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III. Kormány rendeletek

A Kor mány
2/2009. (I. 9.) Korm.

rendelete

a Sármellék országos jelentõségû polgári repülõtéren
állandó nemzetközi személy- és áruforgalmat

lebonyolító légi határátkelõhely megnyitásáról

Az ál lam ha tár ról szó ló 2007. évi LXXXIX. tör vény
14. § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi XX.
tör vény 35. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör -
ében el jár va, a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A Sár mel lék (Re pü lõ tér kül te rü let, 047 hrsz.) or szá gos
je len tõ sé gû pol gá ri re pü lõ tér ál lan dó nem zet kö zi sze mély- 
és áru for gal mat le bo nyo lí tó légi ha tá rát ke lõ hely.

2. §

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

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1/2009. (I. 9.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi

közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ 
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról

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 dé sé nek a) 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 fel adat kö -
röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyúj tan dó, a vi dé ki gaz da ság és la kos ság szá má ra
nyúj tott alap szol gál ta tá sok kö ré ben a kis tér sé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá sok fej lesz té sé re igény be ve he tõ tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 9/2008. (I. 24.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 3.  § (1) be kez dé se az aláb bi
d) pont tal egé szül ki:

[3.  § (1) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be:]
„d) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap

társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 31.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szol gál -
ta tá sok.”

(2) Az R. 3.  § (3) be kez dé se az aláb bi f) pont tal egé szül ki:
[El szá mol ha tó ki adá sok az aláb bi ak:]
„f) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap

társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 31.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti költ -
ségek.”

2.  §

(1) Az R. 5.  § utol só (7) be kez dé sé nek szá mo zá sa
(8) be kez dés re vál to zik.

(2) Az R. 5.  §-a az aláb bi (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap

társ fi nan szí ro zá sá ban meg valósuló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 29.  § (11) be kez dé sé nek b) pont ját e ren de -
let vo nat ko zá sá ban nem kell al kal maz ni.”

3.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. év ben már ci us 1. és
má jus 1. kö zött, va la mint má jus 12. és jú ni us 9. kö zött, ezt
köve tõen 2010-tõl éven te feb ru ár 1. és már ci us 31. kö zött
kell be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -
tal (a továb biak ban: MVH) ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon írott for má ban.”
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4.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) A ki fi ze té si ké rel met 2009-ben:
a) már ci us 1–áp ri lis 30.;
b) jú li us 1–31.;
c) ok tó ber 1–31.;

ezt köve tõen éven te:
a) áp ri lis 1–30.;
b) jú li us 1–31.;
c) ok tó ber 1–31.

kö zött kell be nyúj ta ni.”

5.  §

Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) Az ügy fél szak mai prog ram já ban vál lalt kö te le zett -
sé ge i nek nem tel je sí té se ese tén jog kö vet kez mény nem
 kerül al kal ma zás ra.”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal, 
hogy a ren del ke zé se it a 2008. év ben már ci us 1. és má jus 1.
kö zött, va la mint má jus 12. és jú ni us 9. kö zöt ti tá mo ga tá si
idõ szak ban be nyúj tott ké rel mek vo nat ko zá sá ban is al kal -
maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
9.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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 
és a külügyminiszter

1/2009. (I. 9.) IRM–KüM
együttes rendelete

a külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok
diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének

(felülhitelesítésének) mellõzésérõl  szóló egyezmény
végrehajtásáról  szóló 

9/1973. (XII. 29.) IM–KüM együttes rendelet 
hatályon kívül helyezésérõl

A kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok dip lo -
má ci ai vagy kon zu li hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té sé nek)

mel lõ zé sé rõl Há gá ban, az 1961. ok tó ber 5. nap ján kelt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 11. tör vény ere jû 
ren de let 4.  § (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban ka pott
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  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban, va la mint a kül ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 166/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kö rünk ben
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok dip lo -
má ci ai vagy kon zu li hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té sé nek)
mel lõ zé sé rõl  szóló egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló
9/1973. (XII. 29.) IM–KüM együt tes ren de let ha tá lyát
vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let 2009. ja nu ár 10-én lép ha tály ba és 2009.
ja nu ár 11-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k., Dr. Göncz Kin ga s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
1/2009. (I. 9.) KüM

rendelete

a külpolitikáért felelõs miniszter által a külföldi
felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal

történõ ellátásának szabályairól

A kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok dip lo -
má ci ai vagy kon zu li hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té sé nek)
mel lõ zé sé rõl Há gá ban, az 1961. ok tó ber 5. nap ján kelt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 11. tör vény ere jû 
ren de let 4.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont -
já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

A tanúsítvány kiállítása iránti kérelem

1.  §

A kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok dip lo -
má ci ai vagy kon zu li hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té sé nek)
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mel lõ zé sé rõl Há gá ban, az 1961. ok tó ber 5. nap ján kelt
egyez mény (a továb biak ban: egyez mény) sze rin ti ta nú sít -
vány ki ál lí tá sa irán ti ké rel met írás ban, sze mé lye sen kell
be nyúj ta ni a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hoz.

2.  §

(1) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét (szer ve zet meg ne ve zé sét) és la kó -
he lyét (szék he lyét),

b) a ta nú sít vánnyal el lát ni kért köz ok ira tot ki ál lí tó
szerv vagy sze mély meg ne ve zé sét,

c) a ta nú sít vánnyal el lát ni kért köz ok irat ügy szá mát,
vagy az azo no sí tá sá ra al kal mas más ada tot, és

d) a ta nú sít vánnyal el lát ni kért köz ok irat fel hasz ná lá si
or szá gát.

(2) A ké re lem mel több köz ok irat ta nú sít vánnyal tör té nõ
el lá tá sa is ké rel mez he tõ. A ké re lem bõl egy ér tel mû en ki
kell tûn nie, hogy az egyes köz ok ira to kat mely or szág ban
kí ván ják fel hasz nál ni.

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell az ere de ti köz ok ira tot.

Közbensõ felülhitelesítés

3.  §

(1) Ha jog sza bály a ta nú sít vány ki ál lí tá sá hoz elõ zõ leg a
köz ok irat nak az egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi
11. tör vény ere jû ren de let (a továb biak ban: Tvr.) 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja ha tá lya alá tar to zó va la mely
szerv ál tal vég zett fe lül hi te le sí té sét (a továb biak ban: köz -
ben sõ fe lül hi te le sí tés) ren de li el, a mi nisz ter az ok irat kül -
föl di fel hasz nál ha tó sá ga ér de ké ben, a ta nú sít vány kiállí -
tásával e szerv hi te le sí tõ zá ra dé ká nak fe lül hi te le sí té sét
vég zi el.

(2) Egy szerv köz ben sõ fe lül hi te le sí té se ak kor fogad -
ható el, ha az ál ta la fel ügyelt vagy irá nyí tott szerv alá írás-
és bé lyeg zõ min tá já val ren del ke zik. Ilyen eset ben a fel -
ügyelt vagy irá nyí tott szerv alá írás- és bé lyeg zõ min tá ját a
mi nisz ter nek nem kell be sze rez nie.

(3) A köz ben sõ fe lül hi te le sí tést vég zõ szerv a mi nisz ter
meg ke re sé sé re iga zol ja, hogy a hi te le sí tõ zá ra dék ada tai
meg egyez nek a nyil ván tar tá sá ban fog lalt ada tok kal.

(4) Ha a ké rel met kon zu li tiszt vi se lõ nél nyújt ják be és a
ta nú sít vány ki ál lí tá sát meg elõ zõ en a köz ok ira tot köz ben sõ 
fe lül hi te le sí tés sel is el kell lát ni, a mi nisz ter in téz ke dik a
köz ok irat nak a köz ben sõ fe lül hi te le sí tést vég zõ szerv hez
tör té nõ el jut ta tá sa iránt. A köz ben sõ fe lül hi te le sí tés szük -
sé ges sé gé rõl és fel té te le i rõl az ügy fe let elõ ze tesen tá jé -
koz tat ni kell.

A tanúsítvány kiállítása

4.  §

(1) A mi nisz ter a ta nú sít ványt a ké re lem elõ ter jesz -
tésétõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ál lít ja ki.

(2) Az e ren de let mel lék le te sze rin ti ta nú sít ványt ma -
gyar nyel ven kell ki ál lí ta ni. A mi nisz ter a ta nú sít ványt az
ok irat ra ve ze ti rá vagy ah hoz hoz zá fû zi, va la mint alá írá sá -
val és bé lyeg zõ le nyo ma tá val lát ja el.

5.  §

(1) Az ok ira tot ta nú sít vány ki ál lí tá sa nél kül a ké rel me zõ 
ré szé re vissza kell adni, ha

a) a ta nú sít vány ki ál lí tá sá nak az egyez mény alap ján
nincs he lye,

b) a 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti el já rás ki vé te lé vel, a ta -
nú sít vány ki ál lí tá sa elõtt a köz ok irat köz ben sõ fe lül hi te le -
sí té se szük sé ges,

c) a hi ány pót lá si fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ ered -
mény te le nül telt el,

d) a ké rel me zõ a ta nú sít vány ki ál lí tá sa elõtt a ké rel met
vissza von ta.

(2) Az (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a ké rel me zõ ré szé re vissza adott ok irat má so la tát a mi -
nisz ter meg õr zi.

6.  §

(1) A mi nisz ter jo go sult a ta nú sít vánnyal el lát ni kért ok -
ira tot ki ál lí tó vagy azt köz ben sõ fe lül hi te le sí tés sel el lá tó
szerv nél el len õriz ni az ok irat vagy an nak hi te les for dí tá sa,
az azo kon sze rep lõ alá írás vagy bé lyeg zõ le nyo mat va ló di -
sá gát, va la mint a ki ál lí tás ra való jo go sult sá got.

(2) A ta nú sít vánnyal el lát ni kért hi te les for dí tást ké szí tõ
sze mély nek vagy szerv nek a hi te les for dí tás ké szí té sé re
kü lön jog sza bály alap ján fenn ál ló jo go sult sá gát a mi nisz -
ter nek min den eset ben el len õriz nie kell.

7.  §

(1) A je len be kez dés a)–b) pont já ban fel so rolt szer vek
(szer ve ze tek, sze mé lyek) a ta nú sít vány ki ál lí tá sá hoz szük -
sé ges alá írás- és bé lyeg zõ min tá kat az alá írás ra való jo go -
sult ság ke let ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül, kü lön
meg ke re sés nél kül kül dik meg a mi nisz ter nek:

a) a Tvr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fel -
so rolt szer ve ken, il let ve sze mé lye ken kí vül min den olyan
szerv, amely rend sze re sen ál lít ki vagy lát el köz ben sõ fe -
lül hi te le sí tés sel kül föl dön fel hasz nál ni kí vánt köz ok ira tot,

b) kü lön jog sza bály alap ján hi te les for dí tás ké szí té sé re
fel jo go sí tott min den olyan szerv (szer ve zet, sze mély),
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amely a Tvr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja ha tá lya alá
tar to zó szer vek ál tal ki ál lí tott vagy hi te le sí tett, il let ve köz -
ben sõ fe lül hi te le sí tés sel el lá tott ok ira tok ról rend sze re sen
ké szít kül föl dön fel hasz nál ni kí vánt hi te les for dí tá so kat.

(2) Ha a ta nú sít vány ki ál lí tá sá hoz szük sé ges alá írás- és
bé lyeg zõ min ta nem áll ren del ke zés re, azok be szer zé se
iránt a mi nisz ter ha la dék ta la nul in téz ke dik. A meg ke re sett
szerv az alá írás- és bé lyeg zõ min tát a meg ke re sés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les meg kül de ni
a mi nisz ter nek.

(3) A mi nisz ter el te kint a (2) be kez dés ben fog lalt in téz -
ke dés meg té te lé tõl, ha a ké rel me zõ a hi te les for dí tás ta nú -
sít vánnyal tör té nõ el lá tá sa irán ti ké re lem hez egy ide jû leg
mel lé ke li a hi te les for dí tást ké szí tõ sze mély nek vagy szerv 
ve ze tõ jé nek a köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá sát és bé -
lyeg zõ le nyo ma tát.

(4) A mi nisz ter a hi va ta los hon lap ján meg je len te ti azon
hi te les for dí tást ké szí tõ sze mé lyek és szer vek fel so ro lá sát,
ame lyek alá írás- és bé lyeg zõ min tái a ren del ke zé sé re áll -
nak.

(5) E § al kal ma zá sá ban azok a szer vek ál lí ta nak ki rend -
sze re sen kül föl dön fel hasz nál ni kí vánt köz ok ira tot vagy
ké szí te nek kül föl di fel hasz ná lás ra hi te les for dí tást, me lyek 
köz ok ira ta it vagy hi te les for dí tá sa it a mi nisz ter két egy -
mást kö ve tõ fél év ben leg alább két-két al ka lom mal ta nú sít -
vánnyal lát ta el. A mi nisz ter er rõl az ér de kelt szer ve ket
írás ban tá jé koz tat ja. A meg ke re sett szer vek (1) be kez dés -
ben elõ írt kö te le zett sé ge az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl áll
fenn.

Záró rendelkezések

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen be adott ké rel -
mek re kell al kal maz ni.

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

Melléklet
az 1/2009. (I. 9.) KüM rendelethez

APOSTILLE

(Convention de la Hayc du 5 octobre 1961)

1. Or szág:
   Co unt ry:

Ezt a közokiratot
This public document

2. írta alá:
   has been sig ned by:
3. mi nõ sé gé ben el jár va:
   ac ting in the ca pa city of:
4. Az ok irat
   pe csét jé vel (bé lyeg zõ le nyo ma tá val) van el lát va.
   be ars the seal/stamp of:

Tanúsítja
Certified

5. hely ség:
   at:
6. idõ pont:  (év)     (hó nap)    (nap)
   date:              (year)               (month)               (day)
7. ki ál lí tó:
   by:
8. Ügy szám:
   No.:
9. Pe csét (bé lyeg zõ le nyo mat)    10. Alá írás:
   Seal/stamp:                                        Sig na tu re:

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

Az Alkotmánybíróság
1/2009. (I. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ 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 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 
266/2008. (IX. 26.) OVB ha tá ro za tát, a je len ha tá ro zat ban
fog lalt in do ko lás sal 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.

Az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te -
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le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ 
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a köz üze mi táv hõ -
szol gál ta tá sért ne kell jen a tény le ges hõ fo gyasz tás tól füg -
get len alap dí jat fi zet ni?” Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét a 266/2008. (IX. 26.) OVB ha -
tá ro za tá val meg ta gad ta.

Az OVB dön té sét az zal in do kol ta, hogy a kér dés egy -
részt nem az Or szág gyû lés, ha nem a te le pü lé si ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te i nek ha tás kö ré be ta ro zik,
más részt a kez de mé nye zés olyan mér ték ben kor lá toz za az
Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt gaz da sá gi ver -
seny sza bad sá gát, hogy ered mé nyes nép sza va zás ese tén az 
Al kot mány mó do sí tá sa vál na szük sé ges sé, amely azon ban
vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal
nem le het sé ges.

A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben. Ál lás pont ja sze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak ér vei al kot má nyo san
meg ala po zat la nok. In do ko lá sá ban elõ ad ja egy részt, hogy
a köz üze mi táv hõ szol gál ta tás ár sza bá lyo zá sa a te le pü lé si
ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te i nek ha tás kö ré be tar -
to zik ugyan, de a táv hõ szol gál ta tás ke ret sza bá lyo zá sa, így
köz ve tet ten az ár sza bá lyo zás is az Or szág gyû lés ha tás kö -
re, más részt, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés nem 
kor lá toz ná, ha nem se gí te né a tisz tes sé ges gaz da sá gi ver -
seny ér vé nye sü lé sét, ami je len leg a táv hõ szol gál ta tás te rén 
ele ve nem, vagy csak erõ sen kor lá to zot tan ér vé nye sül.
Ezért in dít vá nyoz ta, hogy az Al kot mány bí ró ság az OVB
ha tá ro za tát sem mi sít se meg, és kö te lez ze új el já rás le foly -
ta tá sá ra.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást az Al kot mány, a vá -
lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény, (a továb biak -
ban: Ve.) az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény, (a továb biak ban:
Nsztv.) aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„9.  § (...)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -

lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”
„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.”

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„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
(...)

c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

(...)”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

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

A Ve. vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

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

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

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB 266/2008. (IX. 26.)
OVB ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szét az Al kot mány bí ró -
ság je len ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint hely ben hagy ta.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá -
roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság 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. 77.  § (2) be kez dé se a)–c) pont ja i ban, va -
la mint a 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, va -
la mint az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele -
lõen járt-e el.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás
– tar tal mát te kint ve – meg fe lel a tör vényi fel té te lek nek,
ezért azt a Ve. 130.  § (3) be kez dé se alap ján ér dem ben bí -
rál ta el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
táv hõ szol gál ta tá sért fi ze ten dõ alap díj el tör lé sé re irá nyu ló
nép sza va zá si kér dés az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó -
nak te kin ten dõ-e.

A csat la ko zá si díj és a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tá si díj
meg ha tá ro zá sát az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Ártv.) 7.  § (5) be kez -
dé se, va la mint ugyan ezen tör vény mel lék le te II. Leg ma ga -
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sabb ár pont já nak „B) Szol gál ta tá sok” fe je ze te a te le pü lé si 
ön kor mány zat – a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Ön kor mány zat –
kép vi se lõ-tes tü le té nek ha tás kö ré be utal ja. A dí jat a kép vi -
se lõ-tes tü let ren de let ben ál la pít ja meg.

A táv hõ szol gál ta tás csat la ko zá si dí já nak és a la kos sá gi
táv hõ szol gál ta tás dí já nak meg vál toz ta tá sá ra a táv hõ szol -
gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Thtv.) 57/A.  §-a tar tal maz ren del ke zé se ket. Esze rint a 
díj vál toz ta tást a táv hõ szol gál ta tó kez de mé nye zi, a he lyi
ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te pe dig díj meg ál la pí tó
ren de le tét a táv hõ szol gál ta tó olyan kez de mé nye zé sé vel
azo nos tar ta lom mal ad hat ja ki, amely rõl a Ma gyar Ener gia 
Hi va tal jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta, hogy az meg -
fe lel a Thtv.-ben fog lalt fel té te lek nek. Ezen sza bá lyo zás -
sal biz to sít va az ár meg ál la pí tás át lát ha tó sá gát, köz ha tal mi
el len õriz he tõ sé gét.

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a táv hõ szol gál -
ta tá si dí jak meg ha tá ro zá sa a he lyi ön kor mány za tok ha tás -
kö ré be tar to zik, de ezen jog kö rü ket a Thtv.-ben elõ írt kor -
lá tok kö zött gya ko rol hat ják.

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban a Kor -
mány és a Kor mány tag ja i nak jog al ko tá si jog kö ré vel kap -
cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy „az Or szág gyû lés Al kot -
mány ban biz to sí tott jog al ko tói ha tás kö re tel jes, és mind a
Kor mány, mind a Kor mány tag jai irá nyá ba nyi tott. Ön ma -
gá ban az, hogy je len leg va la mely jog vi szonyt nem tör -
vényi, ha nem ren de le ti szin ten sza bá lyoz nak, nem zár ja ki
azt, hogy ké sõbb az Or szág gyû lés tör vényt al kos son ab ban 
a tárgy ban” [53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
414, 417.; 46/2006. (X. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 567,
571.].

Mind ezek re fi gye lem mel az, hogy a táv hõ szol gál ta tá si
díj ról  szóló, nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés tár gya je -
len leg rész ben tör vényi, rész ben ön kor mány za ti ren de le ti
szin ten van sza bá lyoz va nem zár ja ki – le ga láb bis azon az
ala pon, hogy a fel ten ni kí vánt kér dés nem az Or szág gyû lés 
ha tás kö ré be tar to zik [Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dés] –,
hogy a tör vény ben elõ írt fel té te lek tel je sü lé se ese tén e
tárgy ban nép sza va zás ra ke rül hes sen sor.

3. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen azt vizs gál ta,
hogy az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett gaz da -
sá gi ver seny sza bad sá gá ba üt kö zik-e a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés, aho gyan azt az OVB meg ál la pí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság 14/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat -
ban már rá mu ta tott arra, hogy az Al kot mány bí ró ság ki zá -
ró lag ak kor mond hat ja ki, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt kér dés nép sza va zás ra nem bo csát ha tó, ha az alap ján 
a tör vényalkotó va la mely alap jo got nyil ván va ló mó don
sú lyo san sér tõ vagy tö me ges egyé ni jog sé rel met oko zó
jog sza bály meg al ko tá sá ra vol na kö te les (ABH 2007, 251,
255.).

Az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt gaz da sá gi
ver seny sza bad sá ga az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé se
sze rint nem alap jog, ha nem a pi ac gaz da ság olyan fel té te le, 

amely nek meg lé tét és mû kö dé sét biz to sí ta ni az ál lam nak
is fel ada ta. Sem a sza bad ver seny, sem pe dig a pi ac gaz da -
ság al kot má nyi ren del ke zé se i nek nincs kü lön al kot má -
nyos sá gi mér cé je. [21/1994. (IV. 16.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 117, 120.] Így a gaz da sá gi ver seny sza bad sá ga és a
pi ac gaz da ság ról  szóló al kot má nyi ren del ke zés nem le het
al kot má nyos mér cé je a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér -
dés nek.

4. Az Al kot mány bí ró ság sze rint ezért az OVB-nek ha -
tá ro za ta in do ko lá sát nem a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gá -
nak sé rel mé re, ha nem a fel ten ni kí vánt kér dés egy ér tel mû -
sé gé nek hi á nyá ra kel lett vol na ala poz nia.

Az Al kot mány bí ró ság ez idá ig már több ha tá ro za tá ban
fog lal ko zott az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dé sek kel szem ben tá -
masz tott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé vel [51/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH, 2001, 392, 396.; 25/2004.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006.
(VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 358, 362.; 26/2007.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 332, 342.]. Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét
a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek al kot má nyos
ga ran ci á ja ként ér tel me zi. A nép sza va zás ra bo csá tott kér -
dés nek egy részt a vá lasz tó pol gár, más részt a jog al ko tó
szá má ra egy ér tel mû nek kell len nie. A vá lasz tó pol gá ri egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye sze rint a nép sza va zás ra fel tett
kér dés nek egy ér tel mû en el dönt he tõ nek kell len nie, arra a
vá lasz tó pol gár nak „igen”-nel vagy „nem”-mel kell tud nia
vá la szol ni. Eb bõl kö vet ke zõ en a túl bo nyo lult, ért he tet len,
fél re ért he tõ vagy fél re ve ze tõ kér dés nem te kint he tõ egy ér -
tel mû nek.

A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség ré sze, hogy a vá lasz -
tó pol gá rok egy ér tel mû en lás sák a nép sza va zás ra bo csá tott
kér dés meg vá la szo lá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nye it.

A je len eset ben nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés tár -
gyát ké pe zõ fo gyasz tó ál tal fi ze ten dõ táv hõ díj nem más,
mint egy szol gál ta tás el len ér té ke, amely nek meg ha tá ro zá -
sa so rán a Thtv. és az Ártv. ér tel mé ben szám ta lan té nye zõt
kell figye lembe ven ni (pl. a leg ala cso nyabb árat úgy kell
ki kal ku lál ni, hogy az leg alább a ha té ko nyan mû kö dõ vál -
lal ko zó rá for dí tá sa i ra fe de ze tet biz to sít son; a meg ál la pí -
tott ár nak ösz tö nöz ni kell a biz ton sá gos és leg ki sebb költ -
sé gû táv hõ ter me lés re és szol gál ta tás ra, a ka pa ci tá sok ha -
té kony igény be vé te lé re, va la mint a táv hõ vel való ta ka ré -
kos ság ra; figye lembe kell ven ni a fo lya ma tos ter me lés és a 
biz ton sá gos szol gál ta tás in do kolt költ sé ge it, be le ért ve a
szük sé ges tar ta lék ka pa ci tás hoz kap cso ló dó költ sé ge ket,
va la mint a hõt ter me lõ lé te sít mény be zá rá sá val, el bon tá sá -
val kap cso la tos kör nye zet vé del mi kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé nek in do kolt költ sé ge it is; figye lembe kell ven ni to -
váb bá a kap csolt és a meg úju ló ener gia for rás sal tör té nõ
ener gia ter me lés ki mu tat ha tó kör nye zet vé del mi és gaz da -
sá gi elõ nye it). A fo gyasz tás tól füg get len alap díj – ami nek
el tör lé sé re a kér dés irá nyul – csak egy té nye zõ je a táv hõ -
szol gál ta tás árá nak. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér -
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dés meg vá la szo lá sa ese tén a vá lasz tó pol gá rok szá má ra
nem len ne egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a fo gyasz -
tók díj fi ze té si kö te le zett sé gét az alap díj el tör lé se ho gyan
be fo lyá sol ná.

Va gyis a kér dés fél re ve ze tõ, és eb ben az ér te lem ben
nem egy ér tel mû, mi vel a kér dés re igen nel vá la szo ló vá -
lasz tó pol gá rok nak azt su gall ja, hogy az alap díj, va gyis a
tény le ges hõ fo gyasz tás tól füg get len díj té tel el tör lé sé vel
csök ken a táv fû tés ára. Ez zel a fel té te le zés sel szem ben ér -
vé nyes és ered mé nyes nép sza va zás ese tén sem csök ken né -
nek a táv hõ szol gál ta tá si dí jak, hi szen a rend szer kar ban -
tar tá sát, a hõ elõ ál lí tá sá nak, szál lí tá sá nak, át adá sá nak dí ját 
va la mi lyen mó don a jö võ ben is meg kel le ne fi zet ni ük. A
kér dés ben tar tott ér vé nyes és ered mé nyes nép sza va zás így
csak az ár kép zés mód já nak meg vál toz ta tá sát von hat ná
maga után; en nek leg ké zen fek võbb mód ja a szükségsze -
rûen fel me rü lõ (táv hõ elõ ál lí tá si, át adá si, rend szer fenn tar -
tá si) költ sé gek be épí té se az egy ség nyi fo gyasz tás ra kal ku -
lált táv hõ árá ba. A kér dés tar tal ma te hát a vá lasz tó pol gá -
rok szá má ra fél re ve ze tõ, mert elõ re nem tud hat ják és nem
is mér he tik fel dön té sük vár ha tó kö vet kez mé nye it.

A fent ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés
– „Egyet ért-e ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a köz üze mi táv hõ szol -
gál ta tá sért ne kell jen a tény le ges hõ fo gyasz tás tól füg get -
len alap dí jat fi zet ni?” – nem fe lel meg a vá lasz tó pol gá ri
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, va gyis az Nsztv. 13.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az OVB
266/2008. (IX. 26.) OVB ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szét
hely ben hagy ta, az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá ban
ki fej tett in do kok alap ján.

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

Dr. 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. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
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: 1164/H/2008.

IX. Ha tá ro za tok Tára

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

A miniszterelnök
1/2009. (I. 9.) ME

határozata

fõiskolai rektor felmentésérõl

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101.  § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben,
a 2008. évi XCIV. tör vény 1.  §-ában fog lal tak ra te kin tet tel
– az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re –

a Tes se dik Sá mu el Fõ is ko lán

dr. Pus kás Já nos fõ is ko lai ta nárt, a rek to ri meg bí zatá sa
alól

– 2008. de cem ber 31-ei ha tállyal –

fel men tem.

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

A külügyminiszter
1/2009. (I. 9.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Mûholdak 
Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól 

és mentességeirõl  szóló Jegyzõkönyvhöz való
csatlakozásáról  szóló 

2008. évi LIV. törvény 2–3.  §-ainak hatályba lépésérõl

A 2008. évi LIV. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2008.
ok tó ber 10-i, 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 24. cikk
(4) be kez dé se ér tel mé ben a Jegy zõ könyv har minc nap tá ri
nap pal a csat la ko zá si ok irat el he lye zé se után lép ha tály ba
az adott ál lam ra néz ve.

A csat la ko zá si ok ira tot a Ma gyar Fél 2008. no vem ber
7-én he lyez te le tét be. A Jegy zõ könyv a 24. cikk (4) be kez -
dé se ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság ra néz ve 2008. de -
cem ber 7-én ha tály ba lé pett.
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A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2008. évi
LIV. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság nak 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 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 ha tály ba lép tek.

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

A külügyminiszter
2/2009. (I. 9.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

a Szlovák Köztársaság államterületén található
földterületeknek az Ipoly határfolyón, Ipolytölgyes
és Malé Kosihy települések térségében felépítésre
kerülõ hallépcsõ létesítése és üzemeltetése céljából

történõ ideiglenes igénybevételrõl  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl  szóló

18/2008. (II. 1.) Korm. rendelet
2. és 3.  §-ának hatálybalépésérõl

A 18/2008. (II. 1.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz löny
2008. feb ru ár 1-jei, 17. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a Szlo vák Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ta lál ha tó
föld te rü le tek nek az Ipoly ha tár fo lyón, Ipoly töl gyes és
Malé Ko si hy te le pü lé sek tér sé gé ben fel épí tés re ke rü lõ hal -
lép csõ lé te sí té se és üze mel te té se cél já ból tör té nõ ide ig le -
nes igény be vé tel rõl  szóló Meg ál la po dás a záró ren del ke -
zé sek ér tel mé ben a ké sõb bi jegy zék kéz hez vé te lé nek nap -
ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Fél a Szlo vák Fél vá lasz jegy zé két 2008. de -
cem ber 23-án vet te kéz hez, en nek meg fe le lõ en a Meg ál la -
po dás 2008. de cem ber 23-án lé pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 18/2008. (II. 1.)
Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a Szlo vák Köz tár sa ság ál lam te rü le tén ta lál -
ha tó föld te rü le tek nek az Ipoly ha tár fo lyón, Ipoly töl gyes és
Malé Ko si hy te le pü lé sek tér sé gé ben fel épí tés re ke rü lõ hal -
lép csõ lé te sí té se és üze mel te té se cél já ból tör té nõ ide ig le nes
igény be vé tel rõl  szóló Meg ál la po dás, va la mint a Meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 18/2008. (II. 1.) Korm. ren de let 2. és
3.  §-ai 2008. de cem ber 23-án, azaz ket tõ ezer-nyolc de cem ber 
hu szon har ma di kán lép tek ha tály ba.

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

Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
1/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az M. J. és B. K. ma gán sze mé -
lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. de cem ber 17-én alá írás gyûj tõ ív 
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ sze re pelt:

,,Alul írot tak or szá gos népi kez de mé nye zés ki tû zé sét kez -
de mé nyez zük az aláb bi kér dés ben: kér jük a T. Or szág gyû -
lést, hogy tûz ze na pi rend jé re olyan új földtör vényi sza bá -
lyo zás meg tár gya lá sát, amely a ma gyar ter mõ föld ér té két
a ha zai arany ko ro ná ban ki fe je zõ dõ ará nyok nak meg fele -
lõen az eu ró pai pi a ci ár szint hez iga zít ja és a ter mõ föld
ma gyar meg mû ve lõi ér de ké ben al ko tott kö te le zõ ál la mi
ter mõ föld elõ vá sár lá si jog cél sze rû al kal ma zá sá val a
 fentiek sze rint kal ku lált or szá gos nagy ság rend ben a min -
den ko ri éves ál la mi költ ség ve tés ben ak tu a li zált pénz ügyi
ga ran cia ala pot is biz to sít.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak bal alsó sar ká ban
fel tün te tett sze mély ne vek plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül -
nek, ez ál tal az ív nem fe lel meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke -
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zé se i nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott 
min tá nak.

Mind ezek re 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 nyá nak hi te le sí té sét
meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 18.  §-ának c) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
2/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szá gon az in gat lan
 vásárlási cél ra fel vett hi te lek elõ tör lesz té si dí já nak mér té -
két a hi te le zõ ne vál toz tat has sa meg egy ol da lú an a hi tel -
szer zõ dés alá írá sát köve tõen?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

A kez de mé nye zés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a jog al -
ko tó szá má ra nem egy ér tel mû, mi vel az „in gat lan vá sár lá si 
cél ra fel vett hi te lek” fo gal ma nem pon tos, túl ál ta lá nos,
mert épp úgy ért he tõ alat ta in gat lan vá sár lá sá ra fel vett
 hitel, mint in gat lan ra kö tött jel zá log.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
3/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való közzé -
tételét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szá gon az in gat lan
 vásárlási cél ra fel vett hi te lek ke ze lé si költ sé gé nek mér té -
két a hi te le zõ ne vál toz tat has sa meg egy ol da lú an a hi tel -
szer zõ dés alá írá sát köve tõen?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

A kez de mé nye zés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a jog al -
ko tó szá má ra nem egy ér tel mû, mi vel az „in gat lan vá sár lá si 
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cél ra fel vett hi te lek” fo gal ma nem pon tos, túl ál ta lá nos,
mert épp úgy ért he tõ alat ta in gat lan vá sár lá sá ra fel vett
 hitel, mint in gat lan ra kö tött jel zá log.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  § c) pont ján, 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
4/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szá gon az in gat lan
 vásárlási cél ra fel vett hi te lek ka ma tát a hi te le zõ ne vál toz -
tat has sa meg egy ol da lú an a hi tel szer zõ dés alá írá sát köve -
tõen?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

A kez de mé nye zés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a jog al -
ko tó szá má ra nem egy ér tel mû, mi vel az „in gat lan vá sár lá si 
cél ra fel vett hi te lek” fo gal ma nem pon tos, túl ál ta lá nos,

mert épp úgy ért he tõ alat ta in gat lan vá sár lá sá ra fel vett
 hitel, mint in gat lan ra kö tött jel zá log.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
5/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar or szá gon fo lyó sí tott hi te -
lek ka ma ta kö te le zõ en fog lal ja ma gá ba a ke ze lé si költ -
séget?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

A kez de mé nye zés azon ban meg té vesz ti a vá lasz tó pol -
gá ro kat, mi kor arra utal, hogy a ke ze lé si költ ség egy ne mû,
egy be szá mít ha tó a tel jes mér ték ben kü lön bö zõ jog ala pon
nyug vó ka mat tal. Így va ló já ban a kér dés nek két ér tel me zé -
si mód ja le het sé ges. Az egyik eset ben a ke ze lé si költ ség
nem szûn ne meg, ha nem be épül ne a ka mat ba, amely így
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el ve szí te né ka mat jel le gét, és a ka ma tot és a ke ze lé si költ -
sé get ma gá ba fog la ló össze sí tett hi tel díj mu ta tó vá vál toz -
na. A má so dik eset ben a ke ze lé si költ ség jog cí met a nép -
sza va zás meg szün tet né, és a hi te le zõ a hi tel szer zõ dés sel
kap cso la tos költ sé ge it csak a ka mat ban, il let ve va la mi lyen 
új jog cí men ér vé nye sít het né. Kö vet ke zés kép pen a kér dés
a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem egy ér tel mû.

Meg té vesz tõ, és több ér tel me zé si le he tõ sé get ma gá ban
fog la ló kér dés nem fe lel het meg az egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyé nek, ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
 hitelesítés meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
6/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy je len nép sza va zást kö ve tõ év 
ja nu ár 1-jé tõl Ma gyar or szá gon tel jes egé szé ben a kor -
mány fi nan szí roz za a köz üze mi táv hõ szol gál ta tás sal fû tött, 
1994 elõtt épült la ká sok egye di hõ fo gyasz tás-mé ré sé nek
ki ala kí tá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés ki adá si ol da lát
érin ti, amely al kot má nyo san til tott tárgy kört tar tal maz.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
7/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy je len nép sza va zást kö ve tõ
év ja nu ár 1-jé tõl Ma gyar or szá gon tel jes egé szé ben a kor -
mány fi nan szí roz za a táv hõ szol gál ta tás sal fû tött, 1994
elõtt épült la ká sok egye di hõ fo gyasz tás-mé ré sé nek ki ala -
kí tá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés ki adá si ol da lát
érin ti, amely al kot má nyo san til tott tárgy kört tar tal maz.
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II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
8/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 38/1995. (IV. 5.) Korm.
ren de let sze rin ti el kü lö ní tett víz hasz ná lók mel lék víz mé rõ i -
nek je len nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jét köve tõen
ese dé kes hi te le sí tés  miatti cse ré je kor a víz szol gál ta tó az
el kü lö ní tett víz hasz ná ló tu laj do ná ban lévõ fogyasztás -
mérõ he lyett sa ját tu laj do ná ban lévõ fo gyasz tás mé rõt sze -
rel jen fel?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
be ad vá nyo zó ál tal fel tett kér dés nem tar to zik az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be, mert a kér dés ben sze rep lõ kor mány -
ren de let le he tõ vé te szi, hogy a fo gyasz tás mé rõ akár a víz -
hasz ná ló, akár a víz szol gál ta tó tu laj do ná ban le gyen. Az
 arról tör té nõ meg ál la po dás a szer zõ dé ses sza bad ság kö ré -
be esik.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
9/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy je len nép sza va zást kö ve tõ év 
ja nu ár 1-jé tõl a 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let sze rin ti
el kü lö ní tett víz hasz ná lók ugyan ezen ren de let sze rin ti
 fogyasztónak mi nõ sül je nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
be ad vá nyo zó ál tal fel tett kér dés nem tar to zik az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be, mert a kér dés ben sze rep lõ víz hasz ná -
lói, il let ve fo gyasz tói mi nõ sí tés a fe lek ál tal a szer zõ dé si
sza bad ság kö ré ben kö tött meg ál la po dás kö vet kez mé nye.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
10/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy je len nép sza va zást kö ve tõ
év ja nu ár 1-jé tõl Ma gyar or szá gon a 38/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let sze rin ti mel lé kvíz mé rõk ugyan ezen ren de -
let sze rin ti be kö té si víz mé rõk nek mi nõ sül je nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
be ad vá nyo zó ál tal fel tett kér dés nem tar to zik az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be, mert a kér dés ben sze rep lõ mel lék víz -
mé rõi, il le tõ leg be kö té si víz mé rõi mi nõ sí tés a fe lek ál tal
a szer zõ dé si sza bad ság kö ré ben kö tött meg ál la po dás kö -
vet kez mé nye.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
11/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban és 131/A.  § b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az S. P. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. de cem ber 20-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ sze re pelt:

,,Nép sza va zá si kér dés, sors dön tõ – Akar ja-e ön hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság ál lam for ma Ma gyar De mok ra ti kus
Ki rály ság ál lam for má ra vál toz zék és ez ál tal tag ja le gyen
a Szent ki rály Nép kö zös sé gé nek, el fo gad ja-e ön Magyar -
ország de mok ra ti kus ki rá lyá nak és Szent ki rály Nép kö zös -
sé ge de mok ra ti kus ki rá lyá nak Svo ren Pé tert és a XVI. Da -
lai Lá mát?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zõ az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán nem
tün tet te fel az alá írást gyûj tõ vá lasz tó pol gár alá írá sá nak
he lyét. Mind ezek alap ján az ív nem fe le l meg a Ve. vo nat -
ko zó ren del ke zé se i nek és az ÖTM ren de let mel lék le té ben
meg ha tá ro zott min tá nak, így az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának e) pont ján,
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
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se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
12/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 5-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl az egye te mes
 gázszolgáltatás ház tar tá si (la kos sá gi) fo gyasz tó i nak a
szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ért ne kell jen alap dí jat
 fizetni ?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Nsztv.) 13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyé nek. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés meg -
vá la szo lá sa ese tén a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem len ne
egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a fo gyasz tók díj fi ze té -
si kö te le zett sé gét az alap díj el tör lé se ho gyan be fo lyá sol ná, 
– aho gyan ezt a szem pon tot az Al kot mány bí ró ság
1164/H/2008. szá mú 2009. ja nu ár 5-i ha tá ro za ta tar tal -
maz za.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a 13.  §-án, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
13/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 5-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len
nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl az egye te mes vil la -
mos ener gia szol gál ta tás ház tar tá si (la kos sá gi) fo gyasz tó i -
nak a szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ért ne kell jen alap -
dí jat fi zet ni ?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak -
ban: Nsztv.) 13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés meg vá la szo lá sa
ese tén a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem len ne egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó, hogy a fo gyasz tók díj fi ze té si kö te le zett sé gét
az alap díj el tör lé se ho gyan be fo lyá sol ná, – aho gyan ezt a
szem pon tot az Al kot mány bí ró ság 1164/H/2008. szá mú
2009. ja nu ár 5-i ha tá ro za ta tar tal maz za.

20 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/3. szám



II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a 13.  §-án, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
14/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való közzé -
tételét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 5-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon táv hõ szol -
gál ta tás ese té ben az or szág gyû lés hoz zon tör vényt az
alap díj al kal ma zá sá nak ti lal má ról?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak -
ban: Nsztv.) 13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés meg vá la szo lá sa
ese tén a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem len ne egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó, hogy a fo gyasz tók díj fi ze té si kö te le zett sé gét
az alap díj el tör lé se ho gyan be fo lyá sol ná, – aho gyan ezt a
szem pon tot az Al kot mány bí ró ság 1164/H/2008. szá mú
2009. ja nu ár 5-i ha tá ro za ta tar tal maz za.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a 13.  §-án, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
15/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az Sz. G.
 magánszemély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. szep tem ber 13-án az aláb bi kér -
dés ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

,,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 te rü le ti lis tái el érik a vá lasz tó pol gá rok ál tal va la -
mennyi te rü le ti párt lis tá ra le adott és or szá go san össze -
sített ér vé nyes sza va za tok 1 szá za lé kát.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a 199/2008. (V. 19.)
OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor a 162/2008.
(XII. 18.) 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 Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kér dés el len té tes a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény 28/C.  § (5) be kez dés
d) pont já ban fog lal tak kal, 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. In do ko lá sa sze rint egy 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
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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,
 bizottságok stb.) át ala kí tá sát is.

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 nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

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

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

Az Országos Választási Bizottság
16/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va A Ma gyar Pol gá ri De mok rá -
ci á ért Ala pít vány kép vi se le té ben el já ró dr. Ádám At ti la
igaz ga tó ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. szep tem ber 29-én alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Kez de mé nyez zük a vo nat ko zó tör vények 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 323/2008. szá mú
 határozatával 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 népi kez de -
mé nye zés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 17.  §-ban meg ha tá ro zott egy ér tel mû sé gi kö ve -
tel mény nek. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor 157/2008. 
(XII. 18.) 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az új el já rás ban meg -
ál la pí tot ta, hogy a ko ráb bi ha tá ro za tá ban fog lal ta kon túl
nem me rült föl újabb, a hi te le sí tést ki zá ró té nye zõ. Mind -
ezek alap ján 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.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 17.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Az Országos Választási Bizottság
17/2009. (I. 9.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. ja nu ár 6-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va A Ma gyar Pol gá ri Demok -
ráciáért Ala pít vány kép vi se le té ben el já ró dr. Ádám At ti la
igaz ga tó ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

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

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ok tó ber 1-jén alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Kez de mé nyez zük a vo nat ko zó tör vények olyan tar -
talmú mó do sí tá sát, hogy az ön kor mány za tok törzs va gyo -
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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 -
ködõ gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re le gyen át en ged he tõ.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 327/2008. szá mú 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 népi kez de mé -
nye zés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény 17.  §-ban meg ha tá ro zott egy ér tel mû sé gi kö ve -
tel mény nek. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor 156/2008. 
(XII. 18.) 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az új el já rás ban meg -
ál la pí tot ta, hogy a ko ráb bi ha tá ro za tá ban fog lal ta kon túl
nem me rült föl újabb, a hi te le sí tést ki zá ró té nye zõ. Mind -
ezek alap ján 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.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 17.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

                                   cég szerû aláírás

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

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

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

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

a

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

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

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

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

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

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

Ma gyar Köz löny

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

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

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

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

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

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

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

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

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

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

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

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

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

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

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

2009. ja nu ár 1-jé tõl

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

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

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

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

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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09.0010 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


