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II. Törvények

2010. évi XCI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között

a közös államhatárt keresztezõ szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével,

fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttmûködésrõl szóló

Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya

között a közös államhatárt keresztezõ szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával,

rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban:

Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös
államhatárt keresztezõ szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével,
fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos
együttmûködésrõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek),

– figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság szénhidrogén szállító rendszerei mûködésének

megbízhatóságát és szénhidrogén-ellátásának biztonságát, mint stratégia célkitûzést,

– elõsegítve a két ország földgáz rendszerirányítóinak, és szénhidrogén szállító vezeték üzemben tartására

engedéllyel rendelkezõk együttmûködését, valamint a regionális szénhidrogén piacok fejlesztését és az országok

közötti szénhidrogén-kereskedelem fejlesztését,

– elõsegítve és megfelelõ körülményeket biztosítva a határkeresztezõ szénhidrogén vezetékek építésének,

üzemeltetésének, fenntartásának, rekonstrukciójának és üzemzavar elhárításának,

– összhangban az Athénban, 2005. október 25-én aláírt, az Energiaközösséget létrehozó szerzõdés alapelveivel,

– figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös

védelmérõl, Zágrábban, 1996. május 15-én aláírt Megállapodást, valamint a Magyar Köztársaság és a Horvát

Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló, Barcson,

1996. augusztus 30-án aláírt Egyezményt,

a következõkben állapodnak meg:

I. FEJEZET
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek ezen Megállapodás végrehajtásával a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban

az energiaügyekért felelõs miniszter által vezetett Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztériumok) bízzák meg.

(2) Ezen Megállapodás alkalmazása szempontjából:

a) határsáv: az államhatár vonalától számított 100 méteren belülre esõ övezet az államhatár mindkét oldalán;

b) vezetékek: a II. Fejezet 9. Cikkében meghatározott vezetékek határsávba esõ szakaszai;

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. szeptember 13-i ülésnapján fogadta el.
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c) építés: a vezetékek létesítésének elõkészítésével, megvalósításával, üzembe helyezésével kapcsolatos munkálat;

d) üzemeltetés: a vezetékek üzemben tartása, mûszaki állapotának folyamatos ellenõrzése, mûszaki adatainak

rögzítése és nyilvántartása a folyamatos mûködés biztosítása érdekében;

e) fenntartás: minden olyan munka, amely a biztonságos üzemeltetés érdekében a vezetékek szokásos

állagmegóvásával és szükség szerinti javításával függ össze;

f) rekonstrukció: minden olyan, a c), d) és e) pontba nem sorolt munka, amelynek eredményeként megváltozik

a vezetékek mûszaki paramétere;

g) üzemzavar-elhárítás: minden olyan munka, amely az élet-, vagyon- és az ellátásbiztonság, valamint a normál

üzemállapot helyreállítását szolgálja.

2. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek támogatják az ezen Megállapodás II. Fejezetének 9. Cikkében megjelölt projektek megvalósulását.

A Megállapodás aláírását követõen a Minisztériumok tájékoztatják egymást a projektek megvalósításában

beruházóként és/vagy irányítóként, illetve operátorként részt vevõ gazdasági társaságok (a továbbiakban: Társaságok)

nevérõl és székhelyérõl.

(2) A Minisztériumok folyamatosan tájékoztatják egymást a Társaságok nevében és székhelyében bekövetkezõ minden

változásról, valamint a projektek megvalósításában elért elõrehaladásról.

3. Cikk
Az ezen Megállapodás végrehajtásából eredõ munkák elvégzéséhez az adott Szerzõdõ Fél államának területén nincs

szükség a másik Szerzõdõ Fél állama által kiadott munkavállalási engedélyre.

4. Cikk
(1) A vezetékek építésének, üzemeltetésének, fenntartásának, rekonstrukciójának és üzemzavar-elhárításának

elõkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott személyek a beruházások idõszakában – a munkavégzés

keretei között – szabadon mozoghatnak a határsávban.

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek a Szerzõdõ Felek által felhatalmazott ellenõrzõ szervek

felszólítására az államhatár átlépéséhez szükséges érvényes okmánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) A jelen Cikk (1) bekezdésében meghatározott személyek névjegyzékét a Társaságok a munkák megkezdését

megelõzõen legalább 15 nappal megküldik mindkét Szerzõdõ Fél illetékes határõrizeti szerveinek.

(4) Minden olyan építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós vagy üzemzavar-elhárításra irányuló munkavégzéshez,

amely érintheti a határjeleket vagy az államhatár vonalát, az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására

létrehozott Magyar–Horvát Vegyesbizottság jóváhagyására van szükség.

(5) A vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos

munkákat úgy kell elvégezni, hogy az államhatár vonalát jelölõ határjelek, a határhidakon lévõ határtáblák és egyéb

jelek ne sérüljenek.

5. Cikk
A vezetékek építési, üzemeltetési, fenntartási, rekonstrukciós és üzemzavar elhárítási munkáit a Szerzõdõ Felek

államaiban hatályos jogi és mûszaki elõírásokkal összhangban, annak az államnak a mûszaki és jogi elõírásai szerint kell

elvégezni, amelynek területén az adott vezeték érintett része található.

6. Cikk
(1) A vezetékek építéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához, rekonstrukciójához és üzemzavar-elhárításához szükséges

gépeknek, jármûveknek, berendezéseknek és eszközöknek a Magyar Köztársaság területére történõ behozatala

esetén – a Magyar Szerzõdõ Fél európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban – ideiglenes

behozatal vámeljárás keretében behozatali vámok alóli teljes mentesség biztosítható. A Horvát Köztársaság területére

történõ behozatal esetén, ugyanezen ideiglenes behozatali vámeljárásra vonatkozó szabályok érvényesek.

(2) A munkák befejezését követõen a fel nem használt, valamint az idõközben vissza nem szállított vagyontárgyakat

– a Szerzõdõ Felek vámhatóságai által meghatározott idõpontig – vissza kell szállítani azon állam területére, ahonnan

azok érkeztek. Azokat a vagyontárgyakat, amelyeknek visszaszállítása ennek ellenére sem történik meg, vám-, adó- és

egyéb díjfizetési kötelezettség terheli azon állam hatályos jogszabályai szerint, amelynek területén a vagyontárgyak

maradtak.

(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdésében foglaltak megvalósulását a Szerzõdõ Felek vámhatóságai ellenõrzik.
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7. Cikk
A Szerzõdõ Felek nem viselnek felelõsséget a Társaságok azon kötelezettségeiért, amelyek a jelen Megállapodás

szerinti projektek megvalósításából adódnak. Mindkét Szerzõdõ Fél saját belsõ jogszabályaival összhangban

támogatja, hogy a Társaságok eleget tehessenek a projektek megvalósítása során a vezetékek építésével,

üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatban vállalt

kötelezettségeiknek.

8. Cikk
Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggõ esetleges viták rendezése a Minisztériumok

feladata. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton rendezik.

II. FEJEZET
EGYÜTTMÛKÖDÉS VEZETÉKEK ÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÜZEMZAVAR
ELHÁRÍTÁSA TERÉN

9. Cikk
(1) A Magyar Szerzõdõ Fél a Magyar Köztársaságban hatályos jogszabályokkal összhangban a területén lehetõséget

biztosít a következõ vezetékek építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavarának

elhárítására:

a) a Városföld – Drávaszerdahely – Donji Miholjac (Alsómihojlac) – Slobodnica nagynyomású földgázszállító vezeték

Városföld és az államhatár közötti szakasza, amely a C248 és a C249 határjel közelében metszi az államhatárt;

b) a Berzence-Gola vezeték Berzence és az államhatár közötti szakasza, amely a B289 és a B290 számú határjelek

között metszi az államhatárt és kapcsolódik egymáshoz;

c) a Százhalombatta – Omisalj közötti Adria kõolaj vezeték Százhalombatta és az államhatár közötti szakasza, amely

a B289 és a B290 számú határjelek között metszi az államhatárt.

(2) A Horvát Szerzõdõ Fél a Horvát Köztársaságban hatályos jogszabályokkal összhangban a területén lehetõséget

biztosít a következõ vezetékek építésére, üzemeltetésére, fenntartására, rekonstrukciójára és üzemzavarának

elhárítására:

a) a Slobodnica – Donji Miholjac (Alsómihojlac) – Drávaszerdahely – Városföld nagynyomású földgázszállító vezeték,

Slobodnica és az államhatár közötti szakasza, amely a C248 és a C249 határjel közelében metszi az államhatárt;

b) a Berzence-Gola vezeték Gola és az államhatár közötti szakasza, amely a B289 és a B290 számú határjelek között

metszi az államhatárt és kapcsolódik egymáshoz;

c) az Omisalj – Százhalombatta közötti Adria kõolaj vezeték Omisalj és az államhatár közötti szakasza, amely a B289

és a B290 számú határjelek között metszi az államhatárt.

(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdésében megnevezett vezetékek építésének, üzemeltetésének, fenntartásának,

rekonstrukciójának és üzemzavar-elhárításának elõkészítésével, tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos

tevékenységek a Társaságok közötti vállalati együttmûködésben valósulnak meg.

10. Cikk
A Társaságok a 9. Cikk (1)–(2) bekezdésében megnevezett vezetékeken a Megállapodás alapján végzett fenntartási,

rekonstrukciós és üzemzavar elhárítási munkák megkezdésérõl – a két állam földgáz rendszereinek rendszerirányítói,

a horvát kõolaj rendszerirányító a magyar kõolaj szállítók, a két állam kõolaj szállítói, valamint a szénhidrogén szállító

vezetékek üzemben tartására engedéllyel rendelkezõk között fennálló megállapodások szerint – tájékoztatják

egymást.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Cikk
(1) Ez a Megállapodás azon késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétõl számított 70. (hetvenedik) napon lép hatályba,

amelyben a Szerzõdõ Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi

elõírásaiknak eleget tettek.
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(2) Ezen Megállapodást Szerzõdõ Felek határozatlan idõre kötik. A Megállapodást bármely Szerzõdõ Fél bármikor

felmondhatja a másik Szerzõdõ Félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás

a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 12 (tizenkettõ) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A Megállapodást a Szerzõdõ Felek a Megállapodás aláírását követõ 70. (hetvenedik) naptól ideiglenesen alkalmazzák.

(4) Ez a Megállapodás a Szerzõdõ Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthetõ.

Az esetleges módosítások vagy kiegészítések hatálybalépésére az (1) bekezdésben meghatározott szabályokat kell

alkalmazni.

Készült Budapesten, a 2010. év július hó 22. napján, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg

egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

4. § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a Megállapodás 11. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott

idõponttól kezdõdõen történõ ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A törvény 2–3. §-a a Megállapodás 11. Cikkének (3) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A 4. §, valamint az 5. § (4) bekezdése a Megállapodás 11. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott idõpontban

hatályát veszti.

(4) E törvény hatályát veszti, ha a Horvát Köztársaság Kormánya arról értesíti a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy nem

kíván a Megállapodásban részes féllé válni.

(5) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)–(4) bekezdésben

meghatározott idõpontok naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a Magyar

Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az energiapolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14/2010. (IX. 21.) MNB rendelete

a „Bíró László, a golyóstoll szabadalmaztatója” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Bíró László, a golyóstoll szabadalmaztatója” megnevezéssel 1000 forintos címletû

kupronikkel emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2010. szeptember 29.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme kupronikkelbõl (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 14 gramm, mérete

28,43 mm × 28,43 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme elõlapján a golyóstoll mûszaki rajza alapján készült stilizált ábrázolás látható. A golyóstoll ábrázolásától

jobbra fent a „2010” verési évszám, balra lent három vízszintes sorban a „BP.” verdejel, az „1000” értékjelzés és

a „FORINT”, valamint a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet

tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Bíró László József portréja látható. A portré fölötti két vízszintes sorban az „A GOLYÓSTOLL” és

a „SZABADALMAZTATÓJA” felirat, a portrétól balra három vízszintes sorban a „BÍRÓ”, a „LÁSZLÓ” és a „JÓZSEF” felirat

olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában található Szabó György tervezõmûvész mesterjegye. Az emlékérme

hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 20 000 darab készíthetõ, amelybõl 10 000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. § Ez a rendelet 2010. szeptember 29-én lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 14/2010. (IX. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

23020 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 148. szám



2. melléklet a 14/2010. (IX. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 168/2010. (IX. 21.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló

aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott

kifogások alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 420/2009. (X. 29.) OVB határozatát – a jelen határozatban foglalt

indokolással – helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 420/2009. (X. 29.) számú határozatában a magánszemélyek

által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését

megtagadta az alábbi kérdésben: „[e]gyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés alkosson törvényt arról, hogy

az Alkotmánybíróság határozatában, végzésében – az indítványozó kérelmére – fel kell tüntetni az indítványozó

nevét?”

2. Az OVB a határozat indokolásában megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai

követelményeknek megfelel ugyan, de a népszavazásra feltett kérdés összeegyeztethetetlen a népszavazás

alkotmányos szerepével és szabályaival, mert az indítványozók nevének feltüntetése nem érint alkotmányos jogot,

valamint kívül esik az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek körén.

3. Három kifogást tevõ kérte az OVB határozat megsemmisítését és az OVB új eljárásra való utasítását.

3.1. Két kifogást tevõ túlnyomórészt az OVB eljárását és jogalkalmazását sérelmezte. Álláspontjuk szerint téves az országos

népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) preambulumának olyan

értelmet tulajdonítani, mely szerint csak az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyekben lehet népszavazást tartani,

hiszen az Alkotmány 2. § (2) bekezdése és 28/B. §-a ilyen szûkítõ feltételt nem tartalmaz. Az Nsztv. preambuluma nem

minõsül normatív tartalmú rendelkezésnek. Az országos népszavazás tárgya valamennyi az Országgyûlés határkörébe

tartozó kérdés lehet.

3.2. Egy másik kifogást tevõ ugyancsak az OVB 420/2009. (IX. 29.) OVB határozata ellen élt kifogással, melyben az OVB

megtagadta annak az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának a hitelesítését,

amelyen a fent idézett kérdés szerepelt.

A kifogást tevõ hangsúlyozta, hogy népszavazást tartani valóban csak az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyekben

lehet, de véleménye szerint az aláírásgyûjtõ ív mintapéldány-hitelesítõ szakaszában még nem lehet eldönteni, hogy

az adott kérdés a választópolgárok számára „legfontosabb ügy” vagy nem. A kifogást tevõ kéri az OVB határozat

megsemmisítését és a testület új eljárásra utasítását.

II. 1. Az Alkotmány felhívott rendelkezése:

„2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján,

valamint közvetlenül gyakorolja.”

2. Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:

„Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. Hatalmát az Alkotmány keretei között, elsõsorban választott

képviselõi útján gyakorolja. A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek
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eldöntésében, illetõleg a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában a nép közvetlenül, szavazás

útján is részt vehessen.”

(...)

„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen

válaszolni.”

3. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) alkalmazott szabályai:

„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

[...]

(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat

nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidõben történt benyújtásának vizsgálatakor azt

az idõpontot kell figyelembe venni, amikor az elsõ választási bizottsághoz beérkezett.”

„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.

1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja

alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.

Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy a beérkezett

kifogás megfelel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában

az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342,

344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével

összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Alkotmánybíróság elõzetesen megvizsgálta, hogy a jelen ügyben elõterjesztett kifogások megfelelnek-e a törvényi

feltételeknek. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogásokat, miután a támadott OVB határozat a Magyar

Közlöny 2009. évi 152. számában 2009. október 29-én jelent meg, a törvényes határidõn belül [Ve. 130. § (1) bekezdés],

és a kifogásra elõírt tartalmi követelményeknek [Ve. 77. § (2) bekezdés] megfelelõen, 2009. november 10-én nyújtották

be, míg a másik kifogást pedig 2009. november 9-én – szintén határidõben – terjesztette elõ az OVB-nél a kifogást tevõ.

Ebbõl következõen a kifogások érdemi elbírálásra alkalmasak.

3. Az Alkotmánybíróság a kifogásokat – tárgyi azonosságukra tekintettel – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl

és annak közzétételérõl szóló, többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK

2009, január, 3.; a továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdésének megfelelõen egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

4. Az Alkotmánybíróság gyakorlata során számos határozatban értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt,

a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban

az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének

garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt

kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett

kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen

értelmezhetõ legyen, a kérdésre igen-nel vagy nem-mel lehessen felelni (választópolgári egyértelmûség).

Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlés Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt

jogkörének – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból

következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell azt is, hogy

a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, ha igen

milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség) [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, 360–361.; 84/2008. (VI. 13.) AB

határozat, ABH 2008, 695, 703.].
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A fentiekben kifejtett indokok alapján a hitelesíteni kért kérdés nem egyértelmû, ezért az Alkotmánybíróság

a kifogásolt OVB határozatot helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság e határozatának közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére

tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. szeptember 14.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1180/H/2009.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 233/2010. (IX. 21.) KE határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl

szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Alkéri

István vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2010. szeptember 30-án megszüntetem és õt 2010. október 1-jei hatállyal

szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. szeptember 3.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. szeptember 15.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03317/2010.

A köztársasági elnök 234/2010. (IX. 21.) KE határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl

szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Palásti

Ferenc vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2010. szeptember 30-án megszüntetem és õt 2010. október 1-jei hatállyal

szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. szeptember 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. szeptember 15.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03318/2010.
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A miniszterelnök 88/2010. (IX. 21.) ME határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnökének és tagjainak megbízásáról

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a Kutatási és Technológiai

Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági miniszter javaslatára

Lepsényi Istvánt, a Knorr-Bremse Kft. vezérigazgatóját

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöki teendõinek ellátásával;

ifj. Duda Ernõt, a Solvo Zrt. vezérigazgatóját és

dr. Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági teendõinek ellátásával

– a 2010. szeptember 13-tól 2010. december 31-ig terjedõ idõtartamra –

megbízom.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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