény

a felsõoktatásról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény módosításáról**

1.  § A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
(a to váb bi ak ban: Ftv.) 1. szá mú mel lék le té ben az „Ál la mi
fõ is ko lák” al cím „Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la, Szar vas”
szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 8-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § Az Ftv. 1. szá mú mel lék le té ben
a) a „Nem ál la mi fõ is ko lák” al cím „Sze ge di Hit tu do -

má nyi Fõ is ko la, Sze ged” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti;
b) a „Nem ál la mi fõ is ko lák” al cím a ma gyar abc ál tal

meg ha tá ro zott fel so ro lás rend je sze rint ki egé szül a „Gál
Fe renc Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Sze ged” szö veg résszel.

3.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 1.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 2009. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XCV.
tör vény

az Európai Parlament magyarországi képviselõinek
jogállásáról  szóló 2004. évi LVII. tör vény

módosításáról*

1.  § Az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i -
nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény (a továb -
biak ban: Epjtv.) tör vény 6.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(6) A 2004–2009. kö zöt ti eu ró pai par la men ti cik lus ban 
az Eu ró pai Par la ment hez tar to zó és a 2009-tõl kez dõ dõ
cik lus ban új ból meg vá lasz tott kép vi se lõ a tisz te let díj, az
át me ne ti el lá tás és a nyug dí jak te kin te té ben – az Eu ró pai
Par la ment 2005/684/EK, Eu ra tom ha tá ro zat ban fog lal tak
sze rint – dönt het úgy, hogy te vé keny sé ge tel jes idõ tar ta -
má ra e tör vény 7.  §-a, 13.  §-a, 14.  §-a sze rin ti el lá tá sok ra
vá lik jo go sult tá.

E dön tést az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon
be lül írás be li nyi lat ko zat ban kö zöl ni kell az Or szág gyû lés
el nö ké vel.

(7) Az az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, aki a (6) be kez -
dés ben fog lalt nyi lat ko za tot nem tett, az Eu ró pai Par la -
ment 2005/684/EK, Eu ra tom ha tá ro zat ban fog lal tak sze -
rin ti tisz te let díj ra, nyug díj ra, il let ve át me ne ti el lá tá sok ra
jo go sult.”

2.  § Az Epjtv. 7.  §-a (1) és (2) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a kö vet ke zõ
7/A.  §-sal egé szül ki:

„7.  § (1) Amennyi ben az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ
a 6.  § (6) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot tett, tár sa da lom -
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biz to sí tá si jog ál lá sá ra a mun ka vi szony ban ál lók ra vo nat -
ko zó sza bá lyok az irány adó ak az zal, hogy az eu ró pai par -
la men ti kép vi se lõk tisz te let dí ja tár sa da lom biz to sí tá si já ru -
lék alap já ul szol gá ló jö ve de lem, és az eu ró pai par la men ti
kép vi se lõi meg bí zást heti 36 órát meg ha la dó fog lal ko zás -
nak kell te kin te ni. Az egész ség ügyi hoz zá já ru lás fi ze té sé -
re az ar ról  szóló kü lön tör vény ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

(2) Amennyi ben az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ a 6.  §
(6) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot tett, meg bí zá sá nak
idõ tar ta ma – ide ért ve a 14.  §-ban meg ha tá ro zott hat
 hónapra fo lyó sí tott el lá tás idõ tar ta mát is – mun ka vi szony -
ban töl tött idõ nek, ille tõ leg nyug díj ra jo go sí tó szol gá la ti
idõ nek szá mít. A mun ka vi szonyt a köz szol gá la ti, hi va tá -
sos szol gá la ti, köz al kal ma zot ti, va la mint bí ró sá gi és
ügyész sé gi jog vi szony szá mí tá sá nál e jog vi szony ban töl -
tött szol gá la ti idõ nek kell be szá mí ta ni.

7/A.  § Amennyi ben az eu ró pai par la men ti kép vi se lõ
nem tett a 6.  § (6) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot, meg -
bízatásának idõ tar ta mát mun ka vi szony ban, köz szol gá la ti,
hi va tá sos szol gá la ti, köz al kal ma zot ti, bí ró sá gi, ügyész sé gi 
jog vi szony ban töl tött idõ ként kell be szá mí ta ni.

A 2009. év tõl kez dõ dõ két eu ró pai par la men ti cik lus
idõ tar ta ma alat ti kép vi se lõi meg bí zás idõ tar ta mát a nem -
ze ti rend szer ben, a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 37.  §-ának (1) be kez dé se
al kal ma zá sá ban nyug díj ra jo go sí tó szol gá la ti idõ nek kell
te kin te ni, ha a kép vi se lõ a kép vi se lõi meg bí za tá sá nak idõ -
tar ta má ra esõ tisz te let dí ja után a nyug díj já ru lé kot meg -
fizette. Eb ben az eset ben a nyug díj biz to sí tá si já ru lék
össze gét a köz pon ti költ ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap 
ré szé re meg fi ze ti. Ma gánnyug díj pénz tá ri ta gok ese tén a
nyug díj já ru lék, va la mint a ma gánnyug díj pénz tá ri tag díj
meg fi ze té sé re a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a
 magánnyugdíjra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok
fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény ren del ke zé sei
az irány adók.”

3.  § Az Epjtv. 14.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„14.  § (1) Amennyi ben a 2004–2009. kö zöt ti eu ró pai
par la men ti cik lus ban man dá tu mot szer zett kép vi se lõ, il let -
ve a 6.  § (6) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot tett kép vi se lõ
meg bí za tá sa az Eu ró pai Par la ment mû kö dé sé nek be fe je zé -
sé vel szû nik meg, és a volt eu ró pai par la men ti kép vi se lõ
a meg bí za tá sát leg alább két évig lát ta el – új ra vá lasz tá sá -
nak ese tét ki vé ve – to váb bi hat hó na pon ke resz tül az alap -
dí já nak és pót dí já nak a meg bí za tá sa meg szû né sét meg -
elõzõ hat havi át la gá nak meg fe le lõ össze gû el lá tás ra jo go -
sult. Az erre az idõ re fo lyó sí tott dí ja zás idõ tar ta ma is mun -
ka vi szony ban töl tött idõ nek szá mít.”

4.  § E tör vény az Eu ró pai Par la ment 2009-ben kez dõ dõ
par la men ti cik lu sá nak elsõ nap ján lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

160/2008. (XII. 18.) FVM
rendelete

a kiegészítõ történelmi bázis jogosultság
megállapításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat körömben
el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi

Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá -
mo ga tás (SAPS) 2008. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 39/2008. (III. 29.) FVM ren de let
1.  § b) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ;

b) ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság: a me zõ gaz -
da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga -
tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény (a továb -
biak ban: El já rá si tv.) 9.  § n) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi 
va gyo ni ér té kû jog;

c) új be lé põ a te rü let ala pú tá mo ga tá sok vo nat ko zá sá -
ban: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki (amely) 2004–2006
kö zött nem nyúj tott be egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si
ké rel met;

d) új be lé põ a hí zott bi ka-tar tás tá mo ga tá sa vonat -
kozásában: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki (amely)
2004–2006 kö zött nem nyúj tott be hí zott bi ka-tar tás tá mo -
ga tá sá ra vo nat ko zó ké rel met, vagy ren del ke zett el fo ga dott 
tá mo ga tá si ké re lem mel, de 2007-ben hí zott bi ka-tar tás tá -
mo ga tás tör té nel mi bá zis nem ke rült a ré szé re meg ál la pí -
tás ra és 2006. de cem ber 31-én nem ren del ke zett kor rek ció
meg ál la pí tá sá ra jo go sult ál lo mánnyal;

e) ere de ti jo go sult: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki -
nek (amely nek) ré szé re a ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go -
sult ság elsõ al ka lom mal meg ál la pí tás ra ke rül;

f) ENAR nyil ván tar tás: a szar vas mar ha-fa jok egye de i -
nek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo -
no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM ren de -
let ben sze rep lõ nyil ván tar tás;
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g) hím iva rú szar vas mar ha: ivar ta la ní tott vagy nem
ivar ta la ní tott hím iva rú, há zi a sí tott szar vas mar ha fé le;

h) anya juh: az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 112. cikk
a) pont já ban meg ha tá ro zott nõ iva rú juh;

i) új be lé põ az anya juh-tar tás tá mo ga tá sa vo nat ko zá -
sá ban: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki (amely) a 2008.
évi tá mo ga tá si ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott ál lat tal ren -
del ke zik és 2006-ban nem nyúj tott be anya juh tar tás tá mo -
ga tá sá ra vo nat ko zó ké rel met.

(2) Me zõ gaz da sá gi ter me lõ jog utód ja nem te kint he tõ az 
(1) be kez dés c), d) és i) pont ja i ban meg ha tá ro zott új be lé -
põ nek.

2.  §

(1) A ren de let ben fog lal tak alap ján ki egé szí tõ tör té nel -
mi bá zis jo go sult ság ra jo go sult az a me zõ gaz da sá gi ter -
melõ, aki/amely az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás
(SAPS) 2008. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér -
dé sek rõl  szóló 39/2008. (III. 29.) FVM ren de let ben fog lal -
tak sze rint meg ál la pí tott tá mo gat ha tó te rü let tel rendel -
kezik, és

a) 2006-ban egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás ban ré sze -
sült az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tás 2006. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos 
egyes kér dé sek rõl  szóló 24/2006. (III. 31.) FVM ren de let
alap ján, azon ban a tá mo ga tott te rü le tek után az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl
 szóló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott, egyes szán tó föl di nö vé nyek ter mesz té sé hez
nyúj tott ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tást ké rel mez te, de azt
nem tud ta igény be ven ni;

b) 2007-ben, mint az 1.  § c) pont ja sze rin ti új be lé põ
elsõ al ka lom mal ré sze sült az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Garancia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá -
mo ga tás (SAPS) 2007. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM ren de let
alap ján járó tá mo ga tás ból, és je len tet te be szán tó föl di
 növények ter mesz té sét ugyan ezen ren de let 1.  § a) pont ja
sze rin ti tá mo ga tá si ké rel men az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú
 támogatásokhoz (SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren -
de let mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak alap ján;

c) 2008-ban, mint az 1.  § c) pont ja sze rin ti új be lé põ
elsõ al ka lom mal ré sze sült az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Garancia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú
 támogatás (SAPS) 2008. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 39/2008. (III. 29.) FVM ren de let

alap ján járó tá mo ga tás ból, és je len tet te be szán tó föl di nö -
vé nyek ter mesz té sét ugyan ezen ren de let 1.  § a) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tá si ké rel men az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
 Garancia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú
 támogatásokhoz (SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren -
de let mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak alap ján.

(2) A ren de let ben fog lal tak alap ján ki egé szí tõ tör té nel -
mi bá zis jo go sult ság ra jo go sult az a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ, aki (amely) a 2007/2008-as tej kvó ta év ben a te hén tej
ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban al kal ma zott kvó ta rend szer -
rõl  szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM ren de let 10.  § (4) és
(5) be kez dé se alap ján az or szá gos kvó ta tar ta lék ból el len -
té te le zés nél kül ju tott tej kvó tá hoz.

(3) A ren de let ben fog lal tak alap ján ki egé szí tõ tör té nel -
mi bá zis jo go sult ság ra jo go sult az az 1.  § (1) be kez dés
d) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki (amely) az
adott ál la tok te nyé sze té nek ál lat tar tó ja ként az El já rá si tv.
sze rin ti re giszt rá ci ós szá má nak fel tün te té sé vel sze re pel a
szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti nyil ván tar tás ban,
to váb bá ren del ke zett 2007. ja nu ár 1. és 2008. szeptem -
ber 30. kö zött vá gó hí don le vá gott, vagy élõ ál lat ként Eu ró -
pai Uni ón kí vü li har ma dik or szág ba ex por tált vagy má sik
eu ró pai uni ós tag ál lam ba szál lí tott 9 hó na pos vagy an nál
idõ sebb hím iva rú szar vas mar há val.

(4) A ren de let ben fog lal tak alap ján ki egé szí tõ tör té nel -
mi bá zis jo go sult ság ra jo go sult az a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ, aki (amely)

a) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let alap ján 
anya juh után tá mo ga tás ban ré sze sült;

b) az 1.  § (1) be kez dés i) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi
ter me lõ.

3.  §

(1) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság mennyi -
sége az alap já ul szol gá ló

a) két ti ze des jegy pon tos ság gal hek tár ban ki fe je zett
me zõ gaz da sá gi lag mû velt te rü let,

b) egész szám ra ke re kí tett ki lo gramm ban ki fe je zett tej -
kvó ta, il let ve

c) da rab szám ban ki fe je zett ál lat egyed szám
alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt meg il le tõ ki egé szí tõ tör -
té nel mi bá zis jo go sult ság alap já ul szol gá ló ter mõ föld te rü -
le tet, kvó ta mennyi sé get, az ál lat lét szá mot, il let ve ezek
alap ján az (1) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével
a ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság mennyi sé gét a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) hi va tal ból ál la pít ja meg.
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(3) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ leg ké sõbb a 2009. évi
egy sé ges tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg
egész ben vagy rész ben le mond hat az or szá gos tar ta lék
 javára a ré szé re meg ál la pí tott ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis
jo go sult ság ról. A le mon dás el fo ga dá sá ról az MVH ha tá ro -
zat ban dönt.

4.  §

(1) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság olyan
– örök lés, át ala ku lás, egye sü lés (be ol va dás, össze ol va -
dás), szét vá lás (ki vá lás, kü lön vá lás)  miatt be kö vet ke zett
jog utód lás ki vé te lé vel – ön ál ló an nem for ga lom ké pes
 mezõgazdasági va gyo ni ér té kû jog, amely ki zá ró lag an nál
a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nél ve he tõ figye lembe

a) aki nek (amely nek) ré szé re azt meg ál la pí tot ták, és
b) 2009-ben egy sé ges tá mo ga tá si ké rel met nyújt be.

(2) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság a meg ál la -
pí tá sá ról ren del ke zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek
nap ján ke rül a jo go sult tu laj do ná ba.

(3) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság vo nat ko -
zá sá ban be kö vet ke zett örök lés, jog utód lás és le mon dás
ese tén a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról  szóló 106/2007.
(IX. 24.) FVM ren de let ben fog lal ta kat kell meg fele lõen
 alkalmazni.

5.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re azon me zõ gaz da sá gi te rü let
után ke rül meg ál la pí tás ra ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go -
sult ság, amely te rü let hasz no sí tá sát 2006-ban be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel mé ben ere de ti leg az egyes szán tó föl di
 növények ter mesz té sé hez kö tött ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te li fel té te le ként meg je lölt ter mény ter me -
lé sé re szol gá ló te rü let ként je lölt meg, de utóbb e te rü let
hasz no sí tá si mód ját te rü let pi hen te tés alá esõ te rü let re mó -
do sí tot ta, és így e te rü let után csak egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tást vett igény be.

(2) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság mennyi sé -
gé nek meg ál la pí tá sa so rán figye lembe kell ven ni a ked -
vez mé nye zett pi hen te tett te rü le tei ará nyá nak 2005-rõl
2006-ra tör té nõ vál to zá sát, a ked vez mé nye zett összes
szán tó föl di nö vé nyek ter mesz té sé hez kö tött nem ze ti
 kiegészítõ tá mo ga tás ban ré sze sü lõ te rü le te i hez ké pest. Ki -
egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság leg fel jebb a pi hen te -
tett te rü let ará nyá nak 2005-rõl 2006-ra tör tént nö ve ke dé -
sé nek ere jé ig ál la pít ha tó meg.

6.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re a 2.  § (1) be kez dés b) és

c) pont ja sze rin ti be je len tett te rü le te vo nat ko zá sá ban az
MVH ál tal meg ál la pí tott me zõ gaz da sá gi te rü le tek után ha -
tá roz ha tó meg ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság.
A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság mennyi sé gé nek
meg ál la pí tá sa so rán ezen jo go sult te rü le tek 2007–2008.
évi át la gát kell figye lembe ven ni. A fen ti jo go sult te rü le tek 
meg ál la pí tá sa kor a 2008. évi egy sé ges te rü let ala pú ké re -
lem hasz no sí tás ra vo nat ko zó ada ta i nak 2008. szep tem ber
30. után jel zett pon to sí tá sai nem ve he tõk figye lembe.

(2) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok mennyi -
sé gé nek meg ál la pí tá sa kor a 2008. tá mo ga tá si évre ren del -
ke zés re álló, jog utód lás sal vagy örök lés sel szer zett tör té -
nel mi bá zis jo go sult sá gok mennyi sé gét ki kell von ni az
(1) be kez dés sze rint meg ál la pí tott át lag ér ték bõl.

7.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti be je len tett te rü -
le tek vo nat ko zá sá ban az MVH ál tal meg ál la pí tott me zõ -
gaz da sá gi te rü le tek után a te rü let nagy sá gá nak meg fe le lõ
mér té kû ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság állapít -
ható meg a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re. A fen ti jo go -
sult te rü let meg ál la pí tá sa kor a 2008. évi egy sé ges te rü let -
ala pú ké re lem hasz no sí tás ra vo nat ko zó ada ta i nak 2008.
szep tem ber 30. után jel zett pon to sí tá sai nem ve he tõk
figye lembe.

(2) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok meg ál -
la pí tá sa kor a 2008. tá mo ga tá si évre meg ál la pí tott, jog -
utód lás sal vagy örök lés sel szer zett tör té nel mi bá zis jo go -
sult sá gok mennyi sé gét ki kell von ni az (1) be kez dés ben
meg ál la pí tott ér ték bõl.

8.  §

A 2.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a ki egé szí -
tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság mér té két a 2007/2008-as
kvó ta év ben a ter me lõ szá má ra a te hén tej ter mék pá lya
 szabályozásában al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló
69/2004. (IV. 29.) FVM ren de let 10.  § (4) és (5) be kez dé se 
alap ján az or szá gos kvó ta tar ta lék ból el len té te le zés nél kül
jut ta tott és a 2007/2008-as kvó ta év zá rá sát köve tõen meg
nem vont tej kvó ta mennyi sé ge alap ján kell meg ál la pí ta ni.

9.  §

(1) A 2.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben a ki egé szí tõ
tör té nel mi bá zis jo go sult ság mér té ké nek alap já ul szol gá ló
hí zott bika egyed szám a 2007. ja nu ár 1. és 2008. szep tem -
ber 30. kö zött vá gó hí don le vá gott, vagy élõ ál lat ként Eu ró -
pai Uni ón kí vü li har ma dik or szág ba ex por tált vagy má sik
eu ró pai uni ós tag ál lam ba szál lí tott, 9 hó na pos vagy an nál
idõ sebb, az ENAR nyil ván tar tás alap ján vissza iga zolt
hím iva rú szar vas mar ha lét szám alap ján ke rül meg ál la pí -
tás ra.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a ki egé szí tõ tör té -
nel mi bá zis jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak fel té te le, hogy

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ az ENAR nyil ván tar tás
alap ján a hím iva rú szar vas mar hát a te nyé sze té bõl a 9.  §
(1) be kez dés sze rin ti mó don, az ENAR nyil ván tar tás sze -
rin ti ki ke rü lé se elõtt leg alább 2 hó na pig tar tot ta, és

b) a hím iva rú szar vas mar há nak a te nyé szet bõl tör té nõ
ki ke rü lé se és az (1) be kez dés sze rin ti fel té te lek tel je sü lé se
kö zött leg fel jebb 30 nap telt el.

(3) A ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult ság ki zá ró lag
azon me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re ke rül meg ál la pí tás ra,
aki/amely a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je len té si 
kö te le zett ség nek meg fele lõen az ál lat te nyé szet bõl tör té nõ 
ki ke rü lé sé nek, va la mint vá gá sá nak, il let ve ex port já nak
be je len té sét a szar vas mar ha ENAR ren de let ben fog lal tak
sze rin ti ha tár idõ ig meg tet te.

10.  §

(1) A 2.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben az anya juh után 
járó ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult sá got az Eu ró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl
 szóló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let alap ján igény be
vett anya juh tar tás tá mo ga tás ke re té ben meg ha tá ro zott
 állatlétszám alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az anya juh után járó ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo -
go sult sá gok mér té ke a 2008. év vé gé ig a meg ha tá ro zott
 állatlétszámban be kö vet ke zett vál to zá sok kal ki iga zí tás ra
ke rül.

11.  §

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

(2) A 2009-ben be nyúj tás ra ke rü lõ egy sé ges tá mo ga tá si
ké re lem alap ján járó tá mo ga tás mér té ké nek, il let ve a tá -
mo ga tá si jo go sult ság egy ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá nál a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re 2009. feb ru ár 3-án ren del -
ke zés re álló tör té nel mi bá zis jo go sult sá got, il let ve az egy -
sé ges tá mo ga tá si kérel em 2009. évi be nyúj tá sa kor ren del -
ke zés re álló ki egé szí tõ tör té nel mi bá zis jo go sult sá got kell
figye lembe ven ni.

12.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tör té nel mi
bá zis jo go sult ság ról  szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM ren de -
let 2.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti át írá si ké re -
lem, va la mint a (3) be kez dés sze rin ti le mon dás ra irá nyu ló
ké re lem 2009. feb ru ár 3. és a 2009. évi egy sé ges tá mo ga tá -
si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ szak kö zött nem
nyújt ha tó be. Az ezen idõ szak ban be nyúj tott ké rel me ket
az MVH ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti örök lés, il let ve jog utód lás
 miatt be kö vet ke zett vál to zás át ve ze té se irán ti ké re lem a
2009. évi egy sé ges tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit -
va álló idõ szak vé gé ig nyújt ha tó be.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
29/2008. (XII. 18.) IRM

rendelete

az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

módosításáról szóló 25/2008. (XI. 18.) IRM
rendeletrõl

Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl szó ló 1982. évi 17. tör vény ere jû ren de let
42/A. § (1) és (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
c) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren -
de lem:

1. §

Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és a
név vi se lés rõl szó ló 6/2003. (III. 7.) BM ren de let mó do sí -
tá sá ról szó ló 25/2008. (XI. 18.) IRM ren de let nem lép ha -
tály ba.

2. §

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

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Al kot mány bí ró ság
156/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
327/2008. (X. 30.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got 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 szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 327/2008. (X. 30.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy meg ta gad ja an nak az
or szá gos népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ
kér dés sze re pel: „Kez de mé nyez zük a vo nat ko zó tör vé nyek
olyan tar tal mú mó do sí tá sát, hogy az ön kor mány za tok
törzs va gyo ná ban lévõ köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek lét re ho zá -
sá ra, fenn tar tá sá ra és üze mel te té sé re irá nyu ló te vé keny -
ség gya kor lá sa csak ki zá ró la gos ön kor mány za ti ré sze se -
dés sel mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re le gyen át en -
ged he tõ”. Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ
íven fel tett kér dés nem fe le l meg a nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Nsztv.) 17. §-ában fog lalt egy ér tel mû sé gi fel té tel -
nek, mi vel a kez de mé nye zés ben sze rep lõ „ki zá ró la gos ön -
kor mány za ti ré sze se dés sel” ki té tel nem ér tel mez he tõ. Az
OVBh. a Ma gyar Köz löny 2008. évi 154. szá má ban, 2008. 
ok tó ber 30-án je len t meg. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló
1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be -
kez dé se sze rint az OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a
konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se el le ni
ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ  tizenöt na pon be -
lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro zat el len 2008. no vem ber
6-án, ha tár idõn be lül, a hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zõ -

je ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz. A ki fo gás 
be nyúj tó já nak ál lí tá sa sze rint a „ki zá ró la gos ön kor mány -
za ti ré sze se dés sel” meg fo gal ma zás meg fe lel az egy ér tel -
mû sé gi kö ve tel mény nek, hi szen az – ér ve lé se sze rint –
„olyan gaz dál ko dó szer ve ze tek re vo nat ko zik, ame lyek ben 
ön kor mány za ti ré sze se dé sen kí vül más ré sze se dés nincs”
és azt a víz gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi LVII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Vgt.) is hasz nál ja a 9. § (1) be kez dé sé -
ben, amely a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket tar tal maz za:

„9. § (1) Az ál lam a ki zá ró la gos tu laj do ná ban, va la mint
az ön kor mány zat (ön kor mány za ti tár su lás) a törzs va gyo -
ná ban lévõ ví zi köz mû lé te sít mé nyek lé te sí té sé rõl, fenn tar -
tá sá ról, üze mel te té sé rõl (a to váb bi ak ban együt te sen: mû -
köd te tés) a kö vet ke zõ mó do kon gon dos kod hat:

a) olyan gaz dál ko dó szer ve ze tet hoz lét re, amely ben
ki zá ró la gos ré sze se dés sel ren del ke zik – ide nem ért ve a
mun ka vál la lói rész tu laj dont,

(…)”
Ezért a ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh. meg sem mi sí té sét

és az OVB új el já rás ra kö te le zé sét kér te.
Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 131. §-ára, il let ve 130. §

(3) be kez dé sé re te kin tet tel a ki fo gást so ron kí vül bí rál ta el.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön té -
sét:

1. Az Al kot mány fi gye lem be vett ren del ke zé sei:
„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/D. § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez -
de mé nye zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„17. § A népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -

mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.”
„18. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja

meg 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 meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

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

ról szó ló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„170. § (3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül

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

„131. § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a
117–121. § és a 130. § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak – al kot má nyos jog ál -
lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban [25/1999. (VII. 7.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.] – azt vizs gál ja, hogy
a be ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben
fog lalt fel té te lek nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot mány nak és az
irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].

2. Az OVB a ha tá ro za tá ban arra ala pí tot ta a hi te le sí tés
meg ta ga dá sát, hogy a kér dés ben hasz nált „ki zá ró la gos
 önkormányzati ré sze se dés sel” ki té tel nem ér tel mez he tõ és
így a kez de mé nye zés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg az
egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a Vgt. – ha nem is szó sze rin ti konst ruk ci ó ban – hasz -
nál ja ezt a meg fo gal ma zást, így a kér dés egy ér tel mû sé gé -
nek hi á nya az OVB ál tal meg fo gal ma zott in dok alap ján
nem ál la pít ha tó meg, ezért az OVBh.-t meg sem mi sí tet te,
és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Ha son ló kép pen dön tött az Al kot mány bí ró ság az egy ér -
tel mû ség meg ál la pí tá sa kér dé sé ben a 64/2008. (IV. 30.)
AB ha tá ro za tá ban (ABK 2008, áp ri lis, 537.).

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVBh.-nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé re
 tekintettel 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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: 1257/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
157/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
323/2008. (X. 30.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got 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 szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 323/2008. (X. 30.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy meg ta gad ja an nak az
or szá gos népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ
kér dés sze re pel: „Kez de mé nyez zük a vo nat ko zó tör vé nyek
olyan tar tal mú mó do sí tá sát, hogy az ál lam tu laj do ná ban
lévõ köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek lét re ho zá sá ra, fenn tar tá sá -
ra és üze mel te té sé re irá nyu ló te vé keny ség gya kor lá sa csak 
ki zá ró la gos ál la mi ré sze se dés sel mû kö dõ gaz dál ko dó
szer ve zet ré szé re le gyen át en ged he tõ”. Az OVB meg ál la -
pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven fel tett kér dés nem fe le l
meg a nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló
1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 17. §-ában
fog lalt egy ér tel mû sé gi fel té tel nek, mi vel a kez de mé nye -
zés ben sze rep lõ „ki zá ró la gos ál la mi ré sze se dés sel” fo ga -
lom hasz ná la ta miatt az nem egy ér tel mû a vá lasz tó pol gá -
rok szá má ra. Az OVBh. a Ma gyar Köz löny 2008. évi
154. szá má ban, 2008. ok tó ber 30-án je len t meg. A vá lasz -
tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -
zat el len 2008. no vem ber 6-án, ha tár idõn be lül, a hi te le sí -
té si el já rás kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott be az Al kot -
mány bí ró ság hoz. A ki fo gás be nyúj tó já nak ál lí tá sa sze rint
a „ki zá ró la gos ál la mi ré sze se dés sel” meg fo gal ma zás meg -
fe lel az egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek, hi szen az – ér ve -
lé se sze rint – „olyan gaz dál ko dó szer ve ze tek re vo nat ko -

24140 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/181. szám



zik, ame lyek ben az ál la mi ré sze se dé sen kí vül más ré sze se -
dés nincs” és azt a víz gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi
LVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Vgt.) is hasz nál ja a 9. §
(1) be kez dé sé ben, amely a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket tar -
tal maz za:

„9. § (1) Az ál lam a ki zá ró la gos tu laj do ná ban, va la mint
az ön kor mány zat (ön kor mány za ti tár su lás) a törzs va gyo -
ná ban lévõ ví zi köz mû lé te sít mé nyek lé te sí té sé rõl, fenn tar -
tá sá ról, üze mel te té sé rõl (a to váb bi ak ban együt te sen: mû -
köd te tés) a kö vet ke zõ mó do kon gon dos kod hat:

a) olyan gaz dál ko dó szer ve ze tet hoz lét re, amely ben
ki zá ró la gos ré sze se dés sel ren del ke zik – ide nem ért ve a
mun ka vál la lói rész tu laj dont,

(…)”
Ezért a ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh. meg sem mi sí té sét

és az OVB új el já rás ra kö te le zé sét kér te.

Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 131. §-ára, il let ve 130. §
(3) be kez dé sé re te kin tet tel a ki fo gást so ron kí vül bí rál ta el.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön -
tését:

1. Az Al kot mány fi gye lem be vett ren del ke zé sei:
„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/D. § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez -
de mé nye zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„17. § A népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -

mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.”

„18. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja
meg 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 meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -
ról szó ló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„170. § (3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül

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

„131. § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a
117–121. § és a 130. § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak – al kot má nyos jog ál -
lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban [25/1999. (VII. 7.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.] – azt vizs gál ja, hogy
a be ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben
fog lalt fel té te lek nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hite -
lesítésének meg ta ga dá sa so rán az Al kot mány nak és az
irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].

2. Az OVB a ha tá ro za tá ban arra ala pí tot ta a hi te le sí tés
meg ta ga dá sát, hogy a kér dés ben hasz nált „ki zá ró la gos
 állami ré sze se dés sel” fo ga lom hasz ná la ta miatt a kez de -
mé nye zés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg az egy ér tel mû -
sé gi kö ve tel mény nek.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a Vgt. – ha nem is szó sze rin ti konst ruk ci ó ban – hasz -
nál ja ezt a meg fo gal ma zást, így a kér dés egy ér tel mû sé gé -
nek hi á nya az OVB ál tal meg fo gal ma zott in dok alap ján
nem ál la pít ha tó meg, ezért az OVBh.-t meg sem mi sí tet te,
és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Ha son ló kép pen dön tött az Al kot mány bí ró ság az egy ér -
tel mû ség meg ál la pí tá sa kér dé sé ben a 64/2008. (IV. 30.)
AB ha tá ro za tá ban (ABK 2008, áp ri lis, 537.).

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVBh.-nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé re
 tekintettel 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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: 1256/H/2008.

2008/181. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24141



Az Al kot mány bí ró ság
158/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap -
cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
299/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 299/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta
egy or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té -
sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos -
son ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok ülé sé rõl ké szült
jegy zõ köny vet a vá lasz tá si bi zott ság hoz za nyilvános -
ságra?”. Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott, hogy
az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 118. §
(3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek -
nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör -
vény nek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az 
or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív min tá já tól,
mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a kez de mé nye -
zõk a bal alsó sa rok ban alá ír ták.

2. A 299/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2008. évi 142. szá má ban, 2008. ok tó ber 3-án je len t
meg. A Ve. 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -
zat el len 2008. ok tó ber 14-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az R.
mel lék le te sze rint ál lí tot ták ki, és mi vel nincs jog sza bá lyi
ren del ke zés ar ról, hogy „a kez de mé nye zõk nek az alá írás -
gyûj tõ ívet hol kell, vagy hol nem le het alá ír ni, vagy

» leszignálni«, ezért az OVB ha tá ro za ta tör vény sér tõ”.
 Érvelésük sze rint a „vá lasz tó pol gár al kot má nyos és sze -
mé lyes joga, hogy az ál ta la meg fo gal ma zott kér dést – ha
kí ván ja – alá írá sá val hi te le sít se, il let ve biz ton sá gos sá
 tegye a te kin tet ben, hogy abba má sok a be nyúj tást köve -
tõen vál toz ta tást ne esz kö zöl hes se nek, il let ve ez ál tal a kez -
de mé nye zõ (…) sze mé lye (…) be azo no sít ha tó le gyen”.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lel t meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A köz zé tett na pi rend bõl
ugyan is a kez de mé nye zõk nem ér te sül het tek ar ról, hogy az 
OVB a kez de mé nye zé sü ket tár gyal ja, így nem állt mód -
juk ban az ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni
sem, ami a Ve. 3. § c) és d) pont já nak, a 6. § (1) be kez dé sé -
nek, a 21. § (1) be kez dé sé nek, a 29/A. § (3) be kez dé sé nek
és a 116. §-ának sé rel mét ered mé nyez te. Mind er re te kin -
tet tel kér ték az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi -
sí té sét és az OVB új el já rás le foly ta tá sá ra való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek
meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban hang -
sú lyoz ta, hogy az „or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé ben való rész vé tel jo gá nak ér vé nye sü lé sét a tör vény töb -
bek kö zött olyan, az alá írás gyûj tõ ív vel szem ben tá masz -
tott for mai elõ írá sok kal is biz to sít ja, ame lyek ga ran ci át
nyúj ta nak arra, hogy az alá írás gyûj tõ ívet alá író vá lasz tó -
pol gár ered mé nye sen tá mo gas sa a kér dés or szá gos nép sza -
va zás ra bo csá tá sát. Ezért fo ko zott je len tõ sé ge van az alá -
írás gyûj tõ ív tör vé nyes sé gé nek, an nak, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív a leg ap róbb rész le te kig meg fe lel jen a tör vény
for mai elõ írá sa i nak is” [49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 2008. áp ri lis, 488, 490.]. A Ve. 118. §-a pon to san
meg ha tá roz za, hogy mit kell tar tal maz nia az or szá gos nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé re szol gá ló alá írás gyûj tõ ív nek.
An nak ér de ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben
meg fe lel jen a tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nek, az R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó 
min ta ként meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés,
il le tõ leg or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá -
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nyuló alá írás gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív
min tá ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát alá ír ták. Az
 Alkotmánybíróság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya emi att nem fe le l meg a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak, ezért a 299/2008. (X. 3.)
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta. Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap -
cso la tos ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért
an nak vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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 bíró sá gi ügy szám: 1203/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
159/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap -
cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
298/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 298/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta
egy or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té -
sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:
„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos -
son a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé rõl?”.
Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott, hogy az alá -
írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás ról szó ló
1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 118. §
(3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek -
nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör -
vény nek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az 
or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív min tá já tól,
mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a kez de mé nye -
zõk a bal alsó sa rok ban alá ír ták.

2. A 298/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2008. évi 142. szá má ban, 2008. ok tó ber 3-án je len t
meg. A Ve. 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -
zat el len 2008. ok tó ber 14-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az R.
mel lék le te sze rint ál lí tot ták ki, és mi vel nincs jog sza bá lyi
ren del ke zés ar ról, hogy „a kez de mé nye zõk nek az alá írás -
gyûj tõ ívet hol kell, vagy hol nem le het alá ír ni, vagy
» leszignálni«, ezért az OVB ha tá ro za ta tör vény sér tõ”.
 Érvelésük sze rint a „vá lasz tó pol gár al kot má nyos és sze -
mé lyes joga, hogy az ál ta la meg fo gal ma zott kér dést – ha
kí ván ja – alá írá sá val hi te le sít se, il let ve biz ton sá gos sá
 tegye a te kin tet ben, hogy abba má sok a be nyúj tást köve -
tõen vál toz ta tást ne esz kö zöl hes se nek, il let ve ez ál tal a kez -
de mé nye zõ (…) sze mé lye (…) be azo no sít ha tó le gyen”.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lel t meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A köz zé tett na pi rend bõl
ugyan is a kez de mé nye zõk nem ér te sül het tek ar ról, hogy az 
OVB a kez de mé nye zé sü ket tár gyal ja, így nem állt mód -
juk ban az ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni
sem, ami a Ve. 3. § c) és d) pont já nak, a 6. § (1) be kez dé sé -
nek, a 21. § (1) be kez dé sé nek, a 29/A. § (3) be kez dé sé nek
és a 116. §-ának sé rel mét ered mé nyez te. Mind er re te kin -
tet tel kér ték az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi -
sí té sét és az OVB új el já rás le foly ta tá sá ra való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.
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1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek
meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban hang -
sú lyoz ta, hogy az „or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé ben való rész vé tel jo gá nak ér vé nye sü lé sét a tör vény töb -
bek kö zött olyan, az alá írás gyûj tõ ív vel szem ben tá masz -
tott for mai elõ írá sok kal is biz to sít ja, ame lyek ga ran ci át
nyúj ta nak arra, hogy az alá írás gyûj tõ ívet alá író vá lasz tó -
pol gár ered mé nye sen tá mo gas sa a kér dés or szá gos nép sza -
va zás ra bo csá tá sát. Ezért fo ko zott je len tõ sé ge van az alá -
írás gyûj tõ ív tör vé nyes sé gé nek, an nak, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív a leg ap róbb rész le te kig meg fe lel jen a tör vény
for mai elõ írá sa i nak is” [49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 2008. áp ri lis, 488, 490.]. A Ve. 118. §-a pon to san
meg ha tá roz za, hogy mit kell tar tal maz nia az or szá gos nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé re szol gá ló alá írás gyûj tõ ív nek.
An nak ér de ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben
meg fe lel jen a tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nek, az R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó 
min ta ként meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés,
il le tõ leg or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá -
nyuló alá írás gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív
min tá ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát alá ír ták. Az
 Alkotmánybíróság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya emi att nem fe le l meg a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak, ezért a 298/2008. (X. 3.)
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta. Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap -
cso la tos ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért
an nak vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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: 1202/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
160/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
296/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak -
ban: OVB) a 296/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta egy or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek  hitelesítését. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt: „Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés
 alkosson tör vényt a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi -
sé gé rõl”. Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott, hogy 
az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 118. §
(3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek -
nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör -
vény nek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az 
or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív min tá já tól,
mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a kez de mé nye -
zõk a bal alsó sa rok ban alá ír ták.

2. A 296/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2008. évi 142. szá má ban, 2008. ok tó ber 3-án je len t
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meg. A Ve. 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -
zat el len 2008. ok tó ber 14-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az R.
mel lék le te sze rint ál lí tot ták ki, és mi vel nincs jog sza bá lyi
ren del ke zés ar ról, hogy „a kez de mé nye zõk nek az alá írás -
gyûj tõ ívet hol kell, vagy hol nem le het alá ír ni, vagy
» leszignálni«, ezért az OVB ha tá ro za ta tör vény sér tõ.”
 Érvelésük sze rint a „vá lasz tó pol gár al kot má nyos és sze -
mé lyes joga, hogy az ál ta la meg fo gal ma zott kér dést – ha
kí ván ja – alá írá sá val hi te le sít se, il let ve biz ton sá gos sá
 tegye a te kin tet ben, hogy abba má sok a be nyúj tást köve -
tõen vál toz ta tást ne esz kö zöl hes se nek, il let ve ez ál tal a kez -
de mé nye zõ (…) sze mé lye (…) be a zo no sít ható le gyen”.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lel t meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A köz zé tett na pi rend bõl
ugyan is a kez de mé nye zõk nem ér te sül het tek ar ról, hogy az 
OVB a kez de mé nye zé sü ket tár gyal ja, így nem állt mód -
juk ban az ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni
sem, ami a Ve. 3. § c) és d) pont já nak, a 6. § (1) be kez dé sé -
nek, a 21. § (1) be kez dé sé nek, a 29/A. § (3) be kez dé sé nek
és a 116. §-ának sé rel mét ered mé nyez te. Mind er re te kin -
tet tel kér ték az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi -
sí té sét és az OVB új el já rás le foly ta tá sá ra való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek
meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az or szá -
gos nép sza va zás és ek ként a népi kez de mé nye zés te kin te -
té ben is kü lö nös je len tõ sé ge van az alá írás gyûj tõ ív tör vé -
nyes sé gé nek, an nak, hogy az alá írás gyûj tõ ív a leg ap róbb
rész le te kig meg fe lel jen a tör vény for mai elõ írá sa i nak
[49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2008. áp ri lis, 488,
490.]. A Ve. 131. §-a ér tel mé ben az or szá gos népi kez de -
mé nye zés so rán a Ve. 117–121. §-ait és a 130. § (1) és
(3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell meg fe le lõ en al kal -

maz ni. A Ve. 118. §-a pe dig pon to san meg ha tá roz za, hogy
mit kell tar tal maz nia az alá írás gyûj tõ ív nek. An nak ér de -
ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben meg fe lel jen
a tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel mé nyek nek,
az R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó min ta ként
meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés, il le tõ leg
or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív min tá ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát alá ír ták. Az
 Alkotmánybíróság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya emi att nem fe le l meg a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak, ezért a 296/2008. (X. 3.)
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap cso la tos
ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért an nak
vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá 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.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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: 1200/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
161/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:
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Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
294/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) a 294/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta
egy or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi -
te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re -
pelt: „Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés al kos son
tör vényt ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok ülé sé rõl ké -
szült jegy zõ köny vet a vá lasz tá si bi zott ság hoz za nyil vá -
nos ság ra.” Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott,
hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -
ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 118. §
(3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek -
nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör -
vény nek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az 
or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
szó ló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív min tá já tól,
mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a kez de mé nye -
zõk a bal alsó sa rok ban alá ír ták.

2. A 294/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2008. évi 142. szá má ban, 2008. ok tó ber 3-án je len t
meg. A Ve. 130. § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá ro -
zat el len 2008. ok tó ber 14-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az
R. mel lék le te sze rint ál lí tot ták ki, és mi vel nincs jog sza bá -
lyi ren del ke zés ar ról, hogy „a kez de mé nye zõk nek az alá -
írás gyûj tõ ívet hol kell, vagy hol nem le het alá ír ni, vagy
» leszignálni«, ezért az OVB ha tá ro za ta tör vény sér tõ.”
 Érvelésük sze rint a „vá lasz tó pol gár al kot má nyos és sze -
mé lyes joga, hogy az ál ta la meg fo gal ma zott kér dést – ha
kí ván ja – alá írá sá val hi te le sít se, il let ve biz ton sá gos sá te -
gye a te kin tet ben, hogy abba má sok a be nyúj tást kö ve tõ en
vál toz ta tást ne esz kö zöl hes se nek, il let ve ez ál tal a kez de -
mé nye zõ (…) sze mé lye (…) be azo no sít ha tó le gyen”.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lel t meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A köz zé tett na pi rend bõl
ugyan is a kez de mé nye zõk nem ér te sül het tek ar ról, hogy az 
OVB a kez de mé nye zé sü ket tár gyal ja, így nem állt mód -
juk ban az ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni
sem, ami a Ve. 3. § c) és d) pont já nak, a 6. § (1) be kez dé sé -
nek, a 21. § (1) be kez dé sé nek, a 29/A. § (3) be kez dé sé nek
és a 116. §-ának sé rel mét ered mé nyez te. Mind er re te kin -

tet tel kér ték az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi -
sí té sét és az OVB új el já rás le foly ta tá sá ra való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont ja alap ján a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek
meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az or szá -
gos nép sza va zás és ek ként a népi kez de mé nye zés te kin te -
té ben is kü lö nös je len tõ sé ge van az alá írás gyûj tõ ív tör vé -
nyes sé gé nek, an nak, hogy az alá írás gyûj tõ ív a leg ap róbb
rész le te kig meg fe lel jen a tör vény for mai elõ írá sa i nak
[49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2008. áp ri lis, 488,
490.]. A Ve. 131. §-a ér tel mé ben az or szá gos népi kez de -
mé nye zés so rán a Ve. 117–121. §-ait és a 130. § (1) és
(3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell meg fe le lõ en al kal -
maz ni. A Ve. 118. §-a pe dig pon to san meg ha tá roz za, hogy
mit kell tar tal maz nia az alá írás gyûj tõ ív nek. An nak ér de -
ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben meg fe lel jen
a tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel mé nyek nek,
az R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó min ta ként
meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés, il le tõ leg
or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív min tá ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát alá ír ták. Az
 Alkotmánybíróság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya emi att nem fe le l meg a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak, ezért a 294/2008. (X. 3.)
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap cso la tos
ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért an nak
vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá 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
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Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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: 1198/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
162/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
199/2008. (V. 19.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got 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.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
(a  továbbiakban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján ma gán -
sze mély ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB)
199/2008. (V. 19.) OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az
OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já -
rás ra uta sí tá sát kéri.

A 199/2008. (V. 19.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny
77. szá má ban 2008. má jus 22-én je len t meg. A ki fo gást
2008. jú ni us 5-én – a Ve. 130. § (1) be kez dé sé ben elõ írt
ha tár idõn be lül és mó don – ter jesz tet ték elõ.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te an nak az or -
szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív nek a min ta pél dá nyát, ame lyen a kö vet ke zõ kér -
dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si vá lasz tá so -
kon man dá tum hoz jus son a párt lis ta, ha az azt ál lí tó párt
 területi lis tái el érik a vá lasz tó pol gá rok ál tal va la mennyi
 területi párt lis tá ra le adott és or szá go san össze sí tett ér vé -
nyes sza va za tok 1 szá za lé kát?”

Az OVB a dön té sét a kö vet ke zõk kel in do kol ta:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 376/2007. (IX. 27.)

OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sét, arra hi vat koz va, hogy a nép sza -
va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem egy ér tel mû, mert meg -
té vesz ti a vá lasz tó pol gá ro kat. Az Al kot mány bí ró ság
ugyan ak kor 64/2008. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá val meg sem -
mi sí tet te az OVB ha tá ro za tát, és a bi zott sá got új el já rás ra
uta sí tot ta.

Az AB ha tá ro za tá nak in do ko lá sa sze rint az or szág gyû -
lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról szó ló 1989. évi XXXIV. tör -
vény hasz nál ja a párt lis ta fo gal mat, így a kér dés egy ér tel -
mû sé gé nek hi á nya az OVB ál tal meg fo gal ma zott in dok
alap ján nem ál la pít ha tó meg.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak ra te kin -
tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.”

A ki fo gás be nyúj tó já nak ál lás pont ja sze rint az
OVB-nek az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés d) pont ja
alap ján meg kel lett vol na ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét,
mert az az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala -
kí tá si kér dés nek mi nõ sül.

A ki fo gás be nyúj tó ja ál lás pont ját az Al kot mány bí ró ság
25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá ban, 58/2006. (X. 13.),
 valamint 62/2007. (X. 17.) AB ha tá ro za ta i ban ki fej tett
 érvelésre ala pít ja.

Az in dít vá nyo zó ki fo gá sá ban idé zi az Al kot mány bí ró -
ság e ha tá ro za ta i ban – az Or szág gyû lés lét szá má ra vo nat -
ko zó nép sza va zá si kez de mé nye zé sek kap csán – az Al kot -
mány 28/C. § (5) be kez dés d) pont já nak ér tel me zé sé re
 vonatkozóan ki fej tett ál lás pont ját, mely sze rint szer ve zet -
ala kí tás nak mi nõ sül az is, ha az Or szág gyû lés a sa ját
össze té te lét, a kép vi se lõk szá mát il le tõ en hoz dön tést.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló
1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.), va la mint
a Ve. aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

1. Al kot mány
„28/C. § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
(...)
d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és szer -

ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kér dé sek rõl,
(…)”

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

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
(...)
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b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
(...)”

3. Ve.
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

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

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

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak megfele -
lõen a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott
el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Al kot mány -
bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben fog lalt fel té te lek -
nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek megfele -
lõen járt-e el.

2. A je len el já rás tár gyát ké pe zõ alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té se tár gyá ban már ko ráb ban folyt el já rás. Elõ ször az
OVB 376/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét az zal az
in do ko lás sal, hogy a kér dés ben hasz nált „párt lis ta” ha tá ro -
zat lan fo ga lom, ilyen fo gal mat a vo nat ko zó tör vé nyek nem 
hasz nál nak, így az meg té vesz ti a vá lasz tó pol gá ro kat. Az
OVB-nek ezt a ha tá ro za tát az Al kot mány bí ró ság 64/2008.
(IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban (ABK 2008. áp ri lis, 537.) – a
hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zõ jé nek ki fo gá sa alap ján –
fe lül vizs gál ta. A ki fo gás ban fog lal tak nak helyt adva, a
 határozat in do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott
arra, hogy az OVB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott in dok
alap ján a kér dés egy ér tel mû sé gé nek hi á nya nem állapít -
ható meg, ezért az OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí tet te és új
el já rást ren delt el az ügy ben. Az OVB az új el já rás ban
 kizárólag az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ra hi vat ko zás sal 
dön tött az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé -
rõl, nem vizs gál ta, hogy a kér dés hi te le sí té sé nek az Al kot -
mány ban, il le tõ leg tör vény ben sza bá lyo zott fel té te lei
fenn áll nak-e. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban csak
ab ban a kér dés ben fog lalt ál lást, hogy az OVB ha tá ro za tá -
ba fog lalt ér ve lés alap ján a kér dés hi te le sí té se tör vé nye sen

nem ta gad ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ból
ugyan ak kor nem kö vet ke zett a kér dés hi te le sí té sé nek kö -
te le zett sé ge. Ezért az OVB-nek az új el já rás ban vizs gál nia
kel lett vol na a hi te le sí tés egyéb fel té te le i nek fenn ál lá sát,
így azt is, hogy kér dés nem tar to zik-e olyan tárgy kör be,
amely nek nép sza va zás ra bo csá tá sát az Al kot mány 28/C. §
(5) be kez dé se meg tilt ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro -
za tá ban (ABH 2004, 381.) ér tel mez te az Al kot mány
28/C. § (5) be kez dés d) pont já nak azt a ren del ke zé sét,
mely sze rint nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér -
dés rõl. E ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta:

„Az Or szág gyû lés dön té si jog kö ré be tar to zó szer ve zet -
ala kí tó kér dé sek rõl az Or szág gyû lés szá mos for má ban és
mi nõ sé gé ben dönt het. Al kot má nyo zó ha ta lom ként az
 Alkotmányban sze rep lõ ál la mi szerv tí pu so kat is ala kít hat -
ja, tör vény ho zó ként az al kot mány ban nem sze rep lõ kér dé -
sek ben sza bá lyoz hat az Al kot mány ke re tei kö zött. Szer ve -
ket hoz hat lét re, szün tet het meg, ala kít hat át, de ha tá ro za ti
for má ban is hoz hat egyes – pl. a sa ját bel sõ szer ve ze té re
vo nat ko zó – szer ve zet ala kí tó dön té se ket. Az Or szág gyû -
lés al kot má nyo zó ként és tör vény ho zó ként is sza bá lyoz -
hat ja a sa ját lét re jöt te, mû kö dé se sza bá lya it. Ugyan úgy,
aho gyan bár mely más szerv lét re jöt té re, ala ku lá sá ra,
össze té te lé re vo nat ko zó or szág gyû lé si sza bá lyo zás szer -
ve zet ala kí tás nak mi nõ sül, en nek mi nõ sül az is, ha az
 Országgyûlés a sa ját össze té te lét, a kép vi se lõk szá mát il le -
tõ en hoz dön tést.” (ABH 2004, 381, 385.)

A hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyán sze rep lõ kér dés az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz -
tá sá ról szó ló 1989. évi XXXIV. tör vény 8. § (5) be kez dé -
sé nek a) pont já ban sza bá lyo zott ún. „par la men ti kü szöb”
öt szá za lék ról egy szá za lék ra való le szál lí tá sá ra irá nyul.
Az ered mé nyes nép sza va zás nem csak a vá lasz tó jo gi sza -
bá lyok mó do sí tá sá val jár na, ha nem je len tõ sen meg vál toz -
tat ná az Or szág gyû lés össze té te lét, és szük ség kép pen
maga után von ná az Or szág gyû lés bel sõ szer ve ze té nek
(frak ci ók, bi zott sá gok, stb.) át ala kí tá sát is.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés
az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé nek d) pont já ba üt kö -
zik. Ezért az Al kot mány bí ró ság a 199/2008. (V. 19.) OVB
ha tá ro za tot meg sem mi sí tet te és az OVB-t új el já rás ra uta -
sí tot ta.

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

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
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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: 594/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
163/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
14/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján ma gán sze -
mély ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB)
14/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az OVB
ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra
uta sí tá sát kéri.

A 14/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny
4. szá má ban 2008. ja nu ár 11-én je len t meg. A ki fo gást
2008. ja nu ár 23-án – a Ve. 130. § (1) be kez dé sé ben elõ írt
ha tár idõn be lül és mó don – ter jesz tet ték elõ.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te an nak az or -
szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív nek a min ta pél dá nyát, ame lyen a kö vet ke zõ kér -
dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si vá lasz tá -
sok egyé ni vá lasz tó ke rü le te it úgy ha tá roz zák meg, hogy
min den egyes vá lasz tó ke rü let ese tén, a vá lasz tói név jegy -
zék ben sze rep lõ em be rek szá ma ne tér hes sen el öt szá za -
lék nál na gyobb mér ték ben az or szá gos át lag tól?”

A ki fo gás be nyúj tó já nak ál lás pont ja sze rint a kér dés az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér -
dés, ezért hi te le sí té se sér ti az Al kot mány 28/C. § (5) be -
kez dé sé nek d) pont ját, így az OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg kel lett vol na ta gad nia. 
Ál lás pont ja alá tá masz tá sá ra az in dít vá nyo zó az Al kot -
mány 28/C. § (5) be kez dé sé nek d) pont ja ér tel me zé sé re
a 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat ban ki fej tet tek re hivat -
kozik.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló
1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.), va la mint
a Ve. aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

1. Al kot mány
„28/C. § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
(...)
d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és

szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kér dé sek -
rõl,

(…)”

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

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
(...)
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
(...)”

3. Ve.
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

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

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

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
 hatáskörét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
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XXXII. tör vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak megfele -
lõen a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott
el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Al kot mány -
bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben fog lalt fel té te lek -
nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek megfele -
lõen járt-e el.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján ab ban a kér -
dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyán meg fo gal ma zott kér dés te kint he tõ-e
olyan az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí -
tá si kér dés nek, amely nek nép sza va zás ra bo csá tá sát az
 Alkotmány 28/C. § (5) be kez dés d) pont ja meg tilt ja.

Az Al kot mány bí ró ság 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban (ABH 2004, 381.) ér tel mez te az Al kot mány 28/C. §
(5) be kez dés d) pont já nak azt a ren del ke zé sét, mely sze rint 
nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér dés rõl. E ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta:

„Az Or szág gyû lés dön té si jog kö ré be tar to zó szer ve zet -
ala kí tó kér dé sek rõl az Or szág gyû lés szá mos for má ban és
mi nõ sé gé ben dönt het. Al kot má nyo zó ha ta lom ként az
 Alkotmányban sze rep lõ ál la mi szerv tí pu so kat is alakít -
hatja, tör vény ho zó ként az al kot mány ban nem sze rep lõ
kér dé sek ben sza bá lyoz hat az Al kot mány ke re tei kö zött.
Szer ve ket hoz hat lét re, szün tet het meg, ala kít hat át, de
 határozati for má ban is hoz hat egyes – pl. a sa ját bel sõ szer -
ve ze té re vo nat ko zó – szer ve zet ala kí tó dön té se ket. Az
 Országgyûlés al kot má nyo zó ként és tör vény ho zó ként is
sza bá lyoz hat ja a sa ját lét re jöt te, mû kö dé se sza bá lya it.
Ugyan úgy, aho gyan bár mely más szerv lét re jöt té re, ala ku -
lá sá ra, össze té te lé re vo nat ko zó or szág gyû lé si sza bá lyo zás
szer ve zet ala kí tás nak mi nõ sül, en nek mi nõ sül az is, ha az
Or szág gyû lés a sa ját össze té te lét, a kép vi se lõk szá mát il le -
tõ en hoz dön tést.” (ABH 2004, 381, 385.)

A hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyán sze rep lõ kér dés a vá lasz tó ke rü le tek ha tá ra i nak meg -
vál toz ta tá sá ra irá nyul. A kér dés bõl ered mé nyes nép sza va -
zás ese tén nem kö vet ke zik az Or szág gyû lé si kép vi se lõk
szá má nak meg vál toz ta tá sa, il le tõ leg szer ve ze té nek át ala -
kí tá sa. Így a kér dés nem te kint he tõ az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér dés nek.

Ezt fi gye lem be véve az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a kér dés nem te kint he tõ az Al kot mány 28/C. §
(5) be kez dés d) pont já ban sza bá lyo zott til tott tárgy kö rök
kö ré be tar to zó kér dés nek. Így a ki fo gás ban fel ho zott in do -
kok alap ján az OVB 14/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tá nak
al kot mány- és tör vény el le nes sé ge a ki fo gás ban fel ho zott
in do kok alap ján nem ál la pít ha tó meg.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az OVB
14/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ta.

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

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: 72/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
164/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de le ti sza bá -
lyo zás tör vény- és al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos
vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta az
aláb bi

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Tár nok Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a vál toz ta -
tá si ti la lom el ren de lé sé rõl szó ló 14/2007. (VIII. 29.) ren -
de let 4. §-ának „Ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek
ese té ben is al kal maz ni kell.” szö veg ré sze al kot mány el le -
nes, ezért e ren del ke zést meg sem mi sí ti.

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.

A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za -
tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ötv.) 98. § (2) be kez dés a) pont já ba fog lalt törvé -
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nyességi el len õr zés so rán ész lel te, hogy Tár nok Nagy köz -
ség  Önkormányzata Kép vi se lõ-tes tü le té nek a vál toz ta tá si
ti la lom el ren de lé sé rõl szó ló 14/2007. (VIII. 29.) ren de le te
(a to váb bi ak ban: Ör.) 4. §-a tör vény sér tõ, ezért fel hív ta
a kép vi se lõ-tes tü le tet a tör vény sér tés meg szün te té sé re. A
kép vi se lõ-tes tü let a tör vény es sé gi ész re vé tel lel nem ér tett
egyet, ezért a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je az Ötv. 99. §
(2) be kez dés a) pont ja alap ján az Al kot mány bí ró ság hoz
for dult és kér te a tör vény sér tõ Ör. fe lül vizs gá la tát és meg -
sem mi sí té sét. A vál toz ta tá si ti lal mat el ren de lõ Ör. 4. §
 értelmében a ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint az Ör. a fo lya ma tos ügyek ben való al kal maz ha tó -
ság elõ írá sa miatt sér ti a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi
XI. tör vény (a to váb bi ak ban: Jat.) 12. § (2) be kez dé sét,
mely sze rint a jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re
nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get, nem nyil vá nít hat va la -
mely ma ga tar tást jog el le nes sé. A tör vény sér tõ Ör. ezért az
Al kot mány 44/A. § (2) be kez dés be üt kö zik. Az in dít vá -
nyo zó hi vat ko zott a vissza me nõ le ges ha tályt ér tel me zõ
57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro zat ra, il let ve a 20/2001.
(VI. 11.) AB ha tá ro zat ra, amely egy má sik ön kor mány zat
vál toz ta tá si ti lal mat el ren de lõ ren de le tét vizs gál ta és sem -
mi sí tet te meg azo nos prob lé ma alap ján.

II.

1. Az Al kot mány sze rint:
„44/A. § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. A Jat. ér tel mé ben:
„12. § (2) A jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re

nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat
va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé.”

3. Az Ör. a kö vet ke zõ kép pen szól:
„4. § Je len ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ese té ben is al -
kal maz ni kell.”

III.

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

A Jat. 12. § (2) be kez dé sé be fog lalt kö ve tel ményt az
 Alkotmánybíróság több ha tá ro za tá ban ér tel mez te. A
34/1991. (VI. 15.) AB ha tá ro zat sze rint: „Az Al kot mány -
bí ró ság az Al kot mány nak a Ma gyar Köz tár sa sá got jog ál -
lam nak mi nõ sí tõ ren del ke zé se alap ján a Jat. 12. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt azt a ga ran ci á lis ren del ke zést – amely
sze rint a jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re nem
 állapíthat meg kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat va la -
mely ma ga tar tást jog el le nes sé – al kot má nyos jel le gû sza -

bály nak te kin ti.” (ABH 1991, 170, 172.) Az 57/1994.
(XI. 17.) AB ha tá ro zat pe dig meg ál la pí tot ta: „Az Al kot -
mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban fog lal ko zott a jog biz -
ton ság gal, s a jog biz ton ság ra fi gye lem mel a vissza me nõ le -
ges ha tá lyú jogi sza bá lyo zás ti lal má val. A jog al ko tás ról
szó ló 1987. évi XI. tör vény 12. § (2) be kez dé se sze rint
»a jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re nem ál la pít hat 
meg kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat va la mely ma ga -
tar tást jog el le nes sé«. Kö vet ke ze tes az al kot mány bí ró sá gi
gya kor lat a te kin tet ben, hogy va la mely jog sza bály nem
csu pán ak kor mi nõ sül het az em lí tett ti la lom ba üt kö zõ nek,
ha a jog sza bályt a jog al ko tó vissza me nõ le ge sen lép tet te
ha tály ba, ha nem ak kor is, ha a ha tály ba lép te tés nem
vissza me nõ le ge sen tör tént ugyan, de a jog sza bály ren del -
ke zé se it – erre irá nyu ló ki fe je zett ren del ke zés sze rint –
a jog sza bály ha tály ba lé pé se elõtt lét re jött jog vi szo nyok ra
is al kal maz ni kell.” (ABH 1994, 316, 324.)

A vissza me nõ le ges ha tá lyú jog al ko tás ti lal má nak kö ve -
tel mé nyét ér tel mez te épí tés ügy ben az Al kot mány bí ró ság
a 20/2001. (VI. 11.) AB ha tá ro za tá ban (a to váb bi ak ban:
Abh.1.). Az Abh.1. a vál toz ta tá si ti la lom nak a fo lya ma tos
ügyek ben való al kal maz ha tó sá gát el ren de lõ ön kor mány -
za ti ren de le ti sza bá lyo zást a vissza me nõ le ges ha tá lyú jog -
al ko tás ti lal má ba üt kö zõ nek mi nõ sí tet te. (Lásd: ABH 2001, 
612, 617.)

Az Al kot mány bí ró ság egy ké sõb bi dön té sé ben el tért
 ettõl az ér tel me zés tõl. A 349/B/2001. AB ha tá ro zat
(a  továbbiakban: Abh.2.) meg ál la pí tot ta, hogy „Az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a jog biz ton ság al kot má -
nyos kö ve tel mé nye alap ján az el já rá si jog vi szo nyok nem
él vez het nek erõ sebb al kot má nyos vé del met, mint a
 jogerõs ha tá ro zat tal lét re ho zott anya gi jog vi szo nyok,
meg szer zett jo gok. Ezért az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za -
tá ban, a ki ala kult ko ráb bi gya kor la tá nak meg fe le lõ en – el -
té rõ en a 20/2001. (VI. 11.) AB ha tá ro zat tól – megszorí -
tóan, azaz a lét re jött anya gi jogi jog vi szo nyok meg vál toz -
ta tá sá nak ti lal ma ként ér tel mez te a vissza me nõ le ges jogal -
kotás ti lal mát.” (ABH 2002, 1241, 1247–1248.)

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben azon ban nem az
Abh.2.-ben ki fej tett in do kok ra ala poz ta dön té sét, ha nem
a tör vé nyi sza bá lyo zás meg vál to zá sá ra.

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Étv.) vál toz -
ta tá si ti lal mat érin tõ sza bá lya it mó do sí tot ta az épí tett kör -
nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló 1997. évi
LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2006. évi L. tör -
vény, va la mint a nem zet gaz da sá gi lag ki emelt épí té si be ru -
há zá sok meg va ló sí tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben egyes
tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2008. évi XLIX. tör vény.
E mó do sí tá sok kö vet kez té ben az Étv. vál toz ta tá si ti la lom -
ra vo nat ko zó sza bá lyai át ala kul tak, az Étv. ha tá lyos ren -
del ke zé sei – a vál to za tá si ti la lom mal érin tett in gat la nok kal 
kap cso lat ban – a fo lya mat ban lévõ egyes épí té si ha tó sá gi
ügyek re is ki ter je dõ sza bá lyo kat tar tal maz nak. Az Étv.
22. § (1) be kez dé se ér tel mé ben: „A vál toz ta tá si ti la lom alá
esõ te rü le ten – a 20. § (7) be kez dé sé ben fog lalt ese tek
 kivételével – tel ket ala kí ta ni, új épít ményt lé te sí te ni, meg -
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lé võ épít ményt át ala kí ta ni, bõ ví te ni, to váb bá el bon ta ni,
 illetõleg más, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez nem kö tött
ér ték nö ve lõ vál toz ta tást vég re haj ta ni nem sza bad.” A je -
len ügy ben vizs gált Ör. 3. §-a úgy ren del ke zik, hogy
„a vál toz ta tá si ti la lom alá esõ te rü le ten tel ket ala kí ta ni, új
épít ményt lé te sí te ni, meg lé võ épít ményt át ala kí ta ni, bõ ví -
te ni, to váb bá el bon ta ni, il le tõ leg más ér ték nö ve lõ vál toz ta -
tást az élet ve szély el há rí tá sán kí vül vég re haj ta ni nem sza -
bad.” Lát ha tó te hát, hogy az Ör. 3. §-ában ti lal ma zott épí -
té si te vé keny sé gek alap ve tõ en meg egyez nek az Étv. 22. §
(1) be kez dés ben fog lal tak kal, az zal a kü lönb ség gel, hogy
az Étv. mint ki vé tel összes sé get meg je lö li a 20. § (7) be kez -
dé sét. Az Étv. 20. § (7) be kez dé se ér tel mé ben: „A ti la lom
nem ter jed ki:

a) a ti la lom ha tály ba lé pé se kor ér vé nyes épí tés ügyi ha -
tó sá gi en ge déllyel meg va ló su ló épí té si ja ví tá si-kar ban tar -
tá si és a jog sza bá lyok ban meg en ge dett más épí té si mun -
kák ra,

b) a ko ráb ban gya ko rolt hasz ná lat foly ta tá sá ra,
c) az ál lé kony sá got, éle tet és egész sé get, köz- és va -

gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ kár meg elõ zé si, kár el há rí -
tá si te vé keny ség re, to váb bá

d) az a) pont sze rin ti, ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épí -
té si mun kák nak a te le pü lés ren de zé si kö ve tel mé nye ket
nem érin tõ mó do sí tá sá ra irá nyu ló épí tés ügyi ha tó sá gi
 engedélyezési el já rás ra,

e) a hon vé del mi és a ki emelt fon tos sá gú hon vé del mi
 területre.”

E fel so ro lás te kin te té ben az Ör. lé nye gé ben csak az élet -
ve szély el há rí tást je lö li meg, hol ott – mint fön tebb lát -
ható – az Étv. 20. § (7) be kez dé se ezen túl to váb bi fon tos
sza bá lyo kat tar tal maz a vál toz ta tá si ti la lom mal érin tett
 ingatlanokkal össze füg gõ fo lya mat ban lévõ épí té si ügyek
te kin te té ben. Az Ör. 4. § az zal, hogy ren del ke zé se it va la -
mennyi fo lya mat ban lévõ ügy re al kal maz ni ren de li, szem -
be ke rül az Étv. 20. § (7) be kez dé sé be fog lalt ki vé telt meg -
ha tá ro zó sza bá lyok kal (pl. a ti la lom ha tály ba lé pé se kor
 érvényes épí tés ügyi ha tó sá gi en ge déllyel meg va ló su ló
épí té si ja ví tá si-kar ban tar tá si és a jog sza bá lyok ban meg en -
ge dett más épí té si mun kák mó do sí tá sa te kin te té ben).

Az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dés ér tel mé ben az
 önkormányzat ren de le te nem le het el len té tes ma ga sabb
jog sza bállyal. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek alap ján
meg ál la pí tot ta az ön kor mány za ti ren de le ti sza bály tör -
vénnyel való el len té tét, ezért – az in dít vány ban fog lalt
 kérelemnek meg fe le lõ en, de el té rõ in do kok alap ján – az
Ör. 4. §-ának a „Ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek
ese té ben is al kal maz ni kell.” szö veg ré szét megsemmisí -
tette.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról szó ló
1989. évi XXXII. tör vény 41. § alap ján ren del te el.

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. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 377/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
165/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság fo lya mat ban lévõ ügy ben al kal -
ma zan dó jog sza bály al kot mány el le nes sé gé nek vizs gá la tá -
ra irá nyu ló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Pel lérd
Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a Pel lér -
den fi ze ten dõ út- és köz mû épí té si hoz zá já ru lás ról szó ló
14/2005. (XI. 25.) szá mú ren de le te 2. § (1) be kez dés má so -
dik mon da ta és a ren de let mel lék le te al kot mány el le nes,
ezért azo kat e ha tá ro za ta ki hir de té sé nek nap já val meg sem -
mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Pel lérd
Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a Pel lér -
den fi ze ten dõ út- és köz mû épí té si hoz zá já ru lás ról szó ló
14/2005. (XI. 25.) szá mú ren de le te mel lék le te 1. pont já nak 
a „Jó zsef At ti la utca 360 hrsz.” szö veg ré sze a Ba ra nya
 Megyei Bí ró ság elõtt 6.K.20.605/2007. szám alatt fo lya -
mat ban lévõ per ben nem al kal maz ha tó.

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

INDOKOLÁS

I.

A Ba ra nya Me gyei Bí ró ság az elõt te 6.K.20.605/2007.
szám alatt fo lya mat ban lévõ per ben a tár gya lás fel füg gesz -
té se mel lett in dít vá nyoz ta az Al kot mány bí ró ság nál an nak
meg ál la pí tá sát, hogy Pel lérd Köz ség Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le té nek a Pel lér den fi ze ten dõ út- és köz -
mû épí té si hoz zá já ru lás ról szó ló 14/2005. (XI. 25.) szá mú
ren de le te (a to váb bi ak ban: Ör.) mel lék le te 1. pont já nak
a „Jó zsef At ti la utca 360 hrsz.” szö veg ré sze alkotmány -
ellenes. Kér te a hi vat ko zott jog sza bály hely megsemmi -
sítését an nak ki mon dá sá val, hogy az a bí ró ság elõtt
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6.K.20.605/2007. szám alatt fo lya mat ban lévõ per ben nem 
al kal maz ha tó.

Pel lérd Köz ség jegy zõ je a 2006. má jus 23-án kelt
921/2006. szá mú ha tá ro za tá val a fel pe res ter hé re a Pel lérd
360 hrsz.-ú in gat lan után 333 010 Ft köz mû fej lesz té si
hoz zá já ru lás be fi ze té si kö te le zett sé get ál la pí tott meg. Az
el sõ fo kú ha tá ro zat el len be nyúj tott fel leb be zést a Dél-
 dunántúli Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je a
3-1759/2/2006. szá mú ha tá ro za tá val el uta sí tot ta. A má -
sod fo kú ha tá ro zat el len az érin tett ke re se tet nyúj tott be a
bí ró ság hoz. Ke re se té ben a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok meg -
sem mi sí té sét kér ve elõ ad ta, hogy az ön kor mány zat ren de -
le te a 360 hrsz.-ú in gat lant té ve sen a Jó zsef At ti la ut cá hoz
so rol ta, pe dig az az Arany Já nos u. 23. szám alatt sze re pel,
ál lí tá sa sze rint köz mû ve sí tés sem az Arany Já nos ut cá ban,
sem a Jó zsef At ti la ut cá ban nem tör tént, köz mû ve sí tés
 jóval ko ráb ban ki zá ró lag a Deák Fe renc ut cá ban tör tént,
s on nan az érin tett in gat lan köz mû ve sí tett nek mi nõ sül.
 Véleménye sze re int a 360 hrsz.-ú in gat lan az Ör. sze rin ti
köz mû ve sí tés szem pont já ból nem mi nõ sül érin tett in gat -
lan nak.

A bí ró ság ál lás pont ja sze rint a per ben al kal ma zan dó
– és a per be li idõ szak ra ha tá lyos –, az Ét. fel ha tal ma zá sa
alap ján szü le tett ön kor mány za ti ren de let mel lék le te
1. pont já nak a fel pe res in gat la nát érin tõ ren del ke zé se
 ellentétes az Ét. 28. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal, mert
a bí ró ság meg íté lé se sze rint a már ko ráb ban köz mû ve sí tett
per be li te lek, a te lek má sik ol da lán hú zó dó Jó zsef At ti la
ut cai kö mû ve sí tés sel nem le het érin tett. A per be li in gat -
lan ra vo nat ko zó sza bá lyo zás te hát a „te lek érin tett sé ge”
hí ján a hi vat ko zott ma ga sabb szin tû jog sza bállyal el len té -
tes, így üt kö zik az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé vel,
sér ti to váb bá az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét, a jog ál la -
mi ság, a jog biz ton ság al kot má nyos el vét.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett 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.”
„44/A. § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló 
1997. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ét.) érin tett
ren del ke zé sei:

„28. § (1) A he lyi épí té si sza bály zat ban, il le tõ leg a sza -
bá lyo zá si terv ben a te rü let re elõ írt ki szol gá ló uta kat és
a köz mû ve ket az új on nan be épí tés re szánt, il let ve a re ha bi -
li tá ci ó ra ki je lölt te rü le te ken leg ké sõbb az ál ta luk ki szol -
gált épít mé nyek hasz ná lat ba vé te lé ig meg kell va ló sí ta ni.
E kö te le zett ség tel je sí té se, ha jog sza bály vagy meg ál la po -
dás arra mást nem kö te lez, a te le pü lé si – a fõ vá ros ban
meg osz tott fel adat kö rük nek meg fe le lõ en a fõ vá ro si, il let -
ve a fõ vá ro si ke rü le ti – ön kor mány zat fel ada ta.

(2) Ha a ki szol gá ló utat, il le tõ leg köz mû vet a te le pü lé si
ön kor mány zat meg va ló sí tot ta, an nak költ sé gét rész ben, de 
leg fel jebb a költ sé gek 90%-áig az érin tett in gat la nok tu laj -
do no sa i ra át há rít hat ja. A hoz zá já ru lás mér té két és a meg fi -
ze tés mód ját a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let tel sza bá -
lyoz za. Az út épí té si és köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás nem
 róható ki, ha az út- és köz mû épí tés hez szük sé ges te rü let
 kialakítása ér de ké ben ko ráb ban le jegy zett te lek ré szért járó 
kár ta la ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán az út és a köz -
mû meg épí té sé bõl ere dõ ér ték nö ve ke dést fi gye lem be vet -
ték.

(3) A fõ vá ros ban a (2) be kez dés ben em lí tett sza bá lyo -
zás ra – meg osz tott ha tás kö rük nek meg fe le lõ en – a fõvá -
rosi, il let ve a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat ren del ke zik
ha tás kör rel. A hoz zá já ru lás olyan arány ban il le ti meg a
 fõvárosi és a ke rü le ti ön kor mány za tot, ami lyen arány ban
a he lyi köz út ki ala kí tá sá val kap cso la tos költ sé ge ket vi sel -
ték.

(4) A hoz zá já ru lás fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get
és an nak mér té két a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az
érin tet tek kel ha tá ro zat ban köz li.”

3. Az Ör. per ben érin tett ren del ke zé se:
„2. § (1) Pel lérd Köz ség Ön kor mány za ta a te le pü lés

Sza bá lyo zá si ter vé ben sze rep lõ és a terv ál tal elõ írt épí té si
tel kek vo nat ko zá sá ban köz utat és köz mû ve ket épít. Az
Ön kor mány zat a köz út és köz mû vek lé te sí té si költ sé ge it,
rész ben vagy egész ben az érin tett in gat la nok tu laj do no sa i -
ra át há rít hat ja. A hoz zá já ru lás mér té két és ará nyát az in -
gat la nok te kin te té ben a vár ha tó ki vi te le zé si ér ték alap ján,
a köz mû ál tal ki szol gá lan dó in gat la nok ará nyá ban, az érin -
tett in gat la nok hely raj zi szá ma i nak és a hoz zá já ru lás konk -
rét össze gé nek meg je lö lé sé vel e ren de let mel lék le te ként
meg ha tá roz za.”

„Mel lék let Pel lérd Köz ség Ön kor mány za ta 14/2005.
(XI. 25.) ren de le té hez

1.

Jó zsef At ti la utca

354 hrsz.

360 hrsz.

Az út, víz és szenny víz köz mû fej lesz té si 
hoz zá já ru lás össze ge: 333 010 Ft/te lek”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

A per be li in gat lan ra vo nat ko zó Ör. sze rin ti sza bá lyo zás
lé nye ge az, hogy jog sza bály – az ön kor mány zat rende -
lete – a nor ma tív sza bá lyok mel lett konk rét, egye di dön té -
se ket is tar tal maz. Meg ha tá roz za, hogy a köz mû fej lesz té si
hoz zá já ru lás fi ze té se szem pont já ból me lyek az érin tett
 ingatlanok és meg ha tá roz za az egyes in gat la nok után fi ze -
ten dõ hoz zá já ru lás össze gét is. Az Al kot mány bí ró ság nak
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az ilyen sza bá lyo zás al kot má nyos sá gá ra vo nat ko zó ál lás -
pont ját, gya kor la tát a 43/2006. (X. 5.) AB ha tá ro zat a kö -
vet ke zõ ként össze gez te:

„Az Al kot mány 57. §-ának (5) be kez dé se sze rint bí ró sá -
gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len áll fenn a
jog or vos lat joga. A je len eset ben azon ban nem bí ró sá gi,
köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés rõl van szó, ha nem
te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek ren de le té -
rõl, azaz jog sza bály ról.

Az Al kot mány bí ró ság az épí tés ügy rõl szó ló 1964. évi
III. tör vény nek – az Étv. 25. §-ában meg ha tá ro zott ren del -
ke zé se ket nem tar tal ma zó – a sza bá lyai alap ján meg al ko -
tott ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le ti ren de let vizs gá la ta
alap ján 1994-ben ki mond ta, hogy al kot mány el le nes az a
sza bá lyo zás, amely az in gat lan tu laj dont kor lá to zó egye di
dön té sek ren de le ti for má ban való meg je len te té sé vel gya -
kor la ti lag ki zár ja a fel leb be zés és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
be nyúj tá sá nak a le he tõ sé gét, és ez ál tal sér ti a tulajdon -
védelemre is ga ran ci át nyúj tó jog or vos lat le he tõ sé gét
[6/1994. (II. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 65, 67.].
A 45/1997. (IX. 19.) AB ha tá ro zat azt ál la pí tot ta meg,
hogy al kot mány el le nes az a sza bá lyo zá si mód, amely nél
több egye di dön tés össze fog la lá sa jog sza bá lyi, tör vé nyi
ren del ke zés for má já ban je le nik meg, és ez zel ki zár ja a
 bírósági fe lül vizs gá la tot, sér ti a jog or vos lat le he tõ sé gét
(ABH 1997, 311, 318.).

Az 53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
ben mond ta ki, hogy az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá -
nak el mu lasz tá sá val al kot mány el le nes hely ze tet idé zett
elõ az ál tal, hogy a tör vé nyi ren del ke zés alap ján vé dett ter -
mé sze ti te rü le tek egye di meg ha tá ro zá sa so rán nem biz to sí -
tott ön ál ló jog or vos la tot. A ha tá ro zat in do ko lá sa rá mu ta -
tott, hogy a tu laj don jog kor lá to zá sá nak az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba való be jegy zé sé vel kap cso la tos jog or vos la ti
le he tõ ség nem pó tol hat ja a jog sza bá lyi for má ban tör té nõ
vé dett te rü let té nyil vá ní tás sal oko zott sé re lem bí ró sá gi
 felülvizsgálatát; a vé dett ter mé sze ti te rü le tek egye di meg -
je lö lé sé re vo nat ko zó dön tés rõl ala ki sá gi kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ, ön ál ló ha tá ro zat ba fog lalt és el kü lö ní tett
dön tés hi á nyá ban nincs ér de mi jog or vos la ti le he tõ ség
(ABH 2002, 327, 335.). Ugyan ezt az el vet ér vé nye sí tet te
a 33/2006. (VII. 13.) AB ha tá ro zat, amely a fo ko zot tan
 védett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tás nál a jog sza bály ban
– egye di köz igaz ga tá si ha tá ro zat nél kül – ki mon dott tu laj -
don jog-kor lá to zás te kin te té ben ál la pí tot ta meg az Al kot -
mány 57. §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog -
orvoslati jog nak a meg sér té sé vel járó al kot mány el le nes
hely ze tet (ABK 2006. jú li us).

Az Étv. 25. §-ának (2) be kez dé se alap ján nem ke rül sor
olyan köz igaz ga tá si ha tá ro zat meg ho za ta lá ra, amellyel
szem ben jog or vos lat tal le het ne élni, ha nem a te le pü lé si
ön kor mány zat ren de le te ha tá roz za meg, me lyek azok a tel -
kek, ame lyek re a meg je lölt te le pü lés ren de zé si cél meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben elõ vá sár lá si jog ke let ke zik. A jog or -
vos lat ra le he tõ sé get nem biz to sí tó meg ol dás sér ti az
 Alkotmány 57. §-ának (5) be kez dé sét. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta az Étv. 25. §-a (2) bekezdé -

sének (…) az al kot mány el le nes sé gét.” (ABH 2006, 540,
548–549.)

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za ta i ban ki fej tett el vek
az Ör. te kin te té ben is irány adó ak. Az Ör. mel lék le te konk -
ré tan mag ha tá roz za a köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás szem -
pont já ból érin tett in gat la no kat és a fi ze ten dõ hoz zá já ru lás
össze gét. Az Ör.-ben, te hát jog sza bály ban tör té nõ sza bá -
lyo zás ki zár ja az ér de mi jog or vos la tot, a bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tot, ami el len té tes az Al kot mány 57. § (5) be kez -
dé sé vel, en nek ré vén sér ti a Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé -
be fog lalt jog ál la mi ság kö ve tel mé nyét.

Az Ör. mel lék le te az Ör. 2. § (1) be kez dés má so dik
mon da tán ala pul, az Al kot mány bí ró ság – ed di gi gya kor la -
tá val össze füg gés ben – az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot
„szo ros tár gyi össze füg gés” okán erre és a ren de let mel lék -
le té nek egé szé re is ki ter jesz tet te. [54/1992. (X. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 266, 268.; 28/1994. (V. 20.)
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 134, 137.; 34/1994. (VI. 24.)
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 177, 181.; 67/1997. (XII. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 411, 416.; 33/2002. (VII. 4.)
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 173, 182.; 17/2006. (I. 17.)
AB ha tá ro zat, ABH 2006, 281.] Az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. 2. § (1) be kez dé sé nek má so dik 
mon da ta és az Ör. mel lék le te al kot mány el le nes, ezért azo -
kat meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 43. § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben az al kot mány el le nes jog sza bályt az Al kot mány bí ró -
ság ha tá ro za tá nak a hi va ta los lap ban való köz zé té te le nap -
já tól nem le het al kal maz ni. Az Abtv. 43. § (2) be kez dé se
úgy ren del ke zik, hogy az al kot mány el le nes sé nyil vá ní tás
és meg sem mi sí tés nem érin ti a ha tá ro zat köz zé té te le elõtt
lét re jött jog vi szo nyo kat. Az Abtv. 43. § (4) be kez dé se
 viszont le he tõ vé te szi, hogy az Al kot mány bí ró ság e két
 hivatkozott ren del ke zés tõl el té rõ en dönt hes sen az al kot -
mány el le nes jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé se vagy
konk rét eset ben tör té nõ al kal maz ha tó sá ga kér dé sé ben, 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. Eb ben az ügy ben fo lya mat -
ban lévõ el já rás fel füg gesz té se mel lett az el já ró bíró kez -
de mé nyez te az al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sát. Az
Al kot mány bí ró ság meg sem mi sí tet te az érin tett ren del ke -
zést és az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ké -
re te kin tet tel az Abtv. 43. § (4) be kez dé se alap ján úgy ren -
del ke zett, hogy az ki zár ja an nak al kal maz ha tó sá gát a bí ró -
ság elõtt fo lya mat ban lévõ per ben.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint,
ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak egy
ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek
mi nõ sí ti és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot -
má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel mét a már meg sem mi -
sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben ér dem -
ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000. 420, 423.; 38/2003. (VI. 26.) AB ha tá ro zat,
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ABH 2003, 829, 835.; 116/2008. (IX. 26.) AB ha tá ro zat,
ABK 2008. szep tem ber 1216, 1219.] Mi vel az Al kot mány -
bí ró ság a tá ma dott ren del ke zés al kot mány el le nes sé gét
meg ál la pí tot ta, azt meg sem mi sí tet te, ezért nem vizs gál ta
an nak az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé be való ütkö -
zését.

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

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1184/B/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
166/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa na szok tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Bu da pest
Fõ vá ros XV. ke rü let Rá kos pa lo ta, Pest új hely, Új pa lo ta
Ön kor mány za tá nak Rá kos pa lo ta – Pest új hely – Új pa lo ta
Vá ros ren de zé si és Épí té si Sza bály za tá ról szó ló 31/2000.
(VII. 1.) ön kor mány za ti ren de le té nek 31. § (3) be kez dé sé -
nek 4. sz. táb lá za ta 2002. no vem ber 18-ig ha tá lyos, az épí -
té si te lek leg na gyobb be épí té si mér té ké re vo nat ko zó
„35%” ren del ke zés al kot mány el le nes volt, ezért az a
 Fõvárosi Bí ró ság ál tal 10.K.30.220/2003/10. szá mú íté let -
tel jog erõ sen le zárt per ben nem al kal maz ha tó.

2. Az Al kot mány bí ró ság Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü -
let Rá kos pa lo ta, Pest új hely, Új pa lo ta Ön kor mány za tá nak
Rá kos pa lo ta – Pest új hely – Új pa lo ta Vá ros ren de zé si
és Épí té si Sza bály za tá ról szó ló 31/2000. (VII. 1.) ön kor -
mány za ti ren de le té nek 31. § (3) be kez dé se 4. sz. táb lá za tá -
nak – 2002. no vem ber 18-tól ha tá lyos – az épü le tek leg na -
gyobb épít mény ma gas sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé se
 alkotmányellenességének, to váb bá e ren del ke zés nek a
 Fõvárosi Bí ró ság ál tal 10.K.30.836/2007/41. szá mú íté let -
tel jog erõ sen le zárt per ben való al kal maz ha tó sá ga tilal -
mának meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló al kot mány jo gi pa naszt el -
uta sít ja.

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.

Há rom in dít vá nyo zó kö zös – al kot mány jo gi pa nasz ként 
elõ ter jesz tett – in dít vány ban kér te, hogy az Alkotmány -
bíróság Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü let Rá kos pa lo ta, Pest -
új hely, Új pa lo ta Ön kor mány za tá nak Rá kos pa lo ta – Pest -
új hely – Új pa lo ta Vá ros ren de zé si és Épí té si Sza bály za tá -
ról szó ló 31/2000. (VII. 1.) ön kor mány za ti ren de le té nek
(a to váb bi ak ban: Ör.) 31. § (3) be kez dé sé nek 4. sz. táb lá -
za ta al kot mány el le nes sé gét és a Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal
10.K.30.220/2003/10. szá mú íté let tel jog erõ sen le zárt per -
ben való al kal maz ha tó sá gá nak ti lal mát ál la pít sa meg.

Az in dít vá nyo zók vé le mé nye sze rint az Ör. ki fo gás olt
elõ írá sa el len tét ben áll a Fõ vá ro si Sza bá lyo zá si Ke ret terv -
vel, il le tõ leg a Bu da pes ti Vá ros ren de zé si és Épí té si Ke ret -
sza bály zat ról szó ló 47/1998. (X. 15.) Fõv. Kgy. ren de let tel 
(a to váb bi ak ban: BVKSZ), mi vel az L4-es öve zet ben a
 telek nagy sá gá tól füg get le nül egy sé ge sen 35%-os beépí -
tési mér té ket ál la pít meg, míg a BVKSZ ugyan eb ben az
öve zet ben csak ap ró tel kek ese té ben en ged 35%-os be épít -
he tõ sé get, kü lön ben an nak mér té két 25%-ban ha tá roz za
meg. In dít vá nyo zók sze rint, mi vel az Ör. sér ti a ma ga sabb
szin tû BVKSZ-t, s ez ál tal a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény 63/C. § (2) be kez dé sét és az
épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Étv.) elõ írá -
sa it, meg va ló sul az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jog for rá si hi e rar chia és a 2. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt jog ál la mi jog biz ton ság sé rel me. In dít vá nyo -
zók ál lás pont ja sze rint az Ör. az Al kot mány 18. §-ában
fog lalt egész sé ges kör nye zet hez való jo gu kat is sér ti,
 mivel az L4-es öve zet be épít he tõ sé gé nek fõ vá ro si sza bá -
lyo zá sa olyan vé del mi szin tet ha tá ro zott meg, ame lyet az
Ör. tá ma dott ren del ke zé se je len tõ sen csök kent, ami
vissza lé pést je len t az egész sé ges kör nye zet hez való jog
jog sza bá lyi ga ran cia rend sze ré ben. Vé gül arra is hi vat koz -
nak, hogy az Ör. ren del ke zé se tu laj don jo guk ön ké nyes,
nem szük sé ges és nem ará nyos kor lá to zá sát is meg va ló sít -
ja, mely sér ti az Al kot mány 13. § (1) be kez dé sét.

In dít vá nyo zók a szom széd juk ban lévõ te lek re meg adott
2002. jú li us 29-én kelt 8/32101/2002. szá mú épí té si en ge -
délyt ered mény te le nül tá mad ták meg a köz igaz ga tá si hi va -
tal elõtt, ezért bí ró ság hoz for dul tak. A Fõ vá ro si Bí ró ság
ke re se tü ket el uta sí tó íté le té ben rá mu ta tott, hogy az Ör.
nem áll el len tét ben a BVKSZ-szel, mi vel a BVKSZ 5. szá -
mú táb lá za tá ban fog lalt ke ret sza bá lyo zá si ha tár ér té kei
nem ko gens jel le gû ek, vagy is a ha tár ér té kek kel szem ben
az el té rés le he tõ sé ge biz to sí tott. Ez után for dul tak az in dít -
vá nyo zók al kot mány jo gi pa na szuk kal az Al kot mány bí ró -
ság hoz.
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A ne gye dik in dít vá nyo zó – al kot mány jo gi pa nasz ként
elõ ter jesz tett – ön ál ló in dít vá nyá ban kér te, hogy az Al kot -
mány bí ró ság az Ör. 31. § (3) be kez dé sé nek 4. sz. táb lá za ta
al kot mány el le nes sé gét és a Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal
10.K.30.836/2007/41. szá mú íté let tel jog erõ sen le zárt per -
ben való al kal maz ha tó sá gá nak ti lal mát ál la pít sa meg.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a sé rel me zett ren -
del ke zés az épü le tek leg na gyobb épít mény ma gas sá gát az
L4 ke ret öve zet ben ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal
 ellentétesen ál la pí tot ta meg 8 mé ter ben, meg sért ve ez zel
az OTÉK 13. §-a, a 25. §-a és 111. §-a, a BVKSZ 1. §-a és
31. §-a és az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sét.

In dít vá nyo zó a 2006. szep tem ber 5-én kelt
20853/10/2006. szá mú épí té si en ge délyt ered mény te le nül
tá mad ta meg a köz igaz ga tá si hi va tal elõtt, ezért bí ró ság -
hoz for dult. A Fõ vá ro si Bí ró ság ke re se tet el uta sí tot ta, s az
in dít vá nyo zó ez után for dult al kot mány jo gi pa nasszal az
Al kot mány bí ró ság hoz.

Az Al kot mány bí ró ság a két in dít ványt az Alkotmány -
bíróság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
szó ló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: Ügy rend,
ABH 2003, 2065.) 28. §-ának (1) be kez dé se alap ján egye -
sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek re ala poz ta.

1. Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei 
a kö vet ke zõk:

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

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

(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -
bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

„18. § A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és ér vé nye sí ti
min den ki jo gát az egész sé ges kör nye zet hez.”

„44/A. § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„63/C. § (2) A ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü let – a fõ vá ros

 általános ren de zé si terv e sze rint, an nak ke re tei kö zött – a

ke rü let egé szé re meg ha tá roz za a ke rü let rész le tes fej lesz -
té si prog ram ját, a ke rü le ti alap ter vet, a ke rü let rész le tes
ren de zé si ter vét és azok sza bá lyo zá si elõ írá sa it.”

3. Az Étv. – Ör. ha tály ba lé pé se kor ha tá lyos – in dít vá -
nyok kal érin tett ren del ke zé sei:

„14. § (3) A fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat nak – a fõ -
vá ro si épí té si ke ret sza bály zat ke re te in be lül – a ke rü let
egé szé re vo nat ko zó an ke rü le ti épí té si sza bály za tot kell
meg ál la pí ta nia. A fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány zat
meg ál la po dá sa ese tén ki sebb te rü let egy ség re is meg ál la -
pít ha tó ke rü le ti épí té si sza bály zat.”

„14. § (6) A ke rü le ti sza bá lyo zá si terv be a ke rü le tet
érin tõ, a fõ vá ros sza bá lyo zá si ke ret ter vé ben sze rep lõ sza -
bá lyo zá si ele me ket be kell épí te ni, el té rés szük sé ges sé ge
ese tén a fõ vá ros sza bá lyo zá si ke ret ter vét elõ ze te sen
 módosítani kell.”

4. Az OTÉK – Ör. ha tály ba lé pé se kor ha tá lyos – in dít -
vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:

„Kert vá ro si as la kó te rü let
13. § (1) A kert vá ro si as la kó te rü let laza be épí té sû,

össze füg gõ nagy ker tes, több ön ál ló ren del te té si egy sé get
ma gá ba fog la ló, 7,5 m-es épü let ma gas sá got meg nem ha -
la dó la kó épü le tek el he lye zé sé re szol gál.

(2) A kert vá ro si as la kó te rü le ten el he lyez he tõ:
1. leg fel jebb négy la ká sos la kó épü let,
2. a he lyi la kos ság el lá tá sát szol gá ló ke res ke del mi,

szol gál ta tó, ven dég lá tó épü let,
3. egy há zi, ok ta tá si, egész ség ügyi, szo ci á lis épü let,
4. a te rü let ren del te tés sze rû hasz ná la tát nem za va ró

 hatású kéz mû ipa ri épü let.
(3) A kert vá ro si as la kó te rü le ten a 31. § (2) bekezdé -

sében elõ ír tak fi gye lem be vé te lé vel ki vé te le sen el he lyez -
he tõ:

1. leg fel jebb hat la ká sos la kó épü let,
2. a he lyi la kos ság köz biz ton sá gát szol gá ló épít mény,
3. sport épít mény,
4. üzem anyag töl tõ,
5. a te rü let ren del te tés sze rû hasz ná la tát nem za va ró ha -

tá sú egyéb gaz da sá gi épít mény.
(4) A kert vá ro si as la kó te rü le ten nem he lyez he tõ el:
1. szál lás hely szol gál ta tó épü let – a meg en ge dett la kás -

szá mot meg nem ha la dó ven dég szo ba szá mú egyéb ke res -
ke del mi szál lás hely épü let ki vé te lé vel,

2. egyéb kö zös sé gi szó ra koz ta tó, kul tu rá lis épü let,
3. ön ál ló par ko ló te rü let és ga rázs a 3,5 t ön súly nál

 nehezebb gép jár mû vek és az ilye ne ket szál lí tó jár mû vek
szá má ra.”
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„A be épí tés re szánt te rü le tek épí té si hasz ná la tá nak meg en ge dett fel sõ ha tá ra

25. § A be épí tés re szánt te rü le tek épí té si hasz ná la tá nak meg en ge dett fel sõ ha tár ér té ke it a kö vet ke zõ táb lá zat tar tal -
maz za:

A te le pü lés szer ke ze ti terv ben
a te rü let fel hasz ná lá si egy sé gek re meg ha tá ro zan dó

Az épí té si sza bály zat ban, sza bá lyo zá si terv ben
az épí té si te lek re meg ha tá ro zan dó

Ál ta lá nos hasz ná lat
sze rin ti te rü let

Sa já tos hasz ná lat
sze rin ti te rü let

Meg en ge dett
leg na gyobb

szint te rü let-sû rû ség

Meg en ge dett
leg na gyobb
be épí tett ség

(%)

Meg en ge dett
 legkisebb-legnagyobb
épít mény-ma gas ság

(m)

Leg ki sebb zöld fe lü let*
(%)

lakó nagy vá ro si as 3,0 80 12,5< 10

kis vá ro si as 1,5 60 <12,5 20

kert vá ro si as 0,6 30 <7,5 50

fa lu si as 0,5 30 40

ve gyes te le pü lés köz pont 2,4 80 10

köz pon ti 3,5 a te le pü lés
 legnagyobb

 mértékû la kó te rü -
le ti be épí tett ség -

nél leg fel jebb
25%-kal meg nö -

velt ér ték

a be nem épí tett
te rü let 50%-a

gaz da sá gi ke res ke de le mi,
szol gál ta tó

2,0 60 20

je len tõs mér té kû
za va ró ha tá sú
ipar i

1,5 30 40

egyéb ipar i 1,5 50 25

üdü lõ üdü lõ há zas 1,0 30 6,0< 40

hét vé gi há zas 0,2 20 <6,0 60

kü lön le ges 2,0 40 40

* Több szin tes nö vény ál lo mány te le pí té se es etén az elõ írt leg ki sebb zöld fe lü let mér té ke csök kent he tõ.”
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„AZ EGYES ELÕÍRÁSOKTÓL VALÓ
ELTÉRÉS FELTÉTELEI

111. § (1) Az e ren de let II–III. fe je ze té ben meg ha tá ro -
zott te le pü lés ren de zé si kö ve tel mé nyek ha tár ér té ke i nél
a he lyi épí té si sza bály zat, sza bá lyo zá si terv szi go rúbb ér -
té ke ket is meg ál la pít hat az egyes épí té si öve ze tek re, öve -
ze tek re vo nat ko zó an.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár ér té kek nél meg en ge -
dõbb ér té ke ket a he lyi épí té si sza bály zat, sza bá lyo zá si terv 
ak kor ál la pít hat meg, ha

a) azt kü lön le ges te le pü lés ren de zé si okok, vagy
b) a ki ala kult hely zet in do kol ja, to váb bá
c) köz ér de ket nem sért, és

biz to sí tott, hogy a 31. § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek tel je sül nek, il le tõ leg ah hoz a he lyi épí té si sza bály -
zat, sza bá lyo zá si terv – az Étv. 9. §-ának (6) be kez dé se
sze rin ti – szak mai vé le mé nyé ben a Kör nye zet vé del mi és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz zá já rult.

(3) A ren de let IV. fe je ze té ben fog lalt elõ írá sok tól – az
aka dály men tes hasz nál ha tó ság ra vo nat ko zó elõ írá sok ki -
vé te lé vel – el té rõ meg ol dás ra en ge dély csak a (7) be kez -

dés ben fog lal tak te kin te té ben és az ott meg ha tá ro zott fel -
tételekkel ad ha tó ak kor, ha

a) az élet-, az egész ség vé del mé vel, a biz ton sá gos hasz -
nál ha tó ság gal kap cso la tos ér de ket nem sért,

b) a ter ve zett meg ol dás sze rin ti hasz ná lat ve szély hely -
ze tet nem te remt,

c) a szom szé dos ön ál ló ren del te té si egy sé gek hez fû zõ -
dõ hasz ná la ti jo go kat nem kor lá toz za.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti el té rõ meg ol dás en ge dé lye -
zé sé re irá nyu ló ké rel met az ügy ben il le té kes elsõ fokú épí -
tés ügyi ha tó ság nál kell elõ ter jesz te ni. A ké re lem hez mel -
lé kel ni kell az el té rõ meg ol dás meg va ló sí tá sá nak tel jes
körû el bí rá lá sá ra al kal mas ter ve ket, mû sza ki és üze me lé si
le írást.

(5) Az elsõ fokú épí tés ügyi ha tó ság az el té rõ meg ol dás
en ge dé lye zé se irán ti ké rel met és mel lék le te it – a (7) be -
kez dés c) pont ki vé te lé vel – to váb bít ja az érin tett szak ha -
tó ság(ok) ré szé re, és szük ség sze rint tá jé koz ta tást ad a
 helyi adott sá gok ról és a ké re lem re vo nat ko zó mû sza ki vé -
le mé nyé rõl.



(6) Az el té rõ meg ol dás en ge dé lye zé sé rõl vagy meg ta ga -
dá sá ról az épí tés ügyi ha tó ság ér dem ben az elvi épí té si,
épí té si, fenn ma ra dá si en ge dély rõl szó ló ha tá ro za tá ban
dönt. Az el té rés re csak ak kor ad ha tó en ge dély, ha ah hoz az 
érin tett szak ha tó ság hoz zá já rult. A szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lást az ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro zat ba kell fog lal ni.

(7) Az el té rõ meg ol dás
a) az egész ség vé de lem biz to sí tá sa szem pont já ból a

66. § (1) be kez dé se, a 70. § (3), (6), (7) be kez dé se, a 71. §,
a 72. § (7) be kez dé se, a 73. § (3) be kez dé se, a 77. § (4),
(5) be kez dé se, a 79. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, (5) be -
kez dé se, a 82. § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja, (6) be kez -
dé se, a 85. § (3), (4), (5) be kez dé se, a 88. § (3) be kez dé se,
a 89. § (2) be kez dé se, 90. § (2), (3), (4) be kez dé se, a 92. §
(4), (5) be kez dé se, a 99. §, a 102. § (3) be kez dé se és
a 103. § (1) be kez dé se te kin te té ben a Nép jó lé ti Miniszté -
rium Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va ta la hoz zá já ru lá sá val és fel -
té te le i vel,

b) a tûz vé de lem biz to sí tá sa szem pont já ból a 64. §
(6) be kez dé sé nek a)–d) pont ja, a 73. § (1) be kez dé se, a
85. § (9) be kez dé se, a 88. § (4) be kez dé se, a 90. § (2) be -
kez dé se, a 95. § (4) be kez dé se, a 96. § (2) be kez dé sé nek
b)–d) pont ja és a 97. § te kin te té ben a Bel ügy mi nisz té ri um
Tûz ol tó ság Or szá gos Pa rancs nok ság hoz zá já ru lá sá val és
fel té te le i vel,

c) az épít mé nyek hasz ná la ti biz ton sá gi fel té te le i nek
biz to sí tá sa szem pont já ból a 64. § (4), (7) be kez dé se,
a 65. § (2), (3) be kez dé se, a 68. §, a 82. § (10), (11) be kez -
dé se, a 85. § (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja, a 96. § (3) be -
kez dé se, a 98. § (2) be kez dé se és a 105. § (2) be kez dé se
 tekintetében az épí tés ügyi ha tó ság dön té si ha tás kö ré ben
en ge dé lyez he tõ.”

5. A BVKSZ – Ör. ha tály ba lé pé se kor ha tá lyos – in dít -
vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:

„L4 In ten zív kert vá ro si as la kó te rü let
31. § (1) A ke ret öve zet a la kó te rü le tek ha gyo má nyos

be épí té sû, in ten zív kert vá ro si sû rû sé gû, jel lem zõ en sza ba -
don ál ló be épí té si mód sze rint be épí tett te rü le te, mely ben
az ik res, ol dal ha tá ron álló, cso port há zas, va la mint hé za go -
san zárt so rú vagy zárt so rú be épí tés is meg en ge dett.

(2) A ke ret öve zet te rü le tén az épí té si öve zet ben meg ha -
tá ro zott leg ki sebb te lek mé re tet meg nem ha la dó mé re tû
tel ken a KVSZ meg en ged he ti leg fel jebb hat la ká sos la kó -
épü le tek el he lye zé sét a 25. § (2) be kez dés ben fog lal tak
 figyelembevételével. En nél na gyobb te lek mé ret fe lett az
el he lyez he tõ la ká sok szá ma et tõl el té rõ en a KVSZ-ben
elõ ír ha tó.

(3) A zárt so rú, hé za go san zárt so rú be épí té si mód sze rint 
be épült te rü le te ken új épü let, il le tõ leg cso port há zak el he -
lye zé se ese tén KSZT ké szí té se kö te le zõ.

(4) A ke ret öve zet zárt so rú an vagy hé za go san zárt so rú an 
be épült vagy be épít he tõ te rü le te a zárt so rú be épí tés sza bá -
lyai sze rint meg ha tá ro zott épí té si öve zet be so rol ha tó.
A már így ki ala kult be épí té si mód nál az elõ kert lé te sí té se
nem kö te le zõ, azt a KVSZ meg is tilt hat ja.

(5) A ke ret öve zet ben el he lye zett épü let ke res ke del mi
célú brut tó szint te rü le te nem ha lad hat ja meg a 2000 m2-t.

(6) A ke ret öve zet tel ke i nek az elõ írt te lek te rü let nél ki -
sebb tel ke in 24. § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak kö zül
csak egy épü let, il le tõ leg az azt ki szol gá ló vagy ki egé szí tõ
funk ci ó jú (8) be kez dés sze rin ti épü le tek he lyez he tõk el.

(7) Jár mû tá ro ló el he lye zé se tel ken be lül a 24. § (8) be -
kez dés fi gye lem be vé te lé vel:

a) a fõ ren del te tés sze rin ti épü let ben,
b) ön ál ló épü let ben, a KVSZ-ben meg ha tá ro zott mó -

don és fel té te lek kel,
c) ön ál ló te rep szint alat ti épít mény ben

le het sé ges.
(8) A ke ret öve zet ben el he lyez he tõ épü le te ken kí vül, azo -

kat ki szol gá ló vagy ki egé szí tõ funk ci ó jú ön ál ló épü let ként a
(13) be kez dés ben fog lalt el té rés fi gye lem be vé te lé vel

a) a (7) be kez dés b) pont ja sze rin ti jár mû tá ro ló,
b) ház tar tás sal kap cso la tos tá ro ló épü let,
c) bar kács mû hely,
d) mû te rem

épít mé nyei he lyez he tõk el, mely tõl hasz ná la ti mód vál to -
zá sa ese tén sem le het el tér ni.

(9) A ke ret öve zet te rü le tén az ál lat tar tás cél ját szol gá ló
épü le tek, épít mé nyek és mel lék épít mé nyek csak ak kor
 helyezhetõk el, ha he lyi ön kor mány za ti ren de let az ál lat -
tar tást le he tõ vé te szi.

(10) A ke ret öve zet ben spe ci á lis épí té si öve zet ként cso -
port há zas épí té si öve zet is ki ala kít ha tó, mely nek sza bá lyo -
zá si ha tár ér té ke it KSZT ha tá roz za meg, de a szint te rü le ti
mu ta tó meg en ge dett leg na gyobb ér té ke nem le het na -
gyobb 1,0-nél. Az épü le te ket épí té sze ti leg egy sé ge sen kell 
ki ala kí ta ni.

(11) Ki ala kult ál la pot ra vo nat ko zó épí té si öve ze tet a
 következõ fel té te lek mel lett le het meg ha tá roz ni a ke ret -
öve zet te rü le tén:

a) ha a ki ala kult te lek mé re tek nem fe lel nek meg az
 általános ha tár ér té kek nek, a leg ki sebb új on nan kialakít -
ható te lek mé re tet a ki ala kult jel lem zõ te lek mé ret alap ján
kell meg ha tá roz ni, de az nem le het ki sebb 400 m2-nél,

b) ha a ki ala kult be épí tés zárt so rú vagy hé za go san zárt -
so rú, a be épí tés sza bá lyo zá si ha tár ér té ke it KSZT-ben kell
meg ha tá roz ni, de a szint te rü le ti mu ta tó ér té ke nem ha lad -
hat ja meg az 1,0-es ér té ket.

(12) Ik res be épí té si mód ese tén a leg ki sebb ki ala kít ha tó
te lek mé ret leg alább az ál ta lá nos ke ret sza bá lyo zá si ha tár -
ér ték 50%-ának meg fe le lõ mé re tû le gyen.

(13) A ke ret öve zet te rü le tén leg alább tömb mé re tû te rü -
le tet érin tõ en lét re hoz ha tó olyan épí té si öve zet, mely ben
a la kó épü le ten kí vül ön ál ló épü let ben – a ke ret öve zet ter -
he lé si ka te gó ri á já nak meg fe le lõ – kis ipa ri funk ci ók is
 elhelyezhetõk.

(14) A ke ret öve zet te rü le tén az épí té si öve ze te ket – a
(10)–(11) be kez dés ben és az 1. § (9)–(10) be kez dés ben
fog lalt el té ré sek kel – az 5. szá mú táb lá zat ke ret sza bá lyo -
zá si ha tár ér té ke i nek fi gye lem be vé te lé vel kell meghatá -
rozni.
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5. szá mú táb lá zat

A KVSZ-ben az épí té si öve zet kép zé sé nél

az épí té si te lek re meg ha tá roz ha tó az épü let re meg ha tá roz ha tó

L4 leg ki sebb leg na gyobb leg na gyobb meg en ge dett leg ki sebb
leg ki sebb

meg en ge dett
leg na gyobb
meg en ge dett

pa ra mé ter tí pu sa te rü le te
be épí té si
mér té ke

szint te rü le ti
mu ta tó ja

zöld fe lü le ti
mér té ke

épít mény ma gas sá ga

m2 % m2/m2 % m m

ál ta lá nos ha tár ér té kei

ál ta lá nos
 határérték

800 – 25 0,7 – – –

en ged mé nyes ha tár ér té kei

alapintéz -
ményi öve zet 
kép zé se
 esetén

2000 – 50 1,0 – – –

ki ala kult ál la pot en ged mé nyes ha tár ér té kei

ap ró tel kek
ese tén

400 – 35 0,7 – – –”

6. Az Ör. in dít vá nyok kal tá ma dott – 2004. feb ru ár 4-ig ha tá lyos – ren del ke zé se:

„L4/XV
In ten zív kert vá ro si as la kó öve zet

31. § (1) Az öve zet a ke rü let ve gyes te lek ál lo má nyú, ha gyo má nyos be épí té sû, in ten zív sû rû sé gû kert vá ro si as la kó -
öveze te.

(2) Az épí té si tel kek be épí té sé nek ha tár ér té ke it a 4. sz. táb lá zat tar tal maz za.
(3) Az öve zet épí té si tel ke in a be épí té si mó dot a 20–23. §-ok ban fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta ni.

4. sz. táb lá zat

L4/XV

Az épí té si tel kek
Az épü le tek
leg na gyobb

épü let ma gas sá ga
(m)

leg ki sebb leg na gyobb leg na gyobb leg ki sebb
zöld te rü let

%te rü le te m2 be épí té si mér té ke
%

szint te rü le ti
mu ta tó ja

400 1500 35 0,7 40 8,0 
0,5*

* Oldal ha tá ros be épí tés nél

(4) Zárt so rú vagy cso port há zas be épí té si mó don új épü let el he lye zé se – a BVKSZ 31. § (3) bek. fi gye lem be vé te lé -
vel – csak KSZT alap ján tör tén het.”

7. Az Ör. Örm1.-gyel mó do sí tott – 2002. feb ru ár 4-tõl 2002. no vem ber 18-ig ha tá lyos – in dít vá nyok kal tá ma dott ren -
del ke zé se:

„31. § (2) Az épí té si tel kek be épí té sé nek ha tár ér té ke it e ren de let 4. sz. táb lá za ta tar tal maz za.”

„4. sz. táb lá zat

L4/XV

Az épí té si tel kek
Az épü le tek
leg na gyobb

épü let ma gas sá ga
(m)

leg ki sebb leg na gyobb leg na gyobb leg ki sebb
zöld te rü let

%te rü le te m2 be épí té si mér té ke
%

szint te rü le ti
mu ta tó ja

ál ta lá nos
ha tár ér té kek

400 1300 35 0,7 50** 8,0 
5,0*

alap in téz mé nyi
ha tár ér té kek

2000 – 50 1,0 30 8,0

 * Oldal ha tá ros be épí tés nél
** Há rom szin tes nö vény ál lo mány ese tén 40%-ig csök kent he tõ”
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8. Az Ör. Örm2.-vel mó do sí tott – 2002. no vem ber 18-tól ha tá lyos – in dít vá nyok kal tá ma dott ren del ke zé se:
„31. § (2) Az épí té si tel kek be épí té sé nek ha tár ér té ke it e ren de let 4. sz. táb lá za ta tar tal maz za.”

„4. sz. táb lá zat

L4/XV

Az épí té si tel kek
Az épü le tek
leg na gyobb

épü let ma gas sá ga
(m)

leg ki sebb leg na gyobb leg na gyobb leg ki sebb
zöld te rü let

%te rü le te m2 be épí té si mér té ke
%

szint te rü le ti
mu ta tó ja

ál ta lá nos
ha tár ér té kek

800 1300 25 0,7 50 7,5 

alap in téz mé nyi
ha tár ér té kek

2000 – 50 1,0 50 7,5”
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III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

1. Az in dít vá nyok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak
 hatályon kí vül he lye zett jog sza bály egy meg ha tá ro zott
ren del ke zé sé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kel lett el vé -
gez nie.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be fõ sza bály ként csak
ha tá lyos jog sza bá lyok al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos
vizs gá la ta tar to zik. Ha tá lyon kí vül he lye zett, il le tõ leg
 módosított jog sza bá lyi ren del ke zés al kot má nyos sá gá nak
vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re csak ak kor
ter jed ki, ha an nak al kal maz ha tó sá ga az el dön ten dõ kér -
dés. (335/B/1990. AB vég zés, ABH 1990, 261.) A konk rét
nor ma kont roll két ese té ben, az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 
1989. évi XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 38. §
(1) be kez dé se alap ján be nyúj tott bí rói kez de mé nye zés és
48. §-a alap ján elõ ter jesz tett al kot mány jo gi pa nasz alap ján 
– mi vel ilyen kor az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra van
le he tõ ség – az Al kot mány bí ró ság már nem ha tá lyos ren -
del ke zés al kot mány el le nes sé gét is vizs gál ja. Mi vel az
 indítványokat al kot mány jo gi pa nasz ként ter jesz tet ték elõ,
az Al kot mány bí ró ság a vizs gá la tot az al kot mány jo gi pa na -
szok alap já ul szol gá ló ügyek ben al kal ma zott, már ha tá -
lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyi ren del ke zés te kin te té ben
le foly tat ta.

Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt vizs gál ta meg, hogy
az al kot mány jo gi pa na szok meg fe lel nek-e az Abtv. 48. §
(1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek:

„(1) Az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se
miatt al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Alkotmány -
bírósághoz az, aki nek a jog sé rel me az al kot mány el le nes
jog sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb
jog or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, il le tõ leg más
jog or vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va.

(2) Az al kot mány jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz be -
sí té sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül le het írás ban be -
nyúj ta ni.”

Az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor la ta sze rint az
Abtv. 48. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt tör vé nyi fel té -
te le ket együt te sen kell ér tel mez ni, és fi gye lem be ven ni

[23/1991. (V. 18.) AB vég zés, ABH 1991, 361–362.;
41/1998. (X. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 306, 309.].

Az elsõ in dít vány ese té ben az in dít vá nyo zók a Fõ vá ro si
Bí ró ság 10.K.30.220/2003/10. szá mú jog erõs íté le tét
2003. ok tó ber 16-án vet ték kéz hez. A köz igaz ga tá si ha tá -
ro zat tal szem be ni jog or vos la ti le he tõ sé ge i ket az in dít vá -
nyo zók ki me rí tet ték. Az al kot mány jo gi pa naszt 2003. no -
vem ber 25-én nyúj tot ták be az Al kot mány bí ró ság hoz.

A má so dik in dít vány ese té ben a Fõ vá ro si Bí ró ság
10.K.30.836/2007/41. szá mú 2008. má jus 28-án kelt jog -
erõs íté le té vel szem ben az in dít vá nyo zó az al kot mány jo gi
pa naszt 2008. jú ni us 20-án nyúj tot ta be az Al kot mány bí ró -
ság hoz. A köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal szem be ni jog or vos la -
ti le he tõ sé ge it az in dít vá nyo zó ki me rí tet te.

Az in dít vá nyo zók te hát az Abtv. 48. § (2) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en, a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott
hat van na pon be lül ter jesz tet ték elõ in dít vá nya i kat az
 Alkotmánybíróságon.

Az Abtv. 48. § (1) be kez dé se sze rint az Al kot mány ban
biz to sí tott jo gok meg sér té se miatt nyújt ha tó be al kot -
mány jo gi pa nasz, ha a jog sé re lem jog al kal ma zás (al kot -
mány el le nes jog sza bály al kal ma zá sa) so rán kö vet ke zett
be. Ez alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo zók
egyé ni érin tett sé gét vizs gál ja. [50/2003. (XI. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 566, 585.]

Az in dít vá nyo zók azért ter jesz tet tek elõ al kot mány jo gi
pa naszt, mert a köz igaz ga tá si és a bí ró sá gi el já rás so rán
ho zott az Ör. 31. § (3) be kez dé sé nek 4. sz. táb lá za ta ren -
del ke zé se i nek al kal ma zá sá val ke rült sor épí té si en ge dé -
lyek ki adá sá ra, amely en ge dé lye zé si el já rás ban az in dít vá -
nyo zók ügy fe lek nek mi nõ sül tek. Vagy is a konk rét ese tek -
ben az Ör. tá ma dott sza bá lyo zá sa te kint he tõ az in dít vá -
nyok alap já ul szol gá ló – fel té te le zett – alap jo gi sé re lem -
nek.

2. Az in dít vá nyo zók az Ör. 31. § (3) be kez dé sé nek
4. sz. táb lá za ta ren del ke zé sei al kot mány el le nes sé gé nek
meg ál la pí tá sát kez de mé nyez ték. Az Ör. ki fo gás olt ren del -
ke zé sét a Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü let Rá kos pa lo ta
– Pest új hely – Új pa lo ta Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le -
té nek a Rá kos pa lo ta – Pest új hely – Új pa lo ta Vá ros ren de -
zé si és Épí té si Sza bály za tá ról szó ló 31/2000. (VII. 1.) ök.
ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 8/2002. (II. 4.) ök. ren de le te
(a to váb bi ak ban: Örm1.) 16. §-a 2002. feb ru ár 4-étõl, va la -



mint a Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü let Rá kos pa lo ta – Pest -
új hely – Új pa lo ta Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le té nek
a Rá kos pa lo ta – Pest új hely – Új pa lo ta Vá ros ren de zé si és
Épí té si Sza bály za tá ról szó ló több ször mó do sí tott 31/2000. 
(VII. 1.) szá mú ön kor mány za ti ren de let mó do sí tá sá ról
szó ló 34/2002. (XI. 18.) sz. ön kor mány za ti ren de le te
(a  továbbiakban: Örm2.) 8. §-a 2002. no vem ber 18-ától
mó do sí tot ta. Az Örm2. ál ta li mó do sí tás alap ján az in dít vá -
nyo zók ál tal ki fo gás olt be épí té si mér ték, il let ve épít mény -
ma gas ság az Ör.-ben azo nos mér té kû lett a BVKSZ 31. §
5. szá mú táb lá za tá ban meg ha tá ro zott ér té kek kel.

Az Ör.-t 2008. má jus 15-ével ha tá lyon kí vül he lyez te
Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü let Rá kos pa lo ta, Pest új hely,
Új pa lo ta Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek Rá kos pa -
lo ta, Pest új hely, Új pa lo ta Vá ros ren de zé si és Épí té si Sza -
bály za tá ról szó ló 11/2008. (V.15.) ök. ren de le té nek 57. §
(2) be kez dé se.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bá lyi ren del ke zés al kot mány el le nes sé gét nem vizs gál ja,
ha csak nem an nak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés
(335/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.). Eb ben
az eset ben jog sza bá lyi ren del ke zés al kot má nyos sá gi vizs -
gá la ta a konk rét nor ma kont roll két ese té ben, az Abtv. 38. § 
(1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye zés, és a 48. § sze -
rin ti al kot mány jo gi pa nasz alap ján le het sé ges, mi vel ezek -
ben az ese tek ben az al kal ma zott jog sza bály al kot mány el -
le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és – ha az in dít vá nyo zó
 különösen fon tos ér de ke in do kol ja – a konk rét ügy ben
való al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra van le he tõ ség. Ezért 
az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy a tá ma dott ren -
del ke zés al kot má nyos sá gi vizs gá la tá nak nem aka dá lya,
hogy azok az in dít vá nyok el bí rá lá sa kor már nincs ha tály -
ban.

3. Az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé se alap ján a he lyi
kép vi se lõ-tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet al kot hat,
amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal. Az Étv. 18. § (1) be kez dé se ér tel mé ben épí té si
mun kát vé gez ni az e tör vény ben fog lal tak, va la mint az
egyéb jog sza bá lyok meg tar tá sán túl, csak a he lyi épí té si
sza bály zat, sza bá lyo zá si terv elõ írá sa i nak meg fe le lõ en
sza bad. Az Étv. 9. § (9) be kez dé se sze rint a meg ál la pí tott
he lyi épí té si sza bály zat ban és a jó vá ha gyott sza bá lyo zá si
terv ben fog lal ta kat az érin tett köz igaz ga tá si szer vek nek
a ha tás kö rü ket érin tõ ügyek ben el já rá sa ik so rán ér vé nye sí -
te ni ük kell.

A Rá kos pa lo ta – Pest új hely – Új pa lo ta Vá ros ren de zé si
és Épí té si Sza bály za tá ról szó ló Ör. 2002. no vem ber 18-ig
ha tá lyos ren del ke zé se sze rint az épí té si te lek leg na gyobb
be épí té si mér té ke vo nat ko zó 35% volt. A há rom in dít vá -
nyo zó ál tal sé rel me zett el já rás ban az el sõ fo kú köz igaz ga -
tá si ha tá ro zat 2002. jú li us 29-én kelt, ame lyet meg fel leb -
bez tek, majd a fel leb be zés el uta sí tás után a bí ró ság elõtt
ke re set tel meg tá mad tak. Az el já rás alap já ul szol gá ló köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat ban az épí tés ügyi ha tó ság az Ör. 31. §
(3) be kez dés 4. sz. táb lá za tá nak 2002. no vem ber 18-ig
 hatályos ren del ke zé sét al kal maz ta, amely ren del ke zés

 ellentétes a BVKSZ 31. § (14) be kez dés 5. szá mú táb lá za -
tá ban meg ha tá ro zott, az épí té si te lek re meg ha tá roz ha tó
leg na gyobb meg en ge dett, 25%-os be épí té si mér ték kel. Az 
Étv. 14. § (3) be kez dé se alap ján a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány zat a fõ vá ro si épí té si ke ret sza bály zat ke re te in be lül
ál la pít hat ja meg a ke rü let egé szé re vo nat ko zó an ke rü le ti
épí té si sza bály za tot. Az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé se
alap ján a he lyi kép vi se lõ-tes tü let ál tal a fel adat kör ében
 alkotott ren de let nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal. Az Ötv. 63/C. § (2) be kez dés esze rint pe dig
a ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü let – a fõ vá ros ál ta lá nos ren de zé si 
terv e sze rint, an nak ke re tei kö zött – a ke rü let egé szé re
meg ha tá roz za a ke rü let rész le tes fej lesz té si prog ram ját, a
ke rü le ti alap ter vet, a ke rü let rész le tes ren de zé si ter vét és
azok sza bá lyo zá si elõ írá sa it, to váb bá a 65/A. § (2) be kez -
dé se alap ján a ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü let ren de le te nem le -
het el len té tes a köz gyû lés ren de le té vel. E ren del ke zé sek -
bõl kö vet ke zõ en az Ör. sem le het el len té tes a BVKSZ-szel.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. 31. §
(3) be kez dé sé nek 4. sz. táb lá za ta 2002. no vem ber 18-ig
ha tá lyos, az épí té si te lek leg na gyobb be épí té si mér té ké re
vo nat ko zó „35%” ren del ke zé se sér ti az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sét és a 44/A. § (2) be kez dé sét és ezért e ren -
del ke zés al kot mány el le nes volt, így az a Fõ vá ro si Bí ró ság
ál tal 10.K.30.220/2003/10. szá mú íté let tel jog erõ sen le zárt 
per ben nem al kal maz ha tó.

4. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek
mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot -
má nyi ren del ke zés eset le ges sé rel mét – a már meg sem mi -
sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben – ér dem -
ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 193, 200.; 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat,
ABH 2005, 329, 342–343.]

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör. 31. § (3) be kez dé sé -
nek 4. sz. táb lá za ta 2002. no vem ber 18-ig ha tá lyos, az épí -
té si te lek leg na gyobb be épí té si mér té ké re vo nat ko zó
„35%”, ren del ke zést az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben
és a 44/A. § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek be
 ütközõnek mi nõ sí tet te, ezért az Ör. e ren del ke zé sé nek az
Al kot mány 13. §-ával és 18. §-ával való – in dít vá nyo zó
 által vélt – el len té tét már nem vizs gál ta.

5. A má so dik al kot mány jo gi pa nasz ban a ne gye dik
 indítványozó az Ör. 31. § (3) be kez dé sé nek 4. sz. táb lá za -
tá nak az épü le tek leg na gyobb épít mény ma gas sá gá ra
 vonatkozó „8 m” ren del ke zé se al kot mány el le nes sé gé nek,
to váb bá e ren del ke zés a Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal
10.K.30.836/2007/41. szá mú íté let tel jog erõ sen le zárt per -
ben való al kal maz ha tó sá ga ti lal má nak meg ál la pí tá sát kér -
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te. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a sé rel me zett ren -
del ke zés az épü le tek leg na gyobb épít mény ma gas sá gát az
L4 ke ret öve zet ben ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal
 ellentétesen ál la pí tot ta meg 8 mé ter ben, meg sért ve ez zel
az OTÉK 13. §-a, a 25. §-a és 111. §-a, a BVKSZ 1. §-a és
31. §-a és az Al kot mány 44/A. § (2) be kez dé sét. 

Az Al kot mány bí ró ság az el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az al kot mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá ló köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügy ben az Ör. 31. § (3) be kez dé sé nek 4. sz.
táb lá za tá nak az épü le tek leg na gyobb épít mény ma gas sá gá -
ra vo nat ko zó ren del ke zé sét al kal ma zó el sõ fo kú épí té si
 engedélyt az épí té si ha tó ság 2006. szep tem ber 5-én,
20853/10/2006. szám alatt adta ki. Az in dít vá nyo zó ál tal
sé rel me zett el sõ fo kú épí té si en ge dély ki adá sa kor az Ör.
31. § (3) be kez dé se 4. sz. táb lá za tá nak – Örm2.-vel módo sí -
tott – 2002. no vem ber 18-tól ha tá lyos ren del ke zé se sze rint
az épü le tek leg na gyobb épít mény ma gas sá gá ra  vonatkozó
mér ték 7,5 m, amely azo nos az OTÉK 25. §-ában meg ha -
tá ro zott leg na gyobb épü let ma gas ság ra vo nat ko zó mér ték -
kel. Így az in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott  ellentét az OTÉK és
az Ör. sé rel me zett ren del ke zé se  között nem ál la pít ha tó
meg.

Tény, hogy az Ör. 31. § (3) be kez dé se 4. sz. táb lá za tá -
nak 2002. no vem ber 18-a elõtt ha tá lyos ren del ke zé se sze -
rint az épü le tek leg na gyobb épít mény ma gas sá gá ra vo nat -
ko zó mér ték 8,0 m volt, azon ban az in dít vá nyo zó az Al kot -
mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se miatt al kot mány -
jo gi pa nasszal az Abtv. 48. § (1) be kez dé se fog lalt alap ján
– egyik fel té tel ként – ak kor for dul hat, ha a jog sé rel me az
al kot mány el le nes jog sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet -
ke zett be. Az in dít vá nyo zó ál tal in dí tott, s a Fõ vá ro si Bí ró -
ság ál tal 10.K.30.836/2007/41. szá mú íté let tel jog erõ sen
le zárt per ben az Ör. 31. § (3) be kez dé se 4. sz. táb lá za tá nak
2002. no vem ber 18-tól ha tá lyos, az OTÉK elõ írá sa i val
meg egye zõ ren del ke zé se volt al kal maz ha tó, mi vel a per
tár gyát ké pe zõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy 2002. no vem -
ber 18-a után in dult.

Ezért az Al kot mány bí ró ság az Ör. 31. § (3) be kez dé se
4. sz. táb lá za tá nak az épü le tek leg na gyobb épít mény ma -
gas sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé se alkotmányellenessé -
gének, to váb bá e ren del ke zés a Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal
10.K.30.836/2007/41. szá mú íté let tel jog erõ sen le zárt per -
ben való al kal maz ha tó sá ga ti lal má nak meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló al kot mány jo gi pa naszt el uta sí tot ta.

A ha tá ro zat köz zé té te le az Abtv. 41. §-ának ren del ke zé -
sén ala pul.

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 873/D/2003.

Az Al kot mány bí ró ság
167/2008. (XII. 18.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz -
kö ze al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá -
nyu ló in dít vá nyok, va la mint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
al kot mány el le nes ség tár gyá ban hi va tal ból el jár va meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból el jár va meg ál la pí -
tot ta, hogy Rác ke ve Vá ros Ön kor mány za tá nak Képvi -
selõ-testülete az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben fog lalt
jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton sá got sér tõ mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes sé get idé zett elõ
az ál tal, hogy a He lyi Épí té si Sza bály zat és Sza bá lyo zá si
Terv rõl szó ló 19/1998. (IX. 25.) ren de le té ben nem sza bá -
lyoz ta a bel te rü le ti ha tár vo nal és a ter ve zett bel te rü le ti
 határvonal kö zöt ti te rü le tek bel te rü let be vo ná sá nak, a bel -
te rü le ti ha tár vo nal mó do sí tá sá nak az épí tett kör nye zet ala -
kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény
sza bá lya i val össz hang ban álló rend jét. Az Al kot mány bí ró -
ság ezért fel hív ja Rác ke ve Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lõ-tes tü le tét, hogy jog al ko tói fel ada tá nak 2009. már -
cius 31-éig te gyen ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság Rác ke ve Vá ros Ön kor mány -
za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek 161/2001. (VI. 22.) határo -
zata, Rác ke ve Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek 262/2002. (XI. 29.) ha tá ro za ta és Rác ke ve Vá ros Ön -
kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek 271/2002. (XI. 29.)
ha tá ro za ta al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó Rác ke ve Vá ros Ön kor mány za ta Kép -
vi se lõ-tes tü le té nek (a to váb bi ak ban: Kép vi se lõ-tes tü let)
271/2002. (XI. 29.) sz. ha tá ro za tát (a to váb bi ak ban: Öh1.), 
va la mint 262/2002. (XI. 29.) sz. ha tá ro za tát (a to váb bi ak -
ban: Öh2.) kér te fe lül vizs gál ni és meg sem mi sí te ni. Az
Öh1.-ben a Kép vi se lõ-tes tü let a rác ke vei 0673/28. hrsz.-ú
in gat lant bel te rü let be von ta. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint az Al kot mány 42. §-ában rög zí tett he lyi ön kor -
mány zás jo gát ürí tet te ki a Kép vi se lõ-tes tü let, ami kor a
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He lyi Épí té si Sza bály zat és Sza bá lyo zá si Terv rõl szó ló
19/1998. (IX. 25.) ren de let (a to váb bi ak ban: RÉSZ) for -
má lis, meg fe le lõ el já rás ban tör té nõ mó do sí tá sa he lyett
egy sze rû ha tá ro zat tal von ta bel te rü let be a meg je lölt in gat -
lant. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ét.) szá mos
ren del ke zé sét, ezen ke resz tül az Al kot mány 44/A. §
(1)–(2) be kez dé se, mi vel a RÉSZ ren del ke zé sei nem tük -
rö zik a tény le ges ál la po tot a bel te rü le tek ál lá sá ról. Az Ét.
9. § (1)–(8) be kez dé se i nek al kal ma zá sát mel lõz te a Kép -
viselõ-testület, ha bár az Ét. 9. § (9) be kez dé se azo kat a
 településrendezés esz kö zei mó do sí tá sa ese té re is al kal -
maz ni ren de li. Sé rült to váb bá az Ét. 12. § (2) be kez dés
a) pont ja is, ami elõ ír ja, hogy az új on nan be épí tés re ke rü lõ
te rü le tek re ren de le ti for mát öltõ sza bá lyo zá si ter vet kell
ké szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság 42/1992. (VII. 16.)
AB ha tá ro za ta le fek te tett bi zo nyos el ve ket a bel te rü let té
nyil vá ní tás sal kap cso lat ban, a Kép vi se lõ-tes tü let eze ket is
meg sér tet te az Öh1. meg al ko tá sá val.

Az Öh2. in dít vá nyo zó ál tal sé rel me zett 1. pont já ban
egy részt bi zo nyos te rü le te ket „nem sza bá lyo zot tá” kí ván
nyil vá ní ta ni, más részt egy terv zsû ri fel ál lí tá sá nak szán dé -
kát nyil vá nít ja ki a Kép vi se lõ-tes tü let. E terv zsû ri lesz
 hivatott „meg ha tá roz ni a vá ros ké pi szem pon to kat, részt
ven ni a nem sza bá lyo zott te rü le te ken min den eset ben a
 benyújtott ter vek bí rá la tá ban, ez zel se gí te ni a hi va tal épí -
tés ha tó sá gi mun ká ját”. Az in dít vá nyo zó rá mu tat, hogy a
RÉSZ Rác ke ve vá ros tel jes te rü le té re vo nat ko zik, eb bõl
kö vet ke zõ en nin csen mód már sza bá lyo zott te rü le tet ki -
ven ni a sza bá lyo zott ság alól. Azt is ki fo gá sol ja az in dít vá -
nyo zó, hogy a terv zsû ri stá tu sza bi zony ta lan. Amennyi ben 
az ön kor mány za ti bi zott ság, úgy nin csen joga egye di épí -
té si ha tó sá gi ügy ben el jár ni – ahogy az Öh2. 1. pont ja azt
elõ ír ja. Ha az Ét. 6. § (7) be kez dé se sze rin ti terv ta ná csot
kí ván lé te sí te ni az ön kor mány zat, en nek mû kö dé si rend jét
ön kor mány za ti ren de let ben kell meg al kot ni, épí té si ha tó -
sá gi jog kö re azon ban en nek a szerv nek sin csen. A jog ál la -
mi ság sé rel mét lát ja az in dít vá nyo zó ab ban, hogy a nem
sza bá lyo zott be so ro lá sú te rü le tek re utó lag le het nor má kat
hoz ni a tá ma dott Öh2. alap ján. E tör vény sér té sek miatt
kéri a tá ma dott ha tá ro za tok fe lül vizs gá la tát és meg sem mi -
sí té sét.

Azo nos in dít vá nyo zó ké sõbb be nyúj tott in dít vá nyá ban
Rác ke ve Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek
161/2001. (VI. 22.) ha tá ro za tát (a to váb bi ak ban: Öh3.) is
kéri meg sem mi sí te ni. A vi ta tott Öh3.-ban a Kép vi se lõ-tes -
tü let a rác ke vei 0673/30., 0676/6., 0676/8. és 0675. hrsz.-ú 
in gat la no kat bel te rü let be von ta. Az Öh3. megsemmisíté -
sére irá nyu ló ké rel mét gya kor la ti lag az Öh1.-hez kap cso -
ló dó in do kok kal azo nos tar ta lom mal ter jesz ti elõ az in dít -
vá nyo zó.

Az Al kot mány bí ró ság a kap cso ló dó 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 szó ló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065., a
 továbbiakban: Ügy rend) 28. § (1) be kez dé se alap ján egye -
sí tet te és egy sé ges el já rás ban bí rál ta el.

II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„42. § A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la -

mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti a
he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön kor mány zás a vá lasz -
tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló,
 demokratikus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság
ér de ké ben való gya kor lá sa.”

„44/A. § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. Az Ét. el bí rá lás ide jén ha tá lyos kap cso ló dó sza bá lyai:
„2. § E tör vény al kal ma zá sá ban:
4. Bel te rü let: a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek

– jel lem zõ en a te le pü lés tör té ne ti leg ki ala kult, el sõ sor ban
össze füg gõ, be épí tett, il le tõ leg be épí tés re szánt te rü le te ket 
tar tal ma zó – ki je lölt ré sze.”

„6. § (1) A te le pü lé si (fõ vá ros ban a ke rü le ti) ön kor -
mány zat, va la mint szer ve ik épí tés ügyi fel ada ta kü lö nö sen:

a) a jog sza bá lyok ke re te in be lül – a fõ vá ros ban a fõ vá -
ro si ke ret sza bályt és sza bá lyo zá si ke ret ter vet fi gye lem be
véve – a te le pü lés ren de zé si fel adat kör el lá tá sa,

(...)
(7) A te le pü lé si ön kor mány zat egyes épí tés ügyi fel ada -

ta i nak el lá tá sá hoz – a fõ épí tész ve ze té sé vel – terv ta ná csot
mû köd tet het. A terv ta nács mû kö dé sé nek rend jét – a vo nat -
ko zó kü lön jog sza bály elõ írá sa i nak ke re tei kö zött – az ön -
kor mány zat ren de let ben ál la pít ja meg.”

„A sza bá lyo zá si terv
12. § (1) A sza bá lyo zá si terv a te le pü lés köz igaz ga tá si

te rü le té re vagy kü lön-kü lön an nak egyes – leg alább te lek -
tömb nagy sá gú – te rü let ré sze i re ké szül het.

(...)
(3) A sza bá lyo zá si terv nek a jó vá ha gyott te le pü lés szer -

ke ze ti terv vel össz hang ban kell len nie, el té rés szük sé ges -
sé ge ese tén a te le pü lés szer ke ze ti ter vet elõ ze te sen módo -
sítani kell.

(4) A sza bá lyo zá si ter vet a szük sé ges víz szin tes, ma gas -
sá gi és egyéb ada to kat tar tal ma zó olyan mé ret ará nyú tér -
ké pen kell áb rá zol ni, hogy an nak meg ál la pí tá sai az egyes
tel kek re, épí té si te rü le tek re és köz te rü le tek re egyértel -
mûen ér tel mez he tõ ek le gye nek.

(5) A sza bá lyo zá si terv nek tar tal maz nia kell:
a) a bel- és kül te rü le tek le ha tá ro lá sát (bel te rü le ti ha tár -

vo nal),
(...)
(6) A he lyi épí té si sza bály za tot és a hoz zá tar to zó sza bá -

lyo zá si ter vet együtt kell al kal maz ni.”

3. A ter mõ föld vé del mé rõl szó ló 2007. évi CXXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tft.) kap cso ló dó ren del ke zé sei:

„10. § (1) Ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak mi nõ sül:
(...)
b) ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa; (...)”
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„11. § (1) Ter mõ föl det más cél ra csak ki vé te le sen – el -
sõ sor ban a gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föld igény be vé te lé -
vel – le het fel hasz nál ni.”

„15. § (1) A bel te rü let be vo nás ese tén a 9–13. §-ban fog -
lal ta kat az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Kül te rü le ti ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa irán ti
 kérelmet ki zá ró lag az ön kor mány zat ter jeszt het elõ. A ké -
re lem meg ala po zott sá gát az ön kor mány zat nak – az érin tett 
föld rész le tek hely raj zi szá ma it és a te rü let fel hasz ná lá si
célt tar tal ma zó – kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés sel, va la mint a
te le pü lés szer ke ze ti terv ki vo na tá val kell iga zol nia. A ké re -
lem hez az ön kor mány zat nak mel lé kel nie kell arra vo nat -
ko zó írás be li nyi lat ko za tát, mi sze rint a föld rész le te ket az
(5) be kez dés sze rint kí ván ja bel te rü let be von ni.

(3) Bel te rü le ti, il le tõ leg be épí tés re szánt te rü le ti fel -
hasz ná lás ra ke rü lõ te rü le tek fo lya ma to san, a te le pü lés fej -
lesz tés meg va ló sí tá sá tól füg gõ en von ha tók a bel te rü let be.

(4) Bel te rü let be vo nás irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán
 elutasítási ok le het, ha a ké re lem mel érin tett ter mõ föl dek
nem szom szé do sak bel te rü le ti föl rész le tek kel, to váb bá
a ké rel me zett, az át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mõ föl dek
mel lett gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föl dek is szom szé do sak
bel te rü le ti föld rész le tek kel. E be kez dés al kal ma zá sa so rán
szom szé dos föld rész le tek nek mi nõ sül nek azok a föld rész -
le tek is, ame lye ket ön ál ló hely raj zi szá mon nyil ván tar tott
út (árok, csa tor na) vá laszt el a bel te rü let tõl.

(5) El kell uta sí ta ni a bel te rü let be vo nás irán ti ké rel met,
ha az nem olyan föld rész le tek re vo nat ko zik, ame lye ket az
ön kor mány zat a te le pü lés szer ke ze ti terv ben meg ha tá ro -
zott cél ra 4 éven be lül tény le ge sen fel hasz nál ni ter vez.

(6) Új köz ség ala kí tá sa, te le pü lés egye sí tés meg szün te -
té se ese tén a bel te rü let be vo nás so rán a (2) be kez dés utol só 
mon da tát, to váb bá a (3)–(5) be kez dés ren del ke zé se it nem
kell al kal maz ni.” 

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
van-e ha tás kö re a tá ma dott Öh1., Öh2. és Öh3. fe lül vizs -
gá la tá ra, al kot mány el le nes sé gük ese tén meg sem mi sí té -
sük re.

Az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § b) pont ja sze rint az
 Alkotmánybíróság ha tás kö ré be jog sza bály, va la mint az
 állami irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze al kot mány el le nes sé gé -
nek utó la gos vizs gá la ta tar to zik. A jog al ko tás ról szó ló
1987. évi XI. tör vény (a to váb bi ak ban: Jat.) ha tá roz za meg 
az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i nek kö rét. A Jat.
46. § (1) be kez dé se sze rint az Or szág gyû lés, a Kor mány,
a kor mány bi zott sá gok, az ön kor mány za tok és az ön kor -
mány za tok szer vei ha tá ro zat ban sza bá lyoz zák az ál ta luk
irá nyí tott szer vek fel ada ta it, a sa ját mû kö dé sü ket, és ál la -
pít ják meg a fel adat kö rük be tar to zó ter ve ket. A Jat. 46. §
(2) be kez dé se sze rint a ren del ke zés nem érin ti az ön kor -
mány zat egye di ha tá ro zat meg ho za ta lá ra vo nat ko zó jo gát.

E tör vé nyi sza bá lyok nak meg fe le lõ en te hát nem min den 
ön kor mány za ti ha tá ro zat tar to zik az ál la mi irá nyí tás egyéb 
jogi esz kö zei kö ré be. Az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö -
zé nek csak azok az ön kor mány za ti ha tá ro za tok mi nõ sül -
nek, ame lyek a Jat. 46. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
tar ta lom mal bír nak. E ren del ke zés – ter ve ken kí vül – csak
az irá nyí tott szer vek fel ada ta it, va la mint az ön kor mány zat
mû kö dé sét sza bá lyo zó, nor ma tív tar tal mú, a cím zet tek
szá má ra ál ta lá nos ma ga tar tá si sza bályt tar tal ma zó ön kor -
mány za ti ha tá ro za to kat mi nõ sí ti e kör be tar to zó nak.

„Ön ma gá ban véve azon ban az, hogy va la mely ak tust
olyan el ne ve zés alatt bo csá ta nak ki, ame lyet a Jat. a jog -
sza bá lyok vagy az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
meg je lö lé sé re hasz nál, még nem szük ség kép pen ala poz za
meg az adott ak tus fe lül vizs gá la tá ra néz ve az Al kot mány -
bí ró ság ha tás kö rét. A ha tás kör vizs gá la tá nál nem az ak tus
el ne ve zé se, ha nem a ben ne fog lalt ren del ke zé sek jogi jel -
le ge az irány adó.” [52/1993. (X. 7.) AB vég zés,
ABH 1993, 407, 408.] Az Al kot mány bí ró ság nak te hát ha -
tás kö re vizs gá la ta so rán ab ban a kér dés ben kel lett ál lást
fog lal nia, hogy az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott Öhl. és
Öh2. mi nõ sít he tõ-e „nor ma tív tar tal mú” ak tus nak.

Az Öh1.-ben a rác ke vei 0673/28. hrsz.-ú in gat lant von ja 
bel te rü let be a Kép vi se lõ-tes tü let; a ha tá ro zat egye di, egy
in gat lan ra vo nat ko zó, egy sze ri ak tust tar tal maz, így nor -
ma tív tar ta lom mal nem bír.

Az Öh2.-ben egy „terv zsû ri” fel ál lí tá sá nak szán dé kát
nyil vá nít ja ki a Kép vi se lõ-tes tü let, sem jo go kat, sem kö te -
le zett sé ge ket köz vet le nül nem ál la pít meg. Utóbb a Kép vi -
se lõ-tes tü let nek a Rác ke ve Vá ros Te le pü lés ren de zé si és
Épí té sze ti-Mû sza ki Terv ta ná csá nak lét re ho zá sá ról és
 mûködési rend jé nek meg ál la pí tá sá ról szó ló 33/2004.
(XII. 20.) ren de le te ön kor mány za ti ren de le ti for má ban lét -
re hoz ta az Öh2.-ben meg ala pí ta ni szánt terv ta ná csot és
meg al kot ta el já rá si rend jét is. Maga az Öh2. te kin te té ben
így nor ma tív tar ta lom nem ál la pít ha tó meg. 

Az Öh3.-ban a rác ke vei 0673/30., 0675., a 0676/6. és
0 0676/8. hrsz.-ú in gat la no kat von ja bel te rü let be a Kép -
viselõ-testület, ak ként hogy a ki ala ku ló 8500. és
8501. hrsz.-ú in gat la no kat la kó te lek cél já ra hasz no sít ha tó -
nak nyil vá nít ja és a 8502. hrsz.-ú föld rész le tet pe dig út cél -
já ra – kár té rí tés nél kül – ve szi igény be. A ha tá ro zat – az
Öh1.-gyel azo no san – egye di, meg ha tá ro zott in gat lan ra
vo nat ko zó, egy sze ri ak tust tar tal maz, így nor ma tív tar ta -
lom mal nem bír.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság sem az Öh1. és az Öh2.,
sem az Öh3. te kin te té ben nem ál la pí tot ta meg azok nor ma -
tív tar tal mát, a meg sem mi sí té sük re irá nyu ló in dít vá nyo kat 
az Ügy rend 29. § b) pont já ra fi gye lem mel – ér de mi vizs gá -
lat nél kül – vissza uta sí tot ta. A Kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro -
za ta tör vény sér tés ese tén a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 99. § (2) be kez dés b) pont ja sze -
rint bí ró ság elõtt tá mad ha tó meg.

2. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány vizs gá la ta so rán
hi va tal ból ész lel te, hogy a Kép vi se lõ-tes tü let nem al kot ta
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meg azt a ren de le tet, amely meg fe le lõ el já rás ban és jog -
sza bá lyi for má ban ren dez te vol na a RÉSZ ha tá lyos ál la po -
ta sze rint a bel te rü let ha tá rán kí vül, de a ter ve zett bel te rü -
le ti ha tár vo na lán be lül fek võ egyes rác ke vei in gat la nok
bel te rü let be vo ná sá nak rend jét.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban megnyilvá -
nuló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó
 hatáskörét az Abtv. 49. §-a sza bá lyoz za. Az Abtv. 49. §-a
alap ján mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes -
ség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a jog al ko tó
szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból ere dõ jog al ko tói fel -
ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel al kot mány el le nes sé get idé -
zett elõ. Az em lí tett tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sa
 során a két fel té tel nek – a mu lasz tás nak és az en nek foly -
tán elõ idé zett al kot mány el le nes hely zet nek – együt te sen
kell fenn áll ni. [1395/E/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1998,
667, 669.] Az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor la ta sze -
rint a jog al ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gét konk rét
jog sza bá lyi fel ha tal ma zás hi á nyá ban is kö te les tel je sí te ni,
ha az al kot mány el le nes hely zet – a jogi sza bá lyo zás irán ti
igény – an nak kö vet kez té ben állt elõ, hogy az ál lam jog -
sza bá lyi úton be avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba, és
ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta
 alkotmányos jo gai ér vé nye sí té sé nek a le he tõ sé gé tõl.
[22/1990 (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.] Az
Al kot mány bí ró ság ak kor is mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
al kot mány el le nes sé get ál la pít meg, ha az alap jog ér vé nye -
sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz nak.
[37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 231.]
Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot -
mány sér tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott tárgy -
kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs [35/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204, 205.], ha nem
 akkor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül az
 Alkotmányból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke -
zés hi ány zik. [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 
108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
122, 128.] A sza bá lyo zás hi á nyos tar tal má ból ere dõ al kot -
mány sér tõ mu lasz tás meg ál la pí tá sa ese té ben is a mu lasz -
tás vagy a ki fe je zett jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son nyug vó,
vagy en nek hi á nyá ban, a fel tét len jog sza bá lyi ren de zést
igény lõ jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sán kell, hogy
ala pul jon. [4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
52, 57.]

2.2. Az Ét. érin tett sza bá lyai, kü lö nö sen a sza bá lyo zá si
terv re vo nat ko zó 12. § (5) be kez dé se elõ ír ja, hogy a sza bá -
lyo zá si terv nek tar tal maz nia kell a bel- és kül te rü le tek
 lehatárolását (bel te rü le ti ha tár vo nal). A sza bá lyo zá si terv -
nek a jó vá ha gyott te le pü lés szer ke ze ti terv vel össz hang ban 
kell len nie, el té rés szük sé ges sé ge ese tén a te le pü lés szer ke -
ze ti ter vet elõ ze te sen mó do sí ta ni kell [Ét. 12. § (3) be kez -
dés]. A sza bá lyo zá si terv re – mint a te le pü lés ren de zés
egyik esz kö zé re – jo gok és kö te le zett sé gek ala pít ha tók,
ezért az Ét. 12. § (4) be kez dé se sze rint a „sza bá lyo zá si ter -
vet a szük sé ges víz szin tes, ma gas sá gi és egyéb ada to kat
tar tal ma zó olyan mé ret ará nyú tér ké pen kell áb rá zol ni,
hogy an nak meg ál la pí tá sai az egyes tel kek re, épí té si te rü -

le tek re és köz te rü le tek re egy ér tel mû en ér tel mez he tõ ek
 legyenek”. A te le pü lés ren de zés cél ja it és kö ve tel mé nye it
meg ha tá ro zó Ét. 8. §-a rész le te sen elõ ír ja, hogy mi lyen fel -
té te lek meg lé te ese tén le het va la mely te rü le tet bel te rü let té
nyil vá ní ta ni, mi lyen szem pon tok fi gye lem be vé te le el en -
ged he tet len a te le pü lés ren de zés, így a bel te rü let té nyil vá -
ní tás el ren de lé se ese tén. A te le pü lés ren de zés ál ta lá nos
sza bá lya it tar tal ma zó Ét. 9. § (1)–(8) be kez dé sei meg ha tá -
roz zák to váb bá azt az el já rást, amely szi go rú be tar tá sa kö -
te le zõ egy te le pü lés ren de zé si esz köz el fo ga dá sá ra néz ve.
Az Ét. 9. § (7) be kez dé se sze rint a te le pü lés ren de zé si esz -
köz nem fo gad ha tó el az elõ írt vé le mé nyez te té si el já rá sok
le foly ta tá sa nél kül. A ren del ke zés cél ja, hogy az érin tett
te rü le ten je lent ke zõ ál lam pol gá ri és egyéb ér de kek át fo gó
fi gye lem be vé te le biz to sí tott le gyen. A tör vény ezért elõ ír -
ja a te le pü lés ren de zés fo lya ma tá ba az ér de kel tek két lép -
csõs meg ol dás sal tör té nõ be vo ná sát. A rész vé tel le he tõ sé -
get ad az érin tet tek szá má ra te le pü lé sük fej lõ dé sé nek, ren -
de zé sé nek tény le ges és ér de mi ala kí tá sá ra. Az Ét 9. §
(9) be kez dé sé nek má so dik mon da ta pe dig ki ter jesz ti az
egyez te té si el já rás sza bá lya i nak kö te le zõ ha tá lyát a te le pü -
lés ren de zé si esz köz mó do sí tá sá ra is: „Az (1)–(9) be kez -
dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a (10) be kez dés ben fog lalt
ki vé te lek kel a te le pü lés ren de zé si esz köz mó do sí tá sa ese -
tén is al kal maz ni kell.” [Az Ét. 9. § (10) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zott ki vé te lek a 2008. szep tem ber 1-jét kö ve -
tõ en in dult el já rá sok ban al kal maz ha tók.] „A te le pü lés ren -
de zé si esz köz mó do sí tá sa ese tén a 9. § (3) be kez dés sze rin -
ti vé le mé nyez te tés el hagy ha tó, ha a) a mó do sí tás aa) nem
érin ti a te le pü lés fõ inf ra struk tú ra há ló za tát, alap ve tõ zöld -
fe lü le ti rend sze rét, mor fo ló gi á ját, vé dett ter mé sze ti ér té -
ke it, a kul tu rá lis örök ség vé del mét és nem nö ve li fel hasz -
ná lá si in ten zi tá sát, ab) te rü let fel hasz ná lá si vál to zást nem
je len t, és ac) már a 9. § (2) be kez dés sze rin ti vé le mé nyez -
te tés hez rész le te sen ki dol go zás ra ke rült és vé le mé nyez te -
té se meg tör tént, vagy b) a mó do sí tás el írás vagy szá mí tá si
hiba ja ví tá sa ér de ké ben tör té nik.” (Ét. 9/A. §)

Az Al kot mány bí ró ság 42/1992. (VII. 16.) AB ha tá ro za -
tá ban (a to váb bi ak ban: Abh.) – a ko ráb bi épí té si sza bá lyok 
tük ré ben – vizs gál ta Vo nyarc vas hegy Köz ség Ön kor -
mány za tá nak azt a ren de le tét, amely nem a ren de zé si terv
mó do sí tá sá val, ha nem kü lön ren de let ben in téz ke dett
egyes te rü le tek bel te rü let be vo ná sá ról. E ha tá ro za tá ban az
Al kot mány bí ró ság ki fej tet te, hogy a bel te rü let be vo nás ra
csak a ren de zé si terv ren de le ti úton tör té nõ mó do sí tá sá val
ke rül het sor. „A bel te rü le ti ha tár vo nal meg ál la pí tá sá nak az 
ál ta lá nos ren de zé si terv hez kö té sét az in do kol ja, hogy a
ren de zé si terv el fo ga dá sa, mó do sí tá sa so rán nem csak a
bel te rü let ha tár vo na lá ról ha tá roz a kép vi se lõ-tes tü let,
 hanem meg ha tá roz za a bel te rü let be vont te rü le tek ren del -
te té sét, a te rü let fel hasz ná lás mód ját is. A dön tés nek ez
mód ja azt hi va tott biz to sí ta ni, hogy csak ha tá ro zott, meg -
ala po zott fej lesz té si, te rü let fel hasz ná lá si cé lok ér de ké ben
ke rül jön sor me zõ gaz da sá gi ren del te té sû kül te rü le ti te rü -
le tek bel te rü let be vo ná sá ra.” (Abh., ABH 1992, 369, 371.) 
Az Abh. meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy „a kép vi se lõ-tes tü -
let tör vény sér tést kö ve tett el ak kor, ami kor nem az ál ta lá -
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nos ren de zé si terv mó do sí tá sá val dön tött a bel te rü le ti ha -
tár vo nal meg ál la pí tá sá ról. A tör vény sér tés eb ben az eset -
ben nem csu pán ala ki jel le gû, nem pusz tán ab ban áll, hogy
a kép vi se lõ-tes tü let nem a jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott
for má ban gya ko rol ta ha tás kö rét. A ren de zé si ter ve zés tõl
füg get len ren de le ti for má ban tör té nõ sza bá lyo zás eb ben az 
eset ben azt ered mé nyez te, hogy a kép vi se lõ-tes tü let ki -
von ta dön té sét az ál ta lá nos ren de zé si ter vek el fo ga dá sá hoz 
elõ írt ga ran ci á lis sza bá lyok alól.” (Abh., ABH 1992, 369,
370–371.)

Je len ügy ben a Kép vi se lõ-tes tü let egyes rác ke vei in gat -
la nok bel te rü let be vo ná sa te kin te té ben tel jes egé szé ben
mel lõz te az Ét. sza bá lya i nak meg fe le lõ, a RÉSZ mó do sí tá -
sát is ma gá ba fog la ló el já rást, jog sza bá lyi for mát.

„A jog ál lam nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton ság.
A jog biz ton ság az ál lam – s el sõ sor ban a jog al ko tó – kö te -
les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze,
egyes rész te rü le tei és az egyes jog sza bá lyok is vi lá go sak,
egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha tó ak és
elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor ma cím zett jei szá má ra.
Vagy is a jog biz ton ság nem csu pán az egyes nor mák egy ér -
tel mû sé gét kö ve te li meg, de az egyes jog in téz mé nyek mû -
kö dé sé nek ki szá mít ha tó sá gát is. Ezért alap ve tõ ek a jog -
biz ton ság szem pont já ból az el já rá si ga ran ci ák. Csak for -
ma li zált el já rás sza bá lya i nak kö ve té sé vel ke let kez het
 érvényes jog sza bály, csak az el já rá si nor mák be tar tá sá val
mû köd nek al kot má nyo san a jog in téz mé nyek.” [9/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.]

A Kép vi se lõ-tes tü let az ál tal, hogy a bel te rü let be vo nás -
ra ter ve zett rác ke vei in gat la nok bel te rü let be vo ná sá nál
mel lõz te az Ét., kü lö nö sen an nak 9. §-ában meg ha tá ro zott
el já rá si sza bá lyok meg tar tá sá val ho zott ön kor mány za ti
ren de let, mint jog sza bály meg al ko tá sát, meg sér tet te az
 Alkotmány 2. § (1) be kez dé sét, a jog ál lam ból ere dõ jog -
biz ton sá got. Ezen al kot má nyi ren del ke zés alap ján jog sza -
bály csak for ma li zált el já rás – je len eset ben az Ét. anya gi
és el já rá si sza bá lya i nak meg tar tá sá val – ke let kez het. Az
Ét. ál ta lá nos te le pü lés ren de zé si sza bá lya i nak cél ja, hogy a
for ma li zált el já rás so rán meg fe le lõ en be csa tor náz zák az
érin tett ál lam pol gá rok és ha tó sá gok vé le mé nyét, hi va ta los
ál lás pont ja it és csak ezek kel lõ fi gye lem be vé te lé vel, a
sza bá lyo zá si terv mó do sí tá sá val le gyen a bel te rü le ti ha tár -
vo nal mó do sít ha tó. Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra,
hogy csak ez az el já rás ga ran tál ja az Ét. 8. §-ában fog lalt
cé lok és kö ve tel mé nyek kel lõ meg tar tá sát is. Az Ét. 9. §
(9) be kez dé se ki fe je zet ten elõ ír ja to váb bá, hogy – a
(10) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel tõl el te kint ve –
a te le pü lés ren de zé si esz köz mó do sí tá sa ese tén is al kal -
maz ni kell a for má lis jog al ko tá si el já rá si sza bá lyo kat.

Az Ét. 12. § (4) be kez dé se to váb bá azt is elõ ír ja, hogy a
sza bá lyo zá si ter vet olyan mé ret ará nyú ter ven kell áb rá zol -
ni, amely egyes tel kek re is egy ér tel mû en ér tel mez he tõ vé
te szi azt. A ren del ke zés cél ja, hogy a sza bá lyo zá si terv
alap ján min den egyes in gat lan tu laj do no sa két sé get ki zá ró
mó don meg is mer hes se az in gat lan hoz kap cso ló dó jo go kat
és kö te le zett sé ge ket. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta
a rác ke vei 0673/28., 0673/30., 0675., 0676/6. és 0676/8.

hrsz.-ú in gat la nok RÉSZ il le tõ leg az in gat lan-nyil ván tar -
tás ál tal ta nú sí tott jogi hely ze tét. Az in gat la nok a belterü -
leti ha tár vo na lon kí vül fek sze nek, egyik ol dal ról a „Sza bá -
lyo zá si vo nal 2”, má sik ol dal ról a „Ter ve zett bel te rü le ti
ha tár” ha tá rol ja azo kat. Az Ét. 12. § (5) be kez dés a) pont ja
sze rint a sza bá lyo zá si terv nek tar tal maz nia kell a bel- és
kül te rü le tek le ha tá ro lá sát, a RÉSZ 6. § (3) be kez dé se sze -
rint a bel te rü let ha tár vo na lát az SZT rög zí ti (értsd: Sza bá -
lyo zá si Terv). Sem az Ét., sem a RÉSZ nem fûz ugyan ak -
kor jogi ha tá so kat a ter ve zett bel te rü le ti ha tár vo nal hoz,
vagy is az Öh1.-gyel és az Öh3.-mal bel te rü let be von ni
szánt in gat la nok a sza bá lyo zá si terv, mint a jo gok és kö te -
le zett sé gek ta nú sí tá sá ra al kal mas jog sza bály sze rint
 továbbra is kül te rü le ten fek sze nek. Ugyan ak kor a rác ke vei 
0673/28., 0673/30., 0675., 0676/6. és 0676/8. hrsz.-ú
 ingatlanok az in gat lan-nyil ván tar tá si ha tó ság ál tal ki bo -
csá tott köz hi te les tu laj do ni lap-má so lat sze rint egy -
tõl-egyig meg szûn tek, bel te rü let be csa to lás miatt. Je len
dön tés meg ho za ta lá nak ide jén: a 0673/28. hrsz.-ú in gat lan
8503. hrsz. alatt, bel te rü let ként van nyil ván tart va; a
0673/30. hrsz.-ú in gat lan be ol vadt a 0676/8. hrsz.-ú in gat -
lan ba, együt te sen a 8501. hrsz. alatt let tek bel te rü let be csa -
tol va; a 0676/6. hrsz.-ú in gat lan 8500. hrsz. alatt bel te rü -
let ként van nyil ván tart va; vé gül a 0675. hrsz.-ú in gat lan
8502. hrsz. alatt lett bel te rü let be csa tol va. Az ingatlan-
 nyilvántartás, mint köz hi te les nyil ván tar tás [az ingatlan-
 nyilvántartásról szó ló 1997. évi CXLI. tör vény (a továb -
biakban: Inytv.) 5. §] ta nú sá ga sze rint az el já rás ban érin -
tett in gat la nok bel te rü let nek mi nõ sül nek.

A jog sza bá lyi for mát öltõ RÉSZ és a köz hi te les in gat -
lan-nyil ván tar tás kü lön bö zõ ada to kat tar tal maz, jo go kat
ta nú sít az el já rás ban vizs gált in gat la nok te kin te té ben, így
az in gat la nok tu laj do no sai (és sen ki más) szá má ra nem
 állapíthatók meg egy ér tel mû en az in gat la nok hoz kap cso -
ló dó épí té si-igaz ga tá si jo go sult sá gok és kö te le zett sé gek.

Az in gat lan-nyil ván tar tás kap csán az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te: „Az in gat lan-nyil ván tar tás – mint a nem ze ti
in gat lan va gyon lel tá ra – egye bek kö zött csak ak kor tud ja
be töl te ni ren del te té sét, ha az a köz hi te les ség és a nyil vá -
nos ság elve alap ján mû kö dik. Az in gat lan-nyil ván tar tás
köz hi te les sé ge és nyil vá nos sá ga az Al kot mány 13. §
(1) be kez dé sé ben dek la rált tu laj don hoz való jog – kö ze -
lebb rõl az in gat lan tu laj don hoz való jog – egyik ga ran ci á lis 
biz to sí té ka. Mi vel az in gat lan-nyil ván tar tás az in gat lan ra
vo nat ko zó jo gok és té nyek nyil ván tar tá sá ra, sõt gyak ran a
jo gok lét re ho zá sá ra is szol gál, az in gat lan for ga lom alap -
ve tõ ga ran ci á ja a nyil ván tar tás nyil vá nos sá ga.” [15/1995.
(III. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 88, 90.]

A Kép vi se lõ-tes tü let az ál tal, hogy nem sza bá lyoz ta a
bel te rü le ti ha tár vo na lon kí vül, de a ter ve zett bel te rü le ti
 határvonalon be lül fek võ in gat la nok bel te rü let be vo ná sá -
nak az Ét. sza bá lya i val össz hang ban álló rend jét, meg sér -
tet te a jog ál la mi jog biz ton sá got, va la mint az Al kot mány
13. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott tu laj don hoz való
 jogot. Le he tõ vé tet te ugyan is olyan hely zet ki ala ku lá sát,
ahol a RÉSZ sze rin ti (tör vé nyes) bel te rü le ti ha tár vo na lon
kí vül fek võ in gat la nok jogi hely ze te – a Kép vi se lõ-tes tü let 
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bel te rü let be vo nás ról ren del ke zõ ha tá ro za tai; a RÉSZ-ben
sze rep lõ ha tár vo nal tény le ges mó do sí tá sá nak el ma ra dá sa
foly tán; va la mint az ezek kel el len té tes jog ál lást ta nú sí tó
in gat lan-nyil ván tar tá si ha tá ro za tok, tu laj do ni lap-má so la -
tok köz hi te les ada tai miatt – bi zony ta lan mind az in gat la -
nok tu laj do no sai, mind pe dig raj tuk kí vül álló har ma dik
sze mé lyek szá má ra. Az in gat lan-nyil ván tar tá si ha tó ság
ha tá ro za tai és a RÉSZ egy más nak el lent mon dó jogi hely -
ze tet ta nú sí ta nak az in gat la nok te kin te té ben, amely el lent -
mon dó ál la mi cse lek mé nyek miatt sé rül a jog biz ton ság.
Sé rül to váb bá a tu laj don hoz való jog is, mi vel an nak egyik
ga ran ci á lis biz to sí té ka: az in gat lan-nyil ván tar tás köz hi te -
les sé ge üre sed het ki a Kép vi se lõ-tes tü let jog al ko tói mu -
lasz tá sá val, a jog sze rû és Ét.-nek meg fe le lõ bel te rü let be
vo nás el ma ra dá sá val. Ez utób bi mu lasz tás nak pe dig az az
oko zó ja, hogy Kép vi se lõ-tes tü let nem sza bá lyoz ta an nak
ga ran ci á lis rend jét, hogy a ter ve zett bel te rü le ti ha tár vo na -
lon be lül, de a tény le ges bel te rü le ti ha tár vo na lon kí vül
 fekvõ te rü le te ket az Ét.-nek meg fe le lõ el já rás ban mi ként
von ja bel te rü let be.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból el jár va
meg ál la pí tot ta, hogy egyes rác ke vei in gat la nok bel te rü let -
be vo ná sa te kin te té ben a Kép vi se lõ-tes tü let mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes sé get kö ve tett el, ami kor
a RÉSZ-ben nem sza bá lyoz ta a bel te rü le ti ha tár vo nal és a
ter ve zett bel te rü le ti ha tár vo nal kö zöt ti te rü le tek bel te rü let -
be vo ná sá nak, a bel te rü le ti ha tár vo nal mó do sí tá sá nak az
Ét. sza bá lya i val össz hang ban álló rend jét. Az Al kot mány -
bí ró ság az Abtv. 49. § (1) be kez dé sé nek meg fe le lõ en, ha -
tár idõ tû zé sé vel fel hív ta a Kép vi se lõ-tes tü le tet jog al ko tá si
kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren -
del te el.

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 155/B/2003.

Az Al kot mány bí ró ság
168/2008. (XII. 18.) AB

vég zé se

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés

hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
301/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. Ma gán sze mély 2008. szep tem ber 9-én or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz (a to váb bi ak ban: OVB) hi te le sí tés cél já ból. Az alá -
írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
egy új Al kot mány le gyen?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 301/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tá val az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 10. § b) pont ja alap -
ján meg ta gad ta. Az OVB a ha tá ro zat in do ko lá sá ban hi vat -
ko zott a 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat ra, mely ben az
 Alkotmánybíróság meg ál la pí tot ta, hogy „al kot mány mó -
do sí tás csak az Al kot mány ban elõ írt el já rá si rend ben
[ Alkotmány 24. § (3) be kez dés] tör tén het, az Al kot mány
mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal
kez de mé nye zett nép sza va zás nak nincs he lye”.

2. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a kez -
de mé nye zõ ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz
a 301/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro zat el len. A ki fo gás sal érin -
tett ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2008. évi 142. szá má ban,
2008. ok tó ber 3-án je len t meg. A ki fo gás 2008. ok tó ber
13-án, vagy is a tör vé nyes ha tár idõn be lül ér ke zett az
OVB-hez.

A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság tör -
vé nyei – így az Al kot mány is – tör vé nye sek ugyan, de nem 
egyez tet he tõ ek össze a jog ál la mi ság gal, a de mok rá ci á val,
va la mint az em ber i mél tó ság gal, azon ban egye bek ben
 beadványában az Al kot mány bí ró ság szá má ra is ér té kel he -
tõ ér ve ket nem ad elõ.

3. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa
 ebben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
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mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en
járt-e el.

Az Abtv. 22. § (2) be kez dé se sze rint az in dít vány nak
tar tal maz nia kell a ké re lem alap já ul szol gá ló okot. A Ve.
77. § (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rint a ki fo gás nak tar -
tal maz nia kell a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét és an nak
 bizonyítékait. A 77. § (5) be kez dé se sze rint a ki fo gást ér -
de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni, ha az el ké sett, vagy
nem tar tal maz za a 77. § (2) be kez dés a)–b) pont já ban fog -
lal ta kat. [85/2008. (VI. 13.) AB vég zés, ABK 2008. jú -
nius, 945.] A ki fo gás be nyúj tó ja az OVB ha tá ro zat tal
szem ben nem fo gal maz ta meg, hogy azt mi ért tart ja jog -
sza bály sér tõ nek, és nem je lölt meg az zal kap cso lat ban
konk rét jog sér tést sem, így a ki fo gás nem te kint he tõ
 érdemben el bí rál ha tó nak. Mind ezek re te kin tet tel az Al -
kot mány bí ró ság a tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg nem
fe le lõ ki fo gást az Abtv. 22. § (2) be kez dé se, va la mint a Ve. 
116. §-ában és 77. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
 érdemi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a vég zés köz zé té te lét az OVB ha -
tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
 tekintettel 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 elõ adó al kot mány bí ró

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

Dr. 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: 1191/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
169/2008. (XII. 18.) AB

vég zé se

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
302/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. Ma gán sze mély 2008. szep tem ber 9-én or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz (a to váb bi ak ban: OVB) hi te le sí tés cél já ból. Az alá -
írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
elõ re ho zott vá lasz tás le gyen?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 302/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tá val az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi
III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 10. § a) pont ja alap -
ján meg ta gad ta. Az OVB a ha tá ro zat in do ko lá sá ban az
 Alkotmány 30/A. § (1) be kez dés d) pont já ra hi vat ko zott,
mely sze rint az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sát a
köz tár sa sá gi el nök tûzi ki, il let ve hi vat ko zott az Al kot -
mány 28/B. § (1) be kez dé sé re is, mely nek meg fe le lõ en
 országos nép sza va zás tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dés le het.

2. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a kez -
de mé nye zõ ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz
a 302/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro zat el len. A ki fo gás sal érin -
tett ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2008. évi 142. szá má ban,
2008. ok tó ber 3-án je len t meg. A ki fo gás 2008. ok tó ber
13-án, vagy is a tör vé nyes ha tár idõn be lül ér ke zett az
OVB-hez.

A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint saj ná la tos, hogy az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk nem az or szág és a vá lasz tók ér de ke it
kép vi se lik, azon ban egye bek ben be ad vá nyá ban az Al kot -
mány bí ró ság szá má ra is ér té kel he tõ ér ve ket nem ad elõ.

3. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa
 ebben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en
járt-e el.

Az Abtv. 22. § (2) be kez dé se sze rint az in dít vány nak
tar tal maz nia kell a ké re lem alap já ul szol gá ló okot. A Ve.
77. § (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rint a ki fo gás nak tar -
tal maz nia kell a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét és an nak
 bizonyítékait. A 77. § (5) be kez dé se sze rint a ki fo gást
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 érdemi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni, ha az el ké sett,
vagy nem tar tal maz za a 77. § (2) be kez dés a)–b) pont já ban 
fog lal ta kat. [85/2008. (VI. 13.) AB vég zés, ABK 2008.
 június, 945.] A ki fo gás be nyúj tó ja az OVB ha tá ro zat tal
szem ben nem fo gal maz ta meg, hogy azt mi ért tart ja jog -
sza bály sér tõ nek, és nem je lölt meg az zal kap cso lat ban
konk rét jog sér tést sem, így a ki fo gás nem te kint he tõ
 érdemben el bí rál ha tó nak. Mind ezek re te kin tet tel az
 Alkotmánybíróság a tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg nem
fe le lõ ki fo gást az Abtv. 22. § (2) be kez dé se, va la mint a Ve. 
116. §-ában és 77. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér -
de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a vég zés köz zé té te lét az OVB
 határozatnak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé 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 elõ adó al kot mány bí ró

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

Dr. 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: 1192/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
170/2008. (XII. 18.) AB

vég zé se

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
 kifogás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
300/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
OVB) 300/2008. (X. 3.) OVB ha tá ro za tá val a ma gán sze -
mély ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét meg ta gad ta. Az alá írás gyûj tõ íven a követ -
kezõ kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az évi
rend sze res nyug díj eme lé sek ne szá za lé kos for má ban
 hanem egy adott azo nos fix egy össze gû eme lés for má já -
ban le gyen?”

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza -
va zás ról és népi kez de mény zés rõl szó ló 1998. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. Mind a jog al ko tó, mind a vá lasz tó pol -
gá rok szá má ra meg ne he zí ti a kér dés ér tel me zé sét, hogy az
egyes mon dat ré szek egyez te té se nem meg fe le lõ. Emel lett
az „egy adott azo nos fix egy össze gû eme lés” szö veg rész -
bõl egy ered mé nyes nép sza va zás ese tén nem de rül ne ki
egy ér tel mû en, hogy a jog al ko tó nak mi lyen jog al ko tá si fel -
ada ta van.

II.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2008. évi
142. szá má ban, 2008. ok tó ber 3-án je len t meg. A ha tá ro zat 
el len a tör vé nyes ha tár idõn be lül, ok tó ber 13-án, ki fo gást
nyúj tot tak be.

A ki fo gást tevõ be ad vá nyá ban az Al kot mány bí ró ság tól
a nép sza va zá si kez de mé nye zé sé nek tá mo ga tá sát kér te,
hogy „dönt sön a Nép”. A nép sza va zást kez de mé nye zõ az
ál ta la vélt át la gos, az ala csony és a ma gas nyug díj szá za lé -
kos eme lé sé nek össze gét szá mol ta ki, a kér dés egy ér tel -
mû sé gét nem iga zol va.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
 Alkotmánybíróságról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a vá lasz tá si
el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.)
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa
 ebben a ha tás kö ré ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en
járt-e el.

A ki fo gás be nyúj tó ja nem ál lí tot ta, hogy az OVB ha tá -
ro za ta jog sza bály sér tõ, nem je lölt meg az zal kap cso lat ban
konk rét jog sér tést. Az Abtv. 22. § (2) be kez dé se sze rint az
in dít vány nak tar tal maz nia kell a ké re lem alap já ul szol gá ló
okot. A Ve. 77. § (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rint a ki fo -
gás nak tar tal maz nia kell a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét
és an nak bi zo nyí té ka it. A 77. § (5) be kez dé se alap ján a
 kifogást ér de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni, ha az
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 elkésett, vagy nem tar tal maz za a 77. § (2) be kez dés
a)–b) pont já ban fog lal ta kat. [85/2008. (VI. 13.) AB vég -
zés, ABK 2008. jú ni us, 945.; 140/2008. (XI. 20.) AB vég -
zés, MK 2008. 164. szám, 20314.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás
nem te kint he tõ ér dem ben el bí rál ha tó nak, mi vel az a tör -
vény ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe le l meg. Az
 Alkotmánybíróság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem fe le lõ
ki fo gást az Abtv. 22. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a Ve.
116. §-ában, 77. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
 érdemi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a vég zés köz zé té te lét az OVB
 határozatnak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé 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.,
al kot mány bí ró elõ adó 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: 1190/H/2008.

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 Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1083/2008. (XII. 18.) Korm.

határozata

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak
kinevezésérõl

A Kor mány a Kos suth-díj, a Szé che nyi-díj ado má nyo -
zá sá nak rend jé rõl, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság Ki vá ló

Mû vé sze, a Ma gyar Köz tár sa ság Ér de mes Mû vé sze, a
 Magyar Köz tár sa ság Ba bér ko szo rú ja díj ala pí tá sá ról és
ado má nyo zá sá ról szó ló 271/2008. (XI. 18.) Korm. ren de -
let 9. § (3) be kez dé se c)–d) pont ja alap ján

Bogsch Erik Szé che nyi-dí jas ve gyész mér nö köt, gaz da -
sá gi mér nö köt, a Rich ter Ge de on Nyrt. ve zér igaz ga tó ját,

Dam ja no vich Sán dor Szé che nyi-dí jas bio fi zi kust, az
MTA r. tag ját, a Deb re ce ni Egye tem OEC ÁOK Bio fi zi kai 
és Sejt bi o ló gi ai In té zet egye te mi ta ná rát, pro fes sor eme -
ritust,

Da ró czy Zol tán Szé che nyi-dí jas ma te ma ti kust, az
MTA r. tag ját, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi ta ná rát,

Glatz Fe renc Szé che nyi-dí jas tör té nészt, az MTA r. tag -
ját, az MTA Tör té net tu do má nyi Ku ta tó in té ze te ku ta tó pro -
fesszo rát,

Horn Pé ter Szé che nyi-dí jas me zõ gaz dászt, az MTA r.
tag ját, a Pan non Egye tem rek tor eme ri tu sát,

Kin cses Ve ro ni kát, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Kos -
suth-dí jas ope ra éne ke sét, Ér de mes Mû vészt,

Kol tai La jos Kos suth-dí jas ope ra tõrt, ren de zõt, Ér de -
mes Mû vészt,

Ma ro si Ernõ Szé che nyi-dí jas mû vé szet tör té nészt, az
MTA r. tag ját, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem egye -
te mi ta ná rát, az MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té ze te
ku ta tó pro fesszo rát,

Mol nár Pi ros kát, a Nem ze ti Szín ház Kos suth-dí jas
szín mû vé szét, Ki vá ló Mû vészt,

Or mos Má ria Szé che nyi-dí jas tör té nészt, az MTA r.
tag ját, a Pé csi Tu do mány egye tem pro fes sor eme ri tu sát

a Kos suth- és Szé che nyi-díj Bi zott ság tag sá gi te en dõ i -
nek el lá tá sá ra fel ké ri;

Bál int And rás Kos suth-dí jas szín mû vészt, ren de zõt,
 Érdemes Mû vészt, a Rad nó ti Szín ház igaz ga tó ját

a Szín ház- és Film mû vé sze ti Al bi zott ság,

Det re kõi Ákos Szé che nyi-dí jas mér nö köt, az MTA r.
tag ját, egye te mi ta nárt, a Nem ze ti Hír köz lé si és In for ma ti -
kai Ta nács el nö két

a Mû sza ki Al kal ma zott Tu do má nyok, Elekt ro ni kai és
In for ma ti kai Al bi zott ság,

He té nyi Mag dol na Szé che nyi-dí jas geo ké mi kust, az
MTA r. tag ját, a Sze ge di Tu do mány egye tem tanszékve -
zetõ egye te mi ta ná rát

a Ter mé szet tu do má nyok Alap tu do má nyai, Föld tu do -
má nyi, Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Al bi zott ság,
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Kom lós Pé ter két sze res Kos suth-dí jas he ge dû mû vészt,
Ki vá ló Mû vészt, a Bar tók Vo nós né gyes tag ját

a Ze ne- és Tánc mû vé sze ti Al bi zott ság,

Lu das sy Má ria Szé che nyi-dí jas fi lo zó fust, filozófia -
történészt, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem egye te mi 
ta ná rát 

a Tár sa da lom tu do má nyi Al bi zott ság,

Ma u rer Dóra Kos suth-dí jas kép zõ mû vészt, a Ma gyar
Kép zõ mû vé sze ti Egye tem pro fes sor eme ri tu sát

a Kép zõ-, Fo tó- és Ipar mû vé sze ti Al bi zott ság,

Nagy Já nos Szé che nyi-dí jas me zõ gaz dászt, az MTA
dok to rát, a Deb re ce ni Egye tem Ag rár- és Mû sza ki Tu do -
má nyok Cent ru ma el nö két, egye te mi ta nárt, a Nem ze ti
 Vagyongazdálkodási Ta nács el nö két

a Bi o ló gi ai és Ag rár tu do má nyi Al bi zott ság,

Rad nó ti Sán dor Szé che nyi-dí jas esz té tát, kri ti kust,
az MTA dok to rát, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
egye te mi ta ná rát

az Iro dal mi Al bi zott ság,

Re im holz Pé ter Kos suth-dí jas épí tészt, a Mo holy-Nagy
Mû vé sze ti Egye tem egye te mi ta ná rát

az Épí té sze ti, Te le pü lés- és Te rü let fej lesz té si Albi -
zottság,

Ro mics Lász ló Szé che nyi-dí jas or vost, az MTA r. tag ját, 
a Sem mel we is Egye tem III. Bel gyó gyá sza ti Kli ni ka egye -
te mi ta ná rát, fõ igaz ga tót

az Or vos tu do má nyi Al bi zott ság

el nö ki te en dõ i nek el lá tá sá val – há rom éves idõ tar tam -
ra – meg bíz za.

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

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
51/2008. (XII. 18.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Mûholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól

és mentességeirõl  szóló Jegyzõkönyvéhez való
csatlakozásáról  szóló 2008. évi LIV. tör vény

2–3.  §-a hatálybalépésérõl

A 2008. évi LIV. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2008.
ok tó ber 10-ei 144. szá má ban ki hir de tett, a Me te o ro ló gi ai
Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te ki vált sá -
ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló Jegy zõ könyv a 24. cikk
4. be kez dé se ér tel mé ben a csat la ko zó ál la mok vonatko -
zásában a csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ
30. (har min ca dik) na pon lép ha tály ba.

A csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sé re 2008. no vem -
ber 7-én ke rült sor a Sváj ci Ál lam szö vet ség Kor má nyá nál.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2008. évi tör vény
4.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Me te o -
ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te
ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló Jegy zõ könyv, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság nak a fen ti Jegy zõ könyv höz
való csat la ko zá sá ról  szóló 2008. évi LIV. tör vény
2–3.  §-ai 2008. de cem ber 7-én, azaz ket tõ ezer-nyolc de -
cem ber he te di kén lép tek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,

kül ügy mi nisz ter
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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.

HU ISSN 0076—2407

08.3761 – 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.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

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

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

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

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


