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Kormányrendeletek
A Kormány
2/2009. (I. 9.) Korm.
rendelete

a Sármellék országos jelentõségû polgári repülõtéren
állandó nemzetközi személy- és áruforgalmat
lebonyolító légi határátkelõhely megnyitásáról
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény
14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A Sármellék (Repülõtér külterület, 047 hrsz.) országos
jelentõségû polgári repülõtér állandó nemzetközi személyés áruforgalmat lebonyolító légi határátkelõhely.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
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lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §
(1) 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 (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése az alábbi
d) ponttal egészül ki:
[3. § (1) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe:]
„d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatások.”
(2) Az R. 3. § (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
[Elszámolható kiadások az alábbiak:]
„f) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségek.”

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

2. §

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
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 mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-

(1) Az R. 5. § utolsó (7) bekezdésének számozása
(8) bekezdésre változik.
(2) Az R. 5. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 29. § (11) bekezdésének b) pontját e rendelet vonatkozásában nem kell alkalmazni.”

3. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2008. évben március 1. és
május 1. között, valamint május 12. és június 9. között, ezt
követõen 2010-tõl évente február 1. és március 31. között
kell benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon írott formában.”
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4. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kifizetési kérelmet 2009-ben:
a) március 1–április 30.;
b) július 1–31.;
c) október 1–31.;
ezt követõen évente:
a) április 1–30.;
b) július 1–31.;
c) október 1–31.
között kell benyújtani.”

5. §
Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél szakmai programjában vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése esetén jogkövetkezmény nem
kerül alkalmazásra.”
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mellõzésérõl Hágában, az 1961. október 5. napján kelt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 11. törvényerejû
rendelet 4. § (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § h) pontjában, valamint a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 166/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörünkben
a következõket rendeljük el:

1. §
A külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellõzésérõl szóló egyezmény végrehajtásáról szóló
9/1973. (XII. 29.) IM–KüM együttes rendelet hatályát
veszti.

2. §
Ez a rendelet 2009. január 10-én lép hatályba és 2009.
január 11-én hatályát veszti.

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy a rendelkezéseit a 2008. évben március 1. és május 1.
között, valamint május 12. és június 9. közötti támogatási
idõszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
9. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

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 külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

Dr. Göncz Kinga s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

külügyminiszter

A külügyminiszter
1/2009. (I. 9.) KüM
rendelete
a külpolitikáért felelõs miniszter által a külföldi
felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal
történõ ellátásának szabályairól
A külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellõzésérõl Hágában, az 1961. október 5. napján kelt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 11. törvényerejû
rendelet 4. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
A tanúsítvány kiállítása iránti kérelem
1. §
A külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
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mellõzésérõl Hágában, az 1961. október 5. napján kelt
egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) szerinti tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet írásban, személyesen kell
benyújtani a külpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumhoz.

2. §
(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét (szervezet megnevezését) és lakóhelyét (székhelyét),
b) a tanúsítvánnyal ellátni kért közokiratot kiállító
szerv vagy személy megnevezését,
c) a tanúsítvánnyal ellátni kért közokirat ügyszámát,
vagy az azonosítására alkalmas más adatot, és
d) a tanúsítvánnyal ellátni kért közokirat felhasználási
országát.
(2) A kérelemmel több közokirat tanúsítvánnyal történõ
ellátása is kérelmezhetõ. A kérelembõl egyértelmûen ki
kell tûnnie, hogy az egyes közokiratokat mely országban
kívánják felhasználni.
(3) A kérelemhez mellékelni kell az eredeti közokiratot.

Közbensõ felülhitelesítés

9
A tanúsítvány kiállítása
4. §

(1) A miniszter a tanúsítványt a kérelem elõterjesztésétõl számított tizenöt napon belül állítja ki.
(2) Az e rendelet melléklete szerinti tanúsítványt magyar nyelven kell kiállítani. A miniszter a tanúsítványt az
okiratra vezeti rá vagy ahhoz hozzáfûzi, valamint aláírásával és bélyegzõlenyomatával látja el.

5. §
(1) Az okiratot tanúsítvány kiállítása nélkül a kérelmezõ
részére vissza kell adni, ha
a) a tanúsítvány kiállításának az egyezmény alapján
nincs helye,
b) a 3. § (4) bekezdése szerinti eljárás kivételével, a tanúsítvány kiállítása elõtt a közokirat közbensõ felülhitelesítése szükséges,
c) a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidõ eredménytelenül telt el,
d) a kérelmezõ a tanúsítvány kiállítása elõtt a kérelmet
visszavonta.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetben a kérelmezõ részére visszaadott okirat másolatát a miniszter megõrzi.

3. §
(1) Ha jogszabály a tanúsítvány kiállításához elõzõleg a
közokiratnak az egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi
11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 3. §-a
(1) bekezdésének c) pontja hatálya alá tartozó valamely
szerv által végzett felülhitelesítését (a továbbiakban: közbensõ felülhitelesítés) rendeli el, a miniszter az okirat külföldi felhasználhatósága érdekében, a tanúsítvány kiállításával e szerv hitelesítõ záradékának felülhitelesítését
végzi el.
(2) Egy szerv közbensõ felülhitelesítése akkor fogadható el, ha az általa felügyelt vagy irányított szerv aláírásés bélyegzõmintájával rendelkezik. Ilyen esetben a felügyelt vagy irányított szerv aláírás- és bélyegzõmintáját a
miniszternek nem kell beszereznie.
(3) A közbensõ felülhitelesítést végzõ szerv a miniszter
megkeresésére igazolja, hogy a hitelesítõ záradék adatai
megegyeznek a nyilvántartásában foglalt adatokkal.
(4) Ha a kérelmet konzuli tisztviselõnél nyújtják be és a
tanúsítvány kiállítását megelõzõen a közokiratot közbensõ
felülhitelesítéssel is el kell látni, a miniszter intézkedik a
közokiratnak a közbensõ felülhitelesítést végzõ szervhez
történõ eljuttatása iránt. A közbensõ felülhitelesítés szükségességérõl és feltételeirõl az ügyfelet elõzetesen tájékoztatni kell.

6. §
(1) A miniszter jogosult a tanúsítvánnyal ellátni kért okiratot kiállító vagy azt közbensõ felülhitelesítéssel ellátó
szervnél ellenõrizni az okirat vagy annak hiteles fordítása,
az azokon szereplõ aláírás vagy bélyegzõlenyomat valódiságát, valamint a kiállításra való jogosultságot.
(2) A tanúsítvánnyal ellátni kért hiteles fordítást készítõ
személynek vagy szervnek a hiteles fordítás készítésére
külön jogszabály alapján fennálló jogosultságát a miniszternek minden esetben ellenõriznie kell.
7. §
(1) A jelen bekezdés a)–b) pontjában felsorolt szervek
(szervezetek, személyek) a tanúsítvány kiállításához szükséges aláírás- és bélyegzõmintákat az aláírásra való jogosultság keletkezésétõl számított tizenöt napon belül, külön
megkeresés nélkül küldik meg a miniszternek:
a) a Tvr. 3. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt szerveken, illetve személyeken kívül minden olyan
szerv, amely rendszeresen állít ki vagy lát el közbensõ felülhitelesítéssel külföldön felhasználni kívánt közokiratot,
b) külön jogszabály alapján hiteles fordítás készítésére
feljogosított minden olyan szerv (szervezet, személy),
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amely a Tvr. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatálya alá
tartozó szervek által kiállított vagy hitelesített, illetve közbensõ felülhitelesítéssel ellátott okiratokról rendszeresen
készít külföldön felhasználni kívánt hiteles fordításokat.
(2) Ha a tanúsítvány kiállításához szükséges aláírás- és
bélyegzõminta nem áll rendelkezésre, azok beszerzése
iránt a miniszter haladéktalanul intézkedik. A megkeresett
szerv az aláírás- és bélyegzõmintát a megkeresés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül köteles megküldeni
a miniszternek.
(3) A miniszter eltekint a (2) bekezdésben foglalt intézkedés megtételétõl, ha a kérelmezõ a hiteles fordítás tanúsítvánnyal történõ ellátása iránti kérelemhez egyidejûleg
mellékeli a hiteles fordítást készítõ személynek vagy szerv
vezetõjének a közjegyzõ által hitelesített aláírását és bélyegzõlenyomatát.
(4) A miniszter a hivatalos honlapján megjelenteti azon
hiteles fordítást készítõ személyek és szervek felsorolását,
amelyek aláírás- és bélyegzõmintái a rendelkezésére állnak.
(5) E § alkalmazásában azok a szervek állítanak ki rendszeresen külföldön felhasználni kívánt közokiratot vagy
készítenek külföldi felhasználásra hiteles fordítást, melyek
közokiratait vagy hiteles fordításait a miniszter két egymást követõ félévben legalább két-két alkalommal tanúsítvánnyal látta el. A miniszter errõl az érdekelt szerveket
írásban tájékoztatja. A megkeresett szervek (1) bekezdésben elõírt kötelezettsége az értesítés kézhezvételétõl áll
fenn.

Záró rendelkezések
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2. írta alá:
has been signed by:
3. minõségében eljárva:
acting in the capacity of:
4. Az okirat
pecsétjével (bélyegzõlenyomatával) van ellátva.
bears the seal/stamp of:
Tanúsítja
Certified
5. helység:
at:
6. idõpont:
(év)
(hónap)
(nap)
date:
(year)
(month)
(day)
7. kiállító:
by:
8. Ügyszám:
No.:
9. Pecsét (bélyegzõlenyomat)
10. Aláírás:
Seal/stamp:
Signature:

VI. Az Alkotmánybíróság
határozatai és végzései
Az Alkotmánybíróság
1/2009. (I. 9.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen beadott kérelmekre kell alkalmazni.

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának, illetve az
azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott
határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ

Dr. Göncz Kinga s. k.,

határozatot:

8. §

külügyminiszter

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

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
266/2008. (IX. 26.) OVB határozatát, a jelen határozatban
foglalt indokolással helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

APOSTILLE
(Convention de la Hayc du 5 octobre 1961)

INDOKOLÁS
I.

1. Ország:
Country:
Ezt a közokiratot
This public document

Az indítványozó országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát nyújtotta be hite-
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lesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz
(a továbbiakban: OVB). Az aláírásgyûjtõ íven a következõ
kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarországon a jelen
népszavazást követõ év január 1-jétõl a közüzemi távhõszolgáltatásért ne kelljen a tényleges hõfogyasztástól független alapdíjat fizetni?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését a 266/2008. (IX. 26.) OVB határozatával megtagadta.
Az OVB döntését azzal indokolta, hogy a kérdés egyrészt nem az Országgyûlés, hanem a települési önkormányzatok képviselõ-testületeinek hatáskörébe tarozik,
másrészt a kezdeményezés olyan mértékben korlátozza az
Alkotmány 9. § (2) bekezdésében foglalt gazdasági verseny szabadságát, hogy eredményes népszavazás esetén az
Alkotmány módosítása válna szükségessé, amely azonban
választópolgári kezdeményezésre induló népszavazással
nem lehetséges.
A kezdeményezõ a törvényes határidõn belül kifogást
nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az OVB határozatával szemben. Álláspontja szerint a határozat indokolásában a hitelesítés megtagadásának érvei alkotmányosan
megalapozatlanok. Indokolásában elõadja egyrészt, hogy
a közüzemi távhõszolgáltatás árszabályozása a települési
önkormányzatok képviselõ-testületeinek hatáskörébe tartozik ugyan, de a távhõszolgáltatás keretszabályozása, így
közvetetten az árszabályozás is az Országgyûlés hatásköre, másrészt, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés nem
korlátozná, hanem segítené a tisztességes gazdasági verseny érvényesülését, ami jelenleg a távhõszolgáltatás terén
eleve nem, vagy csak erõsen korlátozottan érvényesül.
Ezért indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az OVB
határozatát semmisítse meg, és kötelezze új eljárás lefolytatására.

II.
Az Alkotmánybíróság a kifogást az Alkotmány, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, (a továbbiakban: Ve.) az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény, (a továbbiakban:
Nsztv.) alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:
Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései:
„9. § (...)
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
„28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés
lehet.”
Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
(...)
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c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
(...)”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy
kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen válaszolni.
(2) A konkrét kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell népszavazásra bocsátani.”
A Ve. vizsgálatba bevont rendelkezései:
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (...)
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.
A kifogás nem megalapozott.
Az Alkotmánybíróság az OVB 266/2008. (IX. 26.)
OVB határozatának rendelkezõ részét az Alkotmánybíróság jelen határozatában foglaltak szerint helybenhagyta.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §
h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás, melynek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás
megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, valamint a 130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogás
– tartalmát tekintve – megfelel a törvényi feltételeknek,
ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.
2. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy a
távhõszolgáltatásért fizetendõ alapdíj eltörlésére irányuló
népszavazási kérdés az Országgyûlés hatáskörébe tartozónak tekintendõ-e.
A csatlakozási díj és a lakossági távhõszolgáltatási díj
meghatározását az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) 7. § (5) bekezdése, valamint ugyanezen törvény melléklete II. Legmaga-
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sabb ár pontjának „B) Szolgáltatások” fejezete a települési
önkormányzat – a fõvárosban a Fõvárosi Önkormányzat –
képviselõ-testületének hatáskörébe utalja. A díjat a képviselõ-testület rendeletben állapítja meg.
A távhõszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági
távhõszolgáltatás díjának megváltoztatására a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) 57/A. §-a tartalmaz rendelkezéseket. Eszerint a
díjváltoztatást a távhõszolgáltató kezdeményezi, a helyi
önkormányzat képviselõ-testülete pedig díjmegállapító
rendeletét a távhõszolgáltató olyan kezdeményezésével
azonos tartalommal adhatja ki, amelyrõl a Magyar Energia
Hivatal jogerõs határozatban megállapította, hogy az megfelel a Thtv.-ben foglalt feltételeknek. Ezen szabályozással biztosítva az ármegállapítás átláthatóságát, közhatalmi
ellenõrizhetõségét.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a távhõszolgáltatási díjak meghatározása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik, de ezen jogkörüket a Thtv.-ben elõírt korlátok között gyakorolhatják.
Az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban a Kormány és a Kormány tagjainak jogalkotási jogkörével kapcsolatban megállapította, hogy „az Országgyûlés Alkotmányban biztosított jogalkotói hatásköre teljes, és mind a
Kormány, mind a Kormány tagjai irányába nyitott. Önmagában az, hogy jelenleg valamely jogviszonyt nem törvényi, hanem rendeleti szinten szabályoznak, nem zárja ki
azt, hogy késõbb az Országgyûlés törvényt alkosson abban
a tárgyban” [53/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,
414, 417.; 46/2006. (X. 5.) AB határozat, ABH 2006, 567,
571.].
Mindezekre figyelemmel az, hogy a távhõszolgáltatási
díjról szóló, népszavazásra bocsátandó kérdés tárgya jelenleg részben törvényi, részben önkormányzati rendeleti
szinten van szabályozva nem zárja ki – legalábbis azon az
alapon, hogy a feltenni kívánt kérdés nem az Országgyûlés
hatáskörébe tartozik [Alkotmány 28/B. § (1) bekezdés] –,
hogy a törvényben elõírt feltételek teljesülése esetén e
tárgyban népszavazásra kerülhessen sor.
3. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt vizsgálta,
hogy az Alkotmány 9. § (2) bekezdésében rögzített gazdasági verseny szabadságába ütközik-e a népszavazásra feltenni kívánt kérdés, ahogyan azt az OVB megállapította.
Az Alkotmánybíróság 14/2007. (III. 9.) AB határozatban már rámutatott arra, hogy az Alkotmánybíróság kizárólag akkor mondhatja ki, hogy a népszavazásra feltenni
kívánt kérdés népszavazásra nem bocsátható, ha az alapján
a törvényalkotó valamely alapjogot nyilvánvaló módon
súlyosan sértõ vagy tömeges egyéni jogsérelmet okozó
jogszabály megalkotására volna köteles (ABH 2007, 251,
255.).
Az Alkotmány 9. § (2) bekezdésében foglalt gazdasági
verseny szabadsága az Alkotmánybíróság értelmezése
szerint nem alapjog, hanem a piacgazdaság olyan feltétele,
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amelynek meglétét és mûködését biztosítani az államnak
is feladata. Sem a szabad verseny, sem pedig a piacgazdaság alkotmányi rendelkezéseinek nincs külön alkotmányossági mércéje. [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH
1994, 117, 120.] Így a gazdasági verseny szabadsága és a
piacgazdaságról szóló alkotmányi rendelkezés nem lehet
alkotmányos mércéje a kezdeményezésben szereplõ kérdésnek.
4. Az Alkotmánybíróság szerint ezért az OVB-nek határozata indokolását nem a gazdasági verseny szabadságának sérelmére, hanem a feltenni kívánt kérdés egyértelmûségének hiányára kellett volna alapoznia.
Az Alkotmánybíróság ez idáig már több határozatában
foglalkozott az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt a
népszavazásra feltenni kívánt kérdésekkel szemben támasztott egyértelmûség követelményével [51/2001.
(XI. 29.) AB határozat, ABH, 2001, 392, 396.; 25/2004.
(VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006.
(VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 362.; 26/2007.
(IV. 25.) AB határozat, ABH 2007, 332, 342.]. Az Alkotmánybíróság gyakorlata az egyértelmûség követelményét
a népszavazáshoz való jog érvényesülésének alkotmányos
garanciájaként értelmezi. A népszavazásra bocsátott kérdésnek egyrészt a választópolgár, másrészt a jogalkotó
számára egyértelmûnek kell lennie. A választópolgári egyértelmûség követelménye szerint a népszavazásra feltett
kérdésnek egyértelmûen eldönthetõnek kell lennie, arra a
választópolgárnak „igen”-nel vagy „nem”-mel kell tudnia
válaszolni. Ebbõl következõen a túl bonyolult, érthetetlen,
félreérthetõ vagy félrevezetõ kérdés nem tekinthetõ egyértelmûnek.
A választópolgári egyértelmûség része, hogy a választópolgárok egyértelmûen lássák a népszavazásra bocsátott
kérdés megválaszolásának lehetséges következményeit.
A jelen esetben népszavazásra bocsátandó kérdés tárgyát képezõ fogyasztó által fizetendõ távhõdíj nem más,
mint egy szolgáltatás ellenértéke, amelynek meghatározása során a Thtv. és az Ártv. értelmében számtalan tényezõt
kell figyelembe venni (pl. a legalacsonyabb árat úgy kell
kikalkulálni, hogy az legalább a hatékonyan mûködõ vállalkozó ráfordításaira fedezetet biztosítson; a megállapított árnak ösztönözni kell a biztonságos és legkisebb költségû távhõ termelésre és szolgáltatásra, a kapacitások hatékony igénybevételére, valamint a távhõvel való takarékosságra; figyelembe kell venni a folyamatos termelés és a
biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit, beleértve a
szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket,
valamint a hõt termelõ létesítmény bezárásával, elbontásával kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit is; figyelembe kell venni továbbá a kapcsolt és a megújuló energiaforrással történõ
energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és gazdasági elõnyeit). A fogyasztástól független alapdíj – aminek
eltörlésére a kérdés irányul – csak egy tényezõje a távhõszolgáltatás árának. A népszavazásra feltenni kívánt kér-
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dés megválaszolása esetén a választópolgárok számára
nem lenne egyértelmûen megállapítható, hogy a fogyasztók díjfizetési kötelezettségét az alapdíj eltörlése hogyan
befolyásolná.
Vagyis a kérdés félrevezetõ, és ebben az értelemben
nem egyértelmû, mivel a kérdésre igennel válaszoló választópolgároknak azt sugallja, hogy az alapdíj, vagyis a
tényleges hõfogyasztástól független díjtétel eltörlésével
csökken a távfûtés ára. Ezzel a feltételezéssel szemben érvényes és eredményes népszavazás esetén sem csökkennének a távhõ szolgáltatási díjak, hiszen a rendszer karbantartását, a hõ elõállításának, szállításának, átadásának díját
valamilyen módon a jövõben is meg kellene fizetniük. A
kérdésben tartott érvényes és eredményes népszavazás így
csak az árképzés módjának megváltoztatását vonhatná
maga után; ennek legkézenfekvõbb módja a szükségszerûen felmerülõ (távhõ elõállítási, átadási, rendszer fenntartási) költségek beépítése az egységnyi fogyasztásra kalkulált távhõ árába. A kérdés tartalma tehát a választópolgárok számára félrevezetõ, mert elõre nem tudhatják és nem
is mérhetik fel döntésük várható következményeit.
A fent kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés
– „Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarországon a jelen népszavazást követõ év január 1-jétõl a közüzemi távhõszolgáltatásért ne kelljen a tényleges hõfogyasztástól független alapdíjat fizetni?” – nem felel meg a választópolgári
egyértelmûség követelményének, vagyis az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglaltaknak.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB
266/2008. (IX. 26.) OVB határozatának rendelkezõ részét
helybenhagyta, az Alkotmánybíróság jelen határozatában
kifejtett indokok alapján.

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben,
a 2008. évi XCIV. törvény 1. §-ában foglaltakra tekintettel
– az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére –

Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.

A külügyminiszter
1/2009. (I. 9.) KüM
határozata

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1164/H/2008.

IX. Határozatok Tára
A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
1/2009. (I. 9.) ME
határozata
fõiskolai rektor felmentésérõl

a Tessedik Sámuel Fõiskolán
dr. Puskás János fõiskolai tanárt, a rektori megbízatása
alól
– 2008. december 31-ei hatállyal –
felmentem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Mûholdak
Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól
és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyvhöz való
csatlakozásáról szóló
2008. évi LIV. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépésérõl
A 2008. évi LIV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2008.
október 10-i, 144. számában kihirdetett, a Meteorológiai
Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyv 24. cikk
(4) bekezdése értelmében a Jegyzõkönyv harminc naptári
nappal a csatlakozási okirat elhelyezése után lép hatályba
az adott államra nézve.
A csatlakozási okiratot a Magyar Fél 2008. november
7-én helyezte letétbe. A Jegyzõkönyv a 24. cikk (4) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaságra nézve 2008. december 7-én hatályba lépett.
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A fentiekre tekintettel, összhangban a 2008. évi
LIV. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a
Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyvhöz való csatlakozásáról szóló
2008. évi LIV. törvény 2–3. §-ai 2008. december 7-én,
azaz kettõezer-nyolc december hetedikén hatályba léptek.
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Az Országos Választási
Bizottság határozatai
Az Országos Választási Bizottság
1/2009. (I. 9.) OVB
határozata

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

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

Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva az M. J. és B. K. magánszemélyek által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.

A 18/2008. (II. 1.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny
2008. február 1-jei, 17. számában kihirdetett, 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 a záró rendelkezések értelmében a késõbbi jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.
A Magyar Fél a Szlovák Fél válaszjegyzékét 2008. december 23-án vette kézhez, ennek megfelelõen a Megállapodás 2008. december 23-án lépett hatályba.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 18/2008. (II. 1.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 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, valamint a Megállapodás kihirdetésérõl szóló 18/2008. (II. 1.) Korm. rendelet 2. és
3. §-ai 2008. december 23-án, azaz kettõezer-nyolc december
huszonharmadikán léptek hatályba.
Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

A beadványozók 2008. december 17-én aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ szerepelt:
,,Alulírottak országos népi kezdeményezés kitûzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben: kérjük a T. Országgyûlést, hogy tûzze napirendjére olyan új földtörvényi szabályozás megtárgyalását, amely a magyar termõföld értékét
a hazai aranykoronában kifejezõdõ arányoknak megfelelõen az európai piaci árszinthez igazítja és a termõföld
magyar megmûvelõi érdekében alkotott kötelezõ állami
termõföld elõvásárlási jog célszerû alkalmazásával a
fentiek szerint kalkulált országos nagyságrendben a mindenkori éves állami költségvetésben aktualizált pénzügyi
garanciaalapot is biztosít.”
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
alapján az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából be kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz. Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve.
118. § (3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy
az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának bal alsó sarkában
feltüntetett személynevek plusz adattartalomnak minõsülnek, ezáltal az ív nem felel meg a Ve. vonatkozó rendelke-
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zéseinek és az ÖTM rendelet mellékletében meghatározott
mintának.
Mindezekre tekintettel az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését
megtagadja.

A kezdeményezés sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára nem egyértelmû, mivel az „ingatlan vásárlási
célra felvett hitelek” fogalma nem pontos, túl általános,
mert éppúgy érthetõ alatta ingatlan vásárlására felvett
hitel, mint ingatlanra kötött jelzálog.

II.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 18. §-ának c) pontján, a
Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdésein, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM rendelet mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pontján,
13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
2/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Az Országos Választási Bizottság
3/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
Indokolás
I.
A beadványozó 2008. december 18-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:
,,Akarja-e Ön, hogy Magyarországon az ingatlan
vásárlási célra felvett hitelek elõtörlesztési díjának mértékét a hitelezõ ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerzõdés aláírását követõen?”
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
13. §-ának (1) bekezdése értelmében a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmûen lehessen válaszolni.

I.
A beadványozó 2008. december 18-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:
,,Akarja-e Ön, hogy Magyarországon az ingatlan
vásárlási célra felvett hitelek kezelési költségének mértékét a hitelezõ ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerzõdés aláírását követõen?”
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
13. §-ának (1) bekezdése értelmében a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmûen lehessen válaszolni.
A kezdeményezés sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára nem egyértelmû, mivel az „ingatlan vásárlási
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célra felvett hitelek” fogalma nem pontos, túl általános,
mert éppúgy érthetõ alatta ingatlan vásárlására felvett
hitel, mint ingatlanra kötött jelzálog.
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mert éppúgy érthetõ alatta ingatlan vásárlására felvett
hitel, mint ingatlanra kötött jelzálog.

II.
II.
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pontján, 13. §
(1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pontján,
13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,

Dr. Szigeti Péter s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
4/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Az Országos Választási Bizottság
5/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
Indokolás

I.

I.

A beadványozó 2008. december 18-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:
,,Akarja-e Ön, hogy a Magyarországon folyósított hitelek kamata kötelezõen foglalja magába a kezelési költséget?”
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
13. §-ának (1) bekezdése értelmében a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmûen lehessen válaszolni.
A kezdeményezés azonban megtéveszti a választópolgárokat, mikor arra utal, hogy a kezelési költség egynemû,
egybeszámítható a teljes mértékben különbözõ jogalapon
nyugvó kamattal. Így valójában a kérdésnek két értelmezési módja lehetséges. Az egyik esetben a kezelési költség
nem szûnne meg, hanem beépülne a kamatba, amely így

A beadványozó 2008. december 18-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:
,,Akarja-e Ön, hogy Magyarországon az ingatlan
vásárlási célra felvett hitelek kamatát a hitelezõ ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerzõdés aláírását követõen?”
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
13. §-ának (1) bekezdése értelmében a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelmûen lehessen válaszolni.
A kezdeményezés sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára nem egyértelmû, mivel az „ingatlan vásárlási
célra felvett hitelek” fogalma nem pontos, túl általános,
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elveszítené kamat jellegét, és a kamatot és a kezelési költséget magába foglaló összesített hiteldíj mutatóvá változna. A második esetben a kezelési költség jogcímet a népszavazás megszüntetné, és a hitelezõ a hitelszerzõdéssel
kapcsolatos költségeit csak a kamatban, illetve valamilyen
új jogcímen érvényesíthetné. Következésképpen a kérdés
a választópolgárok számára nem egyértelmû.
Megtévesztõ, és több értelmezési lehetõséget magában
foglaló kérdés nem felelhet meg az egyértelmûség követelményének, ezért az Országos Választási Bizottság a
hitelesítés megtagadásáról döntött.
II.
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pontján,
13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
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Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
kérdés közvetlenül a központi költségvetés kiadási oldalát
érinti, amely alkotmányosan tiltott tárgykört tartalmaz.

II.
A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, az Alkotmány 28/C. § a) pontja, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
7/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság
6/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. december 18-án aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követõ év
január 1-jétõl Magyarországon teljes egészében a kormány finanszírozza a közüzemi távhõszolgáltatással fûtött,
1994 elõtt épült lakások egyedi hõfogyasztás-mérésének
kialakítását?”

A beadványozó 2008. december 18-án aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követõ
év január 1-jétõl Magyarországon teljes egészében a kormány finanszírozza a távhõszolgáltatással fûtött, 1994
elõtt épült lakások egyedi hõfogyasztás-mérésének kialakítását?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
kérdés közvetlenül a központi költségvetés kiadási oldalát
érinti, amely alkotmányosan tiltott tárgykört tartalmaz.
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II.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, az Alkotmány 28/C. § a) pontja, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
8/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
9/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
Indokolás

Indokolás
I.
I.
A beadványozó 2008. december 18-án aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a 38/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet szerinti elkülönített vízhasználók mellékvízmérõinek jelen népszavazást követõ év január 1-jét követõen
esedékes hitelesítés miatti cseréjekor a vízszolgáltató az
elkülönített vízhasználó tulajdonában lévõ fogyasztásmérõ helyett saját tulajdonában lévõ fogyasztásmérõt szereljen fel?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
beadványozó által feltett kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe, mert a kérdésben szereplõ kormányrendelet lehetõvé teszi, hogy a fogyasztásmérõ akár a vízhasználó, akár a vízszolgáltató tulajdonában legyen. Az
arról történõ megállapodás a szerzõdéses szabadság körébe esik.

A beadványozó 2008. december 18-án aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követõ év
január 1-jétõl a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti
elkülönített vízhasználók ugyanezen rendelet szerinti
fogyasztónak minõsüljenek?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
beadványozó által feltett kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe, mert a kérdésben szereplõ vízhasználói, illetve fogyasztói minõsítés a felek által a szerzõdési
szabadság körében kötött megállapodás következménye.

II.
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
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Az Országos Választási Bizottság
11/2009. (I. 9.) OVB
határozata

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában és 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az S. P. magánszemély által benyújtott kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

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

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

határozatot:
Indokolás
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
Indokolás
I.
A beadványozó 2008. december 18-án aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követõ
év január 1-jétõl Magyarországon a 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet szerinti mellékvízmérõk ugyanezen rendelet szerinti bekötési vízmérõknek minõsüljenek?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
beadványozó által feltett kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe, mert a kérdésben szereplõ mellékvízmérõi, illetõleg bekötési vízmérõi minõsítés a felek által
a szerzõdési szabadság körében kötött megállapodás következménye.
II.
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

I.
A beadványozó 2008. december 20-án aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ szerepelt:
,,Népszavazási kérdés, sorsdöntõ – Akarja-e ön hogy a
Magyar Köztársaság államforma Magyar Demokratikus
Királyság államformára változzék és ezáltal tagja legyen
a Szentkirály Népközösségének, elfogadja-e ön Magyarország demokratikus királyának és Szentkirály Népközössége demokratikus királyának Svoren Pétert és a XVI. Dalai Lámát?”
Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
alapján az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából be kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz. Az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve.
118. § (3)–(5) bekezdései, mintáját a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet melléklete határozza meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy
a kezdeményezõ az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán nem
tüntette fel az aláírást gyûjtõ választópolgár aláírásának
helyét. Mindezek alapján az ív nem felel meg a Ve. vonatkozó rendelkezéseinek és az ÖTM rendelet mellékletében
meghatározott mintának, így az Országos Választási
Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának e) pontján,
18. §-ának c) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdé-
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sein, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,

2009/3. szám
II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 13. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén
alapul.

az Országos Választási Bizottság elnöke

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
12/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Az Országos Választási Bizottság
13/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
I.

Indokolás
I.

A beadványozó 2009. január 5-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ
kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jelen
népszavazást követõ év január 1-jétõl az egyetemes
gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztóinak a
szolgáltatás rendelkezésre állásáért ne kelljen alapdíjat
fizetni ?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. §-ában foglalt egyértelmûség követelményének. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés megválaszolása esetén a választópolgárok számára nem lenne
egyértelmûen megállapítható, hogy a fogyasztók díjfizetési kötelezettségét az alapdíj eltörlése hogyan befolyásolná,
– ahogyan ezt a szempontot az Alkotmánybíróság
1164/H/2008. számú 2009. január 5-i határozata tartalmazza.

A beadványozó 2009. január 5-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ
kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jelen
népszavazást követõ év január 1-jétõl az egyetemes villamos energiaszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztóinak a szolgáltatás rendelkezésre állásáért ne kelljen alapdíjat fizetni ?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a
kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. §-ában foglalt egyértelmûség követelményének. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés megválaszolása
esetén a választópolgárok számára nem lenne egyértelmûen
megállapítható, hogy a fogyasztók díjfizetési kötelezettségét
az alapdíj eltörlése hogyan befolyásolná, – ahogyan ezt a
szempontot az Alkotmánybíróság 1164/H/2008. számú
2009. január 5-i határozata tartalmazza.
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II.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 13. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén
alapul.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 13. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén
alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,

Dr. Szigeti Péter s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

az Országos Választási Bizottság elnöke

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

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

Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a T. E.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Sz. G.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:

határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás
Indokolás
I.
A beadványozó 2009. január 5-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ
kérdés szerepelt:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon távhõszolgáltatás esetében az országgyûlés hozzon törvényt az
alapdíj alkalmazásának tilalmáról?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy
a kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. §-ában foglalt egyértelmûség követelményének. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés megválaszolása
esetén a választópolgárok számára nem lenne egyértelmûen
megállapítható, hogy a fogyasztók díjfizetési kötelezettségét
az alapdíj eltörlése hogyan befolyásolná, – ahogyan ezt a
szempontot az Alkotmánybíróság 1164/H/2008. számú
2009. január 5-i határozata tartalmazza.

I.
A beadványozó 2007. szeptember 13-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési választásokon mandátumhoz jusson a pártlista, ha az azt állító
párt területi listái elérik a választópolgárok által valamennyi területi pártlistára leadott és országosan összesített érvényes szavazatok 1 százalékát.”
Az Országos Választási Bizottság a 199/2008. (V. 19.)
OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a 162/2008.
(XII. 18.) AB határozatával megsemmisítette az OVB határozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.
Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította,
hogy a kérdés ellentétes a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 28/C. § (5) bekezdés
d) pontjában foglaltakkal, mely szerint nem lehet országos
népszavazást tartani az Országgyûlés hatáskörébe tartozó
szervezetalakítási kérdésrõl. Indokolása szerint egy eredményes népszavazás nemcsak a választójogi szabályok
módosításával járna, hanem jelentõsen megváltoztatná az
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Országgyûlés összetételét, és szükségképpen maga után
vonná az Országgyûlés belsõ szervezetének (frakciók,
bizottságok stb.) átalakítását is.
Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.
A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 323/2008. számú
határozatával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, arra hivatkozva, hogy a népi kezdeményezés megfogalmazása nem felel meg az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi
III. törvény 17. §-ban meghatározott egyértelmûségi követelménynek. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor 157/2008.
(XII. 18.) AB határozatával megsemmisítette az OVB határozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.
Az Országos Választási Bizottság az új eljárásban megállapította, hogy a korábbi határozatában foglaltakon túl
nem merült föl újabb, a hitelesítést kizáró tényezõ. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
II.
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
16/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében eljáró dr. Ádám Attila
igazgató által benyújtott országos népi kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

Az Országos Választási Bizottság
17/2009. (I. 9.) OVB
határozata
Az Országos Választási Bizottság – a 2009. január 6-án
megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében eljáró dr. Ádám Attila
igazgató által benyújtott országos népi kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

I.
A beadványozó 2008. szeptember 29-én aláírásgyûjtõ
ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ kérdés szerepelt:
,,Kezdeményezzük a vonatkozó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy az állam tulajdonában lévõ közcélú
vízilétesítmények létrehozására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló tevékenység gyakorlása csak kizárólagos
állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet részére
legyen átengedhetõ.”

Indokolás
I.
A beadványozó 2008. október 1-jén aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a
következõ kérdés szerepelt:
,,Kezdeményezzük a vonatkozó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy az önkormányzatok törzsvagyo-
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nában lévõ közcélú vízilétesítmények létrehozására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló tevékenység gyakorlása csak kizárólagos önkormányzati részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet részére legyen átengedhetõ.”
Az Országos Választási Bizottság 327/2008. számú határozatával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését, arra hivatkozva, hogy a népi kezdeményezés megfogalmazása nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi
III. törvény 17. §-ban meghatározott egyértelmûségi követelménynek. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor 156/2008.
(XII. 18.) AB határozatával megsemmisítette az OVB határozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.
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Az Országos Választási Bizottság az új eljárásban megállapította, hogy a korábbi határozatában foglaltakon túl
nem merült föl újabb, a hitelesítést kizáró tényezõ. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
II.
A határozat az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa
130 000 Ft + áfa
160 000 Ft + áfa
260 000 Ft + áfa
340 000 Ft + áfa
590 000 Ft + áfa

¨
¨
¨
¨
¨
¨

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

81 000 Ft + áfa
143 000 Ft + áfa
180 000 Ft + áfa
292 500 Ft + áfa
382 500 Ft + áfa
650 000 Ft + áfa

¨
¨
¨
¨
¨
¨

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette
a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jogi Könyvesboltjában (1085
Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munkaügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ

27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
L'udové noviny
Neue Zeitung

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
7 308 Ft/év
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
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.
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 ügyfélszolgálatán (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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