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III. Kormányrendeletek

A Kormány 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 76/O. §-sal egészül ki:
„76/O. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelettel megállapított 
14.  § (10)  bekezdése szerinti támogatásra a  területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető 
szolgáltatók 2017. június 1-jétől jogosultak.”

2. § (1) A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kr. 34. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  A Kr. 14. § (10) bekezdésében a „260 000 Ft” szövegrész helyébe a „390 000 Ft” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelethez

 1. A  Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás” megjelölésű rész 
„Praxisfinanszírozás” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

Praxisfinanszírozás 112 125,4

”
 2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „1.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 122 880,9

”
 3. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Célelőirányzatok” megjelölésű rész „Egészségügyi dolgozók fix összegű 

bérkiegészítésének, béremelésének fedezete” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének 
fedezete

1 444,0

”
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 4. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „13.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

13. Célelőirányzatok összesen 33 222,9

”
 5. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „17.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

17. Laboratóriumi ellátás 25 498,3

”
 6. A  Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Összevont szakellátás” megjelölésű rész „Járóbeteg szakellátás”, 

„Fekvőbeteg szakellátás”, „– aktív fekvőbeteg-szakellátás” és „– krónikus fekvőbeteg szakellátás” megjelölésű sorai 
helyébe a következő sorok lépnek:

(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

Járóbeteg szakellátás 
Fekvőbeteg szakellátás 
– aktív fekvőbeteg szakellátás 
– krónikus fekvőbeteg szakellátás

155 229,3 
540 015,0 
454 335,3 

79 249,9

”
 7. A  Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „Összevont szakellátás” megjelölésű rész „Speciális finanszírozású 

szakellátás” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

Speciális finanszírozású szakellátás 42 139,1

”
 8. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „18.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

18. Összevont szakellátás összesen 808 383,4

”
 9. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „20.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

20. Alapellátás és népegészségügy fejlesztése 0,0

”
 10. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat „21.” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Megnevezés 2017. évi előirányzat)

„

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 4 429,9

”

2. melléklet a 215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A Kr. 34. számú mellékletében foglalt táblázat „9” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
[1 Szolgáltató neve Havi fix díj (ezer Ft)]

„

9 3581 Országos Vérellátó Szolgálat 109 820,0

”
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A Kormány 216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 57. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) Kerékpárszállító eszközre a 60. § (2) bekezdés h) pontja szerinti különleges rendszámtábla szerelhető fel, vagy 
arra az azt szállító gépkocsi hátsó rendszámtáblája átszerelhető.”

 (2) Az R. 57. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A kerékpárszállító eszközre kiadható különleges rendszámtábla csak A típusban gyártható le, és típusváltása 
nem engedélyezhető.”

2. § (1) Az R. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a  sorszámának a  Hivatalos Értesítőben való 
közzétételét követő naptól pótolható. A  törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a  rendőrségi 
feljelentést, az  okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az  erről 
felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a  közlekedési igazgatási hatóság a  Nyilvántartónak továbbítja. 
Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus 
úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.”

 (2) Az R. 83. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére az  (1)  bekezdésben meghatározott közzétételt követő 
naptól kerülhet sor.”

3. §  Hatályát veszti az R.
a) 57. § (7a) bekezdése,
b) 60. § (7) bekezdése.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 275/2017. (VII. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/942/3/2017. számú előterjesztésére – Zsalbe 
Sándor (névmódosítás előtti neve: Zsalbe Sándor Dmitrovics; születési hely, idő: Ruszkadolinatelep [Ukrajna], 
1994. december 23.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2017. június 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. június 28.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/03289-3/2017.

A köztársasági elnök 276/2017. (VII. 26.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Eloi Laourou rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Benini Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, genfi székhellyel.

Budapest, 2017. július 13.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. július 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03564-2/2017.
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A Kormány 1483/2017. (VII. 26.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő 
átcsoportosításról és a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott 
összeg megemeléséről

A Kormány
a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § 

(1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 
7907,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím, 13. Célelőirányzatok jogcím,  
17. Laboratóriumi ellátás jogcím és 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatai javára az  1.  melléklet 
szerint,

b) a  Kvtv. 12.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében 255,8 millió forinttal megemeli a  többletkapacitás-
befogadások teljesítményének finanszírozására a Kvtv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1483/2017. (VII. 26.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

K5 -7 907,6
LXXII.

2
3

1
222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

K5 1 333,4
201032 13 Célelőirányzatok

K5 90,0
263890 17 Laboratóriumi ellátás

K5 16,3
263901 18 Összevont szakellátás

K5 6 467,9

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 7 907,6 7 907,6
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1. melléklet az .../2017. (... ...) Korm. határozathoz

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási Alap

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1484/2017. (VII. 26.) Korm. határozata
a Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló kenderesi ingatlan felújításáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Magyar Posta Zrt. 

tulajdonában álló Kenderes, 770 helyrajzi számú, természetben 5331 Kenderes, Szent István út 19. szám alatt 
található ingatlan felújítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló 770 hrsz. ingatlannak 
a műemléki védetté nyilvánításához szükséges intézkedéseket – szükség szerint – tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2017. (VII. 26.) NFM határozata
az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi 
CXXXVIII. törvény 11. § (2) bekezdésének, a 12. § (2) bekezdésének, a 13. § (2) bekezdésének és a 15. §-ának 
hatálybalépéséről

Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016.  évi CXXXVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Törvény) 59. § (7) bekezdése alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítom, hogy az  Európai Bizottság SA.44076 (2016/PN) számú, a  megújuló erőforrásokon alapuló 
villamosenergia-termeléshez (METÁR) nyújtott támogatásra vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának 
időpontja 2017. július 11., ezáltal a  Törvény 11.  § (2)  bekezdése, a  12.  § (2)  bekezdése, a  13.  § (2)  bekezdése és 
a 15. §-a hatálybalépésének napja 2017. július 19.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. (VII. 26.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság Váradi Barna magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott, a székelyek 
honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta 
a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság

„A magyarországi székelyek a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a  továbbiakban: nemzetiségi 
törvény) 148.  § (3)  bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek 
a  nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a  székely nemzetiséghez 
tartozónak valljuk magunkat!”

honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezést hitelesíti.
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A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus 
dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti Választási 
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547, e-mail: nvb@nvi.hu). A  bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2017. augusztus 9-én 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A benyújtás körülményei, az NVI elnök előzetes vizsgálata]
 [1] Szervező – magánszemélyként – 2017. június 28-án 15 óra 35 perckor személyesen eljárva a  székely népcsoport 

honos népcsoporttá nyilvánítása tárgyában kezdeményezést nyújtott be a  Nemzeti Választási Bizottsághoz. 
Kezdeményezéséhez 53 támogató választópolgár adatát csatolta, melyből 41 felelt meg a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (3) bekezdésének.

 [2] Szervező a  fentieken túl az  Nsztv. 4.  § (2)  bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására 
benyújtotta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) NAIH-122582/2017. 
számú, 2017. június 20-án kelt határozatát, melyben a  Hatóság Szervezőt az  információs önrendelkezési jogról és 
az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, mint adatkezelőt 
nyilvántartásba vette.

 [3] Szervező – a  Nemzeti Választási Bizottságnak címzett, a  kezdeményezés benyújtásáról szóló – nyilatkozatában 
nem tizenegy számjegyből álló személyi azonosítóját, hanem hat számjegyből és kettő betűből álló szám- és 
betűkombinációt tüntetett fel, amely így nem felelt meg az  Nsztv. 3.  § (3)  bekezdésében foglalt feltételnek. 
A  fentiekre tekintettel a  Nemzeti Választási Iroda elnöke, az  Nsztv. 10.  § (1)  bekezdésében rögzített hatáskörében 
eljárva, a 2017. július 3-án kelt, 15/2017. számú Nsz. határozatával elutasította a kezdeményezést.

 [4] A Szervező postai úton – az Nsztv. 10. § (3) bekezdésében foglalt, ismételt benyújtásra előírt határidőn belül, 2017. 
július 7-én az  Nsztv. 10.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint eljárva ismételten benyújtotta „A magyarországi 
székelyek a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a  továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148.  § 
(3)  bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a  nemzetiségi 
törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a  székely nemzetiséghez tartozónak 
valljuk magunkat!” honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezést a  Nemzeti Választási Bizottsághoz 
hitelesítés céljából. Az  Nsztv. 10.  § (2)  bekezdése alapján „Az ismételten benyújtott kérdés hitelesítését a  Nemzeti 
Választási Bizottság napirendjére kell tűzni”.

II.

[A honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezés hitelesítésének feltételei]
 [5] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a  továbbiakban: Nektv.) 148.  § (3)  bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy ha a  törvény 1. számú mellékletben felsoroltakon kívül (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) további nemzetiség kíván bizonyságot tenni 
arról, hogy megfelel a  Nektv.-ben foglalt feltételeknek, legalább ezer, magát e  nemzetiséghez tartozónak valló, 
a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár 
választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.

 [6] Ezen túl a  Nektv. hivatkozott rendelkezése rögzíti, hogy az  eljárás során az  Nsztv.-nek az  országos népszavazás 
kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kezdeményezés szervezője 
csak az  a  magyar állampolgár választópolgár lehet, aki a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
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Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

választásán választható, illetve, hogy a  Nemzeti Választási Bizottság az  eljárása során köteles kikérni a  Magyar 
Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.

III.

 [7] Az Nsztv. 11.  § (1)  bekezdése szerint a  Nemzeti Választási Bizottság a  kérdést akkor hitelesíti, ha az  az 
Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.

 [8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kezdeményezés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 
megfogalmazott követelményeknek megfelel.

IV.

[Az Nsztv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény fennállásának vizsgálata]
 [9] Az Nsztv. 8.  § (3)  bekezdése szerint „Két kérdés abban az  esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok – akár 

részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az  Országgyűlésre”. Az  Nsztv. 11.  § (2)  bekezdése 
szerint e körülmény fennállásáról a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést hitelesítő határozatában dönt.

 [10] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Bizottság és – e határozat meghozatalának időpontjáig – a Kúria 
nem hozott olyan döntést, melyben a  jelen eljárásban tárgyalt kezdeményezéssel azonos tárgyú kezdeményezés 
hitelesítéséről rendelkezett volna.

V.

[A határozat indokolásának összegzése]
 [11] A fent leírtak alapján a  Nemzeti Választási Bizottság az  Nsztv. 11.  §-ában fogalt hatáskörében eljárva 

a magánszemély Szervező által benyújtott kezdeményezést hitelesíti.

VI.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
 [12] A határozat az Nsztv. 3. §-án, a 8. §-án, a 11. §-án, a Nektv. 148. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás 

az  Nsztv. 29.  §-ának (1)  bekezdésén és a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225.  §-ain, 
az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990. évi XCIII. törvény 37.  § (1)  bekezdésén, a  43.  § (7)  bekezdésén, valamint 
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2017. július 25.

  Prof. Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság  
  elnöke
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