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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
9/2008. (III. 12.) EüM

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrõl  szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés ga) al pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé -
ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  § (1) be kez dés
i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

[A 3.  §-ban fog lal ta kon túl min den 24 órá nál hosszabb
fo lya ma tos el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó nál
biz to sí ta ni kell]

„i) min den be teg ré szé re sze mé lyes hasz ná la tú tár gya i -
nak biz ton sá gos õr zé sé re al kal mas széf el he lye zé sét, a
 fizikai vagy pszi chés ál la po tuk, il let ve élet ko ruk  miatt ön -
ma guk el lá tá sá ra kép te len be te gek ki vé te lé vel.”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Az (1) be kez dés i) pont ja sze rin ti ese tek ben a széf
el he lye zé sé nek kö te le zett sé ge aló li men tes ség nem érin ti
az egész ség ügyi szol gál ta tó nak az (1) be kez dés d) pont já -
ban fog lalt ér ték tárgy-meg õr zé si kö te le zett sé gét.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

27/2008. (III. 12.) FVM
rendelete

a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek
csekély összegû (de minimis) támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, va la mint a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban megha -
tározott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) va dász te rü let: a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás -

ról, va la mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény
(a továb biak ban: Vtv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott te rü let;

b) kü lön le ges ren del te té sû va dász te rü let: a Vtv.
21.  §-ában meg ha tá ro zott te rü let;

c) va dá szat ra jo go sult: a Vtv. 6.  §-a sze rin ti va dá szat ra
jo go sult;

d) nagy va das te rü let: az a va dász te rü let, ahol az er dõ -
sült ség mér té ke 15% vagy azt meg ha la dó, va la mint a vad -
gaz dál ko dás tár gya jel lem zõ en a Vtv. vég re haj tá sá ról
 szóló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott, nagy vad nak mi nõ -
sü lõ va dász ha tó ál lat fa jok po pu lá ci ó i nak vé del me, ke ze lé -
se és hasz no sí tá sa;

e) ap ró va das te rü let: az a va dász te rü let, ahol az er dõ -
sült ség mér té ke 15% alatt van, va la mint a vad gaz dál ko dás
tár gya jel lem zõ en a Vhr. 1.  § ba) és bb) pont já ban meg ha -
tá ro zott, ap ró vad nak mi nõ sü lõ va dász ha tó ál lat fa jok po -
pu lá ci ó i nak vé del me, ke ze lé se és hasz no sí tá sa;

f) csök ken tett vegy szer hasz ná lat:
fa) nagy va das te rü le te ken az in teg rált szán tó föl di nö -

vény ter mesz tés ben en ge dé lye zett vegy sze rek – a Nem ze ti
Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va -
la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia 
Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok igény -
be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 150/2004.
(X. 12.) FVM ren de let (a továb biak ban: 150/2004. FVM
ren de let) 21.  §-a (3) be kez dé sé nek d)–e) pont jai alap ján –,
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il let ve ma xi mum 90 kg/ha/év nit ro gén ha tó anyag ki jut ta -
tá sa,

fb) ap ró va das te rü le te ken a szán tó föl di nö vény ter -
mesz tés ma dár élõ hely-fej lesz té si elõ írásokkal cél prog ram 
ál tal en ge dé lye zett vegy sze rek – 150/2004. FVM ren de let
26.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján –, il let ve ma xi -
mum 90 kg/ha/év nit ro gén ha tó anyag ki jut ta tá sa;

g) va dá sza ti ha tó ság: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal te rü le ti szer ve;

h) éves vad gaz dál ko dá si terv: a Vtv. 47.  §-a sze rin ti
terv;

i) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség irány -
mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men -
té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga -
tá sok ról  szóló 2004/C 244/02 Bi zott sá gi köz le mény
(2004. ok tó ber 1.) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás.

A támogatás célja

2.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja a vad gaz dál ko dás fel té te le i nek ja -
ví tá sa, to váb bá a va don élõ ál la tok hoz, a va dá szat hoz kap -
cso ló dó is me re tek bõ ví té se.

(2) Tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re nyújt ha tó:
a) a va dász ha tó ál lat fa jok élõ hely véd el me, va la mint a

ki emel ke dõ ge ne ti kai ér té kû vad ál lo mány meg õr zé se;
b) va dá sza ti-vad gaz dál ko dá si kul tú ra és is me ret ter -

jesz tés.

A támogatás jellege

3.  §

(1) E ren de let alap ján a meg ha tá ro zott cél te rü le tek re,
pá lyá zat út ján, a tel je sí tést köve tõen utó la gos fi nan szí ro -
zás sal, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igé nyel he tõ.

(2) A 7.  § (1) be kez dés a)–j) pont ja i ban, il let ve a 9.  §
(1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt jog cí mek alap ján
nyúj tott tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló,
2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: ál ta lá nos de mi ni mis ren de let) sze rin ti
cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(3) Min den egyes de mi ni mis tá mo ga tás oda íté lé se kor
az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két év alatt
oda ítélt de mi ni mis tá mo ga tás tel jes össze gét figye lembe
kell ven ni. A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel -
té te le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ két
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(4) A tá mo ga tást igény be vevõ ér te sí té se, va la mint a tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sa és el len õr zé se so rán az ál ta lá nos
de mi ni mis ren de let 2. és 3. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint kell el jár ni.

A támogatás mértéke és forrása

4.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke az el szá mol ha tó net tó költ sé -
gek leg fel jebb 50%-a.

(2) A tá mo ga tást a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze ti ke -
ze lé sû 10032000-01220191-56000003 szá mú Vad gaz dál -
ko dá si te vé keny sé gek elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról kell tel je sí te ni. A jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tás vissza fi ze té se ugyan ezen szám lá ra tör té nik.

A jogosultság feltételei

5.  §

Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult az a ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
dál ko dó szer ve zet, amely

a) a va dá sza ti ha tó ság ál tal ha tá ro zat ban meg ál la pí tott
be fi ze té si kö te le zett sé ge it tel je sí tet te;

b) nyi lat ko zik a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ két
pénz ügyi év ben és a fo lya mat ban lévõ pénz ügyi év ben ka -
pott va la mennyi, az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let ha tá lya
alá tar to zó cse kély össze gû tá mo ga tás össze gé rõl;

c) nyi lat ko zik ar ról, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sa kor

ca) nincs le járt köz tar to zá sa,
cb) nem áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás

alatt, il let ve nem áll gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt,

cc) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl vagy eu ró pai
 uniós for rá sok ból jut ta tott tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
 elszámolási kö te le zett sé ge it tel je sí tet te,

cd) nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vállalko -
zásnak.

A pályázatok benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tás pá lyá zat út ján igé nyel he tõ. A pá lyá zat
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal
éven te köz zé tett pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za.
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(2) A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je jog vesz tõ
ha tá lyú. A ha tár idõn túl be nyúj tott, for ma i lag vagy tar tal -
mi lag hi á nyos, va la mint  valótlan ada tot köz lõ pá lyá za tok
ér de mi el bí rá lás nél kül el uta sí tás ra ke rül nek. Ugyan csak
el uta sí tás ra ke rül nek azok a pá lyá za tok, ame lyek ese té ben
a pá lyá zó a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ öt év ben az ál lam -
ház tar tás bár mely al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga tást a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt cél tól rész ben vagy
egész ben el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy ar ról nem nyúj tott 
be el szá mo lást, il let ve a be nyúj tott el szá mo lást a bí rá ló
nem fo gad ta el.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS CÉLTERÜLETEI

A va dász ha tó ál lat fa jok élõ hely vé del mé nek, 
va la mint a ki emel ke dõ ge ne ti kai ér té kû vad ál lo mány

meg õr zé sé nek tá mo ga tá sa

7.  §

(1) E jog cím alap ján tá mo ga tás igé nyel he tõ

a) szer ves trá gya hasz ná la tá val, vegy szer hasz ná lat nél -
kü li, il let ve csök ken tett vegy szer hasz ná la tú vad föld mû ve -
lés re, vad le ge lõk, tisz tá sok mû ve lé sé re;

b) cser je te le pí tés re;

c) ki egé szí tõ ta kar mány biz to sí tá sá ra;

d) vad ri asz tás ra;

e) vil lany pász tor fel ál lí tá sá ra;

f) ra ga do zó kont roll ra (le gá lis mód sze rek kel tör té nõ
csap dá zás ra);

g) vad gaz dál ko dá si be ren de zé sek, ita tó he lyek, só zók,
ös vé nyek, er dei utak, pi he nõ he lyek ki ala kí tá sá ra, a meg lé -
võk kar ban tar tá sá ra;

h) a va dász te rü let kü lön le ges ren del te té sé bõl fa ka dó
több let fel ada tok el lá tá sá ra;

i) fo goly re fe ren cia te rü le te ken a fo goly-re pat ri á ci ó ból
ere dõ több let költ sé gek el len té te le zé sé re;

j) az er dõt vagy me zei élõ he lyet és an nak élõ vi lá gát be -
mu ta tó in for má ci ós táb lák, pros pek tu sok, is me ret ter jesz tõ
anya gok ké szí té sé re az zal a fel té tel lel, hogy ezek ál ta lá nos 
in for má ci ó kat ter jesz te nek, nem tar tal maz nak meg ne ve -
zett ter mé kek re vagy ter me lõk re vo nat ko zó hi vat ko zást, és 
nem rek lá moz nak ter mé ke ket.

(2) Pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sult a tá mo ga tá si cél meg -
valósításában érin tett va dász te rü let va dá szat ra jo go sult ja,
amennyi ben meg fe lel az 5.  § sze rin ti kö ve tel mé nyek nek.

(3) Csak a Vtv. alap ján a tárgy év vel kez dõ dõ va dá sza ti
évre jó vá ha gyott éves vad gaz dál ko dá si terv vel össz hang -
ban vég zett te vé keny sé gek re igé nyel he tõ tá mo ga tás.

(4) A pá lyá za tot a va dász te rü let fek vé se sze rint ille té kes 
va dá sza ti ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(5) A va dá sza ti ha tó ság át te kin ti a pá lyá za to kat, szük -
ség ese tén hi ány pót lást ren del el. A be nyúj tott pá lyá za tok
össze sí tett for rás igé nyét az eset le ges ja vas la tok kal együtt
kö te les a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül 
to váb bí ta ni a mi nisz té ri um nak. A va dá sza ti ha tó ság az
össze sí tett for rás igé nyen be lül kü lön bon tás ban szere -
pelteti a kü lön le ges ren del te té sû, va la mint a fo goly-re pat -
ri á ci ós va dász te rü le tek re vo nat ko zó tá mo ga tá si igény
össze gét.

8.  §

A ren del ke zés re álló for rás, a be ér ke zett igény, va la mint 
a va dá sza ti ha tó ság ja vas la tai alap ján a mi nisz ter dönt a
me gyei ke ret össze gek nagy sá gá ról. A va dá sza ti ha tó ság a
pá lyá zat tar tal ma és a ren del ke zés re álló ke ret összeg alap -
ján hoz za meg dön té sét. A dön tés vo nat koz hat a tá mo ga tás 
oda íté lé sé re, a tá mo ga tás mér té ké nek csök ken té sé re, il let -
ve a pá lyá zat el uta sí tá sá ra.

Vadászati-vadgazdálkodási kultúra és ismeretterjesztés
támogatása

9.  §

(1) E jog cím alap ján tá mo ga tás igé nyel he tõ:
a) va dá sza ti-szak mai fó ru mok, ren dez vé nyek meg szer -

ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra;
b) va dá sza ti tá bo rok szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra;
c) szak mai, is me ret ter jesz tõ ki ad vá nyok, szak köny vek, 

fo lyó ira tok meg je len te té sé re.

(2) A pá lyá za tot a pá lyá zó szék he lye sze rint ille té kes
va dá sza ti ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(3) A va dá sza ti ha tó ság át te kin ti a pá lyá za to kat, szük -
ség ese tén hi ány pót lást ren del el. A be nyúj tott pá lyá za tok
össze sí tett for rás igé nyét az eset le ges ja vas la tok kal együtt
kö te les a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül 
to váb bí ta ni a mi nisz té ri um nak.

(4) A ren del ke zés re álló for rás, a be ér ke zett igény, va la -
mint a va dá sza ti ha tó ság ja vas la tai alap ján a mi nisz ter dönt 
a me gyei ke ret össze gek nagy sá gá ról. A va dá sza ti ha tó ság
a pá lyá zat tar tal ma és a ren del ke zés re álló ke ret összeg
alap ján hoz za meg dön té sét. A dön tés vo nat koz hat a tá mo -
ga tás oda íté lé sé re, a tá mo ga tás mér té ké nek csök ken té sé re, 
il let ve a pá lyá zat el uta sí tá sá ra.
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III. Fejezet

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pá lyá zó ér te sí té se, szer zõ dés kö tés

10.  §

(1) A pá lyá zat be nyúj tó ját a 9.  § (4) be kez dé se sze rin ti
dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott 60 na pon be lül a va dá sza -
ti ha tó ság ér te sí ti.

(2) A pá lyá zat ról  szóló dön tés el len, an nak kéz hez vé te -
lét kö ve tõ 15 na pon be lül, ki fo gást le het be nyúj ta ni a mi -
nisz ter hez, aki azt 30 na pon be lül bí rál ja el. A mi nisz ter e
dön té sét diszk re ci o ná lis jog kö ré ben hoz za meg.

11.  §

(1) A nyer tes pá lyá zó ré szé re a va dá sza ti ha tó ság össze -
ál lít ja és pos táz za a tá mo ga tá si szer zõ dést, amely meg ha -
tá roz za a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tás jo go sult ját
írás ban tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo -
ga tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak utal nia kell az ál ta lá -
nos de mi ni mis ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos cí mé -
re, az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban  való ki hir de té se
nap já ra, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos
össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban (eu ró ban) ki fe jez ve.

(3) A tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tá sa kor a
pá lyá zat be nyúj tá si hó nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az
Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett, euró át vál tá si ár fo -
lya mot kell al kal maz ni.

(4) Amennyi ben a szer zõ dést a pá lyá zó a tá mo ga tás ról
 szóló ér te sí tést kö ve tõ 60 na pon be lül ön hi bá já ból nem
köti meg, a tá mo ga tás ról  szóló dön tés ha tá lyát vesz ti.

(5) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(6) Az adott tá mo ga tá si cél hoz igény be vett összes tá -
mo ga tás – füg get le nül at tól, hogy an nak fi nan szí ro zá sa
kö zös sé gi, or szá gos, re gi o ná lis vagy he lyi for rás ból tör té -
nik – tá mo ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az ál la mi
tá mo ga tá sok ra irány adó kö zös sé gi sza bály ban vagy az
 Európai Bi zott ság tá mo ga tást jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tást.

A pályázati cél meg valósítása, a támogatás folyósítása

12.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal ta kat a meg -
valósítási ha tár idõn be lül, de leg ké sõbb a szer zõ dés meg -
kö té sé tõl szá mí tott egy év el tel té ig kell meg valósítani.

(2) A meg valósítás so rán a pá lyá zat ban vál lalt költ ség -
ter ve zet tel szem ben el ért meg ta ka rí tás a tá mo ga tást ará -
nyo san csök ken ti, az eset le ges költ ség több le tet a tá mo ga tó 
nem té rí ti meg.

(3) A meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés nek meg fele lõen a 
ki fi ze té si ké rel met a pá lyá zó nak a te vé keny ség meg -
valósulását kö ve tõ 60 na pon be lül kell be nyúj ta nia. A ki fi -
ze té si ké rel met a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
hely re az elõ írt mel lék le tek kel és bi zony la tok kal együtt
kell be nyúj ta ni.

(4) A be ér ke zõ ké rel mek rõl a va dá sza ti ha tó ság tel je sí -
tés iga zo lást ál lít ki, és azt 30 na pon be lül meg kül di a mi -
nisz ter nek.

(5) A ki fi ze té si ké re lem ha tár idõn túli be nyúj tá sa jog -
vesz tõ ha tá lyú, iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak nincs
 helye.

(6) Csak a pá lyá zat be nyúj tá sa után ki ál lí tott szám lák
szá mol ha tók el.

13.  §

(1) A tá mo ga tást a tel je sí tésiga zo lás be ér ke zé se után a
Ma gyar Ál lam kincs tár en ge dé lyét kö ve tõ 60 na pon be lül a 
mi nisz té ri um fo lyó sít ja. A ki fi ze tés a pá lyá zat ban meg -
adott szám lá ra át uta lás sal tör té nik.

(2) A tá mo ga tás csak ak kor fi zet he tõ ki, amennyi ben a
tá mo ga tott meg fe lel az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let
2. cik ké nek 2. pont já ban fog lalt fel té te lek nek.

Ellenõrzés

14.  §

A pá lyá zat ban vál lalt cél(ok) meg valósulását – an nak
bár mely sza ká ban – a va dá sza ti ha tó ság el len õriz he ti.
Amennyi ben az el len õr zés so rán be bi zo nyo so dik, hogy a
tá mo ga tást jo go su lat la nul vet ték igény be, a va dá sza ti ha -
tó ság ha tá ro za tot hoz a jo go su lat la nul igény be vett tá mo -
ga tás vissza fi ze té sé rõl.

Nyilvántartás

15.  §

(1) E ren de let vo nat ko zá sá ban az ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let 3. cik ké nek 3. pont ja sze rin ti nyil ván tar tást a Me -
zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
MVH) ve ze ti. A tá mo ga tá sok ki fi ze tõ je – a tárgynegyed -
évet kö ve tõ hó nap 15-éig – kö te les az MVH ré szé re meg -
kül de ni a nyil ván tar tás ve ze té sé hez szük sé ges in for má ci ó -
kat, amely tar tal maz za a jo go sult meg ne ve zé sét, re giszt rá -
ci ós szá mát, a tá mo ga tás e ren de let sze rin ti jog cí mét, a tá -
mo ga tá si szer zõ dés szá mát és meg kö té sé nek dá tu mát, a
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jut ta tott vagy jut ta tan dó tá mo ga tás össze gét, va la mint az
al kal ma zott át vál tá si ár fo lya mot. E § sza bá lya it meg fele -
lõen al kal maz ni kell min den olyan eset ben is, ha a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ér vé nyét vesz ti, fel mon dás ra ke rül, vagy a
tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lét ál la pít ják meg.

(2) Amennyi ben az MVH az (1) be kez dés sze rin ti ada -
tok fel hasz ná lá sá val, a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ada tok
alap ján meg ál la pít ja, hogy a jo go sult az ál ta lá nos de mi ni -
mis ren de let 2. cikk 2. pont já ban meg ha tá ro zott egyé ni ke -
re tét az e ren de let alap ján meg ál la pí tott tá mo ga tás sal meg -
ha lad ja, úgy er rõl a tá mo ga tá so kat ki fi ze tõ mi nisz té ri u mot
ér te sí ti.

(3) A ked vez mé nye zet tek nek és a tá mo ga tást nyúj tó
szerv nek a tá mo ga tás igény lé sét, fel hasz ná lá sát, el len õr -
zé sét alá tá masz tó bi zony la to kat, do ku men tu mo kat és nyil -
ván tar tá so kat, va la mint min den olyan nyil ván tar tást,
amely az el szá mol ha tó költ sé ge ket és a meg en ged he tõ ma -
xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás be tar tá sá ra vo nat ko zó in for -
má ci ó kat tar tal maz za, a tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá mí tott
10 évig – il let ve amennyi ben más jog sza bály en nél
hosszabb meg õr zé si idõt ren del, an nak meg fe le lõ ide ig –
meg kell õriz ni ük.

Záró rendelkezések

16.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de
mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006.
de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L
379., 2006.12.28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar -
tal maz.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
7/2008. (III. 12.) GKM

rendelete

a mérõeszközökrõl 
és azok mérésügyi ellenõrzésérõl  szóló 

6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosításáról

A mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény 15.  §
(4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gazda -
sági és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A mé rõ esz kö zök rõl és azok mé rés ügyi el len õr zé sé rõl
 szóló 6/2001. (III. 19.) GM ren de let 18.  § (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 71/316/EGK irány el ve (1971. jú li us 26.)
a mé rõ mû sze rek kel és a met ro ló gi ai el len õr zés mód sze re i -
vel kap cso la tos kö zös ren del ke zé sek re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

b) a Ta nács 83/575/EGK irány el ve (1983. ok tó ber 26.)
a mé rõ mû sze rek kel és a met ro ló gi ai el len õr zés mód sze re i -
vel kap cso la tos kö zös ren del ke zé sek re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 71/316/EGK irány elv
mó do sí tá sá ról;

c) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok -
mány II. mel lék let 1. rész D pont (1) be kez dé se;

d) a Bi zott ság 2007/13/EK irány el ve (2007. már ci us 7.) 
a mé rõ mû sze rek kel és a met ro ló gi ai el len õr zés mód sze re i -
vel kap cso la tos kö zös ren del ke zé sek re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 71/316/EGK ta ná csi
irány elv II. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

3.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2007/13/EK irány el ve a mé rõ mû sze rek -
kel és a met ro ló gi ai el len õr zés mód sze re i vel kap cso la tos
kö zös ren del ke zé sek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl  szóló 71/316/EGK ta ná csi irány elv II. mel -
lék le té nek mó do sí tá sá ról;

b) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány II. mel lék let 1. rész D pont (1) be kez dé se.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
17/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa tár gyá ban hi va tal ból
el jár va, va la mint jog sza bály alkot mány elle nességének
utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok tár gyá ban
– dr. Ba logh Ele mér, dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra gyo va And -
rás és dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí rák kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja: az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé be, 13. §-ába, va -
la mint 57. § (1) be kez dé sé be üt kö zõ alkot mány elle nes
hely zet áll fenn a miatt, hogy a jog al ko tó nem ha tá roz ta
meg a ma gán tu laj do nú in gat la nok (he lyi sé gek) élet vé del -
mi lé te sít mény ként (óvó hely ként) való ki je lö lé sé nek sza -
bá lya it és kri té ri u ma it.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2008. de cem ber 31-ig te gyen
 eleget.

2. Az Al kot mány bí ró ság az élet vé del mi lé te sít mé nyek
lé te sí té sé rõl, fenn tar tá sá ról és bé ke idõ sza ki hasz no sí tá sá -
ról  szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM ren de let egé sze, va la -
mint 4., 5., 6. és 7. §-ai alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sá ra és 1996. jú li us 31. nap já ra vissza me nõ le ges ha tá -
lyú meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság egye bek ben az in dít ványt
vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz há rom in dít vány ér ke zett,
me lyek az élet vé del mi lé te sít mé nyek lé te sí té sé rõl, fenn -

tar tá sá ról és bé ke idõ sza ki hasz no sí tá sá ról  szóló 22/1992.
(XII. 29.) KTM ren de let (a továb biak ban: R.) al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tát kér ték a tes tü let tõl. Az in dít vá nyok
tár gyá nak azo nos sá gá ra te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó -
do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065., a továb biak ban: Ügy -
rend) 28. § (1) be kez dé se alap ján azo kat egye sí tet te, és egy 
el já rás ban bí rál ta el.

2. Az R. egé szé nek alkot mány elle nességét il le tõ en az
in dít vá nyo zók arra hi vat koz nak, hogy a meg al ko tá sá ra fel -
ha tal ma zást adó, a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 15/1992.
(I. 27.) Korm. ren de le tet az Al kot mány bí ró ság 2/1996.
(II. 9.) AB szá mú ha tá ro za tá ban (ABH 1996, 35.) 1996. jú -
li us 31. nap já val meg sem mi sí tet te. Az in dít vá nyo zók ér -
ve lé se sze rint az alkot mány elle nesnek ta lált és meg sem mi -
sí tett jog sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján al ko tott ala cso -
nyabb szin tû jog sza bályt is ha tá lyon kí vül kell he lyez ni,
an nak al kal maz ha tó sá ga a jog al ko tás rend jé nek, il let ve a
jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek sé rel me foly tán sér ti a jog -
ál la mi ság nak az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben rög zí -
tett el vét.

3. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az R. 4., 5., 6.
és 7. §-ai nak sza bá lyai a tu laj don hoz való jog, mint alap -
jog ren de le ti szin tû kor lá to zá sát je len tik, és ez ál tal sér tik
az Al kot mány 13. § (1) be kez dé sé ben és 8. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt ren del ke zé se ket.

4. Egyik in dít vá nyo zó – al kot má nyi hi vat ko zás nél -
kül – kéri az R., „kü lö nös te kin tet tel an nak 4. §-ára és mel -
lék le té re” fe lül vi zsgál ta tá sát „az zal a cél lal, hogy az óvó -
he lyek ja ví tá si, kar ban tar tá si, fel újí tá si költ sé gei ne a tu -
laj do no so kat ter hel jék, ha nem ön kor mány za ti fel ada tok
le gye nek”, to váb bá „az ille té kes szak mi nisz té ri um mal
olyan mód szer tant ki dol goz tat ni, mely nek kri té ri u mai
alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy mi lyen (ál la -
po tú) he lyi sé ge ket le het egy ál ta lán óvó hely nek ne vez ni.”

II.

Az Al kot mány nak az in dít vá nyok kal érin tett ren del ke -
zé sei:

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

„8. § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

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

Az R.-nek az in dít vá nyok ál tal hi vat ko zott rendelke -
zései:
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„4. § (1) Az óvó hely és be ren de zé sei, fel sze re lé sei fenn -
tar tá sá ról, bár mi kor tör té nõ ren del te tés sze rû hasz nál ha tó -
sá gá ról, meg fe le lõ és fo lya ma tos kar ban tar tá sá ról, va la -
mint fel újí tá sá ról, kor sze rû sí té sé rõl, eset le ges bõ ví té sé rõl
(a továb biak ban: fel újí tás) a Pol gá ri Tör vény könyv és a
nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi sé gek bér le té rõl  szóló jog -
sza bá lyok elõ írá sa i nak meg fe le lõ en a tu laj do nos (bér lõ)
kö te les gon dos kod ni.

(2) A fel újí tást az óvó hely ál la po ta ál tal meg kí vánt idõ -
szak ban, vagy az óvó he lyet ma gá ban fog la ló épü let rész
fel újí tá sa kor kell el vé gez ni.

(3) Ha az óvó he lyet ma gá ban fog la ló épü let fel újí tá sa
sza ka szo san tör té nik, úgy az óvó hely fel újí tá sát az épü let -
rész fõ szer ke ze tei 2/3-ad ré szé nek fel újí tá sa idõ sza ká ban
kell el vé gez ni.

(4) Sza ka szos fel újí tás ra ke rü lõ fõ szer ke zet óvó he lyet
érin tõ ré sze it az óvó he lyi elõ írá sok sze rint kell fel újí ta ni.

(5) Új óvó hely épí té sét és a meg lé võ fel újí tá sát az óvó -
he lyek re vo nat ko zó ha tá lyos mû sza ki elõ írá sok (ter ve zé si, 
mé re te zé si sza bá lyok, szab vá nyok stb.) és a pol gá ri vé del -
mi elõ írá sok sze rint kell vé gez ni.

(6) Az óvó he lyek kar ban tar tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
elõ írá so kat a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

5. § (1) Az óvó hely ren del te té sé tõl el té rõ cél ra csak
ide ig le nes jel leg gel és csak az e ren de let ben meg ha tá ro zott 
fel té te lek sze rint hasz no sít ha tó (hasz nál ha tó, ad ha tó bér -
be) az zal a to váb bi fel té tel lel, hogy szük ség ese tén 24 órán
be lül hely re ál lít ha tó le gyen az óvó hely ren del te té sé nek
meg fe le lõ hasz ná lat, to váb bá az ide ig le nes hasz no sí tás ne
ron gál ja vagy ve szé lyez tes se az óvó hely vé dõ ké pes sé gét
és ál la gát.

(2) Az óvó hely hasz no sí tá sá hoz (bér be-, al bér let be adá -
sá hoz) és cse ré jé hez, va la mint a hasz no sí tá si cél meg vál -
toz ta tá sá hoz a te rü le ti leg ille té kes kör ze ti (fõ vá ro si, ke rü -
le ti) pol gá ri vé del mi pa rancs nok ság (a továb biak ban: pol -
gá ri vé del mi pa rancs nok ság) elõ ze tes írás be li hozzájáru -
lása szük sé ges.

(3) A hasz no sí tá si meg ál la po dás nak, bér le ti szer zõ dés -
nek (a továb biak ban: meg ál la po dás) tar tal maz nia kell a
pol gá ri vé del mi pa rancs nok ság (2) be kez dés sze rin ti hoz -
zá já ru lá sá ban elõ írt ese ti fel té te le it, to váb bá az aláb bi ren -
del ke zést:

»A hasz ná ló (bér lõ) tu do má sul ve szi, hogy az óvó hely
ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak szük sé ges sé ge ese tén
– erre vo nat ko zó fel hí vás, köz le mény vagy fel mon dás
alap ján – kö te les az óvó he lyet 24 órán be lül kár ta la ní tás
nél kül óvó he lyi hasz ná lat ra al kal mas ál la pot ban a tu laj do -
nos nak (bér be adó nak) át ad ni. El len ke zõ eset ben az óvó -
hely a hasz ná ló (bér lõ) költ sé gé re és ve szé lyé re kiürít -
hetõ.«

(4) A meg ál la po dást írás ba kell fog lal ni. Ezen meg ál la -
po dás 1 pél dá nyát és mel lék le te it a pol gá ri vé del mi pa -
rancs nok ság ré szé re meg kell kül de ni. A meg ál la po dás
meg kö té se kor, il let ve az óvó hely hasz ná lat ra való át adá sa -
kor és ezen jog vi szony meg szû né se kor jegy zõ könyv ben
rög zí te ni szük sé ges az óvó hely és an nak be ren de zé sei, fel -

sze re lé sei meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, ál la po tát, hasz nál -
ha tó sá gát. A jegy zõ könyv, va la mint az (5) be kez dés ben és
a ren de let mel lék le té ben fog lal tak a meg ál la po dás mel lék -
le tét ké pe zik.

(5) A hasz ná lat ba adás fel té te le, hogy az óvó he lyen
a) tûz- és rob ba nás ve széllyel, nagy fo kú pá ra kép zõ dés -

sel vagy ned ve se dés sel, to váb bá az óvó hely szer ke ze ti ele -
me i re ma ra dan dó ká ros ha tás sal járó és szennye zõ dést
oko zó te vé keny ség nem foly tat ha tó;

b) csak cso ma golt és da ra bos áru he lyez he tõ el, öm -
lesz tett áru nem tá rol ha tó;

c) a be já ra tot, to váb bá a vész ki já ra tot és a gé pé sze ti be -
ren de zé sek hez ve ze tõ utat sza ba don kell hagy ni;

d) a hasz ná ló (bér lõ) gon dos kod ni kö te les a rend sze res, 
szak sze rû és szük sé ges – e ren de let mel lék le té ben rész le -
te zett – kar ban tar tás ról, to váb bá ada ta i nak (név, lak cím/te -
lep hely, te le fon stb.) az óvó hely be já ra tá nál (kí vül) való
fel tün te té sé rõl.

(6) Az óvó he lyen a hasz no sí tá si cél ér de ké ben ki zá ró lag 
olyan át ala kí tás, épí tés, sze re lés stb. vé gez he tõ, mely hez a
me gyei, fõ vá ro si pol gá ri vé del mi pa rancs nok ság hozzá -
járul.

6. § A meg ál la po dás kár ta la ní tás nél kül fel mond ha tó,
ha az óvó he lyet a hasz ná ló (bér lõ) nem a szer zõ dés ben
vagy a mel lék le te i ben fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ en
hasz nál ja, il let ve azo kat fel hí vás ra sem tel je sí ti.

7. § Ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ óvó hely(ek)
hasz no sí tá sá ból szár ma zó be vé tel el sõd le ge sen az ön kor -
mány za ti tu laj do nú óvó hely ál lo mány fenn tar tá sá nak fe de -
ze tét szol gál ja.”

III.

Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
az R. meg al ko tá sá ra fel ha tal ma zást adó kor mány ren de let
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí -
té se alkot mány elle nessé te szi-e a tá ma dott R.-t, sé rül-e ez -
ál tal a jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság és a jog al -
ko tás rend je.

Je len el já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot -
ta, hogy az in dít vány ál tal hi vat ko zott 2/1996. (II. 9.) AB
ha tá ro zat ál tal meg sem mi sí tett, az R. meg al ko tá sá ra fel ha -
tal ma zást adó, a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 15/1992. (I. 27.)
Korm. ren de let alkot mány elle nességét a 18/1995. (III. 28.) 
AB ha tá ro zat (ABH 1995, 93.) ál la pí tot ta meg. Az alkot -
mány elle nességet az Al kot mány bí ró ság nem tar tal mi, ha -
nem jog for rás ta ni ok ból ál la pí tot ta meg, ne ve ze te sen
 amiatt, hogy a Kor mány a hon vé de lem rõl  szóló – ak kor
ha tá lyos – 1993. évi CX. tör vény ren del ke zé se i vel el len -
tét ben a hon vé del mi mi nisz te ri fel ügye let he lyett a bel ügy -
mi nisz ter fel ügye le te alá he lyez te a pol gá ri vé del met. [A
meg sem mi sí tést egyéb ként azért csak a 2/1996. (II. 9.) AB
ha tá ro zat mond ta ki, mi vel az alkot mány elle nesség meg -
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szün tet he tõ sé ge ér de ké ben az alkot mány elle nes ren del ke -
zé sek meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást az Al kot mány -
bí ró ság 1995. de cem ber 31-ig fel füg gesz tet te.] Az R. meg -
al ko tá sá ra fel ha tal ma zást adó kor mány ren de le tet te hát az
Al kot mány bí ró ság nem tar tal mi alkot mány elle nesség
 miatt sem mi sí tet te meg. Meg ál la pí tot ta ugyan ak kor a hi -
vat ko zott ha tá ro zat azt is, hogy a pol gá ri vé del mi kö te le -
zett ség is a hon vé del mi kö te le zett ség fo gal mi kö ré be tar to -
zik, és eb bõl kö vet ke zõ leg a pol gá ri vé del mi kö te le zett -
ség re vo nat ko zó sza bá lyok meg al ko tá sa az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be, tör vényhozási útra tar to zik. (ABH 1995, 95.)

Az Al kot mány bí ró ság 507/B/1995. AB ha tá ro za tá ban
az aláb bi a kat ál la pí tot ta meg: „Ön ma gá ban az, hogy kor -
mány ren de let meg ho za ta lá ra fel ha tal ma zást adó tör -
vényszakaszt a tör vényhozó ha tá lyon kí vül he lyez te, a
kor mány ren de le tet nem te szi alkot mány elle nessé. Ah hoz
ugyan is, hogy a jog sza bály fel ha tal ma zás alap ján al kot má -
nyo san nyer jen meg ho za talt, ele gen dõ, ha meg ho za ta la kor 
arra vo nat ko zó lag a jog al ko tó fel ha tal ma zás sal ren del ke -
zett. A fel ha tal ma zást adó jogi nor ma meg szûn te a már al -
kot má nyo san meg al ko tott vég re haj tó sza bályt nem te szi
alkot mány elle nessé.” (ABH 1996, 527, 528.)

Az Al kot mány bí ró ság – az óvó he lyek lé té hez és hasz -
nál ha tó sá gá hoz fû zõ dõ al kot má nyos in do kok kal szem -
ben – nem lá tott okot arra, hogy ko ráb bi gya kor la tá tól e
vo nat ko zás ban el tér jen, ezért az R. egé szé nek az Al kot -
mány 2. § (1) be kez dé sé be üt kö zé se  miatti alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra, és az R. egé szé nek meg sem mi sí té -
sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

2. Az Al kot mány 13. § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don hoz való jo got, (2) be kez -
dé se pe dig a ki sa já tí tás fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa mel -
lett le he tõ sé get te remt an nak el vo ná sá ra is. Az Al kot mány
maga nem szól a tu laj don hoz való jog kor lá toz ha tó sá gá ról, 
en nek dog ma ti ká ját az Al kot mány bí ró ság a 64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 1993, 373.), majd ezt
kö ve tõ en a 42/2006. (X. 5.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2006,
520.) dol goz ta ki.

Ez utób bi ha tá ro zat a tu laj don hoz való jog kor lá toz ha tó -
sá gá ra vo nat ko zó an az aláb bi a kat tar tal maz za:

„Az Al kot mány 8. §-ának (2) be kez dé se ha tá roz za meg
az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá ról  szóló ál ta lá nos sza bályt.
Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a 8. § (2) be kez -
dé se alap ján alap ve tõ jog kor lá to zá sa ak kor te kint he tõ al -
kot má nyos nak, ha a kor lá to zást tör vény mond ja ki, a kor -
lá to zás szük sé ges és az el éren dõ cél hoz vi szo nyít va ará -
nyos [20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat ABH 1990, 69,
70–71.]. A kor lá to zás el bí rá lá sá nak rész le te seb ben meg -
ha tá ro zott alap el ve: alap jog kor lá to zá sá ra ak kor ke rül het
sor, ha má sik alap jog vagy sza bad ság vé del me vagy ér vé -
nye sü lé se más mó don nem ér he tõ el, fel té ve, hogy az el ér -
ni kí vánt cél fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott
alap jog sé rel mé nek sú lya meg fe le lõ arány ban áll egy más -
sal [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167,
171.].

A tu laj don jog kor lá to zá sa te kin te té ben is az Al kot -
mány nak az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá ra meg ha tá ro zott
sza bá lyát és az en nek alap ján ki ala kult al kot mány bí ró sá gi
gya kor la tot kell al kal maz ni. En nek so rán figye lembe kell
azon ban ven ni az Al kot mány nak a tu laj don jog ról  szóló
13. §-ából szár ma zó sa já tos sá go kat is. Ilyen sa já tos ság az,
hogy a 13. § (2) be kez dé se a tu laj don jog tel jes el vo ná sá nál 
a köz ér de ket je lö li meg egyik fel té tel ként. Erre te kin tet tel
a tu laj don jog kor lá to zá sá nál az al kot má nyos sá gi vizs gá lat
egyik szem pont ja a má sik alap ve tõ jog, al kot má nyos ér ték
vagy cél ér vé nye sü lé sé nek szük sé ges sé ge, vagy a köz ér -
dek  miatt fenn ál ló szük sé ges ség.

A köz ér dek alap ján tör té nõ tu laj don kor lá to zás nál az Al -
kot mány bí ró ság nem te kin ti elég sé ges alap nak, hogy a
jog sza bály ál ta lá nos ság ban hi vat ko zik a kor lá to zást szük -
sé ges sé tevõ köz ér dek re, sza bad ha tó sá gi mér le ge lé si jog -
kör ben hagy va an nak meg ha tá ro zá sát, konk ré tan mi lyen
tu laj do ni tár gyak ra kell a kor lá to zást al kal maz ni. A köz ér -
de ket jog sza bály ban úgy kell meg ha tá roz ni, hogy konk rét
ügy ben a köz ér dek bõl tör té nõ kor lá to zás szük sé ges sé gét
bí ró ság el len õriz hes se.

A vizs gá lat má sik szem pont ja itt is – az Al kot mány
8. §-ának (2) be kez dé se alap ján – az ará nyos ság. Az ará -
nyos ság te kin te té ben a tu laj don hoz való jog Al kot mány -
ban meg ha tá ro zott sza bá lyá ból nem szár ma zik sa já tos kö -
ve tel mény. Ezért az ará nyos ság ál ta lá nos vizs gá la ti mér cé -
je al kal ma zan dó: a kor lá to zás sal el ér ni kí vánt cél fon tos sá -
gá nak és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog-sé re lem sú -
lyá nak össz hang ban kell áll nia.” (ABH 2006, 528–529.)

Az R. in dít vá nyok ál tal tá ma dott ren del ke zé se it il le tõ en
– a fen ti ha tá ro zat ban rög zí tet te ket is szem elõtt tart va – az
Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg.

Az R. 1. § (1) be kez dé se sze rint a ren de let ha tá lya ki ter -
jed a pol gá ri vé de lem cél já ra szol gá ló és a pol gá ri vé de lem 
ál tal a 32/1977. (XII. 31.) ÉVM ren de let sze rint nyil ván -
tar tott min den élet vé del mi lé te sít mény re (a továb biak ban:
óvó hely). A hi vat ko zott ÉVM ren de le tet az élet vé del mi lé -
te sít mé nyek egy sé ges nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si
rend jé rõl  szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Kormr.1.) 9. § (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te, sa ját ha tá lyát pe dig az aláb bi ak ban ha tá roz ta meg:

„1. § E ren de let ha tá lya ki ter jed

a) a tu laj do ni jog vi szony tól, a be fo ga dó ké pes ség tõl, a
vé dõ ké pes ség mi nõ sí té sé tõl füg get le nül a la kos ság, a
mun ka he lyen dol go zók, az anya gi ja vak és a kul tu rá lis ér -
té kek vé del mé re ki je lölt lé te sít mé nyek re;

b) a met ró vé del mi sza ka sza i ra;

c) az élet, az anya gi ja vak és a kul tu rá lis ér té kek vé del -
me ér de ké ben leg alább rom te her vi se lé sé re al kal mas, il let -
ve al kal mas sá te he tõ mély épí té sû vagy tér szint kö ze li pin -
cék re, te rek re, föld alat ti tá ro lót erek re;

d) azon lé te sít mé nyek re, ame lyet a vé del mi cé lok el -
éré se, a la kos ság, a nem ze ti ér té kek meg men té se ér de ké -
ben a pol gár mes ter – a pol gá ri vé del mi, va la mint az ille té -
kes szak ha tó sá gok kal egyet ér tés ben – e cél ra ki je löl;
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e) az I. fokú épí tés ügyi ha tó ság nál be je len tett, új on nan
lé te sí tett vé dõ lé te sít mény re.”

Az óvó he lyi vé de lem, az egyé ni vé dõ esz köz-el lá tás, a
la kos ság ri asz tá sa, va la mint a ki te le pí tés és be fo ga dás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Kormr.2.) 6. § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a pol gár mes ter az óvó he lyi vé del mi fel ada tok ra tör té -
nõ fel ké szü lés so rán

a) a te le pü lés pol gá ri vé del mi be so ro lá sá nak meg fe le -
lõ en ha tá ro zat ban ki je lö li az élet vé del mi lé te sít mé nye ket;

b) gon dos ko dik az ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ
élet vé del mi lé te sít mé nyek fenn tar tá sá ról;

c) el len õr zi – a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint ki je -
lölt lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – az élet vé del mi lé te sít mé -
nyek fenn tar tá sá ra és hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bá lyok
be tar tá sát.

A (2) sze rint a me gyei (fõ vá ro si) ön kor mány zat tu laj do -
ná ban lévõ in gat lan ban és az ál ta la fenn tar tott in téz mény -
ben élet vé del mi lé te sít ményt a me gyei köz gyû lés el nö ke, a 
fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter (a továb biak ban együtt: a
me gyei köz gyû lés el nö ke) je löl ki, és tart fenn.

Az R. 2. §-a sze rint épí ten dõ új vagy már meg lé võ épít -
mé nyek nél óvó he lyet – te kin tet nél kül an nak épü let alat ti
vagy be épí tet len sza bad te rü le ten lévõ el he lye zé sé re – ter -
vez ni és ki vi te lez ni ak kor kell, ha az óvó hely meg épí té sét

a) a me gyei (fõ vá ro si) pol gá ri vé del mi pa rancs nok ság
ja vas la ta alap ján a me gyei köz gyû lés el nö ke, fõ vá ros ban a
fõ pol gár mes ter el ren de li, vagy

b) az épít te tõ ön ként vál lal ja.
A Kormr.1., a Kormr.2. és az R. idé zett ren del ke zé sei

alap ján te hát az R.-nek az in dít vá nyok ál tal tá ma dott sza -
bá lyai olyan in gat la nok ra vo nat koz nak, ame lye ket – fõ -
sza bály ként – a pol gár mes ter ha tá ro za tá ban élet vé del mi
lé te sít mény ként (óvó hely ként) ki je lölt [Kormr.2. 6. §
(1) be kez dés a) pont]. A ha tá ro zat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény 109. § (1) be kez dé se alap ján bí ró ság
elõtt meg tá mad ha tó.

Az R. tá ma dott ren del ke zé se i nek al kot má nyos sá ga
 csakis az érin tett he lyi sé gek élet vé del mi lé te sít ménnyé mi -
nõ sí té sé vel össze füg gés ben vizs gál ha tó. Az R. 4. §-ának
ren del ke zé sei ál ta lá nos kar ban tar tá si és a fel újí tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket tar tal maz nak, ame lyek je len tõs ré -
sze kü lön elõ írás nél kül is hoz zá tar to zik egy in gat lan ren -
del te tés sze rû, tu laj do no si ál lag meg óvá sá hoz (szel lõz te tés, 
me sze lés, má zo lás, nyí lás zá rók kar ban tar tá sa stb.). Kö te -
le zett ség ként való elõ írá suk pusz tán ab ból a kö rül mény bõl 
fa kad, hogy az adott he lyi ség óvó hely nek mi nõ sül. [Tar -
tal mi lag ha son ló, és ál ta lá nos kö te le zett sé get egyéb ként az 
épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi LXXVIII. tör vény is tar tal maz, amennyi ben az 54. §
(2) be kez dé se sze rint a tu laj do nos kö te les az épít mény ál -
la po tát, ál lé kony sá gát a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
ese tek ben és mó don idõ sza kon ként fe lül vizs gál tat ni, és a
jó mû sza ki ál la pot hoz szük sé ges mun ká la to kat el vé gez tet -
ni.] Az R. 5. és 6. §-ában fog lalt elõ írá sok az óvó hellyé mi -

nõ sí tett he lyi sé gek ezen jel le gé tõl el té rõ hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket tar tal maz nak (a pol gá ri vé del -
mi pa rancs nok ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sa a hasz no sí tás -
hoz, a hasz no sí tá si meg ál la po dás kö te le zõ tar tal ma, a
hasz no sí tás fel té te lei, a meg ál la po dás fel mon dá sa stb.).
Mind ezen elõ írá sok oka és in do ka az a kö rül mény, hogy az 
adott in gat lan részt a ko ráb bi ak ban már élet vé del mi lé te sít -
ménnyé (óvó hellyé) nyil vá ní tot ták, már ré szei az „óvó -
hely ál lo mány”-nak.

Az R. 7. §-a az ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ óvó he -
lyek hasz no sí tá sá ból szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról
ren del ke zik, amennyi ben ki mond ja, hogy ez el sõ sor ban az 
ön kor mány za ti óvó hely ál lo mány fenn tar tá sá nak fe de ze tét
szol gál ja. Ez az elõ írás meg int csak ah hoz a tény hez kap -
cso ló dik, hogy az ön kor mány zat tu laj do ná ban álló he lyi -
sé get ko ráb ban már óvó hellyé nyil vá ní tot ták.

Mind ezek bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pít ja, hogy a tu laj don hoz való jog spe ci á lis sza bá lyo zá -
sát, en nek szük sé ges sé gét és le he tõ sé gét az óvó hellyé
nyil vá ní tás té nye te rem ti meg.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Htv.) a gaz da sá gi
és anya gi szol gál ta tá si kö te le zett ség sza bá lyo zá sa kö ré ben 
ki mond ja, hogy ha a hon vé de lem ér de ke más mó don nem
vagy nem meg fe le lõ idõ ben, il let ve csak arány ta la nul nagy 
rá for dí tás sal elé gít he tõ ki, szol gál ta tás igény be vé te lé vel
kell biz to sí ta ni töb bek kö zött a pol gá ri vé del mi fel ada tok
el lá tá sát. A fel so rolt fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben már a
hon vé del mi fel ké szü lés bé ke idõ sza ká ban el ren del he tõ a
szol gá lat ra kö te le zet tek ré szé re a hon vé del mi cél ból
igény be vé tel re ki je lölt in gat la nok ada ta i ban tör tént vál to -
zá sok be je len té se, va la mint igény be vé tel re al kal mas ál la -
pot ban való tar tá sa. (Htv. 35. §) A Htv. 37. §-a so rol ja fel
az igény be vé telt el ren de lõ ha tó sá go kat, va la mint 40. §-a
ren del ke zik a kár ta la ní tás ról is. Esze rint a szol gál ta tás tel -
je sí té se  miatt fel me rült va gyo ni hát rá nyért – a tör vény ben
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – kár ta la ní tás jár. Nem
jár azon ban kár ta la ní tás ab ban az eset ben, ha az igény be -
vé tel nem aka dá lyoz ta a szol gál ta tás tár gyá nak ren del te -
tés sze rû hasz ná la tát. [40. § (1) be kez dés és (3) be kez dés
a) pont ja.]

Az Al kot mány bí ró ság mind ezek alap ján meg ál la pí tot ta, 
hogy az óvó hely kén ti ki je lö lés sel együtt járó tu laj do ni
kor lá to zás alap ját a Htv. hi vat ko zott ren del ke zé sei, te hát
tör vényi sza bá lyo zás te rem ti meg. A sza bá lyo zás ren de le ti 
szint jét il le tõ en utal az Al kot mány bí ró ság a 64/1991.
(XII. 17.) AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott ál lás pont já ra.
Esze rint nem min den faj ta össze füg gés az alap jo gok kal kö -
ve te li meg a tör vényi szin tû sza bá lyo zást. Va la mely alap -
jog tar tal má nak meg ha tá ro zá sa és lé nye ges ga ran ci á i nak
meg ál la pí tá sa csa kis tör vény ben tör tén het, tör vény kell to -
váb bá az alap jog köz vet len és je len tõs kor lá to zá sá hoz is.
Köz ve tett és tá vo li össze füg gés ese té ben azon ban ele gen -
dõ a ren de le ti szint is. Ha nem így len ne, min dent tör vény -
ben kel le ne sza bá lyoz ni. (ABH 1991, 297, 300.) A fen ti ek
sze rint az alap jo gi kor lá to zás ren de le ti szin tû sza bá lyo zá sa 
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 miatti alkot mány elle nességre hi vat ko zó in dít ványt a ren -
del ke zõ rész sze rint el uta sí tot ta.

Az in dít vá nyok ál tal tá ma dott ren del ke zé sek az élet vé -
del mi lé te sít mény ként (óvó hely) tör tént ki je lö lés kon zek -
ven ci á it, rész let sza bá lya it tar tal maz zák. A tu laj do no si ál -
lag meg óvás kö ré be tar to zó egyes te vé keny sé gek kö te le -
zett ség ként való elõ írá sa két ség te le nül a tu laj do no si jog ál -
lás kor lá to zá sát je len ti. Ez a kor lá to zás azon ban egy részt
az óvó hely ként ki je lölt he lyi sé gek bár mi ko ri hasz nál ha tó -
sá gá hoz fû zõ dõ köz ér dek bõl fa kad, más részt pe dig az ál -
lam élet vé del mi kö te le zett sé gé nek (a rend kí vü li, há bo rús
hely zet hez kap cso ló dó) meg va ló sí tá sát szol gál ja (szük sé -
ges ség). A ren des gaz dál ko dás kö ré be tar to zó tu laj do no si
ma ga tar tás kö te le zett ség ként tör té nõ meg ha tá ro zá sa pe dig 
az el ér ni kí vánt cél hoz (fel adat hoz) ké pest arány ta lan kor -
lá to zás nak sem mi képp sem te kint he tõ. Eb ben az össze füg -
gés ben és ön ma guk ban te hát a tá ma dott ren del ke zé sek
nem je len tik a tu laj don hoz való jog alkot mány elle nes sé -
rel mét, ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat az R.
4–7. §-ai vo nat ko zá sá ban el uta sí tot ta.

3. Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság az R. tá -
ma dott sza bá lyai alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát 
a miatt uta sí tot ta el, hogy a spe ci á lis sza bá lyo zás igé nyét az 
óvó hely ként tör té nõ ki je lö lés ered mé nye zi, a szo ros össze -
füg gés okán – gya kor la tá nak meg fe le lõ en – vizs gá la tát ki -
ter jesz tet te en nek jog sza bá lyi hát te ré re is. [3/1992. (I. 23.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 329, 330.; 26/1995. (V. 15.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 123, 124.; 2/1998. (II. 4.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1998, 41, 46.; 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 140, 153.; 5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 75, 77.]

A vo nat ko zó sza bá lyo zást át te kint ve az Al kot mány bí -
ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az óvó hely ként tör té nõ ki je lö -
lés re pusz tán a Kormr.1. és a Kormr.2. va la mint az R. – a
je len ha tá ro zat 2. pont já ban már hi vat ko zott – sza bá lyai
tar tal maz nak ren del ke zé se ket. Ezek sze rint az élet vé del mi
lé te sít mé nyek egy sé ges nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si
rend je ki ter jed töb bek kö zött az élet, az anya gi ja vak és a
kul tu rá lis ér té kek vé del me ér de ké ben leg alább rom te her
vi se lé sé re al kal mas, il let ve al kal mas sá te he tõ mély épí té sû
vagy tér szint kö ze li pin cék re, te rek re, föld alat ti tároló -
terekre, to váb bá azon lé te sít mé nyek re, ame lyet a vé del mi
cé lok el éré se, a la kos ság, a nem ze ti ér té kek meg men té se
ér de ké ben a pol gár mes ter – a pol gá ri vé del mi, va la mint az
ille té kes szak ha tó sá gok kal egyet ér tés ben – e cél ra ki je löl
[Kormr.1. 1. § c) és d) pont ja]. A Korm.r.2. a pol gár mes ter
fel ada tá vá te szi, hogy az óvó he lyi vé del mi fel ada tok ra tör -
té nõ fel ké szü lés so rán a te le pü lés pol gá ri vé del mi be so ro -
lá sá nak meg fe le lõ en ha tá ro zat ban je löl je ki az élet vé del mi 
lé te sít mé nye ket [6. § (1) be kez dés a) pont ja]. Vé ge ze tül az 
R. 2. §-a sze rint épí ten dõ új vagy már meg lé võ épít mé -
nyek nél óvó he lyet ter vez ni és ki vi te lez ni ak kor kell, ha az
óvó hely meg épí té sét a me gyei (fõ vá ro si) pol gá ri vé del mi
pa rancs nok ság ja vas la ta alap ján a me gyei köz gyû lés

 elnöke, fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter el ren de li, vagy az
épít te tõ ön ként vál lal ja.

4. A Htv. már hi vat ko zott 35. § (2) be kez dés a) pont ja
is „hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt in gat la -
nok”-ról be szél, va gyis a ki je lö lést, a „ki je lölt sé get” adott -
nak, meg tör tént nek te kin ti. A Kormr.1. hi vat ko zott sza bá -
lyá ban meg ha tá ro zott kri té ri u mok csak a nyil ván tar tás ra
és be je len tés re vo nat koz nak, te hát a ren de let ha tá lya alá
tar to zó in gat la nok te kin te té ben pusz tán egy ka tasz ter fel -
ál lí tá sá ról ren del ke zik. A Kormr.1. 1. § a) és d) pont jai is a
vé de lem re „ki je lölt” lé te sít mé nyek rõl szól nak, va gyis – a
Htv. hi vat ko zott ren del ke zé sé hez ha son ló an – a ki je lölt sé -
get már jog erõs ha tá ro zat tal el ren delt tény ként ke ze lik. A
Kormr.1. sza bá lyai a nyil ván tar tás és a be je len tés ha tá lya
alá tar to zó lé te sít mé nyek kö rét ha tá roz zák meg, amely kö -
rön be lül csak egy szû kebb cso por tot ké pez nek a vé de lem -
re már ki je lölt lé te sít mé nyek. A Kormr.2. pe dig pusz tán
annyit mond, hogy az élet vé del mi lé te sít mé nye ket a pol -
gár mes ter je lö li ki. A szó ba jö he tõ ren del ke zé sek nem tar -
tal maz nak egy ér tel mû, az al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nye -
ket ki elé gí tõ sza bá lyo zást arra vo nat ko zó an, hogy az óvó -
hely kén ti ki je lö lés mi lyen szem pon tok, mi lyen kri té ri u -
mok alap ján tör té nik.

Az óvó hely kén ti ki je lö lés kri té ri u ma i nak hi á nya több
vo nat ko zás ban is alkot mány elle nes hely ze tet te remt. Hi á -
nyoz nak egy részt azok a jog sza bá lyi ke re tek, ame lyek re
ala pít va a pol gár mes ter ki je lö lõ ha tá ro za tát meg hoz za, és
ezen ke re tek hi á nya min de nek elõtt a jog biz ton ság hi á nyát 
ered mé nye zi. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ
jog biz ton ság al kot má nyi kö ve tel mé nyé nek egyes tar tal mi
ele me it több ko ráb bi ha tá ro za tá ban vizs gál ta. Az Al kot -
mány bí ró ság a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet -
te, hogy a jog ál la mi ság alap ve tõ is mér ve a jog biz ton ság,
amely nem csak „az egyes nor mák egy ér tel mû sé gét kö ve -
te li meg, de az egyes jog in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki szá -
mít ha tó sá gát is” (ABH 1992, 59, 65.). A jog in téz mé nyek
ki szá mít ha tó mû kö dé sé nek a jog biz ton ság ból fa ka dó jog -
ál la mi kö ve tel mé nyét az Al kot mány bí ró ság más ha tá ro za -
ta i ban is meg erõ sí tet te [47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 525, 535.; 33/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2005, 352, 358.]. Az Al kot mány bí ró ság azt is hang -
sú lyoz ta, hogy: „a jog ál la mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel mé -
nye, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek a jog ál tal
meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál -
la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra
meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo zott kor lá -
tok kö zött fej tik ki te vé keny sé gü ket” [4/1999. (III. 31.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 61.]. Az egyes in gat la nok,
vagy in gat lan ré szek óvó hely kén ti ki je lö lé sé re vo nat ko zó
fel té te lek jog sza bá lyi meg ha tá ro zá sá nak hi á nya te hát az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál la -
mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság sé rel mét elõ idé zõ hely -
ze tet ered mé nyez.
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A pol gár mes ter ki je lö lõ ha tá ro za ta a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény ha tá lya alá tar to zik, így az a tör -
vény 109–111. §-ai alap ján – jog sza bály sér tés re hi vat koz -
va – bí ró ság elõtt meg tá mad ha tó. Az Al kot mány bí ró ság
39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy
a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vényessége bí ró sá gi el len -
õr zé sé nek sza bá lyo zá sá nál al kot má nyos kö ve tel mény,
hogy a bí ró ság a per be vitt jo go kat és kö te le zett sé ge ket az
Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe le lõ en ér dem ben el bí rál has sa. A köz igaz ga -
tá si dön té si jog kört meg ha tá ro zó sza bály nak meg fe le lõ
szem pon tot vagy mér cét kell tar tal maz nia, amely alap ján a 
dön tés jog sze rû sé gét a bí ró ság fe lül vizs gál hat ja. (ABH
1997, 263.) A pol gár mes te ri ha tá ro zat alap já ul szol gá ló
jog sza bá lyi ren del ke zé sek hi á nyá ban azon ban a ha tá ro zat
jog sza bály sér tõ vol tá ra való hi vat ko zás ér tel mez he tet len,
így en nek kö vet kez té ben az Al kot mány 57. § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott bí ró ság hoz for du lás jo gá nak sé rel -
mét ered mé nye zõ hely zet áll elõ.

Je len ha tá ro zat 2. pont já ban az Al kot mány bí ró ság a tá -
ma dott ren del ke zé sek al kot má nyos sá gát az adott he lyi sé -
gek óvó hellyé nyil vá ní tá sá nak függ vé nyé ben vizs gál ta, és
meg ál la pí tot ta, hogy a már óvó hellyé nyil vá ní tott he lyi sé -
gek te kin te té ben azok nem ered mé nye zik a tu laj don hoz
való jog alkot mány elle nes kor lá to zá sát. Az óvó hellyé
nyil vá ní tás té nye azon ban két ség te le nül érin ti a tu laj don -
hoz való jo got mind azon kö te le zett sé gek te kin te té ben,
ame lyek az óvó hellyé nyil vá ní tás kö vet kez té ben a tu laj do -
nost ter he lik. Maga az óvó hellyé nyil vá ní tás az, ami min -
den képp kor lá toz za a tu laj don jo got (még ha en nek szük sé -
ges sé ge el sõ sor ban az ál lam élet vé del mi kö te le zett sé gé bõl 
fa ka dó an alig ha vi tat ha tó). A jog sza bá lyi fel té te lek hi á -
nyá ban azon ban en nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra nin -
csen le he tõ ség, kö vet ke zés képp a sza bá lyo zás hi á nyos sá -
ga a tu laj don hoz való jog sé rel mét is elõ idé zõ hely ze tet
ered mé nyez.

Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ha -
tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49. §-a sza bá lyoz za. Az
Abtv. 49. §-a alap ján mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a
jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból ere dõ jog -
al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ez zel alkot mány elle -
nességet idé zett elõ. Az em lí tett tör vényi ren del ke zés al -
kal ma zá sa so rán a két fel té tel nek – a mu lasz tás nak és az
en nek foly tán elõ idé zett alkot mány elle nes hely zet nek –
együt te sen kell fenn áll ni [1395/E/1996. AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 667, 669.].

Az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor la ta sze rint a
jog al ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gét konk rét jog sza -
bá lyi fel ha tal ma zás hi á nyá ban is kö te les tel je sí te ni, ha az
alkot mány elle nes hely zet – a jogi sza bá lyo zás irán ti
igény – an nak kö vet kez té ben állt elõ, hogy az ál lam jog -
sza bá lyi úton be avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba, és

ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta al -
kot má nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek a le he tõ sé gé tõl
[22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.].

Az Al kot mány bí ró ság ak kor is mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít meg, ha az alap jog
ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á -
nyoz nak [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
227, 231.].

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány sér tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott
tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204, 205.],
ha nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül
az Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del -
ke zés hi ány zik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 122, 128.].

A sza bá lyo zás hi á nyos tar tal má ból ere dõ al kot mány sér -
tõ mu lasz tás meg ál la pí tá sa ese té ben is a mu lasz tás vagy a
ki fe je zett jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son nyug vó, vagy en -
nek hi á nyá ban, a fel tét len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ
jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sán kell, hogy ala pul -
jon [4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 57.].

Mind ezek alap ján – ko ráb bi, idé zett gya kor la tá nak
meg fe le lõ en – az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
a jog al ko tó alkot mány elle nes hely ze tet te rem tett az ál tal,
hogy nem ha tá roz ta meg va la mely in gat lan rész (he lyi ség)
óvó hely ként való ki je lö lé sé nek kri té ri u ma it. A jog al ko tói
mu lasz tás foly tán elõ állt hely zet sér ti az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál la mi ság ré szét ké pe -
zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyét, a 13. §-ban sza bá lyo zott
tu laj don hoz való jo got, va la mint az 57. § (1) be kez dé sé ben 
írt bí ró ság hoz for du lás jo gát.

5. Egyik in dít vá nyo zó al kot má nyi hi vat ko zás nél kül az 
R., fe lül vizs gá la tát kéri „kü lö nös te kin tet tel an nak 4. §-ára
és mel lék le té re az zal a cél lal, hogy az óvó he lyek ja ví tá si,
kar ban tar tá si, fel újí tá si költ sé gei ne a tu laj do no so kat ter -
hel jék, ha nem ön kor mány za ti fel ada tok le gye nek”.

Az Abtv. 22. § (2) be kez dé se ér tel mé ben az in dít vány -
nak a ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha -
tá ro zott ké rel met kell tar tal maz nia. Az in dít vány ezen ré -
sze e kö ve tel mé nyek nek nem fe lelt meg, így az Ügy rend
29. § d) pont ja alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít vány -
nak ezt a ré szét, mint ér de mi el bí rá lás ra al kal mat lant
vissza uta sí tot ta.

Ugyan ezen in dít vá nyo zó kéri to váb bá „az ille té kes
szak mi nisz té ri um mal olyan mód szer tant ki dol goz tat ni,
mely nek kri té ri u mai alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha -
tó, hogy mi lyen (ál la po tú) he lyi sé ge ket le het egy ál ta lán
óvó hely nek ne vez ni.”

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Abtv. 1. §-a ha tá -
roz za meg. Az in dít vá nyo zó ké rel mé nek tel je sí té se nem
tar to zik az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be, ezért az Al kot -
mány bí ró ság az Ügy rend 29. §-ának b) pont ja alap ján az
in dít ványt ezen ré szé ben vissza uta sí tot ta.
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Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 781/B/2001.

Dr. Ba logh Ele mér al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1. pont já val és an nak in do ko lá sá val. A ha tá ro zat sze rint
alkot mány elle nes hely ze tet te rem tett, hogy a jog al ko tó
nem ha tá roz ta meg va la mely in gat lan rész óvó hely ként
való ki je lö lé sé nek sza bá lya it.

Ál lás pon tom sze rint az R.-rel össze füg gés ben mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség nem állapít -
ható meg, ezért en nek hi va tal ból tör té nõ ki mon dá sát mel -
lõz ném.

Az óvó hely ki je lö lé sé nek lé nye ges jog sza bá lyi alap ja
kü lön bö zõ jog sza bá lyok ban biz to sí tott.

Az óvó hely fo gal mát a Kormr.2. 1. § c) pont ja mint cél -
já nak meg fe le lõ en ki épí tett vagy át ala kít ha tó mû sza ki lé -
te sít ményt ha tá roz za meg, amely ha tá ro ló szer ke ze te, be -
ren de zé se, fel sze re lé se és mû tár gyai ré vén meg ha tá ro zott
szin tû vé del met nyújt a tá ma dó fegy ve rek és ka taszt ró fák
ha tá sai el len.

A tûz vé de lem és a pol gá ri vé de lem mû sza ki kö ve tel mé -
nye i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/2002. (I. 23.) BM ren de -
let „Pol gá ri vé del mi mû sza ki kö ve tel mé nyek óvó he lyi be -
ren de zé sek” címû 6. szá mú mel lék le té nek I–IX. fe je ze te
fog lal ja össze az óvó he lyek kel szem ben tá masz tott mû sza -
ki kö ve tel mé nye ket.

Az óvó hely kén ti ki je lö lés alap ját a Hvt. te rem ti meg. A
Hvt. 35. § (1) be kez dés d) pont ja tar tal maz za, hogy ha a
hon vé de lem ér de ke más mó don nem elé gít he tõ ki, szol gál -
ta tás igény be vé te lé vel kell biz to sí ta ni a pol gá ri vé del mi
fel ada tok el lá tá sát. En nek ke re té ben a Hvt. 37. § (5) be kez -
dés a) pont ja sze rint ille té kességi te rü le tén a me gyei köz -
gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter, va la mint a
pol gár mes ter el ren del he ti a köz igaz ga tás mû kö dé sé hez és
a la kos ság pol gá ri vé del mé hez, el lá tá sá hoz szük sé ges
szol gál ta tá sok tel je sí té sét. A Hvt.-hez fû zött in do ko lás ki -

eme li, hogy a pol gá ri vé de lem re vo nat ko zó jog sza bá lyok
ren del ke zé sei sze rint a pol gá ri vé de lem a hon vé de lem kö -
ré be tar to zik, an nak szer ves ré sze.

A pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör vény
4. § e) pont ja pol gá ri vé del mi fel adat ként ha tá roz za meg az 
óvó he lyi vé del met. A 9. § (1) be kez dés b) pont ja a me gyei
köz gyû lés el nö ké nek, Bu da pes ten a fõ pol gár mes ter ha tás -
kö ré be utal ja – ille té kességi te rü le tén – a la kos ság óvó he -
lyi vé del mé nek szer ve zé sét és irá nyí tá sát. A 10. § (1) be -
kez dés a) pont sze rint a pol gár mes ter szer ve zi és irá nyít ja
az óvó he lyi vé del met.

Az igény be vé tel el já rá si sza bá lya it a Htv. 37. § (2) be -
kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a hon vé -
de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 
71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Hvhr.)
tar tal maz za. Az 56. § (2) be kez dés f) pont ja sze rint a me -
gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság meg ha tá roz za a hon vé -
del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt in gat la nok át adá sá nak 
elõ ké szí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.

A Kormr.2. 2. § (1) be kez dés b) pont já ban a Belügy -
minisztérium Pol gá ri Vé del mi Or szá gos Pa rancs nok sá gát, a 
3. § (1) be kez dés a) pont já ban a me gyei (fõ vá ro si) pol gá ri
vé del mi pa rancs nok sá got jo go sít ja fel az óvó he lyi vé de lem
ter ve zé sé re, szer ve zé sé re. A 6. § (1) be kez dés a) pont ja ér -
tel mé ben a pol gár mes ter a te le pü lés pol gá ri vé del mi be so -
ro lá sá nak meg fe le lõ en ha tá ro zat ban ki je lö li az élet vé del mi
lé te sít mé nye ket, míg a me gyei (fõ vá ro si) ön kor mány zat tu -
laj do ná ban lévõ in gat lan ban és az ál ta la fenn tar tott in téz -
mény ben élet vé del mi lé te sít ményt a me gyei köz gyû lés el -
nö ke je lö li ki. A ja vas la tot az élet vé del mi lé te sít mé nyek lé -
te sí té sé re azon ban a 3. § (1) be kez dés c) pont ja ér tel mé ben a 
me gyei (fõ vá ro si) vé del mi pa rancs nok sá ga te szi meg, és a
ren del ke zés nem szû kí ti le a pa rancs nok ság jog kö rét az új
óvó he lyek lét re ho zá sá val kap cso la tos ja vas lat té tel re. Ez áll
össz hang ban a Hvhr. 3. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal,
amely fel so rol ja, hogy a Hon véd ség mely ve ze tõ je jo go sult
a szol gál ta tás igény lé sé re.

A ma gán tu laj don ban lévõ in gat lan rész élet vé del mi lé te -
sít mény ként való ki je lö lé sét az em lí tett jog sza bá lyok ér -
tel mé ben te hát az ala poz za meg, hogy a he lyi ség élet vé -
del mi cél ra al kal mas le gyen, vagy azzá te he tõ. Azt a kér -
dést, hogy mû sza ki szem pont ból egy aránt al kal mas he lyi -
sé gek kö zül me lyi ket je löl jék ki, nem szük sé ges és nem is
le het sé ges jog sza bály ban meg ha tá roz ni.

Mind eb bõl kö vet ke zõ en az in gat lan rész óvó hely ként
való ki je lö lé sé nek sza bá lyai kel lõ en ren de zet tek, nem ál -
la pít ha tó meg olyan rész let sza bály hi á nya, amely al kot má -
nyos jog sé rel met okoz na.

Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró
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Az Alkotmánybíróság
18/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján – dr. Ba logh Ele mér, dr. Bi ha ri Mi hály,
dr. Bra gyo va And rás, dr. Ko vács Pé ter és dr. Pa czo lay Pé -
ter al kot mány bí rók pár hu za mos in do ko lá sá val – meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
166/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A ki fo gás be nyúj tó ja elsõ íz ben 2007. már ci us 27-én
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást az aláb bi kér dés -
ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szá gos Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tárt gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ át ala kí tá sát
kö ve tõ en ne le hes sen pri va ti zál ni, ha nem ma rad jon ál la mi
tu laj don ban?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát a 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tá val
hi te le sí tet te.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi te le sí tõ ha tá ro za ta
el len ki fo gá so kat nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz.
Az Al kot mány bí ró ság a 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro -
zat tal szem ben be nyúj tott ki fo gá so kat a 43/2007. (VI. 27.)
AB ha tá ro za tá val el uta sí tot ta, és az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tát hely ben hagy ta. Az alá írás gyûj tõ ívet 
az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 118. §
(1) be kez dé se alap ján 2007. jú ni us 27-én el lát ta hitelesí -
tési zá ra dék kal. A 166/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat in -
do ko lá sá ból ki tû nõ en a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívet a kez -
de mé nye zõk nem vet ték át, kö zöl ték, hogy be ad vá nyu kat,
ami rõl dön tés szü le tett vissza von ják. Majd ezt kö ve tõ en
is mé tel ten hi te le sí té si el já rást kez de mé nyez tek ugyan azon 
kér dés ben. A kér dés hi te le sí té sét az OVB a 166/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za tá ban – az or szá gos nép sza va zás -
ról  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
12. § c) pont já ra hi vat ko zás sal – meg ta gad ta. Ez el len a ha -

tá ro zat el len a hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zõ je nyúj tott
be ki fo gást. Ki fo gá sá ban arra hi vat ko zik, hogy a kez de mé -
nye zést a hi te le sí té si el já rást kö ve tõ en tett nyi lat ko za tuk -
ban vissza von ták. Az Nsztv. a kez de mé nye zés vissza vo -
ná sá ról nem ren del ke zik, ezért nem vi tat ha tó el a kez de -
mé nye zõk joga arra, hogy kér dés vissza vo ná sa után a kér -
dés ben új el já rást kez de mé nyez ze nek. Így az OVB-nek a
kér dés hi te le sí té sét meg ta ga dó ha tá ro za ta tör vénysértõ. A
kez de mé nye zés vissza vo ná sát az tet te szük sé ges sé, hogy
az ál ta luk ere de ti leg hi te le sí tés re be nyúj tott há rom kér dés
ak kor éri el a cél ját, ha azok ra egy szer re le het alá írást gyûj -
te ni, mert „kü lön-kü lön a kez de mé nye zés szán dé ka ki -
játsz ha tó, il let ve az ál lam pol gá rok nagy ré sze kü lön-kü lön 
fel té ve nem ér te né azt meg.”

II.

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

1. Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C. § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyai:

„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
[Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az Nsztv. 10. §

d) pont ját a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény, 
va la mint az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi CLXXII. tör vény (a továb biak ban: Nsztvm.)
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11. §-a ik tat ta be, egy út tal az ere de ti d) pont meg je lö lé se
e) pont ra vál to zott.]

„12. § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2. §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9. §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„116. § Az I–X. fe je zet, va la mint a 89. § (1)–(7) be kez -
dé se, a 99/O. § ren del ke zé se it az or szá gos nép sza va zá son
a je len fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

„3. § A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al kal ma zá sa so -
rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér vény re kell jut -
tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

a) a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, a vá lasz tá si csa -
lás meg aka dá lyo zá sa,

b) ön kén tes rész vé tel a je lö lés ben, a vá lasz tá si kam -
pány ban, a sza va zás ban,

c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek
kö zött,

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,
e) jog or vos lat le he tõ sé ge és pár tat lan el bí rá lá sa,
f) a vá lasz tás ered mé nyé nek gyors és hi te les megálla -

pítása.”
„117. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -

bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

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

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

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

III.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
 Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény

(a továb biak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fe le lõ en járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

1. Az Al kot mány bí ró ság al kot má nyos ren del te té sé re is
te kin tet tel a hi te le sí tés meg ta ga dá sa tör vényességének el -
bí rá lá sa so rán nem te kint het el a hi te le sí té si el já rás kö rül -
mé nye i tõl.

A hi te le sí té si el já rást kez de mé nye zõ vá lasz tó pol gár az
egész ség biz to sí tás tárgy kö ré ben több kér dést is be nyúj tott
az OVB-hez hi te le sí tés re.

Elsõ íz ben há zas tár sá val együtt 2007. már ci us 27-én
nyúj tott be ké rel met or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re az aláb bi kér -
dé sek ben:

1. Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon ne ve -
zes sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz tan dó üz le ti
ala pon mû kö dõ több biz to sí tós egész ség biz to sí tást?

2. Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon meg ma -
rad jon a szo li da ri tás elvû, egy biz to sí tós egész ség biz to sí tá -
si rend szer?

3. Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tárt gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ át ala kí tá sát
kö ve tõ en ne le hes sen pri va ti zál ni, ha nem ma rad jon ál la mi
tu laj don ban?

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát az 1. sz.
kér dést 114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tá val, a 3. sz.
kér dést 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet -
te. A 2. kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sét az OVB a kér dés nem egy ér tel mû vol tá ra
hi vat koz va 115/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tá ban meg -
ta gad ta.

A kez de mé nye zõk a 2. sz. kér dés ben 2007. má jus 3-án
újabb alá írás gyûj tõ ívet nyúj tot tak be hi te le sí tés re, a kér -
dést az aláb bi ak sze rint pon to sít va:

Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon meg ma rad -
jon a szo li da ri tás elvû egy biz to sí tós kö te le zõ egész ség biz -
to sí tá si rend szer a nép sza va zást kö ve tõ év tõl szá mí tott
10 éven át?

Az OVB – a pon to sí tást figye lembe véve – az alá írás -
gyûj tõ ívet a 146/2007. (V. 31.) OVB ha tá ro za tá val hi te le -
sí tet te.

Az OVB mind há rom hi te le sí tõ ha tá ro za ta el len ki fo gá -
so kat nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz. Az Al kot -
mány bí ró ság a 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro zat tal
szem ben be nyúj tott ki fo gá so kat a 43/2007. (VI. 27.) AB
ha tá ro za tá val el uta sí tot ta, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság ha tá ro za tát hely ben hagy ta. Az alá írás gyûj tõ ívet
az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je a Ve. 118. § (1) be -
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kez dé se alap ján 2007. jú ni us 27-én el lát ta hi te le sí té si zá ra -
dék kal. A 166/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro zat ból ki tû nõ en 
a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívet a kez de mé nye zõk nem vet -
ték át, kö zöl ték, hogy be ad vá nyu kat, ami rõl dön tés szü le -
tett vissza von ják. Majd ezt kö ve tõ en is mé tel ten hi te le sí té -
si el já rást kez de mé nyez tek ugyan azon kér dés ben. A kér -
dés hi te le sí té sét az OVB 166/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro -
za tá ban – az Nsztv. 12. § c) pont já ra hi vat ko zás sal – meg -
ta gad ta. Ez el len a ha tá ro zat el len a hi te le sí té si el já rás kez -
de mé nye zõ je nyúj tott be ki fo gást.

A fen ti elõz mé nyek után ugyan azon kez de mé nye zõ
2007. jú li us 2-án újabb kér dés ben in dí tott alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té se irán ti el já rást:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len le gi
egy biz to sí tós szo li da ri tás elvû kö te le zõ egész ség biz to sí tá -
si rend szer ben az üz le ti biz to sí tók sem mi lyen for má ban ne 
kap ja nak sze re pet a nép sza va zást kö ve tõ év tõl szá mí tott
5 éven át?”

Az alá írás gyûj tõ ívet és a kér dést az OVB 167/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te. Az OVB ha tá -
ro za ta el len a biz to sí tók egye sü le te nyúj tott be ki fo gást.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 27-én újabb az egész ség -
biz to sí tá si rend szert érin tõ kér dést nyúj tott be hi te le sí tés -
re:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon ma rad jon
meg a szo li da ri tás elvû egy biz to sí tós kö te le zõ egész ség -
biz to sí tá si rend szer és ab ban sem az üz le ti biz to sí tók, sem
pe dig bár mely más tí pu sú pénz ügyi, vál lal ko zói, vagy ma -
gán tõ ke ne kap has son sze re pet a nép sza va zást kö ve tõ év -
tõl szá mí tott 5 éven át?”

Az OVB a kér dés hi te le sí té sét az egy ér tel mû ség hi á nya
 miatt 274/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tá ban meg ta gad -
ta. Az OVB ha tá ro za ta el len ha tár idõn be lül nem ér ke zett
ki fo gás.

Az Al kot mány bí ró ság a jog or vos la ti el já rás ban a
146/2007. (V. 31.) OVB ha tá ro za tot a 8/2008. (I. 24.) AB
ha tá ro za tá ban, a 167/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tot
10/2008. (I. 31.) AB ha tá ro za tá ban fe lül vizs gál ta és te kin -
tet tel az Nsztv. idõ köz ben be kö vet ke zett mó do sí tá sá ra
meg sem mi sí tet te azo kat és új el já rás ra uta sí tot ta az
OVB-t.

Ezen ügy ben be nyúj tott ki fo gá sá ban a kez de mé nye zõ
utal va arra, hogy az OVB 167/2007. (VII. 18.) OVB ha tá -
ro za tá ban össze gyûj töt te az ál ta la be nyúj tott kér dé se ket,
ki fej tet te, hogy az újabb és újabb kez de mé nye zés re az
egész ség biz to sí tás re form já val kap cso la tos po li ti kai tár -
gya lá sok so rán nyil vá nos sá got ka pott és több ször mó do -
sult meg ol dá si ja vas la tok ad tak okot. Vé le mé nye sze rint
szán dé ka i kat már az elsõ két kér dés is egy ér tel mû en tük -
röz te és azok alap ján „el dönt he tõ lett vol na a rend szer to -
váb bi sor sa”, a „po li ti ka ma nõ ve re zé se”  miatt volt szük ség 
arra, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zé sük ál tal el ér ni kí -
vánt cél ér de ké ben to váb bi kér dé sek hi te le sí té sét kez de -
mé nyez ze. Maga a kez de mé nye zõ el is me ri, hogy az ál ta la
be nyúj tott kér dé sek egy ré sze a meg vál to zott po li ti kai

hely zet  miatt már nem al kal mas a nép sza va zá si cél ja ik el -
éré sé re.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság nak
– al kot mány vé del mi funk ci ó já val össz hang ban – min de -
nek elõtt vizs gál nia kel lett azt is, hogy össze egyez tet he tõ-e 
az or szá gos nép sza va zás Al kot mány ban sza bá lyo zott ren -
del te té sé vel az el já rás kez de mé nye zõ i nek jog gya kor lá sa.

2. Az or szá gos nép sza va zás ren del te té sét, az ál lam éle -
té ben be töl tött sze re pét, gya kor lá sá nak alap ve tõ sza bá lya -
it is maga az Al kot mány ha tá roz za meg. Az Al kot mány
2. §-ában fog lalt ren del ke zé sek sze rint a Ma gyar Köz tár -
sa ság olyan „füg get len, de mok ra ti kus jog ál lam”, amely -
ben „min den ha ta lom a népé, amely a nép szu ve re ni tást vá -
lasz tott kép vi se lõi út ján, va la mint köz vet le nül gya ko rol -
ja”. Az Al kot mány 28/B. §-a alap ján or szá gos nép sza va -
zás tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le -
het. A 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szé -
ben az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány e ren del ke zé sé -
nek ér tel me zé se so rán meg ál la pí tot ta, hogy „[a] Ma gyar
Köz tár sa ság al kot má nyos rend jé ben a nép szu ve re ni tás
gya kor lá sá nak el sõd le ges for má ja a kép vi se let. Nép sza va -
zás csak az Al kot mány és az al kot má nyo san ho zott tör -
vények ke re tei kö zött dönt het az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zó ügyek ben.” E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró -
ság rá mu ta tott arra, hogy a nép sza va zás a par la men tá ris
rend szer ben ki vé te les, a ha ta lom kép vi se le ti gya kor lá sá -
nak ki egé szí té sé re, be fo lyá so lá sá ra irá nyul, te hát komp le -
men ter jel le gû. (ABH 1993, 33, 37.)

Az or szá gos nép sza va zás in téz mé nyé ben meg nyil vá nu -
ló köz vet len ha ta lom gya kor lás te hát – amint arra az Nsztv. 
pre am bu lu ma is rá mu tat – a vá lasz tó pol gá rok nak „az or -
szág sor sát érin tõ leg fon to sabb ügyek el dön té sé ben, il le tõ -
leg a kép vi se le ti dön té sek be fo lyá so lá sá ban vagy meg vál -
toz ta tá sá ban” való rész vé te lé vel va ló sul meg.

Az or szá gos nép sza va zás kü lön bö zõ for mái kö zött ki -
emel ke dõ sze re pe van a vá lasz tó pol gá rok kez de mé nye zé -
sé re kö te le zõ en el ren delt nép sza va zás nak. Az Al kot mány -
bí ró ság 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro za tá nak (a továb biak -
ban: Abh.) ren del ke zõ ré szé ben meg ál la pí tot ta: „az Al kot -
mány 2. §-ának (2) be kez dé sé ben a nép szu ve re ni tás egyik
gya kor lá si for má ja ként meg je lölt köz vet len ha ta lom gya -
kor lást a maga tel jes sé gé ben a 28/C. § (2) be kez dé se sze -
rin ti – kö te le zõ en el ren de len dõ – nép sza va zás va ló sít ja
meg. A köz vet len ha ta lom gya kor lás a nép szu ve re ni tás
gya kor lá sá nak ki vé te les for má ja, amely azon ban ki vé te les
meg va ló su lá sa ese te i ben a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás
fö lött áll.” (ABH 1997, 331.)

A nép sza va zás ezen ese té ben a nép sza va zás ered mé nye
az Al kot mány 28/C. § (3) be kez dé se alap ján kö te le zõ az
Or szág gyû lés re. Ered mé nyes nép sza va zás ese tén az Or -
szág gyû lés kö te les a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek meg -
fe le lõ dön tést hoz ni. A vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé -
nye zett ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás te hát a tör -
vényhozó ha ta lom he lyé be lépõ, azt ki vál tó (kor lá to zó)
ha ta lom gya kor lá si for ma. A nép sza va zás tár gyát ké pe zõ

1902 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/40. szám



ügy ben „az Or szág gyû lés vég re haj tói sze rep be ke rül”.
(ABH 1997, 331, 341.) A vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé -
nye zett ügy dön tõ nép sza va zás e ren del te té sé re te kin tet tel
egy ál ta lán nem kö zöm bös, hogy arra mi lyen kér dés ben, il -
le tõ leg mi lyen cél ból ke rül sor. Az alá írás gyûj tõ íven meg -
fo gal ma zott kér dés meg ha tá roz za a nép sza va zá si el já rás
egész to váb bi me ne tét, csak a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ
íven le het alá írá so kat gyûj te ni [Nsztv. 3. § (1) be kez dés],
si ke res alá írás gyûj tés ese tén az Or szág gyû lés az alá írás -
gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés ben kö te les el ren del ni a nép -
sza va zást [Nsztv. 13. § (2) be kez dés] és ered mé nyes nép -
sza va zás ese tén az a kér dés lesz az, amely ben az Or szág -
gyû lés kö te les lesz dön tést hoz ni [Al kot mány 28/C. §
(3) be kez dés]. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az
Abh. ren del ke zõ ré szé nek II/2–3. pont já ban al kot má nyos
kö ve tel mény ként fo gal maz ta meg:

„2. Az Al kot mány 2. §-ának (1) be kez dé sé ben meg je lölt 
jog ál la mi ság szer ves ré szét ké pe zõ jog biz ton ság meg kö -
ve te li, hogy a tör vény lé te sít sen meg fe le lõ jog in téz ményt a 
nép sza va zá si kez de mé nye zés alap já ul szánt kér dé sek elõ -
ze tes al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra.

3. A vá lasz tó pol gá rok nak a nép sza va zás sal kap cso la tos
joga az Al kot mány ban biz to sí tott po li ti kai alap jog, ezért a
nép sza va zás tár gyá ban ho zott dön tés el len biz to sí ta ni kell
az Al kot mány bí ró ság hoz irá nyu ló al kot má nyos sá gi pa -
nasz le he tõ sé gét.” (ABH 1997, 332.)

A ha tá ro zat in do ko lá sá ban rá mu ta tott arra, hogy az elõ -
ze tes al kot má nyos sá gi vizs gá lat funk ci ó ja az, hogy már az
alá írás gyûj tés meg kez dé se elõtt fel tár ja és el dönt se azo kat
a jog vi tá kat, ame lyek a kér dés nép sza va zás ra bo csát ha tó -
sá ga, il le tõ leg a kér dés meg fo gal ma zá sa kap csán fel me rül -
nek. „Nem sza bad ugyan is – sem he lyi, sem or szá gos nép -
sza va zás ke re té ben – ki ten ni a vá lasz tó pol gá ro kat an nak,
hogy csak utó lag, az alá írás gyûj tés be fe je zé se után de rül -
jön ki: azt a kér dést, amely nek nép sza va zás ra bo csá tá sát
tá mo gat ták, nem a tör vény ál tal meg kö ve telt mó don fo gal -
maz ták meg, il le tõ leg a tárgy kör va la mely ok ból nem ké -
pez he ti nép sza va zás tár gyát.” (ABH 1997, 343.)

Az Abh. nyo mán az Or szág gyû lés új ra al kot ta a nép sza -
va zás ra és a nép sza va zá si el já rás ra vo nat ko zó tör vényi
sza bá lyo kat. A ha tá lyos jog ban az or szá gos nép sza va zás ra 
irá nyu ló el já rás ra – be le ért ve a nép sza va zá si el já rás kez de -
mé nye zé sét is – az Nsztv. és a Ve. ren del ke zé sei az irány -
adók. E jog sza bá lyok funk ci ó ja az Al kot mány 2. § (2) be -
kez dé sén ala pu ló nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé -
hez szük sé ges jogi fel té te lek biz to sí tá sa, az alap jog in téz -
mé nyi ga ran ci á i nak meg te rem té se. Az Al kot mány 28/C. §
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott kö te le zõ nép sza va zás
egyik fon tos in téz mé nyi ga ran ci á ja az Nsztv. és a Ve.
rend sze ré ben a nép sza va zás kez de mé nye zé sé nek alap já ul
szol gá ló alá írás gyûj tõ ív és az azon sze rep lõ, nép sza va zás -
ra bo csá ta ni kí vánt kér dés hi te le sí té se. Az Abh.-ban al kot -
má nyos kö ve tel mény ként meg fo gal ma zott funk ci ó já nak
meg fe le lõ en, a hi te le sí té si el já rás az alá írás gyûj tés meg -
kez dé se elõtt nyújt ga ran ci át arra, hogy az alá írás gyûj tés
kez de mé nye zõi, il le tõ leg a kér dés nép sza va zás ra bo csá tá -

sát alá írá suk kal tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok nép sza va zás -
hoz való joga ne sé rül jön, a meg fo gal ma zott kér dés ered -
mé nyes alá írás gyûj tés ese tén nép sza va zás ra bo csát ha tó és
ered mé nyes nép sza va zás ese tén or szág gyû lé si dön tés ho -
za tal ra al kal mas le gyen, va la mint arra, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív tech ni ka i lag biz to sít sa a vá lasz tó pol gá ri aka rat
egy ér tel mû ki fe je zé sé nek le he tõ sé gét, az alá írá sok hi te les -
sé gé nek el len õr zé sét. Az Nsztv. és a Ve. a hi te le sí té si el já -
rás nak ezt a ga ran ci á lis sze re pét oly mó don biz to sít ja,
hogy meg ha tá roz za azo kat az el já rá si, tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nye ket, ame lye ket az OVB-nek a hi te le sí té si el -
já rás és az Al kot mány bí ró ság nak a jog or vos lat so rán ér vé -
nye sí te nie kell. Az Nsztv. és a Ve. hi te le sí té si el já rás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se i vel össze füg gés ben az Al kot mány -
bí ró ság a 32/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro zat ban rá mu ta tott
arra, hogy „[a] jog al ko tó cél ja a hi te le sí té si el já rás meg te -
rem té sé vel egy ér tel mû en az volt, hogy az Al kot mány 2. §
(1) és (2) be kez dé sé re te kin tet tel konk rét jogi ga ran ci ák kal 
sta bi li zál ja az al kot má nyos de mok rá ci át.

Az Nsztv. 10. § d) pont já nak meg ha tá ro zá sa kor a tör -
vényalkotó nem a Ve. konk ré tan meg ha tá ro zott ren del ke -
zé sé re utal, ha nem ki fe je zés re jut tat ja, hogy a Ve. egé szé -
nek rend sze ré ben – a Ve. 3. §-ában fog lalt ál ta lá nos alap el -
vek re is fi gye lem mel – íté len dõ meg a hi te le sí tés re szánt
alá írás gyûj tõ ív.” (ABH 2001, 287, 294.)

Erre te kin tet tel az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ívek hi te le sí té se so rán az
Nsztv. 10. § e) pont ja [Az Nsztv. 10. §-ának fent hi vat ko -
zott d) pont já nak meg je lö lé se az Nsztvm. 11. § alap ján
e) pont ra vál to zott.] alap ján vizs gá lan dó az is, hogy a nép -
sza va zá si el já rás kez de mé nye zé se meg fe lel-e a Ve.
3. §-ában sza bá lyo zott el já rá si alap el vek nek, ezek kö zött a 
jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé -
nyé nek.

A vá lasz tá si el já rá si alap el vek ben meg fo gal ma zott kö -
ve tel mé nyek, így a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel -
mé nyé nek ér vé nye sí té se a nép sza va zá si el já rás kez de mé -
nye zé se so rán kö vet ke zik ma gá ból az Al kot mány ból is.

Ez az alap elv szo ros össze füg gés ben van a vá lasz tó pol -
gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nak az al kot má -
nyos rend szer ben be töl tött ki emel ke dõ sze re pé vel, al kot -
má nyos ren del te té sé vel és a hi te le sí té si el já rás nak a nép -
sza va zá si el já rás ban be töl tött sze re pé vel. Amint arra az
Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben rá mu ta tott a vá lasz tó pol -
gá rok ál tal kez de mé nye zett ügy dön tõ or szá gos nép sza va -
zás a köz vet len ha ta lom gya kor lás in téz mé nye, az zal az al -
kot má nyos cél lal, hogy az or szág sor sát érin tõ leg fon to -
sabb, s egy ben az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben a nép, mint a ha ta lom bir to ko sa köz vet le nül
hoz zon dön tést. A hi te le sí té si el já rás so rán ki e mel ten fon -
tos an nak vizs gá la ta, hogy a be nyúj tott kez de mé nye zés a
nép sza va zás al kot má nyos ren del te té sé vel össz hang ban
van-e. Ezt az Al kot mány bí ró ság is meg fo gal maz ta
26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro za tá ban: „(...) csak olyan nép -
sza va zá si kér dés te kint he tõ al kot má nyo san meg en ged he -
tõ nek, amely nem áll el len tét ben a nép sza va zás nak az al -
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kot má nyos be ren dez ke dés ben be töl tött sze re pé vel. (ABK
2007. áp ri lis, 332, 334.)

A vá lasz tá si alap el vek, köz tük a ren del te tés sze rû jog -
gya kor lás kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té se kö vet ke zik az
ál lam in téz mény vé del mi funk ci ó já ból is. Az Al kot mány -
bí ró ság az Abh.-ban ki fej tet te, hogy az ál la mot az Al kot -
mány 2. § (2) be kez dé sén és 70. § (1) be kez dé sén ala pu ló,
a nép sza va zás kez de mé nye zé sé hez és tá mo ga tá sá hoz fû -
zõ dõ jog meg fe le lõ ér vé nye sü lé se ér de ké ben in téz mény -
vé del mi kö te le zett ség ter he li. „Az in téz mény vé de lem al -
kot má nyos kö ve tel mé nye (mér cé je) nem a szük sé ges ség
és az ará nyos ság, ha nem a min den ko ri in téz mény al kot má -
nyos fel ada tai meg va ló sí tá sá hoz iga zo dik.” (Abh. ABH
1997, 331, 344.). Mi vel a vá lasz tó pol gá rok kez de mé nye -
zé sé re in dult ügy dön tõ nép sza va zás kez de mé nye zé se
200 ezer vá lasz tó pol gár joga, va ló já ban kol lek tív jog, az
alá írás gyûj tõ ív és a kér dés hi te le sí té se so rán biz to sí ta ni
kell, hogy a kér dést tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok jo gai ne
csor bul ja nak. Az in téz mény vé del mi kö te le zett ség mel lett
a vá lasz tá si el já rá si alap el vek ér vé nye sí té se az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság ból fo lyó
jog biz ton ság ér vé nye sü lé sét is szol gál ja. Az Al kot mány -
bí ró ság a 32/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro za tá ban a jog biz -
ton ság ga ran ci á ja ként ér tel mez te a vá lasz tá si alap el ve ket.
(ABH 2001, 287, 295.)

A vá lasz tá si alap el vek kö zül a ren del te tés sze rû jog gya -
kor lás kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí té sét kü lö nö sen in do -
kolt tá te szi az, hogy az OVB és az Al kot mány bí ró ság nap -
ja ink ban új hely zet tel szem be sült az or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zé sek kel kap cso la to san. Az el múlt idõ szak -
ban nép sza va zás ra irá nyu ló kér dé sek soha nem lá tott tö -
me gét nyúj tot ták be hi te le sí tés re az OVB-hez. [Az OVB
2006. ok tó be re és 2008. ja nu ár 30-a kö zött 465 ha tá ro za tot 
ho zott alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg kér dés hi te le sí té se tár gyá -
ban. Eb bõl 148 ha tá ro za tot tá mad tak meg az Al kot mány -
bí ró ság elõtt 285 ki fo gás sal. A be nyúj tott ké rel mek kö zül
az OVB 61 ké rel met ta lált tel je sít he tõ nek. A hi te le sí tett
alá írás gyûj tõ ívek kö zül 3 ügy ben ke rült sor a nép sza va zás 
el ren de lé sé re és egy ügy ben in dult meg az alá írás gyûj tés.
A meg elõ zõ évek ben a nép sza va zá si kez de mé nye zé sek
szá ma – bár fo ko za to san nö vek võ ten den ci át mu ta tott
(2001-ben 11, 2002-ben 18, 2003-ban 33, 2004-ben 21,
2005-ben 45 OVB ha tá ro zat szü le tett alá írás gyûj tõ ívek
hi te le sí té se tár gyá ban) – meg sem kö ze lí tet te az el múlt
idõ szak ban in dult el já rá sok szá mát.] A kez de mé nye zé sek
nagy szá ma mel lett új je len ség az is, hogy a kez de mé nye -
zõk egy idõ ben vagy rö vid idõ kö zön be lül azo nos tárgy -
kör ben azo nos, ha son ló vagy ép pen el len té tes tar tal mú
kér dé sek ben nyúj tot tak be alá írás gyûj tõ íve ket hi te le sí tés -
re, ez ál tal za va ró be fo lyást gya ko rol va más kez de mé nye -
zé sek alap ján in dult el já rá sok ra. Szá mos eset ben az alá -
írás gyûj tés – te hát a nép sza va zás kez de mé nye zé sé nek –
va ló di szán dé ka nél kül kez de mé nyez tek hi te le sí té si el já -
rást. A be nyúj tott alá írás gyûj tõ íve ken több „ko moly ta -
lan”, a nép sza va zás al kot má nyos cél já val és ren del te té sé -
vel el len té tes kér dés ke rült meg fo gal ma zás ra. Ez a hely zet

fel ké szü let le nül érte mind a jog al ko tást, mind a jog al kal -
ma zást. Az Al kot mány bí ró ság több al ka lom mal ál la pí tott
meg mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
az Nsztv.-nek a hi te le sí té si el já rást sza bá lyo zó ren del ke zé -
se i vel szem ben [27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. má jus, 387.; 100/2007. (XII. 6.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. de cem ber, 1216.]. A jog al ko tás tól azon ban nem el -
vár ha tó, hogy min den új hely zet ben fel me rü lõ vissza élés -
sze rû eset meg íté lé sé re al kal mas té te les sza bá lyo kat al kos -
son, a jog al kal ma zó fel ada ta, hogy adott eset ben a jog sza -
bá lyok ér tel me zé sé vel, a tör vény ben alap elv ként sza bá -
lyo zott kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé vel dönt sön a konk rét 
ügyek ben be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív és az azon sze rep lõ
kér dés hi te le sít he tõ sé gé rõl.

3. A ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyét a
jog tu do mány és jo gal kal ma zói gya kor lat alap ve tõ en a pol -
gá ri jog ban a jog gal való vissza élés ti lal má nak alap el vé vel 
össze füg gés ben mun kál ta ki. Ezek bõl a pol gá ri jogi ala -
pok ból ki in dul va vált a jog rend szer egé szét át ha tó ál ta lá -
nos alap elv vé, amely nek lé nye ge, hogy a jo go sult sá gok
gya kor lá sa nem irá nyul hat a jog ren del te té sé vel össze nem 
egyez tet he tõ cél ra, az ala nyi jo gok gya kor lá sa ak kor szá -
mít hat tör vényi vé de lem re és el is me rés re, ha az a jo go sult -
ság ren del te té sé nek, cél já nak meg fe le lõ en tör té nik. A Pol -
gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 2. §
(2) be kez dé se ki mond ja, hogy „[a] tör vény biz to sít ja a sze -
mé lyek nek az õket meg il le tõ jo gok sza bad gya kor lá sát, e
jo gok tár sa dal mi ren del te té sé nek meg fe le lõ en”.

Az 5. § (1)–(2) be kez dé se pe dig a kö vet ke zõ kép pen ren -
del ke zik:

„(1) A tör vény tilt ja a jog gal való vissza élést.
(2) Jog gal való vissza élés nek mi nõ sül a jog gya kor lá sa, ha

az a jog tár sa dal mi ren del te té sé vel össze nem férõ cél ra irá -
nyul, kü lö nö sen ha a nem zet gaz da ság meg ká ro sí tá sá ra, a
sze mé lyek zak la tá sá ra, jo ga ik és tör vényes ér de ke ik csor bí tá -
sá ra vagy il le ték te len elõ nyök szer zé sé re ve zet ne.”

A pol gá ri jog e sza bá lyai te hát a jog gal való vissza élés
ti lal má val össze füg gés ben, ke ret jel leg gel ren del kez nek a
ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyé rõl, a bí rói
gya kor lat ra bíz va az ala nyi jo gok gya kor lá sá nak eset rõl
eset re tör té nõ ren del te tés el le nes sé mi nõ sí té sét. Ha son ló
ér te lem ben hasz nál ják a jog gal való vissza élés ti lal mát
más tör vények is [pl. a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi
CLXIV. tör vény 5. § (3) be kez dé se, az egyen lõ bá nás mód -
ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXV. tör vény 30. § (3) be kez dé se].

A jog gal való vissza élés ti lal má nak el vé vel kap cso la to -
san a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyét köz jo -
gi össze füg gés ben al kal maz ta utó la gos nor ma kont roll ra
irá nyu ló el já rá sa i ban az Al kot mány bí ró ság is.

Az Al kot mány bí ró ság 31/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro za -
tá ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott arra, hogy a de -
mok ra ti kus jog ál la mok ban – így ha zánk ban is – a jog gal
való vissza élés ti lal ma nem szo rít ko zik egyet len jog ág ra,
ha nem e ti la lom az egész jog rend szer ben ér vény re jut, az
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egész jog rend szer re ki ter je dõ ál ta lá nos ér vé nye köz vet le -
nül az Al kot mány 2. §-ának (1) be kez dé sé bõl ve zet he tõ le. 
Így ér vé nye sül a köz jog ban is, ahol e ti la lom egy aránt
irány adó a jog al ko tó szer vek, a jog al kal ma zó szer vek, il le -
tõ leg az ügy fe lek ma ga tar tá sá ra. E ha tá ro za tá ban a jog al -
ko tói ha ta lom mal való vissza élés kap csán ki mond ta azt is,
hogy „mi vel a jog gal való vissza élés ti lal má nak for rá sa az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé se, alkot mány elle nes az olyan
ren del ke zés is, amely a miatt üt kö zik az em lí tett ti la lom ba,
mert a jog al ko tó va la mely jog in téz ményt nem an nak jog -
rend sze ren be lü li ren del te té se sze rin ti cél ra hasz nált fel”.
(ABH 1998, 240, 245–246.)

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá ban a jog gal
való vissza élés ti lal má nak köz jo gi al kal ma zá sa so rán va la -
mely jog in téz mény nem ren del te tés sze rû al kal ma zá sát te -
kin tet te a ti la lom meg sér té sé nek [pl. 31/1998. (VI. 25.) AB 
ha tá ro zat, ABH 1998, 240.; 29/2005. (VII. 14.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 316.; 5/2007. (II. 27.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. feb ru ár, 88, 91.].

Más tör vények nem a jog gal való vissza élés tény ál lá si
ele me ként fo gal maz zák meg, ha nem köz vet le nül a ren del -
te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyét ha tá roz zák meg
alap elv ként. Így az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII.
tör vény 2. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen rendel -
kezik:

„2. § (1) Az adó jog vi szo nyok ban a jo go kat ren del te tés -
sze rû en kell gya ko rol ni. Az adótör vények al kal ma zá sá ban 
nem mi nõ sül ren del te tés sze rû jog gya kor lás nak az olyan
szer zõ dés vagy más jog ügy let, amely nek cél ja az adótör -
vény ben fog lalt ren del ke zé sek meg ke rü lé se.”

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény (a továb biak ban: Mt.) 4. §-a ki mond ja:

„4. § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott jo go kat és kö -
te le zett sé ge ket ren del te té sük nek meg fe le lõ en kell gya ko -
rol ni, il le tõ leg tel je sí te ni.

(2) A jog gya kor lá sa kü lö nö sen ak kor nem ren del te tés -
sze rû, ha az má sok jo gos ér de ké nek csor bí tá sá ra, ér dek ér -
vé nye sí té si le he tõ sé gé nek kor lá to zá sá ra, zak la tá sá ra, vé -
le mény-nyil vá ní tá sá nak el foj tá sá ra irá nyul, vagy erre
 vezet.

(3) A ren del te tés el le nes jog gya kor lás hát rá nyos kö vet -
kez mé nye it meg fe le lõ en or vo sol ni kell.”

A ren del te tés sze rû jog gya kor lás nak ez a kö ve tel mé nye
ér vé nye sül min den fog lal koz ta tá si jog vi szony ban vagy
úgy, hogy a fog lal koz ta tá si jog vi szonyt sza bá lyo zó tör -
vény al kal maz ni ren de li az Mt. e sza bá lyát (lásd a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény, köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény), vagy úgy, hogy a fog lal koz ta tá si jog vi szonyt sza bá -
lyo zó tör vény az Mt. 4. §-ához ha son ló an sza bá lyoz za a
ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyét (lásd a fegy -
ve res erõk hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo -
nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 5. §-a, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény).

Meg fo gal maz za a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve -
tel mé nyét a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 
11. § (7) be kez dé se is:

„(7) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott jo go kat és kö te le -
zett sé ge ket ren del te té sük nek meg fe le lõ en kell gya ko rol ni, 
il le tõ leg tel je sí te ni. A jo gok ren del te tés sze rû gya kor lá sa
so rán ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a gyer me ki és ta nu -
lói jo gok ér vé nye sí té sé re. A jog gya kor lá sa ak kor nem te -
kint he tõ ren del te tés sze rû nek, ha az az e tör vény ben és a
szak kép zés rõl  szóló tör vény ben, il let ve az e tör vények
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban biz to sí tott jo gok
csor bí tá sá ra, ér dek ér vé nye sí té si le he tõ sé gek kor lá to zá sá -
ra, a vé le mény nyil vá ní tás el foj tá sá ra, a tá jé ko zó dá si jog
kor lá to zá sá ra irá nyul, vagy erre ve zet. A ren del te tés el le -
nes jog gya kor lást ha la dék ta la nul meg kell szün tet ni, és
hát rá nyos kö vet kez mé nye it – az e tör vény ben, il let ve a
szak kép zés rõl  szóló tör vény ben sza bá lyo zott el já rás ke re -
té ben – or vo sol ni kell. Az el já rás ban a gyer mek, ta nu ló ja -
vá ra kell dön te ni, ha a tény ál lás nem tisz táz ha tó meg nyug -
ta tó an.”

Az idé zett tör vényi ren del ke zé sek, azok pél da sze rû uta -
lá sai alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a jog al ko tó nem ha tá roz 
meg rész le tes kri té ri u mo kat a ren del te tés el le nes jog gya -
kor lás, a jog gal való vissza élés meg ál la pí tá sá hoz, a jog al -
kal ma zó ra bíz za an nak meg íté lé sét, hogy a konk rét eset -
ben ren del te té sé nek meg fe le lõ en gya ko rol ta-e jo gát a jo -
go sult. A ren del te tés el le nes ség nek, il le tõ leg a jog gal való
vissza élés nek pél dá ló zó an meg ha tá ro zott ese tei arra utal -
nak, hogy a ren del te tés el le nes jog gya kor lás meg ál la pí tá -
sá ra ak kor ke rül jön sor, ha an nak va la mi lyen hát rá nyos
kö vet kez mé nye van [pl. má sok jo ga i nak kor lá to zá sa, csor -
bí tá sa stb.].

A ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyét alap -
elv ként meg ha tá ro zó tör vények so rá ba il lesz ke dik a Ve. is, 
ami kor úgy ren del ke zik, hogy a vá lasz tá si el já rás sza bá -
lya i nak al kal ma zá sa so rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve -
võk nek ér vény re kell jut tat ni uk a 3. §-ban sza bá lyo zott
alap el ve ket, köz tük a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog -
gya kor lás el vét. A ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel -
mé nye a Ve. rend sze ré ben a vá lasz tá si el já rás alap el ve.
Te kin tet tel arra, hogy a Ve. ha tá lya a 2. §-ban fog lal tak nak 
meg fe le lõ en ki ter jed az or szá gos nép sza va zá si el já rás ra is, 
a vá lasz tá si el já rás alap el vei az or szá gos nép sza va zás ra
irá nyu ló el já rás ban is al kal ma zan dó ak. A vá lasz tá si el já rás 
alap el vei, köz tük a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel -
mé nye ki ter jed a vá lasz tá si el já rá sok min den sza ka szá ra és 
az el já rá sok min den részt ve võ jé re. Így irány adó az or szá -
gos nép sza va zá si el já rás min den sza ka szá ra az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí tés re való be nyúj tá sá tól a nép sza va zás
ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá ig, és az el já rás min den részt -
ve võ jé nek az el já rá sá ra. Az el já rás kez de mé nye zõi, a nép -
sza va zá si kez de mé nye zést alá írá suk kal tá mo ga tók, a nép -
sza va zá si el já rás ban jog or vos lat tal élõk, a nép sza va zás ban 
részt ve võ vá lasz tó pol gá rok, a vá lasz tá si szer vek és a jog -
or vos la tok el bí rá lá sá ra jo go sult más szer vek egy aránt a
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jog ban meg ha tá ro zott ren del te té sük nek meg fe le lõ cél ból
jo go sul tak jo ga ik gya kor lá sá ra.

4. Az Al kot mány bí ró ság nak az Abh.-ban ki fej tett ál -
lás pont ja sze rint az Al kot mány 70. § (1) be kez dé se alap ján 
a nép sza va zás hoz való jog olyan po li ti kai alap jog, amely
ki ter jed a nép sza va zás kez de mé nye zé sé re, tá mo ga tá sá ra
(be le ért ve az alá írást és alá írá sok gyûj té sét), il let ve a sza -
va zás ban való rész vé tel re. (ABH 1997, 331, 343–344.) Az
Al kot mány bí ró ság ér tel me zé se alap ján te hát nép sza va zá si 
el já rás, az alá írás gyûj tés kez de mé nye zé se a nép sza va zás -
hoz való jog gya kor lá sá nak rész jo go sít vá nya, amely ön -
ma gá ban is ala nyi jog. A vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé -
nye zett nép sza va zá si el já rás az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí tés -
re való be nyúj tá sá val in dul. A nép sza va zá si el já rás kez de -
mé nye zé se, az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés
– amint arra az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben rámuta -
tott – a vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va -
zá si el já rás nak dön tõ ele me. A vá lasz tó pol gá ro kat a hi te le -
sí té si el já rás, az alá írás gyûj tés kez de mé nye zé se te kin te té -
ben meg il le tõ ala nyi jo go sult ság cél ja, ren del te té se a nép -
sza va zá si el já rás el in dí tá sa. E jog gya kor lá sa ak kor te kint -
he tõ ren del te tés sze rû nek, ha a kez de mé nye zés össz hang -
ban áll az or szá gos nép sza va zás in téz mé nyé nek az Al kot -
mány 2. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren del te té sé -
vel. A ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nye a hi te -
le sí té si el já rás kez de mé nye zé se so rán azt je len ti, hogy az
alá írás gyûj tés kez de mé nye zõ jé nek az or szá gos nép sza va -
zás al kot má nyos ren del te té sé re, a köz vet len ha ta lom gya -
kor lás ki vé te les sé gé re, az ál lam éle té ben be töl tött sze re pé -
re és sú lyá ra te kin tet tel kell el jár nia. Fe le lõs ség tel je sen,
an nak tu da tá ban kell be nyúj ta nia kez de mé nye zé sét, hogy
az ál ta la „út já ra in dí tott” nép sza va zá si el já rás ál lás fog la -
lás ra kész te ti az or szág va la mennyi vá lasz tó pol gá rát, és
an nak ered mé nye ként az Or szág gyû lést kö te le zõ dön tés
szü le tik, amely or szág gyû lé si dön tés sé, tör vénnyé vál va
hosszabb tá von meg ha tá roz za a pol gá rok jo ga it, kö te le -
zett sé ge it, be fo lyá sol ja a tár sa da lom éle tét.

A kez de mé nye zés ren del te tés sze rû sé gét, min de nek
elõtt az Al kot mány nak a nép sza va zá si tárgy kö rök re vo nat -
ko zó ren del ke zé sei, il le tõ leg a hi te le sí té si el já rás jog sza -
bály ban rög zí tett sza bá lyai hi va tot tak biz to sí ta ni. Az Al -
kot mány 28/B. § (1) be kez dé se, 28/C. § (5) be kez dé se, az
Nsztv. 10., 12–13. §-ai és a Ve. 118. §-a té te le sen meg ha -
tá roz za az alá írás gyûj tõ ív vel és a kér dés sel szem ben tá -
masz tott azon kö ve tel mé nye ket, ame lyek a nép sza va zá si
el já rás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló jo go sult ság gya kor lá -
sá nak kor lá ta it meg ha tá roz zák. A nép sza va zá si el já rás
kez de mé nye zé sé hez való jo go sult ság gya kor lá sa, ha a
nép sza va zá si el já rás szán dé ká val be nyúj tott alá írás gyûj tõ
ív és a nép sza va zás ra bo csá ta ni kí vánt kér dés meg fe lel az
Al kot mány és a vo nat ko zó tör vényi elõ írá sok nak, ál ta lá -
ban jog sze rû nek és egy ben ren del te tés sze rû nek te kint he tõ. 
Azon ban a jog for má lis elõ írá sa i nak meg fe le lõ kez de mé -
nye zés is jog el le nes sé vá lik ak kor, ha az OVB a konk rét
tény ál lá sok vizs gá la ta so rán [pl. a be nyúj tott kez de mé nye -

zés (kez de mé nye zé sek) elem zé se, a kez de mé nye zõ el já rá -
sa, nyi lat ko za tai, a kér dés meg fo gal ma zá sa alap ján] olyan
kö rül mé nye ket tár fel, ame lyek azt bi zo nyít ják, hogy a hi -
te le sí té si el já rás kez de mé nye zõ je nem a nép szavazás al -
kot má nyos ren del te té sé nek meg fe le lõ en élt  jogával.

A Ve. – el len tét ben a fent idé zett tör vényi ren del ke zé -
sek kel – nem tar tal maz sza bá lyo zást arra néz ve, hogy mely 
ese tek ben sé rül a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel -
mé nye, nem ad még pél dá ló zó el iga zí tást sem a te kin tet -
ben, hogy a jog nak a ren del te té sé vel el len té tes cél ra irá -
nyu ló gya kor lá sa mi kor va ló sít meg jog gal való vissza -
élést, il le tõ leg mely ese tek ben te kint he tõ ren del te tés el le -
nes jog gya kor lás nak. A Ve. a jog al kal ma zó ra bíz za en nek
meg íté lé sét.

A ren del te tés el le nes jog gya kor lás kri té ri u mai min den
eset re ál ta lá no san al kal maz ha tó jel leg gel nem meg ha tá -
roz ha tók.

Az OVB, il le tõ leg a jog or vos la ti fó rum ként el já ró Al -
kot mány bí ró ság eset rõl eset re, a konk rét ügy összes kö rül -
mé nye i nek vizs gá la ta alap ján ál la pít hat ja meg azo kat a vá -
lasz tó pol gá ri ma ga tar tá so kat, ame lyek a ren del te tés sze rû
jog gya kor lás kö ve tel mé nyé vel el len té te sek. A jog gya kor -
lás ren del te tés sze rû sé gé nek vizs gá la ta nem ide gen az
OVB gya kor la tá tól. Az OVB vá lasz tá si el já rá si ügyek ben
több olyan ál lás fog la lást adott ki, amely ben alap el vek,
töb bek kö zött a ren del te tés sze rû jog gya kor lás el vé nek sé -
rel mé re ala pí tot ta konk rét ügyek ben fel me rült, meg ha tá ro -
zott ma ga tar tá sok jog sze rût len sé gé nek meg ál la pí tá sát
[12/2002. (IX. 2.) OVB ál lás fog la lás, 19/2002. (IV. 18.)
OVB ál lás fog la lás, 2/2004. (III. 24.) OVB ál lás fog la lás,
9/2006. (III. 30.) OVB ál lás fog la lás, 10/2006. (III. 30.)
OVB ál lás fog la lás, 13/2006. (IV. 13.) OVB ál lás fog la lás].

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban is volt arra pél da,
hogy OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta so rán a vá lasz tá si el -
já rás alap el ve i nek, köz tük a ren del te tés sze rû jog gya kor lás
sé rel mé re is ala pí tot tan hoz ta meg dön té sét. [32/2001.
(VII. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 287, 295.] A ren del te -
tés sze rû jog gya kor lás vizs gá la tá nak szük sé ges sé gé re utal -
tak az Al kot mány bí ró ság nép sza va zá si ügyek ben ho zott
ha tá ro za ta i hoz fû zött pár hu za mos in do ko lá sok is.
[26/2007. (IV. 25. AB ha tá ro zat, ABK 2007. áp ri lis, 332,
335.; 99/2007. (XII. 6.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. de cem -
ber, 1212, 1214.]

5. A je len el já rás tár gyát ké pe zõ ügy ben a ki fo gás ban
fog lal tak, va la mint a hi te le sí té si el já rás kö rül mé nye i nek
is me re té ben az Al kot mány bí ró ság in do kolt nak ítél te an -
nak vizs gá la tát, hogy az el já rás kez de mé nye zõ jé nek ma -
ga tar tá sa – a fen ti ek ben ki fej tet tek alap ján – meg fe lel-e a
ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyé nek.

Az or szá gos nép sza va zás az Or szág gyû lés ha tás kö ré be
tar to zó dön té sek tar tal má nak meg ha tá ro zá sát, be fo lyá so -
lá sát szol gá ló jog in téz mény. An nak a vá lasz tó pol gár nak,
aki úgy dönt, hogy or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé se 
ér de ké ben alá írás gyûj té si el já rást in dít el a nép sza va zás
ren del te té sé nek meg fe le lõ en, az el ér ni kí vánt or szág gyû -
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lé si dön tést szem elõtt tart va kell kér dé sét meg fo gal maz -
nia. Köz jo gi ér te lem ben ezért nem te kint he tõ ren del te tés -
sze rû jog gya kor lás nak az olyan kez de mé nye zõi ma ga tar -
tás, amely ugyan ab ban a tárgy kör ben egy mást rö vid idõ -
sza kon be lül kö ve tõ újabb és újabb nép sza va zás ra bo csá -
tan dó kér dé sek hi te le sí té sé re irá nyul. A nép sza va zá si el já -
rás tör vény ben sza bá lyo zott rend je sze rint hosszabb idõt
igény lõ el já rás. Az ilyen kez de mé nye zé sek nem il leszt he -
tõk be a nép sza va zá si el já rás jogi rend jé be. Ki fo gá sá ban
maga az el já rás kez de mé nye zõ je utal arra, hogy a nép sza -
va zá si el já rás kez de mé nye zé sé nek e mód ja kö vet kez té ben
az ál ta luk meg fo gal ma zott nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dé sek egy ré sze már nem al kal mas nép sza va zá si cél ja ik el -
éré sé re.

Az alá írás gyûj tõ ív nek az OVB-hez hi te le sí tés re való
be nyúj tá sa az alá írás gyûj tés hez való jog gya kor lá sá nak
elsõ lé pé se. A hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zé se a kez de -
mé nye zõ nek azt a szán dé kát fe je zi ki, hogy az alá írás gyûj -
tõ íven meg fo gal ma zott kér dés ben nép sza va zást tart szük -
sé ges nek és en nek ér de ké ben össze kí ván ja gyûj te ni a nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé hez szük sé ges alá írá so kat. A
nép sza va zá si el já rás kez de mé nye zé sé hez való jog ren del -
te té sé vel nem össze egyez tet he tõ az a kez de mé nye zõi ma -
ga tar tás, amely – az alá írás gyûj tés re nyit va álló ha tár idõn
be lül – az OVB ál tal hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ívet vissza -
von ja, és a vissza vo nás sal egy idõ ben is mé tel ten újabb el -
já rást kez de mé nyez ugyan azon kér dés ben az alá írás gyûj tõ 
ív hi te le sí té sé re.

Eb ben a kér dés ben az alá írás gyûj tõ ívek hi te le sí té se
meg tör tént. Ez zel a nép sza va zá si el já rás kez de mé nye zõi
jo got sze rez tek arra, hogy meg kezd jék az alá írás gyûj tést.
A kez de mé nye zõk dön té sé tõl függ, hogy él nek-e ez zel a
jo guk kal és a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ íve ken gyûj te nek-e
alá írá so kat vagy sem. Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si zá ra -
dék kal tör té nõ el lá tá sa után az alá írás gyûj tés kez de mé nye -
zõ je úgy tud ja ki fe je zés re jut tat ni azt, hogy az ál ta la meg -
fo gal ma zott kér dés ben nem kí ván nép sza va zást, il le tõ leg
idõ elõt ti nek tart ja az alá írás gyûj tést, hogy az Nsztv.
12. §-ában elõ írt ha tár idõn be lül nem gyûjt alá írá so kat.
Arra az Nsztv. nem ad le he tõ sé get, hogy az alá írás gyûj tés
meg kez dé se he lyett, ugyan azon kér dés ben az Al kot mány
28/E. §-ában sza bá lyo zott, az alá írás gyûj tés re nyit va álló
ha tár idõn be lül is mé tel ten hi te le sí té si el já rást kez de mé -
nyez ze nek.

Az in dít vá nyo zó ál tal be nyúj tott kér dés so ro zat, az alá -
írás gyûj tõ ív vissza vo ná sa, ez zel egy idõ ben a kér dés is -
mé telt be nyúj tá sa, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy az el já rás kez de mé nye zõ je nem ren -
del te té sé nek meg fe le lõ en élt a nép sza va zá si el já rás kez de -
mé nye zé se te kin te té ben õt meg il le tõ jo go sult ság gal.

A kez de mé nye zõk nem ren del te tés sze rû jog gya kor lá sá -
nak meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel az e ha tá ro zat ban ki fej tett
in do kok alap ján az Al kot mány bí ró ság az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té sét meg ta ga dó 166/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro -
za tot hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé té -
te lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 889/H/2007.

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko -
lá sa

1. A ren del ke zõ rész ben fog lalt dön tés sel, az OVB
166/2007. (VII. 18.) OVB ha tá ro za tá nak a hely ben ha gyá -
sá val egyet ér tek, ám a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá ban
ki fej tet tek tõl el té rõ in do kok kal. Ál lás pon tom sze rint az
OVB ki fo gás sal tá ma dott ha tá ro za tát an nak ér dem ben he -
lyes in do kai alap ján kel lett vol na az Al kot mány bí ró ság nak 
hely ben hagy ni, és nem a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban fog lalt ér ve lés alap ján.

2. A több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa a Ve. 3. § d) pont ja
alap ján a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyé be
üt kö zés  miatt te kin ti meg ala po zott nak az OVB ha tá ro za tá -
ban fog lalt – a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sét meg ta ga dó – dön tést. Ál lás pon tom sze rint a vizs -
gált ügy ben az Nsztv. 12. § c) pont já ban fog lalt tör vényi
ren del ke zés sé rel me ké pez te az aka dá lyát a kér dés hi te le -
sí té sé nek, így az OVB ki fo gá sok kal tá ma dott ha tá ro za ta,
amely erre ala pí tot tan mond ta ki a hi te le sí tés aka dá lyát, ér -
dem ben meg ala po zott. Az Al kot mány bí ró ság irány adó
gya kor la ta ed dig az volt, hogy ki zá ró lag ak kor ál la pí tott
meg el té rõ in do ko kat az OVB ha tá ro za ti in do ko lá sá tól, ha
az OVB ér dem ben he lyes dön té sé nek az in do ka it nem ta -
lál ta meg ala po zott nak. Vé le mé nyem sze rint a vizs gált
ügy ben ez nem ál la pít ha tó meg, eb bõl kö vet ke zõ en az Al -
kot mány bí ró ság nak nem a Ve. 3. § d) pont já ra ala pít va
kel lett vol na hely ben hagy nia az OVB ér dem ben he lyes
dön té sét.

3. A több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa a Ve. 3. § d) pont já -
ból egy újabb ti lal mi tárgy kört ol vaszt ki, ki mond va, hogy
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az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás ra irá nyu ló kez de mé -
nye zés ben sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé nek aka dá lyát ké pe -
zi az, ha a kez de mé nye zõ ma ga tar tá sa a Ve. 3. § d) pont já -
ban fog lalt ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve tel mé nyé be 
üt kö zik. Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá nak
azon meg ál la pí tá sá val, hogy a ren del te tés sze rû jog gya kor -
lás kö ve tel mé nye a Ve. rend sze ré ben a vá lasz tá si el já rás
alap el ve. Ezt tá maszt ja töb bek kö zött alá az is, hogy a
több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá ban meg je lölt OVB ha tá ro -
za tok a Ve. 3. § d) pont já ban fog lalt alap el vet ki vé tel nél -
kül a vá lasz tá si el já rás ban al kal maz ták. Azt sem vi ta tom,
hogy a Ve. 2. § e) pont ja ér tel mé ben a Ve. ha tá lya – ezen
ke resz tül az em lí tett alap el vi ren del ke zés – ki ter jed az or -
szá gos nép sza va zá si el já rás ra is.

Fon tos nak ér zem ugyan ak kor, hogy a Ve. el sõ sor ban a
vá lasz tá si el já rás ra tar tal maz sza bá lyo zást, az or szá gos
nép sza va zás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket el sõd le ge sen az 
Al kot mány, má sod sor ban pe dig az Nsztv. tar tal maz za, eb -
bõl kö vet ke zõ en a Ve. sza bá lyo zá sa az Al kot mány és az
Nsztv. or szá gos nép sza va zás ra vo nat ko zó ren del ke zé se i -
hez ké pest csak szub szi di á ri us jel le gû.

Nem vi tat va, hogy az al kot má nyos jo gok – így a nép sza -
va zás hoz való po li ti kai alap jog – gya kor lá sa ese tén is al -
kot má nyos kö ve tel mény, hogy arra a jog al kot má nyos ren -
del te té sé vel össz hang ban, an nak meg fe le lõ en ke rül jön
sor, úgy vé lem azon ban, hogy en nek a fel té te le it a tör -
vényalkotónak kell biz to sí ta nia az Nsztv. tör vényi sza bá -
lyo zá sán ke resz tül.

A Ve. szub szi di á ri us sza bá lyo zá sa, az en nek ré szét ké -
pe zõ, a Ve. 3. § d) pont já ban fog lalt alap el vi szin tû ren del -
ke zés – amely nek pon tos tar tal mát a Ve. nem ha tá roz za
meg – ál lás pon tom sze rint nem ké pez he ti ob jek tív alap ját
egy olyan al kot mány bí ró sá gi mér cé nek (ren del te tés sze rû
jog gya kor lás mér cé je), amely to váb bi, nem jog sza bá lyi
szin ten meg je le nõ kor lát ját ké pe zi a nép sza va zá si kér dé -
sek hi te le sí té sé nek.

Meg íté lé sem sze rint an nak el dön té se, hogy mi kor ren -
del te tés sze rû és mi kor nem a nép sza va zás hoz való al kot -
má nyos jog gya kor lá sa, nem tar toz hat sem az OVB, sem az 
Al kot mány bí ró ság ese ti, a vizs gált ügy konk rét kö rül mé -
nye it figye lembe vevõ mér le ge lé sé re.

Azt, hogy a nép sza va zás hoz való po li ti kai alap jog te -
kin te té ben me lyek a jog ren del te tés sze rû gya kor lá sá nak a
kri té ri u mai, és me lyek azok az ese tek, ami kor meg ál la pít -
ha tó az ez zel el len té tes jog gya kor lás, nem az OVB-nek, il -
let ve a jog or vos la ti fó rum ként el já ró Al kot mány bí ró ság -
nak kell ese ten ként meg ha tá roz nia, ha nem a tör -
vényalkotónak, ha son ló an az Nsztv. 13. §-ában elõ írt egy -
ér tel mû sé gi kö ve tel mény hez, ame lyet az Al kot mány bí ró -
ság – mi u tán van tör vényi alap ja – ér tel me zés sel és ese ti
dön té sek so ro za tá val spe ci á lis egy ér tel mû sé gi tesz tek ben
fo gal ma zott meg. Így ala kí tot ta ki az Al kot mány bí ró ság az 
Nsztv. 13. §-ában fog lalt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény bõl
a tör vényalkotói va la mint a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség 
al kot má nyos teszt jét a teszt egyes fo gal mi ele me i nek meg -
ha tá ro zá sán ke resz tül.

A tör vényalkotónak – ha son ló an a több sé gi ha tá ro zat
in do ko lá sá ban át te kin tett jog te rü le tek sza bá lyo zá si pél -
dáihoz – az Nsztv. sza bá lyo zá sán be lül tör vényi szin ten
kell meg ha tá roz nia a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö ve -
tel mé nyé nek a kri té ri u ma it, olyan rész le te zett ség gel,
amely ob jek tív és al kal maz ha tó mér cé ül szol gál az OVB
és a jog or vos la ti fó rum ként el já ró Al kot mány bí ró ság jog -
al kal ma zó te vé keny sé gé hez. Ez alap ján a tör vényi sza bá -
lyo zás ban fog lalt ren del ke zé sek al kal ma zá sá val ál la pít -
hat ja meg az OVB, il let ve az Al kot mány bí ró ság azt, hogy
a vizs gált eset ben ren del te tés sze rû vagy ren del te tés el le nes 
volt-e a nép sza va zás hoz való po li ti kai alap jog (en nek
rész jo go sít vá nya) gya kor lá sa.

Nem vi ta tom, hogy az Al kot mány bí ró ság eset rõl eset re
a vizs gált ügy sa já tos sá ga it figye lembe véve el vi leg a ha tá -
lyos sza bá lyo zás alap ján is dönt het, a Ve. 3. § d) pont já ban
fog lalt alap elv al kal ma zá sá val ar ról, hogy a konk rét ügy -
ben ren del te tés sze rû volt-e a nép sza va zás hoz való al kot -
má nyos alap jog gya kor lá sa. Azt vi szont vi ta tom, hogy az
Al kot mány bí ró ság nak kel le ne egy ál ta lá nos, min den ügy -
re irány adó olyan mér cét fel ál lí ta nia, amely nem jog sza bá -
lyi szin ten fo gal maz meg egy újabb hi te le sí té si ti lal mat az
or szá gos nép sza va zás ra irá nyu ló kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ kér dés te kin te té ben.

4. A Ve. 3. §-a a vá lasz tá si el já rás alap el ve i rõl ren del -
ke zik, és azt rög zí ti, hogy a vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak
az al kal ma zá sa so rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk -
nek kell ér vény re jut tat ni uk az itt meg je lölt alap el ve ket. A
vá lasz tá si el já rás Ve. 3. § a)–f) pont ja i ban meg je lölt hat
alap el ve kö zül a Ve. 3. § d) pont já ban fog lalt alap elv az
egyet len, amely nem ki zá ró lag a vá lasz tá si el já rás hoz kap -
csol ha tó. A vá lasz tás tisz ta sá gá nak a meg óvá sa vagy a je -
lö lés ben való ön kén tes rész vé tel csak úgy, mint a je löl tek
és a je lö lõ szer ve ze tek kö zöt ti esély egyen lõ ség elve olyan
a vá lasz tá si el já rás ra vo nat ko zó alap el vek, ame lyek ér te -
lem sze rû en nem al kal maz ha tók az or szá gos nép sza va zás ra 
irá nyu ló el já rás ban, még ak kor sem, ha a Ve. 2. § e) pont ja
egyéb ként a tör vény ren del ke zé se it al kal maz ni ren de li az
or szá gos nép sza va zás ese té ben is.

Mind ezek alap ján két sé ges nek tar tom, hogy a vá lasz tá si 
el já rás alap el vei kö zül – ezek zárt rend sze ré bõl – ki emel -
he tõ-e egyet len alap elv és ki egé szít he tõ-e az Nsztv. sza bá -
lyo zá sa egy, a Ve. sza bá lyo zá sá ból át emelt ál ta lá nos alap -
el vi szin tû ren del ke zés sel. A több sé gi ha tá ro zat egy újabb
hi te le sí té si aka dállyal egé szí ti ki az Al kot mány és az
Nsztv. til tott tárgy kö rök re vo nat ko zó sza bá lyo zá sát úgy,
hogy a ren del te tés sze rû ség fo gal má nak szub jek ti vi tá sá ból
adó dó an elõ re ve tí ti az Al kot mány bí ró ság e mér cé re épü lõ
ké sõb bi dön té se i nek a ki szá mít ha tat lan sá gát (hek ti kus sá -
gát). Erre utal az is, hogy a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban is fel hí vott 26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro zat hoz, il let ve 
a 99/2007. (XII. 6.) AB ha tá ro zat hoz csa tolt pár hu za mos
in do ko lá sok már ko ráb ban fel ve tet ték a ren del te tés sze rû
jog gya kor lás kö ve tel mé nyé nek al kot má nyos prob le ma ti -
ká ját, ám – szem ben a je len le gi ha tá ro zat tal – az em lí tett
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ügyek ben nem ezen kö ve tel mény alap ján ke rült sor az ér -
de mi dön tés meg ho za ta lá ra.

5. A több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa kí sér le tet tesz a nép -
sza va zás hoz való al kot má nyos po li ti kai alap jog al kot má -
nyos ren del te té sé nek a meg ha tá ro zá sá ra, a ren del te tés el le -
nes ség eset kö re i nek meg ha tá ro zá sá ra, ám ál lás pon tom
sze rint sem az al kot má nyos ren del te tés ha tá ro zat ban sze -
rep lõ meg ha tá ro zá sa, sem a ren del te tés el le nes ség pél dá ló -
zó an fel so rolt eset kö rei nem ad nak kel lõ és ob jek tív ala pot 
sem az OVB, sem az Al kot mány bí ró ság szá má ra ah hoz,
hogy a konk rét ese tek ben meg ala po zot tan ál lást tud jon
fog lal ni a nép sza va zás hoz való alap jog gya kor lá sá nak a
ren del te tés sze rû sé gé rõl. Meg jegy zem: a nép sza va zás hoz
való po li ti kai alap jog (en nek egyes rész jo go sít vá nyai) al -
kot má nyos ren del te té sé nek a meg ha tá ro zá sát a köz vet len
és a köz ve tett ha ta lom gya kor lás egy más hoz való vi szo -
nyán ke resz tül lá tom le het sé ges nek, al kot má nyo san le ve -
zet he tõ nek. E te kin tet ben meg ha tá ro zó nak tar tom az
52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat nak (ABH 1997, 331.) azo -
kat a meg ál la pí tá sa it, ame lyek a nép sza va zás hoz való po li -
ti kai alap jog ra, an nak al kot má nyos tar tal má ra, va la mint a
po li ti kai alap jog gya kor lá sá nak a kép vi se le ti ha ta lom gya -
kor lás hoz való vi szo nyá ra vo nat koz nak.

A tör vényi sza bá lyo zás hi á nya it az Al kot mány bí ró ság
ál tal fel ál lí tott új mér ce – vé le mé nyem sze rint – nem pó tol -
hat ja, en nek a konk rét ese tek ben való al kal ma zá sa – egy
olyan po li ti kai ter mé sze tû alap jog, mint a nép sza va zás hoz
való jog ese té ben – óha tat la nul fel ve ti a dön tés szub jek ti -
vi tá sát. Az Al kot mány bí ró ság nem vál hat tény bí ró ság gá,
nem ve het fel, és nem foly tat hat le bi zo nyí tást a ren del te -
tés sze rû ség meg ál la pít ha tó sá ga kö ré ben, és nem ítél he ti
meg pl. azt sem, hogy a konk rét eset ben a kez de mé nye zõ
mire gon dolt, mi lyen célt kí vánt el ér ni a kez de mé nye zé sé -
vel. E te kin tet ben az Al kot mány bí ró ság al kot má nyos hely -
ze té bõl és tör vényi ha tás kö re i bõl ere dõ en el té rõ hely zet -
ben van a ren des bí ró ság tól, amely a több sé gi ha tá ro zat ban 
pél da ként fel so rolt tör vényi sza bá lyo zá sok ban fog lalt ren -
del ke zé sek alap ján, fi gye lem mel a tény ál lás összes sa já -
tos sá gá ra ki ter jedt bi zo nyí tás és a bi zo nyí té kok sza bad
meg gyõ zõ dé sen ala pu ló mér le ge lé se alap ján dönt het a
ren del te tés sze rû, vagy a ren del te tés el le nes jog gya kor lás
kér dé sé ben. Ez utób bi eset ben sem az el já ró ren des bí ró -
ság ala kít ja ki elõ re a ren del te tés sze rû ség mér cé jét, ha nem
a bí rói gya kor lat alap ján le het ilyen mér cét fel ál lí ta ni.

A Ve. 3. § d) pont já ban fog lalt alap elv a ren del te tés sze -
rû és jó hi sze mû jog gya kor lás kö ve tel mé nyét írja elõ, így
eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság ál tal a több sé gi
ha tá ro zat in do ko lá sá ban ki mun kált teszt nek ki kel lett vol -
na ter jed ni az alap elv to váb bi kon junk tív ele mé re, a jó hi -
sze mû ség re is, és a két kon junk tív fo gal mi elem tar tal mi
moz za na ta i nak a ki bon tá sá val kel lett vol na kí sér le tet ten ni 
az új mér ce ki mun ká lá sá ra.

6. Ha tá ro zott ál lás pon tom, hogy az or szá gos nép sza va -
zás ra vo nat ko zó sza bá lyo zás rend kí vül hi á nyos, bel sõ el -
lent mon dá sok kal ter hes, eb bõl kö vet ke zõ en idõ sze rû a tel -
jes sza bá lyo zás át fo gó fe lül vizs gá la ta. Ezek a sza bá lyo zá -
si hi á nyok és sza bá lyo zá si ano má li ák ve zet nek arra, hogy
– a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá ban is jel zett – nö vek võ
szá mú or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés ese té ben
mind az OVB, mind az Al kot mány bí ró ság bi zo nyos ese -
tek ben esz köz te len né vá lik a ko moly ta lan, vagy a nép sza -
va zás al kot má nyos po li ti kai alap jo gá nak az al kot má nyos
jog in téz mé nyi ke re te it „fe sze ge tõ” kez de mé nye zé sek kel
szem ben. A nép sza va zá si tárgy kö rök rend kí vül szé les
köre – mind azon tárgy kö rök ben le het nép sza va zás, ame -
lyek az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar toz nak, ki vé ve az Al -
kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé be fog lalt ti lal ma kat – szin -
te ösz tön zik a kez de mé nye zõ ket a nép sza va zás ere de ti
funk ci ó já tól el té rõ kez de mé nye zé sek be nyúj tá sá ra.

Az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé se a ha tá lyos
al kot má nyi és tör vényi sza bá lyo zás alap ján ac tio po pu la -
ris, amely rend kí vül szé le sen ha tá roz za meg a kez de mé -
nye zõi kört. Ugyan csak ac tio po pu la ris a ki fo gás – mint
jog or vos lat – elõ ter jesz té sé re vo nat ko zó jog is. Vé le mé -
nyem sze rint az ilyen tá gan meg ha tá ro zott kez de mé nye zõi 
kör, és a túl zot tan tág ra sza bott jog or vos lat kez de mé nye -
zé si jog a tör vényi sza bá lyo zás lo gi ká já ból és rend sze ré bõl 
ere dõ hiba, ame lyet a tör vényalkotónak kel le ne a szû kí tés
igé nyé vel új ra gon dol ni.

Ha tá ro zott ál lás pon tom az, hogy a nép sza va zá si el já rás
sza bá lyo zá si hi bá it nem az Al kot mány bí ró ság nak kell ke -
zel nie szub jek tí ven és ki szá mít ha tat la nul al kal maz ha tó
mér ce fel ál lí tá sá val, és eset rõl eset re való al kal ma zá sá val,
ha nem a tör vényalkotónak kell olyan sza bá lyo zást, és en -
nek ré sze ként olyan ga ran ci á lis ren del ke zé se ket meg al -
kot ni, ame lyek biz to sít ják a nép sza va zás hoz való jog al -
kot má nyos cél nak meg fe le lõ gya kor lá sát.

A vizs gált eset ben sem az OVB, sem a ki fo gás elõ ter -
jesz tõ je nem hi vat ko zott a Ve. 3. § d) pont já ban sze rep lõ
alap elv re – így fi gye lem mel a ki fo gás sal tá ma dott
OVB ha tá ro zat ere de ti ha tá ro za ti in do ko lá sá nak a meg ala -
po zott sá gá ra – nem tar tom jó gya kor lat nak, hogy az Al kot -
mány bí ró ság jog or vos la ti el já rás so rán át lé pi a ki fo gás és
az OVB ki fo gás sal tá ma dott ha tá ro za tá nak tar tal mi ke re te -
it (kö tött sé gét), és eh hez kap cso ló dó an „fel la zít ja” az in -
dít vány hoz kö tött ség tör vényi sza bá lyát.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró
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Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró pár hu za mos in do -
ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és az in do -
ko lás ban ki fej tett el vek kel is. Pár hu za mos in do ko lá som
azért írom, mert ugyan ez a dön tés más ér vek kel job ban
iga zol ha tó len ne.

Egyet ér tek a ha tá ro zat tal ab ban, hogy a nép sza va zá si el -
já rás ban ér vé nye sek a Ve. 3. §-ában ki mon dott ál ta lá nos
el vek, így a Ve. 3. § d) pont ja ál tal rög zí tett ren del te tés sze -
rû jog gya kor lás kö ve tel mé nye is. Egyet ér tek az zal is, hogy 
adott eset ben en nek alap ján meg ta gad ha tó egy nép sza va -
zá si kér dés hi te le sí té se. Ez az elv azon ban ki se gí tõ sza -
bály, amely csak ak kor al kal maz ha tó, ha más, spe ci á li sabb 
sza bály alap ján az ügy nem dönt he tõ el. A je len eset ben
azon ban több sza bály van a Ve.-ben és az Al kot mány ban,
ame lyek alap ján me lyek alap ján a ha tá ro zat tal azo nos kö -
vet kez te tés re jut ha tunk – amint azt az OVB tet te.

A kér dés itt is, mint már ko ráb ban, ahol az Al kot mány -
bí ró ság el té rõ dön tés re ju tott [lásd pl. 102/2007. (XII. 12.)
AB ha tá ro zat (ABK 2007. de cem ber, 1230, 1235.);
103/2007. (XII. 12.) AB ha tá ro zat (ABK 2007. de cem ber,
1236, 1241.)] az, hogy a már hi te le sí tett, vagy azo nos tár -
gyú kér dés az alá írás gyûj tés re nyit va álló ha tár idõ ered -
mény te len el tel tét kö ve tõ en újra be nyújt ha tó-e. Eh hez ha -
son ló a már hi te le sí tett kér dés vissza vo ná sa és he lyet te új,
azo nos tár gyú kér dés be nyúj tá sa meg en ged he tõ sé ge. Sze -
rin tem mind ket tõ ti los, rész ben a Ve., rész ben az Al kot -
mány 28/E. §-a alap ján, ezért adott eset ben a dön tés hez
nem volt szük ség a jog gya kor lás ren del te tés sze rû sé gé nek
vizs gá la tá ra; így az ügy en nek alap ján is el dönt he tõ lett
vol na. Itt jegy zem meg, hogy a nép sza va zá si kér dés és an -
nak tár gya nem azo no sak: egy tárgy ról vég te len szá mú
kér dés meg fo gal maz ha tó, amint ezt az azo nos tár gyú nép -
sza va zá si kér dé sek fé nye sen bi zo nyít ják. A nép sza va zá si
kez de mé nye zés azon ban az Al kot mány sze rint nem kér dé -
sek rõl, ha nem tárgy kö rök rõl szól; egy tárgy kört több kér -
dés is ki me rít het. Az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) –
j) pont jai is ki zá ró lag tárgy kö rö ket so rol nak fel, jól le het az 
Al kot mány 28/B. § (1) be kez dé se az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó „kér dé sek rõl” szól.

Az Al kot mány 28/E. §-a és az Nsztv. 11. §-a alap ján
arra a kö vet kez te tés re jut ha tunk, hogy or szá gos nép sza va -
zás el ren de lé sé re irá nyu ló ál lam pol gá ri kez de mé nye zés
ese tén az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét kö ve tõ en a tá mo ga -
tó alá írá sok gyûj té sé re egy szer áll ren del ke zés re négy hó -
nap. Az Al kot mány te hát vi lá go san ki mond ja, hogy „négy
hó nap” áll ren del ke zés re: ez a sza bály csa kis úgy ér tel -
mez he tõ, hogy csak egy szer – nem két szer, nem há rom -
szor, vagy vég te le nül sok szor négy hó na pig gyûjt he tõ alá -
írás egy tárgy kör ben. Ez az ál lí tás et tõl füg get le nül azért is
igaz, mert a Ve. 4. § (3) be kez dé se sze rint min den ha tár idõ
jog vesz tõ. Ezért az alá írás gyûj tés re ren del ke zés re álló
négy hó na pos ha tár idõ is jog vesz tõ, mi vel a Ve. 2. §
e) pont ja egy ér tel mû en rög zí ti, hogy a Ve. ren del ke zé se it
az or szá gos nép sza va zás ra al kal maz ni kell. A Ve. a je len

eset ben te hát nem ki se gí tõ, ha nem el sõd le ge sen al kal ma -
zan dó sza bály.

A ren del ke zés re álló vé dett idõ alatt az össze gyûj tött
alá írá so kat csak egy szer sza bad be nyúj ta ni. Ez zel ma gá tól
tel je sül a ren del te tés sze rû ség kö ve tel mé nye is, mert a ja -
va solt ér tel me zés sze rint a nép sza va zás kez de mé nye zõ jé -
nek ala po san meg kell fon tol nia, mi kor és mi lyen kér dé se -
ket tesz fel, mert több ször már nem pró bál koz hat. Alig ha
éssze rû, hogy aki nek négy hó nap alatt nem si ke rült össze -
gyûj te nie a nép sza va zás el ren de lé sé hez szük sé ges szá mú
alá írást, rög tön újra meg kí sé rel hes se a kér dés is mé telt be -
nyúj tá sá val, vagy, mint a je len eset ben, az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té sét kö ve tõ en a be ad ványt vissza von va azo nos
tárgy ban új hi te le sí té si el já rást kez de mé nyez hes sen az
OVB-nél. Az itt ja va solt ér tel me zést el fo gad va vi lá gos,
hogy a már hi te le sí tett kér dés „vissza vo ná sa” ér tel met len.

Igaz, az Al kot mány és az Nsztv. nem ren del ke zik a hi te -
le sí tett alá írás gyûj tõ ív vissza vo ná sá nak le he tõ sé gé rõl, és
nem te szi kö te le zõ vé a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív alap ján
a tá mo ga tó alá írá sok gyûj té sét sem. A nép sza va zás kez de -
mé nye zõ je a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív bir to ká ban dönt -
het úgy, hogy nem gyûjt tá mo ga tó alá írá so kat. Mind ez
nem vál toz tat a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív ren del te té sén: a 
nép sza va zá si kez de mé nye zést tá mo ga tó alá írá sok gyûj té -
se, hi szen csak a hi te le sí tett íven gyûj tött alá írá sok ér vé -
nye sek [Nsztv 3. § (1) be kez dés]. Eh hez tár sul a ti la lom
min den ki más szá má ra az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér -
dés ben alá írás gyûj té sé re (Nsztv 12. §); ami azt je len ti,
hogy a hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív bir to ká ban a nép sza va -
zás kez de mé nye zõ jé nek négy hó na pig ki zá ró la gos joga
van az alá írá sok gyûj té sé re. Ab ból, hogy az alá írá sok gyûj -
té se nem kö te le zõ, nem kö vet ke zik, hogy a tör vény sze rint
négy hó na pig tar tó ki zá ró la gos alá írás gyûj té si idõ el tel te
után az alá írás gyûj tés akár csak egy szer is meg is mé tel he tõ
len ne. Ha bár ki fo lya ma to san újra és újra nyújt hat na be
azo nos tár gyú kér dé se ket tar tal ma zó alá írás gyûj tõ íve ket
hi te le sí tés cél já ból az OVB-hez, ak kor má sok ugyan ilyen
jo gát is sér te né.

Az Al kot mány, amint pre am bu lu ma mond ja „par la men -
ti de mok rá ci át” és de mok ra ti kus jog ál la mot ho zott lét re. A 
de mok ra ti kus ál lam fo gal mi lag egy ben jog ál lam is – enél -
kül de mok ra ti kus ál lam sem le het ne –, amely meg kí ván ja
a jog biz ton ság ér vé nye sü lé sét. A jog biz ton sá got ve szé -
lyez te ti, ha az ál lam pol gá rok kö zös sé ge, il let ve a tör -
vényhozó nem tud hat ja, med dig ma rad fenn a nép sza va zá -
si el já rás kez de mé nye zé sé vel elõ ál ló füg gõ jogi hely zet és
az ez zel együtt járó bi zony ta lan ság (ami a je len le gi sza bá -
lyo zás sze rint több mint egy évig is el tart hat). Az sem
egyez tet he tõ össze a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel, hogy
egy el in dult és ered mény nél kül zá rult nép sza va zá si kez -
de mé nye zés után ugyan ab ban a kér dés ben a füg gõ hely zet
újra és újra kor lát la nul elõ idéz he tõ le gyen. Al kot má nyo -
san in do kolt – ugyan azon okok nál fog va, ame lye ket az Al -
kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro za tá ban
(ABK 2007, 387, 396.), az azo nos kér dés rõl is mé telt nép -
sza va zás ki tû zé se kap csán ki fej tett –, hogy egy si ker te len
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kez de mé nye zés után a tör vényhozó és az ál lam pol gá rok is
vi szony lag sta bil jogi hely zet tel szá mol has sa nak.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
19/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
315/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a hi te -
le sí té si el já rás ma gán sze mély kez de mé nye zõ je ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 315/2007.
(VIII. 23.) OVB ha tá ro za ta el len.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak az or -
szá gos nép sza va zás kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy új,
egy ad ónem bõl álló, a je len le gi nél egy sze rûb ben mû kö dõ,
át lát ha tóbb, vál lal ko zás ba rát Esz köz For gal mi Adó (EFA,
mely nek mér té ke 15%) le gyen a régi adó ne mek he lyett és
Há ló za ti Pénz ügyi El len õr zé si Rend szer ke rül jön be ve ze -
tés re Ma gyar or szá gon?”

Az OVB a ha tá ro za tát egy részt arra ala pí tot ta, hogy a
kez de mé nye zés az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ ti la lom ba üt kö zik, mert egy új adó -
ne met kí ván be ve zet ni, más részt „a kez de mé nye zés két,

össze nem füg gõ kér dést tar tal maz, ezért egy ér tel mû nek
sem te kint he tõ”.

A ki fo gás 2007. au gusz tus 31-ei kel te zés sel 2007. szep -
tem ber 3-án ér ke zett meg az OVB-hez, 2007. szep tem ber
3-án pe dig az Al kot mány bí ró ság ra. Te kin tet tel arra, hogy
az OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re 2007. au gusz tus 29-én ke -
rült sor, a ha tár idõ 2007. szep tem ber 13-án járt le, az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás a tör vényes ha tár idõn
be lül ér ke zett.

A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala po -
zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze rint
a kér dés az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já ban
sze rep lõ ti la lom ba üt kö zik. Az in dít vá nyo zó vé le mé nye
sze rint a nép sza va zás ra bo csá ta ni kí vánt kér dés nem érin ti
sem a költ ség ve tést, sem a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té -
kek rõl  szóló ti lal mat. A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint „nem a
mai több mint öt ven, ne ve sí tett adó jog cím to váb bi nö ve lé -
sé rõl van szó, el len ke zõ leg egy struk tú rá já ban is tel je sen
új adó és el len õr zé si rend szer lét re ho zá sa a cél” az igaz sá -
go sabb köz te her vi se lés meg te rem té se ér de ké ben.

Az in dít vá nyo zó to váb bá vi tat ja az OVB ha tá ro zat nak
azt a meg ál la pí tá sát is, mely sze rint a kez de mé nye zés nem
egy ér tel mû, mi vel két, össze nem füg gõ kér dést tar tal maz.
Ál lás pont ja sze rint „az új adó, va la mint ez zel szo ros, oko -
za ti össze füg gés ben lévõ, ne ve sí tett el len õr zés szer ke ze ti -
leg egy sé ges, egy össze tett, bõ ví tett mon dat nak te kint he -
tõ”. Az adó és az el len õr zés csak együtt te het tel jes sé egy
új, át lát ha tó adó rend szert.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj -
tott ki fo gást az aláb bi ren del ke zé sek alap ján vizs gál ta
meg:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„28/C. §
(...)
(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000

vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.
(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az

ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(...)
(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról,

(...).”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
érin tett ren del ke zé sei:
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„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

(...)
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
(...).”
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

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

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

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

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

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

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

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

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

2. A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala -
po zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze -
rint a kér dés az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já -
ban sze rep lõ ti la lom ba üt kö zik. Az in dít vá nyo zó vé le mé -
nye sze rint a nép sza va zás ra bo csá ta ni kí vánt kér dés nem

érin ti sem a költ ség ve tést, sem a köz pon ti adó ne mek rõl és
il le té kek rõl  szóló ti lal mat. Az OVB a költ ség ve tés érin tett -
sé gét nem ál lí tot ta. Ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a
kér dés azért tar to zik a til tott tárgy kör be, mert egy új adó -
ne met kí ván be ve zet ni.

Az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont ja alap ján
nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni a köz pon ti adó ne -
mek rõl  szóló tör vények tar tal má ról. Az Al kot mány bí ró ság 
a 97/2007. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban ki mond ta, hogy „az
Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont ja nem for mai, ha -
nem tar tal mi kor lá tot ál lít a nép sza va zás elé. Az al kot má -
nyos ti la lom arra vo nat ko zik, hogy az adók ala nyát, tár -
gyát, alap ját és mér té két érin tõ kér dé sek rõl ne le hes sen
nép sza va zás út ján dön tést hoz ni”. (ABK 2007, 1072,
1074.)

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a nép sza va -
zás ra szánt kér dés bõl ered mé nyes nép sza va zás ese tén
szük ség sze rû en kö vet ke zik egy új, köz pon ti adó nem be ve -
ze té se a régi adó ne mek he lyett, mely alap ja i ban érin ti a ha -
tá lyos adó jog sza bá lyok ban meg ne ve zett és sza bá lyo zott
adók ala nyát, tár gyát, alap ját és mér té két.

Mind ezek bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés köz vet le nül
a köz pon ti adó ne mek rõl  szóló tör vények tar tal má ra vo nat -
ko zik, így az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já ba,
a ki zárt nép sza va zá si tárgy kör be üt kö zik.

3. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban az OVB ha tá -
ro zat nak azt a meg ál la pí tá sát vizs gál ta, mely sze rint a kez -
de mé nye zés két, össze nem füg gõ kér dést tar tal maz, ezért
nem te kint he tõ egy ér tel mû nek.

Az Al kot mány bí ró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban a kér dés egy ér tel mû sé gé nek vizs gá la tá hoz kap -
cso ló dó an az aláb bi a kat ál la pí tot ta meg: „az Al kot mány bí -
ró ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va zás hoz való jog ala nyi
jogi jel le gé bõl kö vet ke zõ en és e po li ti kai jog tel je sebb ér -
vé nye sü lé se ér de ké ben a nép sza va zás ra szánt kér dés egy -
ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor jog or vos la ti el já rá sa so rán
az Al kot mány bí ró ság nak meg szo rí tó an kell ér tel mez nie
sa ját ha tás kö rét. A nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé -
sé nek ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség kö -
ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt je -
len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en
meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té ben arra
»igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen.” (ABH 2001, 392, 396.)

A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ré ben vizs gál ja az
Al kot mány bí ró ság azt is, hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyán sze rep lõ kér dés nem áll-e több, kü lön ál ló kér -
dés bõl. Az elõ ször az 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban
meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek sze rint: „Ön ma gá ban az,
hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés több tag mon -
dat ból áll, nem sér ti az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog -
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lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Ha azon ban a kér dés
több olyan al kér dés bõl áll, ame lyek el lent mon da nak egy -
más nak, ame lyek egy más hoz való vi szo nya nem egy ér tel -
mû, vagy ame lyek nem kö vet kez nek egy más ból, il let ve
ame lyek tar tal mi lag egy más hoz nem kap cso lód nak, nem -
csak az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se sé rül, ha nem csor bul az
Al kot mány 2. § (2) be kez dé sén ala pu ló nép sza va zás hoz
való jog is.” (ABH 2001, 399, 405.)

Az Al kot mány bí ró ság ál tal a je len ügy ben vizs gált kér -
dés két, té ma kö rét te kint ve is jól el kü lö nít he tõ al kér dés bõl
áll. Az elsõ egy új adó nem, az Esz köz For gal mi Adó be ve -
ze té sé re vo nat ko zik, a má so dik a Há ló za ti Pénz ügyi El len -
õr zé si Rend szer ki ala kí tá sát érin ti, mely rõl a vá lasz tó pol -
gá rok nem tud ják meg ítél ni, hogy mit je lent, mi an nak a
konk rét tar tal ma. Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben
meg ál la pí tot ta, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés
két tag mon da tá nak egy más hoz való vi szo nya nem egy ér -
tel mû. Az új adó zás ra vo nat ko zó kér dés tar tal mát te kint ve
két al kér dés bõl áll, kö vet ke zés kép pen arra – je len for má -
já ban – egy ér tel mû vá lasz nem ad ha tó. A vá lasz tó pol gá rok 
te hát dön té sük meg ho za ta la kor a kér dés alap ján nem le -
het né nek tisz tá ban az zal, mi rõl dön te nek, és nem tud ják
egy ér tel mû en meg ítél ni dön té sük kö vet kez mé nye it.

A fent ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem
fe lel meg az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér -
tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 315/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tot, az ab -
ban fog lalt kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé -
nek a meg ta ga dá sát hely ben hagy ta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

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

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1072/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
20/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
442/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 442/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött,
hogy Lend vai Il di kó frak ció ve ze tõ és az MSZP kép vi se lõ -
cso port já hoz tar to zó to váb bi száz negy ven hét or szág gyû -
lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés ben ja va solt konk rét kér dést hi te le sí ti.

Az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt kér dés a kö vet ke zõ:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok a köz pon ti költ ség -

ve té sen kí vül csak ter mé sze tes sze mé lyek tõl fo gad has sa -
nak el tá mo ga tást?”.

El já rá sa so rán az OVB meg ál la pí tot ta, hogy a kez de mé -
nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma több,
mint amennyit az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9. § (1) be kez dé se a fa kul ta tív nép sza va zás kez de -
mé nye zé sé hez meg kö ve tel. A 442/2007. (X. 24.) OVB ha -
tá ro zat sze rint a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek is
meg fe lel. Erre te kin tet tel az OVB a kér dést hi te le sí tet te.
Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2007. évi 145. szá -
má ban, 2007. ok tó ber 26-i dá tum mal je lent meg.

2. A ha tá ro zat el len a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997.
évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130. §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn be lül
két ki fo gás ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz.

2.1. Az egyik ki fo gás sze rint a kez de mé nye zés nem fe -
lel meg a for mai kö ve tel mé nyek nek, mi vel a kér dé se ket
ki zá ró lag Lend vai Il di kó írta alá, a töb bi kép vi se lõ alá írá sa 
csak a kez de mé nye zés „mel lék le te ként” sze re pel. Eb bõl
pe dig nem ál la pít ha tó meg, hogy az azt alá író kép vi se lõk
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szán dé ka ki ter jedt-e egy ál ta lán a nép sza va zás kez de mé -
nye zé sé re, il let ve, amennyi ben igen, az va la mennyi kér -
dés re vo nat ko zott-e. A ki fo gás hi vat ko zott arra is, hogy a
kez de mé nye zés mód ja  miatt sé rül a sza bad man dá tum elve 
is, mi vel az alá írá so kat egy olyan be nyúj tó le vél hez csa tol -
ták, amely a nép sza va zás ra bo csá ta ni szán dé ko zott va la -
mennyi (20) kér dést tar tal maz za.

A ki fo gás hi vat ko zott arra, hogy a kér dés nem fe lel meg
az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mény nek sem, mi sze rint a konk rét kér dést úgy kell meg fo -
gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A
ki fo gást tevõ sze rint a kér dés hi bás ter mi no ló gi á ja sér ti az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét, mi sze rint a pár tok a „tá mo -
ga tást” ma gán sze mé lyek tõl, jogi sze mé lyek tõl és jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ más szer ve ze tek tõl kap nák.
A pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló 1998. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ptv.) 4. § (1) be kez dé -
sé bõl kö vet ke zõ en ugyan is a pár tok „tá mo ga tá sa” a köz -
pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zik; más sze mé lyek és szer -
ve ze tek „va gyo ni hoz zá já ru lást” ad nak a párt nak. Nem
dönt he tõ el to váb bá, hogy ered mé nyes ügy dön tõ nép sza -
va zás ese tén a jogi sze mé lyek és a jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok csak pénz be li tá mo -
ga tást nem ad hat nak, vagy más tá mo ga tást sem.

A ki fo gást tevõ elõ ad ta, hogy a kér dés a jog al ko tói egy -
ér tel mû sé get is sér ti; a kér dés bõl nem de rül ki, hogy az Or -
szág gyû lést „két har ma dos” jog al ko tá si kö te le zett ség ter -
he li. Ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese tén ugyan is az 
Or szág gyû lés nek a Ptv. vo nat ko zó ren del ke zé sét a je len lé -
võ kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val kell mó do sí ta -
nia. A ki fo gást tevõ hi vat ko zott a 435/2007. (X. 24.) OVB
ha tá ro zat ra, amely sze rint sér ti az egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyét, hogy a kér dés egy sze rû több ség gel el fo ga dott tör -
vényre utal, míg a kér dés bõl az kö vet ke zik, hogy az Or -
szág gyû lés nek két har ma dos tör vényt kell mó do sí ta nia.

A ki fo gás utalt arra is, hogy igen lõ vá lasz ese tén az Or -
szág gyû lés vég re hajt ha tat lan jog al ko tá si fel adat ra kény -
sze rül, mi vel nem tud ni „lé nye gé ben mi lyen ma ga tar tá so -
kat érin te ne, mi lyen tar tóz ko dá si kö te le zett sé get te rem te -
ne, s mely jog ala nyok szá má ra”. A kez de mé nye zett cél pe -
dig könnyen meg ke rül he tõ, mert a kor lá to zást kö ve tõ en
sem len ne aka dá lya an nak, hogy a jogi sze mély ter mé sze -
tes sze mély köz ve tí té sé vel ad jon tá mo ga tást a párt nak.

A ki fo gást tevõ ál lás pont ja sze rint a kér dés alkot mány -
elle nes jog al ko tás ra kö te le zi az Or szág gyû lést; a kér dés
alap ján meg al ko tan dó tör vény sér te né a párt gaz da sá gi
 autonómiáját, hol ott az Al kot mány ból az kö vet ke zik, hogy 
az ál lam nak biz to sí ta nia kell a pár tok mû kö dé sé nek gaz da -
sá gi alap ja it, meg fe le lõ for rá sok át en ge dé sé vel, il let ve va -
gyo ni hoz zá já ru lá sok le he tõ vé té te lé vel. Ha son ló an a
meg al ko tott tör vény kor lá toz ná a jogi sze mé lyek gaz dál -
ko dá si sza bad sá gát, és nyílt kü lönb ség té tel va ló sul na meg
jogi sze mé lyek és ma gán sze mé lyek kö zött.

Vé gül a ki fo gás sze rint a kér dés ben az Al kot mány
28/C. § (5) be kez dé sé nek a) pont já ra te kin tet tel sem le het
nép sza va zást tar ta ni. A nép sza va zás kö vet kez té ben a pár -

tok anya gi for rá sok tól es né nek el, és így – mû kö dõ ké pes -
sé gük meg õr zé se ér de ké ben – emel ni kel le ne azok költ -
ség ve té si tá mo ga tá sát. Ezért a nép sza va zás köz vet le nül és
je len tõ sen érin ti a til tott tárgy ként meg je lölt költ ség ve té si
tör vényt.

2.2. A má sik ki fo gás sze rint (más, a fen ti ek ben elõ adott 
okok mel lett) a kér dés ben azért sem le het nép sza va zást
tar ta ni, mert meg szö ve ge zé se meg té vesz ti a vá lasz tó pol -
gá ro kat – azt a ha mis lát sza tot kel ti ugyan is, hogy a költ -
ség ve tés bõl min den párt kap tá mo ga tást.

A ki fo gá so kat az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(ABH 2003, 2065.) 28. § (1) be kez dé se alap ján az Al kot -
mány bí ró ság egye sí tet te, és a Ve. 130. § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en so ron kí vül bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei:

„2. § (...)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.

(...)
3. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a pár tok az Al kot -

mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa
mel lett sza ba don ala kul hat nak és sza ba don te vé keny ked -
het nek.

(...)
28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor. (...)

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.

(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról,”

A Ve. figye lembe vett ren del ke zé sei:
„118. § (...)
(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -

solt kér dés sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér -
dés sze re pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da -
lon kell sze re pel ni ük.

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

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

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

Az Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„9. § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -

ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.

(...)
10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta -

ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.
(...)
13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

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

A Ptv. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„4. § (1) A párt va gyo na a ta gok ál tal fi ze tett dí jak ból, az 

ál la mi költ ség ve tés bõl jut ta tott tá mo ga tás ból, az ál lam ál -
tal e tör vény 5. §-a alap ján in gye ne sen át adott in gat la nok -
ból, jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
gaz da sá gi tár sa sá gok és ma gán sze mé lyek va gyo ni hoz zá -
já ru lá sa i ból, vég in téz ke dés alap ján ma gán sze mé lyek ha -
gya té ká ból, a párt nak a 6. §-ban meg ha tá ro zott gaz dál ko -
dó te vé keny sé gé bõl, il le tõ leg a párt ál tal ala pí tott vál la lat
és egy sze mé lyes kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság adó zott
nye re sé gé bõl kép zõ dik.”

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont já nak meg fe le lõ en a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -

za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az OVB a kér dés hi te le sí té se so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fe le lõ en járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

A nép sza va zá si kér dés hi te le sí té sé rõl  szóló ha tá ro zat
egye dül a fel tett kér dés al kot má nyos meg en ge dett sé gét
dön ti el. Eh hez idõn ként szük sé ges, hogy az Al kot mány bí -
ró ság ál lást fog lal jon a nép sza va zá si kér dés ered mé nyes
nép sza va zá son való el fo ga dá sa után al ko tan dó tör vény le -
het sé ges tar tal má nak al kot má nyos sá gá ról – de ez az ál lás -
fog la lás a kér dés meg en ged he tõ sé gé rõl  szóló dön tés in do -
ko lá sá hoz tar to zik, ön ál ló an sem mi lyen al kot mány jo gi
kér dést nem dönt el. Ilyen kor az OVB és az Al kot mány bí -
ró ság azt vizs gál ja, hogy a nép sza va zá si kér dés ma gá ban
fog lal-e olyan tör vényhozási kö te le zett sé get, amely az Al -
kot mánnyal tar tal mi lag el len té tes dön tés hez ve zet het, pél -
dá ul alap jo got kor lá toz na; azon ban nem dönt egy el sem
fo ga dott tör vény alkot mány elle nességérõl.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
kér dés meg fe lel-e a for mai fel té te lek nek. Je len eset ben az
or szág gyû lé si kép vi se lõk az Al kot mány 28/C. § (4) be kez -
dé se alap ján kez de mé nyez tek nép sza va zást.

A fa kul ta tív nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dést az OVB
el nö ké hez kell be nyúj ta ni. Az OVB az Al kot mány ban és
az Nsztv. 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek tel -
je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl [Nsztv. 9. § (1) és (2) be kez dés]. Az
Nsztv. is ki fe je zés re jut tat ja te hát, hogy a 10. § e) pont já -
ban fog lalt, az alá írás gyûj tõ ívre vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek vizs gá la tá nak a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a
kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás 
ese té ben nincs he lye. Az Nsztv. kü lön-kü lön sza bá lyoz za
az alá írás gyûj tõ ív (10. §) és a kér dés hi te le sí té sét (9. §).
Az elõb bi a vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett or szá -
gos nép sza va zás ra, az utób bi a köz tár sa sá gi el nök, a Kor -
mány és a kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de mé nye zett
nép sza va zás ra vo nat ko zik. Az Nsztv. 12. §-a, a Ve. 117. §
(1)–(2) be kez dé se, 124/A. § (3) be kez dés d) pont ja, va la -
mint a 130. § (1) be kez dé se is kü lön em lí ti e két OVB ha -
tás kört: az alá írás gyûj tõ ív és a kér dés hi te le sí té sét.

A köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a kép vi se lõk egy -
har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás ese té ben nincs 
vá lasz tó pol gá ri alá írás gyûj tés, ezért nincs szük ség alá írás -
gyûj tõ ívre. Az OVB a nép sza va zás ra bo csá tan dó konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl dönt. A fa kul ta tív nép sza va zá si kez -
de mé nye zés re ezért ér te lem sze rû en nem al kal maz ha tók az 
alá írás gyûj tõ ív for mai kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó elõ -
írások.

3. ,,Az Al kot mány 28/C. §-ának (5) be kez dé se a nép -
sza va zás ra nem bo csát ha tó kér dé se ket ha tá roz za meg.
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Ezek ben a kér dé sek ben sem kö te le zõ, sem fa kul ta tív, sem
ügy dön tõ, sem vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás nak nincs
he lye.” [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
263.] Ugyan így az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ
kö ve tel mény – mi sze rint a konk rét kér dést úgy kell meg fo -
gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni – is
vo nat ko zik mind a kö te le zõ, mind a fa kul ta tív nép sza va -
zás ra. Erre te kin tet tel e kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét az
Al kot mány bí ró ság je len ügy kap csán is vizs gál ta.

A ki fo gá sok sze rint a kér dés ben az Nsztv. 13. § (1) be -
kez dé se alap ján nem le het nép sza va zást tar ta ni. Az Al kot -
mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ér tel mez te az Nsztv.
13. § (1) be kez dé sé ben a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dés sel szem ben tá masz tott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét.
E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te, hogy az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye a nép sza va zás hoz való jog
ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja. Az egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nye eb ben az össze füg gés ben azt je len ti, hogy a nép sza -
va zás ra szánt kér dés nek egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó -
nak kell len ni. Ah hoz, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va -
zás ra fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az
szük sé ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép -
pen ér tel mez he tõ le gyen, a kér dés re „igen”-nel vagy
„nem”-mel le hes sen fe lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû -
ség). Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or -
szág gyû lés nek az Al kot mány 19. § (3) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban sza bá lyo zott –
kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép -
sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér -
dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí -
ró ság nak vizs gál nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered -
mé nye alap ján az Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ
jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e
jog al ko tá si kö te le zett ség, ha igen, mi lyen jog al ko tás ra kö -
te les (jog al ko tói egy ér tel mû ség). Ugyan itt az Al kot mány -
bí ró ság arra is rá mu ta tott, hogy nem fel té te le a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek, hogy a kér -
dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz nál ja. Az Nsztv.
13. § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt olyan kö ve tel -
ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben, hogy a
kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe je zés -
kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat, il let ve
az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus tech ni cu -
sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2001, 392, 396.].

Je len eset ben sem za var ja a kér dés egy ér tel mû sé gét,
hogy az nem a Ptv. sze rin ti „va gyo ni hoz zá já ru lást”, ha -
nem a „tá mo ga tás” ki fe je zést hasz nál ja. A „tá mo ga tás” fo -
gal ma a vá lasz tó pol gá rok szá má ra ti pi ku san pénz be li tá -
mo ga tás ra vo nat ko zik. A kér dés a pár tok gaz dál ko dá sá nak 
egy olyan mo dell jét cé loz za, amely ben a pár tok csak a
költ ség ve tés bõl, il let ve ter mé sze tes sze mé lyek fel aján lá sa
ré vén ré sze sül het nek vissza nem té rí ten dõ jut ta tás ban. A
kér dés nem kel ti azt a lát sza tot, hogy min den párt ré sze sül
költ ség ve té si tá mo ga tás ban, ha nem arra irá nyul, hogy
azok csak e két mó don jut has sa nak tá mo ga tás hoz.

A kér dés hi te le sít he tõ sé ge szem pont já ból nincs je len tõ -
sé ge an nak, hogy az egy sze rû vagy mi nõ sí tett több ség gel
el fo ga dott tör vény mó do sí tá sát cé loz za. Az Al kot mány bí -
ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a két har ma dos tör vények
nem áll nak a töb bi tör vény fe lett a jog for rá si hi e rar chi á -
ban, s az Al kot mány alap ján min den – bár mi lyen sza va za ti 
aránnyal meg ho zan dó – tör vény „egyen ran gú” [4/1993.
(II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 63.]. Ön ma gá ban az
a kö rül mény, hogy a kér dés nem utal ki fe je zet ten arra,
hogy két har ma dos tör vény mó do sí tá sát irá nyoz za elõ, nem 
veti fel alap pal a jog al ko tói egy ér tel mû ség kér dé sét. Ha
va la mely kér dés ben az Or szág gyû lés ügy dön tõ nép sza va -
zást ren del el, ak kor a nép sza va zás ered mé nyét kö ve tõ en
meg vizs gál ja, hogy mi lyen tör vényalkotási kö te le zett ség
ter he li, és an nak – az Nsztv. 8. § (1) be kez dé se alap ján –
kö te les ele get ten ni, füg get le nül at tól, hogy az adott kér dés 
egy sze rû vagy mi nõ sí tett több sé gû sza bá lyo zást igé nyel.

4. Az egyik ki fo gás hi vat ko zott arra is, hogy ered mé -
nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese tén a pár tok ki e sõ bevéte -
leit a köz pon ti költ ség ve tés bõl kel le ne pó tol ni, ezért a kér -
dés ben az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé se alap ján nem
le het nép sza va zást tar ta ni.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 28/C. § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott til tott tárgy kö rö ket meg szo rí tó an
ér tel me zi. A már hi vat ko zott 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az al kot má nyi fel so ro lás ból
kö vet ke zik, hogy az al kot má nyi sza bá lyo zás ki emel ke dõ
je len tõ sé gé vel a til tott tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me zé se
áll össz hang ban” (ABH 2001, 392, 394.). A ha tá ro zat ér -
tel mé ben az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já ban
sze rep lõ, a költ ség ve té si tör vényre vo nat ko zó ki zá ró ok
alap ján va la mely kér dés ak kor nem bo csát ha tó nép sza va -
zás ra, ha a kér dés a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sát tar -
tal maz za, vagy a kér dés bõl ok sze rû en kö vet ke zik a til tott
tárgy kör ként meg je lölt tör vények meg vál toz ta tá sa, il let ve
ha a kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz tó pol gá rok pon to san 
ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség ve té si tör vény ben sze -
rep lõ egyes ki adá so kat. Ugyan itt az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta: „az, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés tá -
vo li, köz ve tett össze füg gés ben áll va la mely til tott nép sza -
va zá si tárgy kör rel, nem ered mé nye zi a kér dés til tott tárgy -
kö rû vé vá lá sát” (ABH 2001, 392, 395.).

Ha a nép sza va zás ered mé nye alap ján meg al ko tott tör -
vény ki is zár ná, hogy jogi sze mé lyek, gaz dál ko dó szer ve -
ze tek tá mo gas sa nak pár tot, ab ból sem kö vet kez ne az Or -
szág gyû lés nek szük ség sze rû kö te le zett sé ge arra, hogy az
eset le ge sen ki e sõ tá mo ga tást a költ ség ve tés bõl pó tol ja. A
je len ügy ben vizs gált kér dés a tá mo ga tá son kí vül egyéb -
ként nem kor lá toz za a pár tok gaz dál ko dá sát (Ptv. 6. §), így
nem kö vet ke zik ab ból ok sze rû en a til tott tárgy kör ként
meg je lölt költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sa.

5. Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ér dem ben vizs -
gál ta, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés sze rin ti kér dés
alkot mány elle nes tar tal mú tör vény el fo ga dá sá nak ki kény -
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sze rí té sé re irá nyul-e. A ki fo gás sze rint ugyan is a nép sza -
va zás ered mé nye ként meg al ko tan dó tör vény alkot mány -
elle nesen kor lá toz za a párt gaz dál ko dá si au to nó mi á ját.

Az Al kot mány 3. § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar Köz -
tár sa ság ban a pár tok az Al kot mány és az al kot má nyos jog -
sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa mel lett sza ba don ala kul hat -
nak és sza ba don te vé keny ked het nek. „A pár tok ala pí tá sá -
nak és te vé keny sé gé nek sza bad sá gát ga ran tá ló ez az al kot -
má nyos sza bály azt a fel tét len kö ve tel ményt tá maszt ja az
ál la mi szer vek kel szem ben, hogy ne aka dá lyoz zák az al -
kot má nyos ke re tek kö zött mû kö dõ pár tok lét re jöt tét és te -
vé keny sé gét” (2179/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1994,
518, 520–521.). Az Al kot mány 63. § (3) be kez dé se fel ha -
tal maz za az Or szág gyû lést, hogy a pár tok gaz dál ko dá sát
és mû kö dé sét – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott – tör vény ben sza bá -
lyoz za. Nem te kint he tõ te hát ele ve alkot mány elle nesnek a
pár tok gaz dál ko dá si sza bad sá gá nak a kor lá to zá sa. A ha tá -
lyos Ptv. is több kor lá tot tar tal maz, így pél dá ul nem fo gad -
hat el párt va gyo ni hoz zá já ru lást más ál lam tól, vagy név te -
len ado mányt [4. § (3) be kez dés].

A 24/1992. (IV. 21.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott: „[a]z Al -
kot mány 3. § (1) be kez dé se a pár tok ala pí tá sá nak és mû kö -
dé sé nek sza bad sá gát az ál ta lá nos ren del ke zé sek kö ré ben
ön ál ló, ne ve sí tett alap jog ként ha tá roz za meg és ré sze sí ti
al kot má nyos vé de lem ben. Ez az elõ írás azon ban a pár tok
sza bad te vé keny sé gét, s an nak al kot má nyos vé del mét az
Al kot mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok ke re tei kö zött
biz to sít ja. Ez a kor lá to zott vé de lem irány adó a párt gaz da -
sá gi te vé keny sé gé re is. Eb bõl kö vet ke zõ en te hát a párt
gaz da sá gi te vé keny sé gé nek tör vényi sza bá lyo zá son ala -
pu ló kor lá to zá sa ön ma gá ban nem sér ti az Al kot mány 3. §
(1) be kez dé sét és össz hang ban áll a 8. § (2) be kez dé sé nek
az alap jo gok tör vényi sza bá lyo zá sát elõ író elsõ for du la tá -
val is. Az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé nek má so dik for -
du la ta ugyan ak kor az alap ve tõ jog lé nye ges tar tal má nak
kor lá to zá sát tilt ja. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor -
la ta sze rint az alap jog tar tal má nak kor lá to zá sa alkot mány -
elle nes, ha a kor lá to zás nem el ke rül he tet le nül szük sé ges és 
nem ará nyos mér té kû” (ABH 1992, 126, 128.).

Je len eset ben az a kor lá to zás, hogy a pár tok csak ter mé -
sze tes sze mé lyek tõl fo gad hat nak el tá mo ga tást, nem le he -
tet le ní ti el a pár tok sza bad te vé keny sé gét. A pár tok át te -
kint he tõ gaz dál ko dá sa to váb bá olyan al kot má nyos cél,
amely ala pul szol gál hat a pár tok ja vá ra tör té nõ jut ta tá sok
kor lá to zá sá ra vagy fel té tel hez kö té sé re. A kér dés ál tal cél -
zott mó do sí tás nem sér te né te hát az Al kot mány 3. § (1) be -
kez dé sét.

Ha son ló an a nép sza va zá si kér dés alap ján meg ho zan dó
tör vény nem sér ti az Al kot mány 70/A. §-át sem. Az Al kot -
mány 70/A. § (1) be kez dé sé nek vo nat ko zá sá ban sze mé -
lyek kö zöt ti, al kot mány sér tõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés
ak kor ál la pít ha tó meg, ha va la mely sze mélyt vagy em ber -

cso por tot más, azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek kel vagy
cso port tal tör tént össze ha son lí tás ban ke zel nek hát rá nyo -
sabb mó don [21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
73, 78.; 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
162.; 43/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 744, 745.]. A
meg kü lön böz te tés pe dig ak kor alkot mány elle nes, „ha a
jog sza bály a sza bá lyo zás szem pont já ból azo nos cso port ba
tar to zó (egy más sal össze ha son lít ha tó) jog ala nyok kö zött
tesz kü lönb sé get anél kül, hogy an nak al kot má nyos in do ka
len ne” (191/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 592, 593.). 
A pár tok tá mo ga tá sa szem pont já ból a ter mé sze tes sze mé -
lyek és a jogi sze mé lyek nem tar toz nak ho mo gén cso port -
ba, ezért az Al kot mány 70/A. §-ának a sé rel me fel sem
 merül.

6. A 60/2007. (X. 17.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,
hogy az Al kot mány bí ró ság vizs gá la ta nem ter jed ki a nép -
sza va zá si kez de mé nye zés cél sze rû sé gé re (ABK 2007. ok -
tó ber, 930, 932.). Így je len ügy ben sem vizs gál ta, hogy a
nép sza va zás ál tal cél zott jog al ko tás a gya kor lat ban hasz -
no sul-e, vagy az így ki ala kí tott sza bá lyo zás „megkerül -
hetõ”-e.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del -
ke zõ rész sze rint ha tá ro zott. Az Al kot mány bí ró ság – fi -
gye lem mel az OVB ha tá ro za tá nak Ma gyar Köz löny ben
való meg je le né sé re – el ren del te e ha tá ro za tá nak a Ma gyar
Köz löny ben való köz zé té te lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,

az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,

elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1326/H/2007.
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Az Alkotmánybíróság
21/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
453/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 453/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy Lend vai Il di kó frak ció ve ze tõ és az MSZP kép vi -
se lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi száz negy ven hét or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés ben ja va solt konk rét kér dést hi te le sí ti.

Az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt kér dés a kö vet ke zõ:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy szûn jön meg az or szág gyû -

lé si kép vi se lõk el szá mo lá si kö te le zett ség gel nem ter helt
költ ség té rí té se?”

2. El já rá sa so rán az OVB meg ál la pí tot ta, hogy a kez de -
mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma több, 
mint amennyit az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9. § (1) be kez dé se a fa kul ta tív nép sza va zás kez de -
mé nye zé sé hez mi ni má li san meg kö ve tel. A 453/2007.
(X. 24.) OVB ha tá ro zat sze rint a kez de mé nye zés a nép sza -
va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve -
tel mé nyek nek is meg fe lel. Erre te kin tet tel az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a 453/2007. (X. 24.) OVB
ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

3. A tör vényes ha tár idõn be lül két ki fo gás ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság ra.

3.1. Az egyik ki fo gás for mai és tar tal mi szem pont ból
sem tart ja jog sza bály sze rû nek az OVB ál tal hi te le sí tett
kér dést. Az in dít vá nyo zó sze rint fa kul ta tív nép sza va zá si
kez de mé nye zés ese té ben is irány adó ak a vá lasz tó pol gá rok 
ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ

ívé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek. Az ív nek a kér dés sel kell
kez dõd nie, egy íven egy kér dés sze re pel het és az alá írá -
sok nak a kér dés sel azo nos ol da lon kell sze re pel ni ük. Az
in dít vá nyo zó ál lás pont ja az, hogy mi vel a kép vi se lõk alá -
írá sát tar tal ma zó ívet egy olyan le vél hez csa tol ták, ame -
lyen va la mennyi kér dés sze re pelt, sé rel met szen ve dett a
sza bad man dá tum elve. A kép vi se lõk ugyan is nem vá lo -
gat hat tak a kér dé sek kö zött.

A ki fo gás sze rint a kér dés nem fe lel meg az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyé nek, mert nem vi lá gos, mi a kez de mé -
nye zõ szán dé ka, a kép vi se lõi költ ség té rí tés tel jes meg -
szün te té se vagy az arra vo nat ko zó sza bá lyok mó do sí tá sa.

Vé gül az in dít vá nyo zó sze rint a kér dés bur kolt al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyul. Az Al kot mány 20. § (4) be kez -
dé se biz to sít ja a kép vi se lõk szá má ra a költ ség té rí tést, ezért 
an nak meg szün te té se al kot mány mó do sí tást igé nyel, az Al -
kot mány azon ban nép sza va zás út ján nem mó do sít ha tó.
Emel lett a ki fo gást be nyúj tó úgy véli, a kép vi se lõi füg get -
len sé get [Al kot mány 20. § (2) be kez dés, 20/A. § (1) be -
kez dés] sér te né, ha a kép vi se lõk költ sé ge i rõl  szóló iga zo -
lá so kat va la mi lyen ál la mi in téz mény el len õriz het né.

3.2. A má sik ki fo gás sze rint a kér dés egy részt nem fe lel 
meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert az Al kot -
mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1990. évi LV. tör vény és az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz -
te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló
1990. évi LVI. tör vény (a továb biak ban: Tv.) sem hasz nál -
ja „az or szág gyû lé si kép vi se lõk el szá mo lá si kö te le zett ség -
gel nem ter helt költ ség té rí té se” ki fe je zést.

Más részt, az ered mé nyes nép sza va zás azt je len te né,
hogy az Or szág gyû lés nek a költ ség té rí tés in téz mé nyét kel -
le ne meg szün tet nie, ami vi szont az Al kot mány 20. §
(4) be kez dé se mó do sí tá sá val jár na, kö vet ke zés kép pen
bur kolt al kot mány mó do sí tást va ló sí ta na meg.

A ki fo gást be nyúj tók azt kér ték, hogy az Al kot mány bí -
ró ság a 453/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot sem mi sít se
meg, és uta sít sa az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
28. §-a alap ján az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat egye sí -
tet te, és egy sé ges el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány, az
Nsztv., va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

Al kot mány

20. § „(2) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk te vé keny sé gü -
ket a köz ér de ké ben vég zik.
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(3) Az or szág gyû lé si kép vi se lõt – az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ben sza bá lyo zot tak sze -
rint – men tel mi jog il le ti meg.

(4) Az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get len sé gét biz to -
sí tó tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked vez mé nyek és
költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le tik meg. A tisz -
te let díj és a költ ség té rí tés össze gé rõl, va la mint a ked vez -
mé nyek kö ré rõl  szóló tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ
or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük -
sé ges.”

„20/A. § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõ meg bí za tá sa
meg szû nik:

a) az Or szág gyû lés mû kö dé sé nek be fe je zé sé vel,
b) a kép vi se lõ ha lá lá val,
c) az össze fér he tet len ség ki mon dá sá val,
d) le mon dás sal,
e) a vá lasz tó jog el vesz té sé vel.”
28/C. § „(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a 

köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé -
nye zé sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

Nsztv.
8. § „(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér -

le ge lés alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép -
sza va zás az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le -
mény nyil vá ní tó le het.”

„9. § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -
ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.” 
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

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

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

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -

lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

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

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak megfele -
lõen a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság -
nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já -
rás. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos jog -
ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett ki -
fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív
és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá lyi
fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív, va la -
mint a konk rét kér dés hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban az
Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek megfele -
lõen járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza -
va zás alá írás gyûj tõ ívé re vo nat ko zó for mai kö ve tel mé -
nyek al kal ma zan dó ak-e a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány
vagy az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de -
mé nye zett fa kul ta tív nép sza va zás ese té ben.

Az Al kot mány 28/C. § (4) be kez dé se alap ján a köz tár sa -
sá gi el nök, a Kor mány vagy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da fa kul ta tív nép sza va zást kez de mé nyez het. [Az 
Or szág gyû lés dönt a nép sza va zás el ren de lé sé rõl ab ban az
eset ben is, ha az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést
száz ezer nél több, de két száz ezer nél ke ve sebb vá lasz tó pol -
gár tá mo gat ja alá írá sá val, de ez az eset en nek az ügy nek
nem tár gya.] A fa kul ta tív nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dést az OVB el nö ké hez kell be nyúj ta ni. Az OVB az Al kot -
mány ban és az Nsztv. 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt
a konk rét kér dés hi te le sí té sé rõl [Nsztv. 9. § (1) és (2) be -
kez dés]. Az Nsztv. is ki fe je zés re jut tat ja te hát, hogy a 10. § 
e) pont já ban fog lalt, az alá írás gyûj tõ ívre vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek vizs gá la tá nak a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány
és a kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zás ese té ben nincs he lye.

Az Nsztv. kü lön-kü lön sza bá lyoz za az alá írás gyûj tõ ív
(10. §) és a kér dés hi te le sí té sét (9. §). Az elõb bi a vá lasz tó -
pol gá rok ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zás ra, az 
utób bi a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a kép vi se lõk
egy har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás ra vo nat ko -
zik. Az Nsztv. 12. §-a, a Ve. 117. § (1)–(2) be kez dé se,
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124/A. § (3) be kez dés d) pont ja, va la mint a 130. § (1) be -
kez dé se is kü lön em lí ti e két OVB ha tás kört: az alá írás -
gyûj tõ ív és a kér dés hi te le sí té sét.

A köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a kép vi se lõk egy -
har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás ese té ben nincs 
vá lasz tó pol gá ri alá írás gyûj tés, ezért nincs szük ség alá írás -
gyûj tõ ívre. Az OVB a nép sza va zás ra bo csá tan dó konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl dönt. A fa kul ta tív nép sza va zá si kez -
de mé nye zés re ezért ér te lem sze rû en nem al kal maz ha tók az 
alá írás gyûj tõ ív for mai kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó elõ írá -
sok.

3. Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gét vizs gál ta.

3.1. Az egyik ki fo gás sze rint a ha tá lyos jog sza bá lyok
nem hasz nál ják „az or szág gyû lé si kép vi se lõk el szá mo lá si
kö te le zett ség gel nem ter helt költ ség té rí té se” ki fe je zést,
ezért a nép sza va zá si kér dés nek ez a fo gal ma nem ér tel -
mez he tõ.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap ján nem fel té te le
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek,
hogy a kér dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz nál ja.
Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt olyan
kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe -
je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat, il -
let ve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus tech -
ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.) AB
ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

A „költ ség té rí tés” ki fe je zés azon ban több jog sza bály -
ban is meg ta lál ha tó. Az Al kot mány 20. § (4) be kez dé sé nek 
elsõ mon da ta alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get -
len sé gét biz to sí tó tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked -
vez mé nyek és költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le -
tik meg.

En nek meg fe le lõ en a Tv. címe gyûj tõ fo ga lom ként hasz -
nál ja a költ ség té rí tés fo gal mát min den olyan jut ta tás meg -
ne ve zé sé re, amely a tisz te let díj és a ked vez mény fo ga lom -
kö ré be nem von ha tó. A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szjatv.) 3. mel -
lék let II. 2. pont ja pe dig az iga zo lás nél kül el szá mol ha tó
költ sé gek rõl  szóló ré szé ben sza bá lyoz za a költ ség té rí tés
el szá mo lá sá nak rend jét. Nem ál la pít ha tó meg te hát, hogy
az or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zõ ál tal hasz nált
„költ ség té rí tés” és „el szá mo lás” ki fe je zé sek a vá lasz tó pol -
gá rok szá má ra fel is mer he tet len tar tal mat hor doz ná nak.

3.2. A má sik ki fo gás sze rint a kér dés nem egy ér tel mû,
mert nem vi lá gos, mi a kez de mé nye zõ szán dé ka: a kép vi -
se lõi költ ség té rí tés tel jes meg szün te té se vagy az arra vo -
nat ko zó sza bá lyok mó do sí tá sa.

Az Al kot mány bí ró ság a nép sza va zást kez de mé nye zõk
szán dé kát nem vizs gál hat ja, és azt a kér dés egy ér tel mû sé gi 
vizs gá la ta kor nem ér té kel he ti [14/2007. (III. 9.) AB ha tá -

ro zat, ABK 2007. már ci us, 229, 231.]. A kér dés szö ve gé -
nek ér tel me zé se alap ján azon ban meg ál la pí tot ta: a kér dés
arra irá nyul, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk el szá mo lá si 
kö te le zett ség gel nem ter helt költ ség té rí té se meg szûn jön.

4. Kü lön vizs gál ta az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá sok -
nak azo kat az ele me it, ame lyek sze rint a kér dés nép sza va -
zás ra bo csá tá sa bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé -
nyez ne.

4.1. Az Al kot mány 20. § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da -
ta alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get len sé gét
biz to sí tó tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked vez mé -
nyek és költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le tik meg.
A költ ség té rí tés mér té ké nek és a ked vez mé nyek kö ré nek
meg ha tá ro zá sa az Al kot mány 20. § (4) be kez dés má so dik
mon da ta alap ján a tör vényhozó fel ada ta. A Tv. en nek
meg fe le lõ en sza bá lyoz za az or szág gyû lé si kép vi se lõk
költ ség té rí té sét. A költ ség té rí tés re vo nat ko zó el szá mo lá si
sza bályt az Szjatv. tar tal maz, amely nek 27. § b) pont ja
alap ján a nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel bõl
a jö ve de lem meg ál la pí tá sa so rán – leg fel jebb a költ ség té rí -
tés cí mén ka pott be vé tel mér té ké ig – le von ha tó az Szjatv.
3. szá mú mel lék let ren del ke zé sei sze rint el is mert költ ség.
Az Szjatv. 3. szá mú mel lék let II. 2. pont ja az iga zo lás nél -
kül el szá mol ha tó költ sé gek kö zött em lí ti az or szág gyû lé si
kép vi se lõk Tv.-ben meg ál la pí tott költ ség té rí té sét. A Tv.
nem kö ve te li meg, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõ a te vé -
keny sé ge so rán fel me rü lõ szük sé ges költ sé gét szám lá val
iga zol ja. Ezért van az, hogy je len leg a par la men ti kép vi se -
lõk iga zo lás nél kül szá mol hat nak el tel jes költ sé gük rõl.
[Lásd 97/2007. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. no -
vem ber, 1072.]

A most vizs gált nép sza va zá si kér dés a par la men ti kép -
vi se lõk költ ség el szá mo lá sá nak mód sze ré re vo nat ko zik.
Nem a költ ség té rí tés léte te hát a nép sza va zás tár gya, ha -
nem az a mód, aho gyan az or szág gyû lé si kép vi se lõk a
költ sé ge ik rõl a rá juk vo nat ko zó Tv. ren del ke zé sei alap ján
szá mot ad nak.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a kér dés ben meg tar tott ered mé nyes nép sza va zás nem 
je len te né az Al kot mány 20. § (4) be kez dé sé nek bur kolt
mó do sí tá sát.

4.2. Vé gül azt a ki fo gást vizs gál ta az Al kot mány bí ró -
ság, amely sze rint az Al kot mány 20. § (2) be kez dé sé bõl és
20/A. § (1) be kez dé sé bõl le ve ze tett kép vi se lõi füg get len -
sé get sér te né, ha a kép vi se lõk költ sé ge i rõl  szóló iga zo lá so -
kat ál la mi in téz mény el len õriz het né.

A kép vi se lõi füg get len ség az al kot mány bí ró sá gi gya -
kor lat ban a kép vi se lõi man dá tum sza bad sá gát je len ti.
[2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33, 38.;
27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 197,
200–201.; 34/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2004,
490, 496.] A sza bad man dá tu mot min de nek elõtt a men tel -
mi jog [Al kot mány 20. § (3) be kez dés], az össze fér he tet -
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len ség jog in téz mé nye [Al kot mány 20. § (5) be kez dés] és
az or szág gyû lé si kép vi se lõk anya gi füg get len sé ge [Al kot -
mány 20. § (4) be kez dés] biz to sít ja. Ez utób bi azt je len ti,
hogy a tör vényhozónak úgy kell ki ala kí ta nia a kép vi se lõ -
ket meg il le tõ jut ta tá sok rend sze rét, hogy a kép vi se lõ anya -
gi lag va ló ban füg get len le gyen, ugyan ak kor a kép vi se lõ -
sé get az ál la mi sza bá lyo zás ne for mál ja hasz not haj tó fog -
lal ko zás sá.

Az Al kot mány 20. § (2) be kez dé se elõ ír ja, hogy az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk te vé keny sé gü ket a köz ér de ké ben
kö te le sek vé gez ni. Az Al kot mány 20. § (4) be kez dé se
alap ján a kép vi se lõ ket „költ sé ge ik fe de zé sé re költ ség té rí -
tés” il le ti meg. A két al kot má nyos ren del ke zés együt tes ér -
tel me zé se alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az ál lam a kép vi -
se lõk nek a po li ti kai kö zös ség ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé gük so rán in do kol tan fel me rü lõ költ sé ge it té rí ti meg. Ezt 
az ál la mi kö te le zett sé get a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dés nem érin ti, az ugyan is a költ sé gek el szá mo lá sá nak
mód já ra vo nat ko zik.

A kér dés ben ki írt nép sza va zás ered mé nyes sé ge ese tén
az Or szág gyû lés al kot hat olyan tör vényt, amely anél kül,
hogy a kép vi se lõ anya gi füg get len sé gét kor lá toz ná, le he -
tõ vé te szi az Al kot mány 20. § (2) és (4) be kez dé sét sér tõ,
jo go su lat lan költ ség té rí tés re vo nat ko zó igé nyek ki szû ré -
sét. Ezért az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt a ki fo gást,
amely a kép vi se lõi füg get len ség re hi vat koz va kér te a nép -
sza va zá si kér dés hi te le sí té sé nek meg sem mi sí té sét.

Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 453/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1327/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
22/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés hi te le sí té -
se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás
alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
454/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján két ki -
fo gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 454/2007.
(X. 24.) OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az OVB ha tá ro -
za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
ké rik.

Az OVB a tá ma dott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te a kö vet -
ke zõ, 147 or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal kez de mé nye zett
az or szá gos nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dést: „Egyet -
ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõi tiszt ség
össze fér he tet len le gyen a pol gár mes te ri tiszt ség gel?”

A 454/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny
145. szá má ban 2007. ok tó ber 26-án je lent meg. Az egyik
ki fo gást 2007. no vem ber 5-én, a má sik ki fo gást 2007. no -
vem ber 9-én nyúj tot ták be az OVB-hez. Az Alkotmány -
bíróság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gá so kat a Ve. 130. §
(1) be kez dé sé ben elõ írt mó don és ha tár idõn be lül nyúj tot -
ták be.

Te kin tet tel arra, hogy a ki fo gá sok ugyan azon OVB ha -
tá ro zat tör vényességének fe lül vizs gá la tá ra irá nyul nak az
Al kot mány bí ró ság – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(ABH 2003, 2065.) 28. § (1) be kez dé se alap ján – az in dít -
vá nyo kat egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

1. Az egyik ki fo gást tevõ sze rint az OVB ha tá ro zat in -
do ko lá sa meg ala po zat lan és hely te len, mi vel a hi te le sí tés -
re be ter jesz tett kér dés nem fe lel meg a nép sza va zás Al kot -
mány ban és tör vényekben fog lalt kri té ri u ma i nak. Ér tel me -
zé se sze rint az ered mé nyes nép sza va zás az Al kot mány
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mó do sí tá sá ra kö te le zi az Or szág gyû lést, a kér dés bur kolt
al kot mány mó do sí tás ra irá nyul. Az in dít vá nyo zó hang sú -
lyoz za, hogy az Al kot mány 20. § (5) be kez dé se, va la mint
az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1990. évi
LV. tör vény ren del ke zé sei ér tel mé ben az or szág gyû lé si
kép vi se lõi és pol gár mes te ri jog ál lás nem össze fér he tet len.
Az Al kot mány 20. § (6) be kez dé se alap ján az össze fér he -
tet len ség meg ál la pí tá sa a je len le võ or szág gyû lé si kép vi se -
lõk két har ma dá nak sza va za tá val len ne le het sé ges. A nép -
sza va zás ered mé nye te hát érin te né az Or szág gyû lés al kot -
má nyo zói ha tás kö rét, „exp res sis ver bis kö te lez né az Or -
szág gyû lést a je len le gi al kot má nyos és tör vényes fenn ál ló
köz jo gi rend meg vál toz ta tá sá ra”.

Az in dít vá nyo zó úgy véli to váb bá, hogy az OVB-nek az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. §
(1) be kez dé sé re hi vat ko zás sal azért is meg kel lett vol na ta -
gad nia a kér dés hi te le sí té sét, mert arra nem le het egy ér tel -
mû vá laszt adni. A ki fo gás a „tiszt ség” ki fe je zés nem
„adek vát (köz)jogi de fi ní ció”, ha nem „köz ke le tû ér tel me -
zés”. En nek kö vet kez té ben pe dig „[n]em le het egy ér tel -
mû en el dön te ni, hogy va ló ban csak egy köz ke le tû szó -
hasz ná lat ról van-e szó, vagy az ér vé nyes és ered mé nyes
nép sza va zás az Or szág gyû lést új köz jo gi stá tus (∼jog ál lás) 
tör vényszintû meg al ko tá sá ra és de fi ni á lá sá ra kö te le zi-e,
hi szen a ‘jo gál lás’ és ‘tiszt ség’ ki fe je zé sek köz jo gi ér te -
lem ben (...) nem ugyan azt je len tik, il let ve nem szük ség -
sze rû en kell hogy ugyan azt a tar tal mat fed jék le”.

2. A má sik ki fo gást tevõ egy részt for mai okok ból tá -
mad ja a hi vat ko zott OVB ha tá ro za tot. Ál lás pont ja sze rint
Lend vai Il di kó ál tal egy sze mély ben be nyúj tott le vél hez
csa tolt mel lék let bõl nem ál la pít ha tó meg, hogy az azt alá -
író kép vi se lõk szán dé ka ki ter jedt-e egy ál ta lán a nép sza va -
zás kez de mé nye zé sé re, il let ve amennyi ben igen, ak kor az
va la mennyi kér dés re vo nat ko zott-e? Az in dít vá nyo zó úgy
véli, hogy a kér dé sek csak ak kor let tek vol na hi te le sít he -
tõk, ha va la mennyi kér dés kü lön alá írás gyûj tõ íven sze re -
pelt vol na és az alá írás gyûj tõ ív hez tar to zó la pok mind -
egyi kén fel tün tet ték vol na a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dést. Az MSZP frak ció ve ze tõ je ál tal be nyúj tott alá írás -
gyûj tõ ív vi szont nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 118. §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak, ame lyek sze rint: „Va la -
mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va solt kér dés -
sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér dés sze re -
pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da lon kell
sze re pel ni ük.” A ki fo gást tevõ az alá írás gyûj tõ ívek ga ran -
ci á lis kel lé ke i re vo nat ko zó 32/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro -
zat ra is hi vat ko zik, amely töb bek kö zött ki mond ja, hogy
„(...) az alá írás gyûj tõ íven egy más mel lett több kér dés oly
mó don való sze re pel te té se, hogy az aján lá si jo gá val élni
kí vá nó vá lasz tó pol gár azok ra egyen ként, kü lön-kü lön
nem tud egy ér tel mû vá laszt adni és egy ben a kér dé sek kö -
zül vá lasz ta ni, az Al kot mány 2. § (2) be kez dé se mel lett az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé se alap ján, a jog biz ton ság ér -
de ké ben meg fo gal ma zott ál ta lá nos el já rá si alap el vek kel is
üt kö zik: min de nek elõtt a nép sza va zás tisz ta sá gá nak meg -

óvá sa, a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás ér té -
kei sé rül het nek.” A 454/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro zat tal
sé rült to váb bá a kép vi se lõi sza bad man dá tum elve is, mi -
vel a kép vi se lõk nek nem volt le he tõ sé gük vá lasz ta ni, hogy 
a kér dé sek kö zül me lyi ket kí ván ják alá írá suk kal tá mo gat -
ni. Az in dít vá nyo zó – az Al kot mány bí ró ság 1359/B/1990.
AB ha tá ro za tá ra, va la mint 55/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro -
za tá ra hi vat ko zás sal – azért is tá mad ja a 454/2007. (X. 24.) 
OVB ha tá ro za tot, mert meg íté lé se sze rint a nép sza va zá si
kér dés bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyul, ugyan is
– mi vel a ha ta lom meg osz tás ér vé nye sü lé sét szol gá ló
össze fér he tet len sé gi oko kat az Al kot mány sza bá lyoz za –
egy ered mé nyes nép sza va zás alap ján az Al kot mány 20. §
(5) be kez dé sé be az össze fér he tet len ség ese tei közé fel kell
ven ni a pol gár mes te ri tiszt sé get is.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány, az
Nsztv., va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

1) Al kot mány

28/C. § „(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a 
köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé -
nye zé sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

2) Nsztv.

8. § „(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér -
le ge lés alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép -
sza va zás az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le -
mény nyil vá ní tó le het.”

„9. § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -
ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,

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

d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül
ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,

e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
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„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

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

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

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

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

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

Eb ben az ügy ben a nép sza va zást az Al kot mány 28/C. §
(4) be kez dé se alap ján or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har -
ma da kez de mé nyez te. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy -
har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás az Al kot mány
28/C. § (4) be kez dé se, va la mint az Nsztv. 9. § (1) be kez dé -
se alap ján fa kul ta tív nép sza va zás nak mi nõ sül. Fa kul ta tív
nép sza va zás ese tén az Or szág gyû lés mér le ge lé si jog kö ré -
be tar to zik a dön tés ar ról, hogy a kez de mé nye zés alap ján
el ren de li-e a nép sza va zást, az Nsztv. 14. § (2) be kez dé se
alap ján az Or szág gyû lés mér le ge lé si jog kö ré be tar to zik
dön tés ar ról is, hogy a kér dés ben ügy dön tõ vagy vé le -
mény nyil vá ní tó nép sza va zást ren del-e el. Az ügy dön tõ
nép sza va zás dön té sé nek az Or szág gyû lés kö te les ha la dék -
ta la nul ele get ten ni, a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés kö te les a kér dés ben meg ha tá ro zott tar tal mú
dön tést meg hoz ni. A vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás
– az Nsztv. 8. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak megfele -
lõen – az ál lam pol gá rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or -
szág gyû lés dön té se i nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi
az Or szág gyû lést meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re.

2. A ki fo gá sok alap ján az Al kot mány bí ró ság el sõ ként
azt vizs gál ta, hogy ügy dön tõ és ered mé nyes nép sza va zás

ese tén a kér dés alap ján szük sé ges sé vál na-e az Al kot mány
mó do sí tá sa, il le tõ leg helyt ál ló-e az az in dít vá nyo zói ál lí -
tás, mely sze rint a kér dés alap ján alkot mány elle nes tör -
vény meg al ko tá sá ra kö te lez né a nép sza va zás ered mé nye
az Or szág gyû lést.

A kép vi se lõi össze fér he tet len ség alap ve tõ sza bá lya it az
Al kot mány 20. § (5) be kez dé se tar tal maz za. E sze rint:
„A kép vi se lõ nem le het köz tár sa sá gi el nök, az Al kot mány -
bí ró ság tag ja, az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, 
az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke, al el nö ke és szám ve võ je,
bíró, ügyész, köz igaz ga tá si szerv al kal ma zott ja – a Kor -
mány tag ja és az ál lam tit kár ki vé te lé vel –, to váb bá a Ma -
gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja.”

Az idé zett 20. § (5) be kez dés nem te kin ti le zárt nak az
össze fér he tet len sé gi hely ze tek meg ha tá ro zá sát, hi szen a
kö vet ke zõ mon dat tal zá rul: „Tör vény az össze fér he tet len -
ség egyéb ese te it is meg ál la pít hat ja.” Ezen al kot má nyi fel -
ha tal ma zás alap ján to váb bi össze fér he tet len sé gi oko kat ál -
la pít meg a kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1990. évi
LV. tör vény (a továb biak ban: Kjtv.) 9–17. §-a.

A pol gár mes te ri tiszt ség össze fér he tet len sé gi ese te it a
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 33/A. §-a sza bá lyoz za.

Az Al kot mány bí ró ság – amint azt az egyik ki fo gás be -
nyúj tó ja is be mu tat ja – két al ka lom mal is vizs gál ta a kép -
vi se lõi meg bí za tás és pol gár mes te ri tiszt ség össze fér he tet -
len sé gé nek al kot má nyos sá gi kér dé se it. Az 1359/B/1990.
AB ha tá ro za tá ban nem mi nõ sí tet te alkot mány elle nesnek
azt a tör vényi sza bá lyo zást, amely a pol gár mes te ri tiszt sé -
get a kép vi se lõi meg bí za tás sal össze fér he tet len nek mi nõ -
sí tet te. (ABH 1991, 580.) Az 55/1994. (XI. 10.) AB ha tá -
ro zat ban az Al kot mány bí ró ság nem mi nõ sí tet te alkot -
mány elle nesnek azt a tör vényi meg ol dást sem, amely meg -
szün tet te a két meg bí za tás össze fér he tet len sé gét. (ABH
1994, 296.) Ez utób bi ha tá ro za tá ban ki fej tet te: „A ha ta -
lom meg osz tás el vé nek a ma gyar ál lam szer ve zet ben ér vé -
nye sü lõ in téz mé nyi és ga ran cia rend sze rét az Al kot mány
tar tal maz za. En nek a ga ran cia rend szer nek a ré szét ké pe zi
töb bek kö zött a kép vi se lõi össze fér he tet len ség al kot má nyi 
sza bá lyo zá sa is. Az Al kot mány nem el vek ki mon dá sá val
ad ke re tet az össze fér he tet len ség jogi sza bá lyo zá sá nak,
ha nem maga té te le sen sza bá lyoz za a kép vi se lõk hi va ta li
össze fér he tet len sé gét. A 20. § (5) be kez dé se meg ha tá roz -
za a kép vi se lõi össze fér he tet len ség azon ese te it, ame lyek a 
ha ta lom meg osz tás el vé nek ér vény re jut ta tá sa szem pont já -
ból alap ve tõ ek, és ame lye ket a ha ta lom meg osz tás ér de ké -
ben az Al kot mány al kot má nyos vé de lem ben kí vánt ré sze -
sí te ni. Egy út tal az Al kot mány fel ha tal ma zást ad a tör -
vényhozónak arra, hogy a kép vi se lõi össze fér he tet len ség -
nek to váb bi ese te it ál la pít sa meg. E fel ha tal ma zás alap ján
a tör vényhozó szé les dön té si ön ál ló ság gal ren del ke zik az
össze fér he tet len ség sza bá lyo zá sá ban. E dön té si sza bad sá -
gá nak al kot má nyos kor lá ta it az je len ti, hogy az Al kot -
mány ban sza bá lyo zott össze fér he tet len sé gi okot nem
szün tet het meg, nem kor lá toz hat, és to váb bi össze fér he tet -
len sé gi okok meg ál la pí tá sa so rán alap ve tõ jo got al kot má -
nyos in dok nél kül nem kor lá toz hat. Ezen kor lá tok kö zött
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nincs al kot má nyos aka dá lya an nak, hogy tör vény az Al -
kot mány ban sza bá lyo zot ta kon túl újabb össze fér he tet len -
sé gi oko kat ál la pít son meg, és az ilyen tör vény ben sza bá -
lyo zott össze fér he tet len sé gi oko kat a tör vényhozó meg -
szün tes se.” E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta -
tott arra is, hogy a ha ta lom meg osz tás al kot má nyos el vé bõl
nem kö vet ke zik a kép vi se lõi és a pol gár mes te ri tiszt ség
össze fér he tet len né nyil vá ní tá sá nak alkot mány elle nessége, 
de az sem, hogy alkot mány elle nes len ne az, ha e vo nat ko -
zás ban tör vény az össze fér he tet len sé get nem ál la pít ja
meg.

Mind eze ket figye lembe véve meg ál la pít ha tó, hogy sem
az Al kot mány ból, sem az Al kot mány bí ró ság nak az in dít -
vá nyo zó ál tal fel hí vott ha tá ro za ta i ból nem kö vet ke zik a
tör vényhozónak olyan kö te le zett sé ge, hogy az OVB vizs -
gált ha tá ro za tá ban hi te le sí tett kér dés ben tar tott ered mé -
nyes nép sza va zás alap ján az Al kot mány 20. § (5) be kez dé -
sét mó do sít sa, az ott sza bá lyo zott össze fér he tet len sé gi ese -
tek kö rét al kot mány mó do sí tás sal bõ vít se. Az ered mé nyes
nép sza va zás – ha az Or szág gyû lés ügy dön tõ nép sza va zást
ren del el a kér dés ben – arra ke let kez tet kö te le zett sé get az
Or szág gyû lés szá má ra, hogy a Kjtv.-ben, il le tõ leg az
Ötv.-ben sza bá lyo zott össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat a
nép sza va zás ered mé nyé nek meg fe le lõ en mó do sít sa.

A má sik ki fo gás be nyúj tó ja sze rint a kér dés azért is
érin ti az Or szág gyû lés al kot má nyo zói ha tás kö rét, mert az
Al kot mány 20. § (6) be kez dé se alap ján az össze fér he tet -
len ség meg ál la pí tá sa csak a je len le võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk két har ma dá nak sza va za tá val len ne le het sé ges.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a két -
har ma dos tör vények tar tal muk sze rint nem fog lal nak el
meg kü lön böz te tett he lyet a jog for rá si hi e rar chi á ban, az
Al kot mány alap ján min den tör vény egyen ran gú. [4/1993.
(II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 63.] Ha a kér dés az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó tör vényhozási tárgy kört 
érint, an nak hi te le sít he tõ sé ge szem pont já ból nincs je len tõ -
sé ge, hogy az egy sze rû vagy mi nõ sí tett több ség gel el fo ga -
dott tör vény mó do sí tá sát cé loz za. Ügy dön tõ nép sza va zás
ese tén az Or szág gyû lés tör vényalkotási kö te le zett sé gé nek
kö te les ele get ten ni, füg get le nül at tól, hogy az adott kér dés 
egy sze rû vagy mi nõ sí tett több sé gû sza bá lyo zást igé nyel.
Ab ból, hogy mind a Kjtv., mind az Ötv. mó do sí tá sá hoz az
Al kot mány ren del ke zé sei alap ján mi nõ sí tett több ség szük -
sé ges, nem kö vet ke zik sem a kér dés alkot mány elle -
nessége, sem an nak „bur kolt” al kot mány mó do sí tás ra irá -
nyult sá ga.

3. Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gét vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta so rán több ha tá ro za -
tá ban ér tel mez te az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Al kot -
mány bí ró ság ki fej tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nye a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek garan -
ciája. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg -
gés ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó nak kell len ni. Ah hoz,

hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le -
gyen, a kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel le hes sen fe -
lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség). Az ered mé nyes
nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés nek az Al -
kot mány 19. § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö ré -
nek – Al kot mány ban sza bá lyo zott – kor lá to zá sa: az Or -
szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet -
ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér dés egy ér tel mû sé -
gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál -
nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze -
rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, ha igen mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói
egy ér tel mû ség). [51/2001. (XI. 29) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 381, 386.]

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap ján nem fel té te le
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek,
hogy a kér dés a jog sza bá lyok pon tos fo ga lom kész le tét
hasz nál ja. Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá -
maszt olyan kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i -
vel szem ben, hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes
jog ágak ki fe je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ
fo gal ma kat, il let ve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek
ter mi nus tech ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az alá írás -
gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés nem sér ti sem a vá lasz -
tó pol gá ri egy ér tel mû ség, sem a jog al ko tói egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyét. A „tiszt ség” köz hasz ná la tú ki fe je zés, va -
la mely stá tus, köz jo gi vagy hi va ta li po zí ció meg je lö lé sé re, 
amely a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem je lent ér tel mez he -
tet len fo gal mat. Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság úgy
ítél te meg, hogy a vá lasz tó pol gá rok egy ér tel mû en ál lást
tud nak fog lal ni a kér dés ben, és ered mé nyes nép sza va zás
ese tén az Or szág gyû lés meg tud ja ál la pí ta ni, hogy ter -
heli-e, s ha igen mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség.

4. A ki fo gá sok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak vizs -
gál nia kel lett azt is, hogy al kal ma zan dók-e a Ve.
118. §-ában az alá írás gyûj tõ ívre elõ írt for mai kö ve tel mé -
nyek az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de -
mé nye zett fa kul ta tív nép sza va zás ese té ben.

A fa kul ta tív nép sza va zás ese té ben az OVB el já rá sát, ha -
tás kö rét az Nsztv. 9. § (1)–(2) be kez dé se ha tá roz za meg.
E ren del ke zé sek alap ján a fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé -
sé re irá nyu ló kez de mé nye zést az OVB el nö ké hez kell be -
nyúj ta ni. Ezek ben az ügyek ben az Nsztv. a kér dés és nem az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét utal ja az OVB ha tás kö ré be. Az
OVB az Al kot mány ban és az Nsztv. 10. § a)–d) pont ja i ban
fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek
alap ján dönt a konk rét kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Nsztv. 9. §
(2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés bõl egy ér tel mû en meg -
ál la pít ha tó, hogy a 10. § e) pont já ban fog lalt, az alá írás gyûj tõ
ívre vo nat ko zó an a Ve.-ben meg ál la pí tott for mai kö ve tel mé -
nyek vizs gá la tá nak a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a
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kép vi se lõk egy har ma da ál tal be nyúj tott nép sza va zá si kez de -
mé nye zés ese té ben nincs he lye.

A Ve.-nek az alá írás gyûj tõ ív for mai kö ve tel mé nye i re
vo nat ko zó elõ írá sai a vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye -
zett nép sza va zás sal össze füg gõ ren del ke zé sek, ami kor is a 
vá lasz tó pol gá rok az alá írás gyûj tés so rán, az alá írás gyûj tõ
ív alá írá sá val fe jez he tik ki nép sza va zás kez de mé nye zé sé -
re irá nyu ló szán dé ku kat.

Arra néz ve, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma -
da mi lyen for má ban él het nép sza va zá si kez de mé nye zé si jo -
gá val sem az Nsztv., sem a Ve. nem tar tal maz sza bá lyo zást.

Az OVB-nek – az Nsztv. 9. § (2) be kez dé se alap ján – a
konk rét kér dés hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban nincs fel -
ha tal ma zá sa an nak vizs gá la tá ra, hogy az or szág gyû lé si
kép vi se lõk egy har ma da mi lyen for má ban fe jez te ki nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló szán dé kát.

A ki fo gás be nyúj tó ja hi vat ko zik arra is, hogy a kez de -
mé nye zés mód ja – ne ve ze te sen az, hogy a kép vi se lõi „alá -
írá so kat egy olyan be nyúj tó le vél hez csa tol ták, amely a
nép sza va zás ra bo csá ta ni szán dé ko zott va la mennyi (20)
kér dést tar tal maz za” – sér ti a sza bad man dá tum el vét.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ér tel mez te a
sza bad man dá tum el vét. E ha tá ro za ta i ban rá mu ta tott arra,
hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõi man dá tum az Al kot -
mány alap ján sza bad man dá tum. „A sza bad man dá tum a
kép vi se lõi jog ál lás alap ja. A sza bad man dá tum azt je len ti,
hogy a meg vá lasz tás után a kép vi se lõ jo gi lag füg get len né
vá lik vá lasz tó i tól; ál lás fog la lá sa it meg gyõ zõ dé se és lel ki -
is me re te alap ján ala kít ja ki, s így is sza vaz; kép vi se lõi te -
vé keny sé ge és sza va za ta  miatt nem hív ha tó vissza.”
[27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 197, 200.]

En nek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az in dít vá nyo zó ál -
tal fel ve tett for mai ki fo gá sok nem áll nak al kot mány jo gi -
lag ér té kel he tõ össze füg gés ben a kép vi se lõi man dá tum
sza bad sá gá val.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy a ki fo gá sok alap ta la nok. Az OVB helyt ál ló
dön tést ho zott, ami kor a kér dést hi te le sí tet te, ezért a
454/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot helyben hagyta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1328/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
23/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
455/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 455/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy Lend vai Il di kó frak ció ve ze tõ és az MSZP kép vi -
se lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi száz negy ven hét or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés ben ja va solt konk rét kér dést hi te le sí ti.

Az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt kér dés a kö vet ke zõ:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi ve ze tõk ese té ben

rend sze re sen va gyon gya ra po dá si vizs gá la tot kell jen le -
foly tat ni?”

2. El já rá sa so rán az OVB meg ál la pí tot ta, hogy a kez de -
mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma több, 
mint amennyit az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9. § (1) be kez dé se a fa kul ta tív nép sza va zás kez de -
mé nye zé sé hez meg kö ve tel. Az OVB ha tá ro za ta sze rint a
kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek is meg fe lel. Erre te -
kin tet tel az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a
455/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

3. A tör vényes ha tár idõn be lül két ki fo gás ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság ra.

Az egyik ki fo gás for mai és tar tal mi szem pont ból sem
tart ja jog sza bály sze rû nek az OVB ál tal hi te le sí tett kér dést. 
Az in dít vá nyo zó sze rint fa kul ta tív nép sza va zá si kez de mé -
nye zés ese té ben is irány adó ak a vá lasz tó pol gá rok ál tal
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ívé re
vo nat ko zó kö ve tel mé nyek. Az ív nek a kér dés sel kell kez -
dõd nie, egy íven egy kér dés sze re pel het és az alá írá sok nak
a kér dés sel azo nos ol da lon kell sze re pel ni ük. Az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja az, hogy mi vel a kép vi se lõk alá írá sát
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tar tal ma zó ívet egy olyan le vél hez csa tol ták, ame lyen va -
la mennyi kér dés sze re pelt, sé rel met szen ve dett a sza bad
man dá tum elve. A kép vi se lõk ugyan is nem vá lo gat hat tak a 
kér dé sek kö zött.

Mind két be ad vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy a kér dés nem
fe lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert nem
vi lá gos az „ál la mi ve ze tõk” és a „rend sze res ség” fo gal ma,
és a kér dés bõl nem de rül ki az sem, hogy me lyik ha tó ság
fel ada ta len ne a vizs gá lat le foly ta tá sa.

A ki fo gást be nyúj tók azt kér ték, hogy az Al kot mány bí -
ró ság a 455/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot sem mi sít se
meg, és uta sít sa az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
28. §-a alap ján az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat egye sí -
tet te, és egy sé ges el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány, az
Nsztv., va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

Al kot mány
28/C. § „(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a 

köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé -
nye zé sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

Nsztv.
8. § „(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér -

le ge lés alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép -
sza va zás az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le -
mény nyil vá ní tó le het.”

„9. § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -
ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

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

 „13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

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

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

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

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak megfele -
lõen a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság -
nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já -
rás. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos jog -
ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett ki -
fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív
és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá lyi
fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív, va la -
mint a konk rét kér dés hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban az
Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fe le lõ en
járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza -
va zás alá írás gyûj tõ ívé re vo nat ko zó for mai kö ve tel mé -
nyek al kal ma zan dó ak-e a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány
vagy az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de -
mé nye zett fa kul ta tív nép sza va zás ese té ben.

Az Al kot mány 28/C. § (4) be kez dé se alap ján a köz tár sa -
sá gi el nök, a Kor mány vagy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da fa kul ta tív nép sza va zást kez de mé nyez het. [Az 
Or szág gyû lés dönt a nép sza va zás el ren de lé sé rõl ab ban az
eset ben is, ha az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést
száz ezer nél több, de két száz ezer nél ke ve sebb vá lasz tó pol -
gár tá mo gat ja alá írá sá val, de ez az eset en nek az ügy nek
nem tár gya.] A fa kul ta tív nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dést az OVB el nö ké hez kell be nyúj ta ni. Az OVB az Al kot -
mány ban és az Nsztv. 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt
a konk rét kér dés hi te le sí té sé rõl [Nsztv. 9. § (1) és (2) be -
kez dés]. Az Nsztv. is ki fe je zés re jut tat ja te hát, hogy a 10. § 
e) pont já ban fog lalt, az alá írás gyûj tõ ívre vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek vizs gá la tá nak a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány
és a kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zás ese té ben nincs he lye.
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Az Nsztv. kü lön-kü lön sza bá lyoz za az alá írás gyûj tõ ív
(10. §) és a kér dés hi te le sí té sét (9. §). Az elõb bi a vá lasz tó -
pol gá rok ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zás ra, az 
utób bi a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a kép vi se lõk
egy har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás ra vo nat ko -
zik. Az Nsztv. 12. §-a, a Ve. 117. § (1)–(2) be kez dé se,
124/A. § (3) be kez dés d) pont ja, va la mint a 130. § (1) be -
kez dé se is kü lön em lí ti e két OVB ha tás kört: az alá írás -
gyûj tõ ív és a kér dés hi te le sí té sét.

A köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a kép vi se lõk egy -
har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás ese té ben nincs 
vá lasz tó pol gá ri alá írás gyûj tés, ezért nincs szük ség alá írás -
gyûj tõ ívre. Az OVB a nép sza va zás ra bo csá tan dó konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl dönt. A fa kul ta tív nép sza va zá si kez -
de mé nye zés re ezért ér te lem sze rû en nem al kal maz ha tók az 
alá írás gyûj tõ ív for mai kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó elõ -
írások.

3. Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gét vizs gál ta.

A ki fo gá sok sze rint a ha tá lyos jog sza bá lyok nem hasz -
nál ják „az ál la mi ve ze tõk” ki fe je zést, nem vi lá gos, hogy
mit je lent a „rend sze res ség”, to váb bá nem egy ér tel mû,
hogy me lyik ha tó ság fel ada ta len ne a vizs gá lat lefolyta -
tása.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap ján nem fel té te le
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek,
hogy a kér dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz nál ja.
Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt olyan
kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe -
je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat, il -
let ve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus tech -
ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.) AB
ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

Az Al kot mány bí ró ság nem a nép sza va zást kez de mé -
nye zõk szán dé kát vizs gál ja [14/2007. (III. 9.) AB ha tá ro -
zat, ABK 2007. már ci us, 229, 231.], ha nem azt, hogy ered -
mé nyes nép sza va zás nyo mán az Or szág gyû lés el tud ja-e
dön te ni, hogy mi lyen tar tal mú jog al ko tá si kö te le zett ség
ter he li. „Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az
Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19. § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban rögzí -
tett – al kot má nyos kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az 
ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg -
hoz ni. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö -
vet ke zik, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or -
szág gyû lés el tud ja-e dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, és ha igen, mi lyen.” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg,
hogy a vá lasz tó pol gá rok egy ér tel mû en ál lást tud nak fog -
lal ni a kér dés rõl, és ered mé nyes nép sza va zás ese tén az Or -
szág gyû lés meg tud ja ál la pí ta ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si
kö te le zett ség. A kér dés alap ján az Or szág gyû lés mér le ge -
lé si jog kö ré be tar to zik, hogy pon to san meg ha tá roz za, az
ál la mi ve ze tõk mi lyen szé les kö ré re ter jesz ti ki a va gyon -

gya ra po dá si vizs gá la tot, és arra mi lyen rend sze res ség gel
kell sort ke rí te ni. Az Or szág gyû lés kö te les sé ge len ne az is, 
hogy meg ha tá roz za a va gyon gya ra po dá si vizs gá lat el já rá -
si fel té te le it.

Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 455/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1329/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
24/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
456/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

2008/40. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1927



INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 456/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy Lend vai Il di kó frak ció ve ze tõ és az MSZP kép vi -
se lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi száz negy ven hét or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés ben ja va solt konk rét kér dést hi te le sí ti.

Az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt kér dés a kö vet ke zõ:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy jog sza bály ban meg ha tá ro -

zott mun ka kört be töl tõ köz tiszt vi se lõk ese té ben rend sze -
re sen va gyon gya ra po dá si vizs gá la tot foly tas son le az ál la -
mi adó ha tó ság?”

2. El já rá sa so rán az OVB meg ál la pí tot ta, hogy a kez de -
mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma több, 
mint amennyit az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9. § (1) be kez dé se a fa kul ta tív nép sza va zás kez de -
mé nye zé sé hez meg kö ve tel. Az OVB ha tá ro za ta sze rint a
kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek is meg fe lel. Erre te -
kin tet tel az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a
456/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

3. A tör vényes ha tár idõn be lül két ki fo gás ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság ra.

Az egyik ki fo gás for mai és tar tal mi szem pont ból sem
tart ja jog sza bály sze rû nek az OVB ál tal hi te le sí tett kér dést. 
Az in dít vá nyo zó sze rint fa kul ta tív nép sza va zá si kez de mé -
nye zés ese té ben is irány adó ak a vá lasz tó pol gá rok ál tal
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ívé re
vo nat ko zó kö ve tel mé nyek. Az ív nek a kér dés sel kell kez -
dõd nie, egy íven egy kér dés sze re pel het és az alá írá sok nak
a kér dés sel azo nos ol da lon kell sze re pel ni ük. Az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja az, hogy mi vel a kép vi se lõk alá írá sát
tar tal ma zó ívet egy olyan le vél hez csa tol ták, ame lyen va -
la mennyi kér dés sze re pelt, sé rel met szen ve dett a sza bad
man dá tum elve. A kép vi se lõk ugyan is nem vá lo gat hat tak a 
kér dé sek kö zött.

Mind két be ad vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy a kér dés nem
fe lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert nem
vi lá gos a „jog sza bály ban meg ha tá ro zott mun ka kört be töl -
tõ köz tiszt vi se lõk” és a „rend sze res ség” fo gal ma. To váb -
bá, az egyik in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a kér dés nem
tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be, mert a sza bá lyo zá si
tárgy kör nem kö ve tel tör vényi szin tû ren del ke zé se ket.

A ki fo gást be nyúj tók azt kér ték, hogy az Alkotmány -
bíróság a 456/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot sem mi sít se
meg, és uta sít sa az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
28. §-a alap ján az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat egye sí -
tet te, és egy sé ges el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány, az
Nsztv., va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

Al kot mány

28/C. § „(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a 
köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé -
nye zé sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

Nsztv.

8. § „(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér -
le ge lés alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép -
sza va zás az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le -
mény nyil vá ní tó le het.”

„9. § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -
ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,

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

d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül
ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,

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

 „13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

Ve.

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

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

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó ha -
tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ en a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás
alap ján le foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já rás. En nek so rán
az Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del -
te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö zött
azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra
szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy
az OVB az alá írás gyûj tõ ív, va la mint a konk rét kér dés hi te le -
sí té sé re irá nyu ló el já rás ban az Al kot mány nak és az irány adó
tör vényeknek meg fe le lõ en járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza -
va zás alá írás gyûj tõ ívé re vo nat ko zó for mai kö ve tel mé -
nyek al kal ma zan dó ak-e a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány
vagy az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de -
mé nye zett fa kul ta tív nép sza va zás ese té ben.

Az Al kot mány 28/C. § (4) be kez dé se alap ján a köz tár sa -
sá gi el nök, a Kor mány vagy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da fa kul ta tív nép sza va zást kez de mé nyez het. [Az 
Or szág gyû lés dönt a nép sza va zás el ren de lé sé rõl ab ban az
eset ben is, ha az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést
száz ezer nél több, de két száz ezer nél ke ve sebb vá lasz tó pol -
gár tá mo gat ja alá írá sá val, de ez az eset en nek az ügy nek
nem tár gya.] A fa kul ta tív nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dést az OVB el nö ké hez kell be nyúj ta ni. Az OVB az Al kot -
mány ban és az Nsztv. 10. § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt
a konk rét kér dés hi te le sí té sé rõl [Nsztv. 9. § (1) és (2) be -
kez dés]. Az Nsztv. is ki fe je zés re jut tat ja te hát, hogy a 10. § 
e) pont já ban fog lalt, az alá írás gyûj tõ ívre vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek vizs gá la tá nak a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány
és a kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zás ese té ben nincs he lye.

Az Nsztv. kü lön-kü lön sza bá lyoz za az alá írás gyûj tõ ív
(10. §) és a kér dés hi te le sí té sét (9. §). Az elõb bi a vá lasz tó -
pol gá rok ál tal kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zás ra, az 
utób bi a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a kép vi se lõk
egy har ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás ra vo nat ko -
zik. Az Nsztv. 12. §-a, a Ve. 117. § (1)–(2) be kez dé se,
124/A. § (3) be kez dés d) pont ja, va la mint a 130. § (1) be -
kez dé se is kü lön em lí ti e két OVB ha tás kört: az alá írás -
gyûj tõ ív és a kér dés hi te le sí té sét.

A köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány és a kép vi se lõk egy har -
ma da ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás ese té ben nincs vá -
lasz tó pol gá ri alá írás gyûj tés, ezért nincs szük ség alá írás gyûj tõ 
ívre. Az OVB a nép sza va zás ra bo csá tan dó konk rét kér dés hi -
te le sí té sé rõl dönt. A fa kul ta tív nép sza va zá si kez de mé nye zés -
re ezért ér te lem sze rû en nem al kal maz ha tók az alá írás gyûj tõ
ív for mai kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó elõ írá sok.

3. Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gét vizs gál ta.

A ki fo gá sok sze rint sem a ha tá lyos jog sza bá lyok ból,
sem a köz nyelv alap ján nem egy ér tel mû, hogy mit je lent a
„jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz tiszt vi se lõk” ki fe je zés,
és nem vi lá gos, hogy mit je lent a „rend sze res ség”.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap ján nem fel té te le
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek,
hogy a kér dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz nál ja.
Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt olyan
kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe -
je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat,
 illetve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus
tech ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

Az Al kot mány bí ró ság nem a nép sza va zást kez de mé -
nye zõk szán dé kát vizs gál ja [14/2007. (III. 9.) AB ha tá ro -
zat, ABK 2007. már ci us, 229, 231.], ha nem azt, hogy ered -
mé nyes nép sza va zás nyo mán az Or szág gyû lés el tud ja-e
dön te ni, hogy mi lyen tar tal mú jog al ko tá si kö te le zett ség
ter he li. „Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az
Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19. § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban rögzí -
tett – al kot má nyos kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az 
ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg -
hoz ni. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö -
vet ke zik, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or -
szág gyû lés el tud ja-e dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, és ha igen, mi lyen.” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg,
hogy a vá lasz tó pol gá rok egy ér tel mû en ál lást tud nak fog -
lal ni a kér dés rõl, és ered mé nyes nép sza va zás ese tén az Or -
szág gyû lés meg tud ja ál la pí ta ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si
kö te le zett ség. A kér dés alap ján az Or szág gyû lés mér le ge -
lé si jog kö ré be tar to zik, hogy – az Al kot mány ke re tei kö -
zött – pon to san meg ha tá roz za, a köz tiszt vi se lõk mi lyen
szé les kö ré re ter jesz ti ki a va gyon gya ra po dá si vizs gá la tot,
és arra mi lyen rend sze res ség gel kell sort ke rí te ni. Az Or -
szág gyû lés kö te les sé ge len ne az is, hogy meg ha tá roz za a
va gyon gya ra po dá si vizs gá lat el já rá si fel té te le it.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy
a nép sza va zás ra szánt kér dés az Or szág gyû lés ha tás kö ré be 
tar to zik. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint „az Or -
szág gyû lés Al kot mány ban biz to sí tott jog al ko tói ha tás kö re 
tel jes, és mind a Kor mány, mind a Kor mány tag jai irá nyá -
ba nyi tott. Ön ma gá ban az, hogy je len leg va la mely jog vi -
szonyt nem tör vényi, ha nem ren de le ti szin ten sza bá lyoz -
nak, nem zár ja ki azt, hogy ké sõbb az Or szág gyû lés tör -
vényt al kos son ab ban a tárgy ban. A ki zá ró la gos tör -
vényhozási tár gyak al kot má nyi meg je le ní té se csu pán pél -
dá ló dzó fel so ro lást tar tal maz, sem mi kép pen sem te kint he -
tõ zárt al kot má nyi ta xá ci ó nak. Idõ rõl idõ re az Or szág gyû -
lés jog kö re, hogy el dönt se, mely kér dé se ket kí ván – fi gye -
lem mel az al kot má nyi ren del ke zé sek re – tör vényi úton
sza bá lyoz ni, és me lyek azok a tárgy kö rök, ame lyek ben
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ren de le ti szin tû sza bá lyo zás ele gen dõ, és en nek ér de ké ben 
jog al ko tás ra irá nyu ló fel ha tal ma zást ad a jog al ko tói ha tás -
kör rel ren del ke zõk nek. A ma gyar jog for rá si rend szer ben
– a jog for rá si hi e rar chia el vé nek meg fe le lõ en – az egy szer
már tör vény ben sza bá lyo zott jog vi szo nyok át ala kí tá sa,
meg vál toz ta tá sa azon ban csak tör vénnyel tör tén het.” [Elõ -
ször: 53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 414,
417.] Ezért a kér dés meg íté lé se szem pont já ból nincs je len -
tõ sé ge an nak, hogy tör vénynél ala cso nyabb szin tû jog sza -
bá lyok is tar tal maz nak a tárgy kört érin tõ sza bá lyo zást.

Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 456/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1330/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
25/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
439/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 439/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy a dr. Sem jén Zsolt és dr. Nav ra csics Ti bor frak -
ció ve ze tõk, to váb bá a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség
és a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt kép vi se lõ cso port já hoz
tar to zó to váb bi száz öt ven egy or szág gyû lé si kép vi se lõ ál -
tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés ben
ja va solt konk rét kér dést hi te le sí ti.

Az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt kér dés a kö vet ke zõ:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény te gye kö te le zõ vé a
mi nisz ter el nök, a mi nisz te rek, az ál lam tit ká rok és az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk va gyon gya ra po dá sá nak éven kén ti
vizs gá la tát?”

2. El já rá sa so rán az OVB meg ál la pí tot ta, hogy a kez de -
mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma több, 
mint amennyit az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  § (1) be kez dé se a fa kul ta tív nép sza va zás kez de -
mé nye zé sé hez meg kö ve tel. Az OVB ha tá ro za ta sze rint a
kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek is meg fe lel. Erre te -
kin tet tel az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát a
439/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

3. A tör vényes ha tár idõn be lül két ki fo gás ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság ra.

Mind két ki fo gás ban sze rep lõ érv, hogy a kér dés nem fe -
lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert nem ha -
tá roz za meg a va gyon gya ra po dá si vizs gá lat tar tal mát, il -
let ve az azt vég zõ szer vet. Az egyik be ad vá nyo zó ezen túl -
me nõ en azt is ki fo gás ol ta, hogy az érin tett sze mé lyi kör
(mi nisz ter el nök, mi nisz te rek, ál lam tit ká rok, or szág gyû lé si 
kép vi se lõk)  miatt a kér dés több, ön ál ló an is meg vá la szol -
ha tó al kér dés bõl áll.

A ki fo gást be nyúj tók azt kér ték, hogy az Al kot mány bí -
ró ság a 439/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot sem mi sít se
meg, és uta sít sa az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
28.  §-a alap ján az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat egye sí -
tet te, és egy sé ges el já rás ban bí rál ta el.
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II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat az Al kot mány, az
Nsztv., va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

Al kot mány
28/C.  § „(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a 

köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé -
nye zé sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

Nsztv.
„9.  § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -

ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10.  § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.” „13.  §
(1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg -
fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.”

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

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

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

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi

XXXII. tör vény 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság -
nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já -
rás. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos jog -
ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett ki -
fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív
és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá lyi
fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív, va la -
mint a konk rét kér dés hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban az
Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen
járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság hoz be nyúj tott ki fo gá sok sze -
rint a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert nem ha tá roz za meg 
a va gyon gya ra po dá si vizs gá lat fo gal mát és tar tal mát, il let -
ve az azt vég zõ szer vet, to váb bá több, ön ál ló an is meg vá -
la szol ha tó al kér dés bõl áll.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap ján nem fel -
té te le a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé -
nek, hogy a kér dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz -
nál ja. Az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt
olyan kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel
szem ben, hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog -
ágak ki fe je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal -
ma kat, il let ve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter -
mi nus tech ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

Az Al kot mány bí ró ság nem a nép sza va zást kez de mé -
nye zõk szán dé kát vizs gál ja [14/2007. (III. 9.) AB ha tá ro -
zat, ABK 2007. már ci us, 229, 231.], ha nem azt, hogy ered -
mé nyes nép sza va zás nyo mán az Or szág gyû lés el tud ja-e
dön te ni, hogy mi lyen tar tal mú jog al ko tá si kö te le zett ség
ter he li. „Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az
Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban rögzí -
tett – al kot má nyos kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az 
ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg -
hoz ni. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö -
vet ke zik, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or -
szág gyû lés el tud ja-e dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, és ha igen, mi lyen.” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

Ezért a va gyon gya ra po dá si vizs gá lat fo gal má nak, tar ta -
má nak és az azt vég zõ szerv nek a meg ha tá ro zá sa nem a
nép sza va zást kez de mé nye zõk kö te les sé ge, ha nem ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén az Or szág gyû lé sé. Az Or szág -
gyû lés nek kell mér le gel nie azt is, hogy a sza bá lyo zás nál
mi lyen mér ték ben ve szi ala pul a va gyon gya ra po dá si vizs -
gá la tok ra vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyok fo gal mi rend -
sze rét.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint a vizs gált konk rét kér dés -
ben a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés
meg tud ja ál la pí ta ni, hogy mi lyen jog al ko tá si kö te le zett -
ség ter he li.
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2.2. A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ré ben vizs gál ja
az Al kot mány bí ró ság azt is, hogy az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés nem áll-e több, kü lön ál ló kér -
dés bõl. Az elõ ször az 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban
meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek sze rint: „Ön ma gá ban az,
hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés több tag mon -
dat ból áll, nem sér ti az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Ha azon ban a kér dés
több olyan al kér dés bõl áll, ame lyek el lent mon da nak egy -
más nak, ame lyek egy más hoz való vi szo nya nem egy ér tel -
mû, vagy ame lyek nem kö vet kez nek egy más ból, il let ve
ame lyek tar tal mi lag egy más hoz nem kap cso lód nak, nem -
csak az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se sé rül, ha nem csor bul az
Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sén ala pu ló nép sza va zás hoz
való jog is.” (ABH 2001, 399, 405.)

Mi vel je len eset ben a kér dés ele mei egy más sal tar tal mi
kap cso lat ban áll nak, és nem mon da nak el lent egy más nak,
az Al kot mány bí ró ság e te kin tet ben sem ál la pí tot ta meg
azt, hogy a kér dés el len té tes az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé -
vel.

Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 439/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván  s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1333/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
26/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
461/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján ki fo gás 
ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 461/2007. (X. 24.) OVB 
ha tá ro za ta el len.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak az or -
szá gos nép sza va zás kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or -
szág gyû lés a be nyúj tott ja vas lat sze rint fo gad ja el az egyes 
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl  szóló,
T/4117. szá mú tör vényjavaslatot?”

Az OVB a ki fo gás sal tá ma dott ha tá ro za tát egy részt arra
ala pí tot ta, hogy a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek, mi vel a nép sza va zás tár gyát a „T/4117. szá mú tör -
vényjavaslatban” ha tá roz za meg. A ha tá ro za ti in do ko lás
sze rint a vá lasz tó pol gá rok nak ma gá ból a kér dés bõl egy ér -
tel mû en meg kell tud ni uk ha tá roz ni a kez de mé nye zés tar -
tal mát, ám erre a kér dés meg fo gal ma zá sa nem ad lehetõ -
séget.

Az OVB más részt meg ál la pí tot ta, hogy a kez de mé nye -
zés el von ja az Or szág gyû lés jog al ko tói ha tás kö rét, mi vel
„az ered mé nyes nép sza va zás a tör vényjavaslat be nyúj tás -
ko ri vál to za tá nak az el fo ga dá sát ten né kö te le zõ vé.” Ez az
OVB ér ve lé se sze rint alap ve tõ en el len té tes a nép sza va zás
in téz mé nyé nek al kot má nyos ren del te té sé vel.
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A ki fo gás 2007. no vem ber 8-án ér ke zett meg az
OVB-hez, 2007. no vem ber 12-én pe dig az Al kot mány bí -
ró ság ra.

Az OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny
145. szá má ban, 2007. ok tó ber 26-án ke rült sor, a ki fo gás
elõ ter jesz tésére nyit va ál ló tör vényi ha tár idõ 2007. no vem -
ber 10-én járt le. Az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo -
gás a tör vényes ha tár idõn be lül ér ke zett, ezért azt az Al kot -
mány bí ró ság ér dem ben bí rál ta el.

A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala po -
zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze rint
a kér dés nem fe lel meg a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek.

Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint a nép sza va zás ra bo -
csá ta ni kí vánt kér dés egy ér tel mû, mi vel „a tör -
vényjavaslatok az Or szág gyû lés hon lap ján bár ki szá má ra
hoz zá fér he tõ ek, azok tar tal mát a vá lasz tó pol gá rok meg is -
mer he tik.”

Az in dít vá nyo zó ki fej tet te to váb bá, hogy „az Or szág -
gyû lés jog al ko tó ha tás kö rét el vo nó nép sza va zá si kér dés
nem sze re pel az Al kot mány til tott tárgy kö rei kö zött”, ezért 
az OVB erre ala pí tott ér ve lé se szá má ra nem fo gad ha tó el.
Az in dít vá nyo zó ez zel össze füg gés ben rá mu ta tott: „az a
nép sza va zás lé nye ge, hogy a nép köz vet le nül gya ko rol ja
az egyéb ként a par la ment ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a ha -
tás kört.”

II.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj -
tott ki fo gást az aláb bi ren del ke zé sek alap ján vizs gál ta
meg:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„28/C.  § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 

200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.
(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az

ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (...)”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -

gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

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

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

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

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

3. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) érin tett ren del ke zé sei:

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

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

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

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

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

2. A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala -
po zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze -
rint a kér dés nem fe lel meg az ál lam pol gá ri egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek. Az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint a tör -
vényjavaslatok – így a kér dés ben sze rep lõ T/4117. szá mú
tör vényjavaslat is – az Or szág gyû lés hon lap ján bár ki szá -
má ra hoz zá fér he tõ ek, azok tar tal mát a vá lasz tó pol gá rok
meg is mer he tik. Eb bõl kö vet ke zõ en az in dít vá nyo zó sze -
rint a kér dés meg fe lel a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö -
ve tel mé nyé nek.

Az Al kot mány bí ró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban a nép sza va zás ra fel tett kér dés egy ér tel mû sé gé nek
vizs gá la tá hoz kap cso ló dó an ki fej tet te: „az Al kot mány bí -
ró ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va zás hoz való jog ala nyi
jogi jel le gé bõl kö vet ke zõ en és e po li ti kai jog tel je sebb ér -
vé nye sü lé se ér de ké ben a nép sza va zás ra szánt kér dés egy -
ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor jog or vos la ti el já rá sa so rán
az Al kot mány bí ró ság nak meg szo rí tó an kell ér tel mez nie
sa ját ha tás kö rét. A nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé -
sé nek ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség kö -
ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt je -
len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en
meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té ben arra
»igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni.
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Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen.” (ABH 2001, 392, 396.)

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az zal, hogy a
kez de mé nye zõ a kér dés ben a T/4117. szá mú tör -
vényjavaslatra uta lás sal ha tá roz ta meg a kér dés tar tal mát,
sé rül az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ál lam pol gá ri 
egy ér tel mû ség tör vényi kö ve tel mé nye, mi vel ön ma gá ból a 
kér dés bõl nem ál la pít ha tó meg a kér dés tar tal ma. A vá lasz -
tó pol gár nem tud ja ugyan is, hogy mi a konk rét tar tal ma a
kér dés ben sze rep lõ, az Or szág gyû lés elé be ter jesz tett
T/4117. szá mú tör vényjavaslatnak.

A nép sza va zás ra fel tett kér dés – tar tal mi tisz tá zat lan sá -
ga  miatt – nem egy ér tel mû, nem vi lá gos, a vá lasz tó pol gár
arra nem tud egy ér tel mû vá laszt adni. Csak a kér dés ben
egy ér tel mû en és vi lá go san meg fo gal ma zott tar ta lom alap -
ján tud nak a vá lasz tó pol gá rok meg ala po zot tan dön te ni a
kér dés rõl. A vizs gált eset ben a vá lasz tó pol gá rok dön té sük
meg ho za ta la kor a kér dés alap ján nem le het né nek tisz tá ban 
az zal, mi rõl dön te nek, és nem tud ják egy ér tel mû en meg -
ítél ni dön té sük kö vet kez mé nye it sem.

A fent ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem fe lel
meg az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû sé gi
kö ve tel mény nek, ezért a 461/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za -
tot, az ab ban fog lalt kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív hi te -
le sí té sé nek a meg ta ga dá sát hely ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû sé gi kö ve tel -
mény sé rel me  miatt a hi te le sí tést meg ta ga dó OVB ha tá ro -
za tot hely ben hagy ta – ki ala kult gya kor la tá nak meg fele -
lõen – nem vizs gál ta, hogy a kér dés meg fe lel-e az egyéb
al kot má nyi és tör vényi kö ve tel mé nyek nek [44/2006.
(X. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 553, 557.; 57/2006.
(X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 652, 656.; 17/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. már ci us, 242, 246.].

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

Dr. Bi ha ri Mi hály  s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

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

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló  s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1335/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
27/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján
– dr. Bi ha ri Mi hály és dr. Ku ko rel li Ist ván al kot mány bí rók 
pár hu za mos in do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
435/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 435/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött,
hogy dr. Sem jén Zsolt és dr. Nav ra csics Ti bor frak ció ve ze -
tõk, va la mint a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt és a Fi desz
– Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség kép vi se lõ cso port já hoz tar to -
zó to váb bi száz öt ven egy or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés ben ja va -
solt konk rét kér dés hi te le sí té sét meg ta gad ja.

Az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt kér dés a kö vet ke zõ:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény tilt sa meg po li ti kai

hir de tés saj tó és sza bad té ri rek lám hor do zó út ján tör té nõ
köz zé té te lét?”

Az OVB ha tá ro za tá ban arra hi vat ko zott, hogy a „vizs -
gált kér dés (...) nem te kint he tõ egy ér tel mû nek, mert a kér -
dés egy egy sze rû több ség gel el fo ga dott tör vényre utal,
azon ban tár gya alap ján több olyan kér dést érint, – saj tó -
sza bad ság, vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga, a pár tok mû -
kö dé se – ame lyek csak két har ma dos több ség gel el fo ga dott 
tör vénnyel sza bá lyoz ha tók”. Hi vat ko zott arra is, hogy a
kér dés több olyan fo gal mat hasz nál, ame lyek köz na pi ér -
tel me el tér a jogi de fi ní ci ó tól (saj tó, po li ti kai hir de tés, sza -
bad té ri rek lám hor do zó), így „a vá lasz tó pol gá rok nak a kez -
de mé nye zést tá mo ga tó »IGEN« sza va za ta, il let ve az e mö -
gött lévõ vá lasz tói aka ra ta nagy va ló szí nû ség gel nem
ugyan azt a tárgy kört fedi, mint ame lyet az Or szág gyû lés -
nek az ered mé nyes nép sza va zás út ján újra kell sza bá lyoz -
nia”.

Vé gül az OVB hi vat ko zott arra is, hogy mi vel az ered -
mé nyes nép sza va zás a po li ti kai tar tal mú tö meg kom mu ni -
ká ció be til tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést, ezért a kez -
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de mé nye zés rész ben alkot mány elle nes, rész ben le he tet len
cél ra irá nyul.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2007. évi
145. szá má ban, 2007. ok tó ber 26-i dá tum mal je lent meg.

2. A ha tá ro zat el len két kez de mé nye zõ or szág gyû lé si
kép vi se lõ nyúj tott be kö zös ki fo gást. A ki fo gás 2007. no -
vem ber 9-én ér ke zett az OVB-hez, az Al kot mány bí ró ság -
nak cí mez ve. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997.
évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn be lül
le het elõ ter jesz te ni. A ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke zett. Az
Al kot mány bí ró ság a ki fo gást a Ve. 130.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fele lõen so ron kí vül bí rál ta el.

2.1. A ki fo gást te võk hi vat koz tak arra, hogy a mi nõ sí tett 
több ség gel el fo ga dott tör vények nem tar toz nak a til tott
tárgy kör be, így az a kö rül mény, hogy va la mi lyen kér dést a 
je len lé võ kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga -
dott tör vény sza bá lyoz, nem aka dá lya nép sza va zás kez de -
mé nye zé sé nek. Ál lás pont juk sze rint az, hogy a kér dés nem 
utal a mi nõ sí tett több ség re, nem sér ti az egy ér tel mû ség kö -
ve tel mé nyét.

2.2. Ha son ló an egy ér tel mû nek tart ják a „saj tó”, „po li ti -
kai hir de tés” és „sza bad té ri rek lám hor do zó” fo gal ma kat.
Ezek de fi ní ci ó it tör vény tar tal maz za, így e fo gal mak csak
egy fé le kép pen ér tel mez he tõk. A „ter mi nus tech ni ku sok
egy ér tel mû, vi lá gos, fel so ro lás-jel le gû meg fo gal ma zá sá ra
fi gye lem mel” ki je len tik, hogy azok köz be széd ben be töl -
tött sze re pe, a hoz zá juk ren delt je len tés tar ta lom sem mi ben 
nem kü lön bö zik a tör vényi meg ha tá ro zás tól.

2.3. A ki fo gást te võk té ves nek tart ják az OVB azon ér -
ve lé sét is, hogy egy ered mé nyes nép sza va zás a po li ti kai
tar tal mú tö meg kom mu ni ká ció be til tá sá ra kö te lez né az Or -
szág gyû lést. Sze rin tük egy ered mé nyes nép sza va zást
köve tõen csak az idõ sza ki lap, és a rá di ó zás ról és te le ví zi ó -
zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény (a továb biak ban:
 Médiatv.) sze rin ti mû sor szol gál ta tó „esne ki” a kör bõl, de
kor lát la nul a je lö lõ szer ve ze tek és a je löl tek ren del ke zé sé -
re áll na a köz vet len és köz ve tett tá jé koz ta tás min den to -
váb bi esz kö ze, így a Ve. sze rin ti pla kát ké szí tés és -ter jesz -
tés is. A kér dés bõl ugyan is nem kö vet ke zik a saj tó ter mék
ál ta li po li ti kai hir de tés ti lal ma (amely be a pla kát is tar to -
zik), csak a saj tó út ján tör té nõ hir de té sé.

II.

1. Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„2.  § (...)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.

(...)
3.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a pár tok az Al kot -

mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa

mel lett sza ba don ala kul hat nak és sza ba don te vé keny ked -
het nek.

(2) A pár tok köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban 
és ki nyil vá ní tá sá ban.

(...)
28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor. (...)

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

2. A Ve. figye lembe vett ren del ke zé sei:
„42.  § (1) A vá lasz tá si kam pány vé gé ig a je lö lõ szer ve -

ze tek és a je löl tek en ge dély nél kül ké szít het nek pla ká tot.
A pla kát olyan saj tó ter mék nek mi nõ sül, amely en ge dély és 
be je len tés nél kül elõ ál lít ha tó. Egye bek ben a pla kát ra a saj -
tó ról  szóló jog sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

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

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

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

3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
figye lembe vett ren del ke zé sei:

„9.  § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -
ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

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

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

4. A saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény (a továb biak -
ban: Saj tótv.) vo nat ko zó ren del ke zé sei:

„20.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) saj tó: az idõ sza ki lap, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás -

ról  szóló tör vény sze rin ti mû sor szol gál ta tó és a hír ügy nök -
ség;

b) saj tó ter mék: az idõ sza ki lap egyes lap szá mai, a rá -
dió- és a te le ví zió mû sor, a könyv, a röp lap és az egyéb szö -
ve ges ki ad vány – ide nem ért ve a bank je gyet és az ér ték pa -
pírt –, a ze ne mû vet, gra fi kát, raj zot vagy fo tót tar tal ma zó
ki ad vány, a tér kép, a nyil vá nos köz lés re szánt mû so ros
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film sza lag, vi deo ka zet ta, vi deo le mez, hang sza lag és hang -
le mez, to váb bá bár mely más tá jé koz ta tást vagy mû sort tar -
tal ma zó, nyil vá nos köz lés re szánt tech ni kai esz köz;”

5. A Mé di atv. vo nat ko zó ren del ke zé se:

„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban: (...)

39. Po li ti kai hir de tés: olyan mû sor szám, amely párt, po -
li ti kai moz ga lom

a) vá lasz tá so kon való rész vé te lé nek, si ke res sze rep lé -
sé nek, je lölt jé nek, nép sza va zá si kez de mé nye zé sé nek tá -
mo ga tá sá ra szó lít fel, be fo lyá sol,

b) ne vét, te vé keny sé gét, cél ja it, jel sza vát, emb lé má ját,
a róla al ko tott ké pet nép sze rû sí ti.”

6. A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LXIII. tör vény (a továb biak ban: Rek lámtv.) vo nat ko zó
ren del ke zé se:

„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban: (...)

u) Sza bad té ri rek lám hor do zó: rek lám köz zé té te le cél -
já ból épít mé nyen kí vül el he lye zett esz köz, ki vé ve az áru -
sí tás he lyén el he lye zett áru el ér he tõ sé gét jel zõ eszkö -
zöket.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont já nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az OVB a kér dés hi te le sí té se so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

A nép sza va zá si kér dés hi te le sí té sé rõl  szóló ha tá ro zat
egye dül a fel tett kér dés al kot má nyos meg en ge dett sé gét
dön ti el. Eh hez idõn ként szük sé ges, hogy az Al kot mány bí -
ró ság ál lást fog lal jon a nép sza va zá si kér dés ered mé nyes
nép sza va zá son való el fo ga dá sa után al ko tan dó tör vény le -
het sé ges tar tal má nak al kot má nyos sá gá ról – de ez az ál lás -
fog la lás a kér dés meg en ged he tõ sé gé rõl  szóló dön tés in do -
ko lá sá hoz tar to zik, ön ál ló an sem mi lyen al kot mány jo gi
kér dést nem dönt el. Ilyen kor az OVB és az Al kot mány bí -
ró ság azt vizs gál ja, hogy a nép sza va zá si kér dés ma gá ban
fog lal-e olyan tör vényhozási kö te le zett sé get, amely az Al -
kot mánnyal tar tal mi lag el len té tes dön tés hez ve zet het, pél -
dá ul alap jo got kor lá toz na; azon ban nem dönt egy el sem
fo ga dott tör vény alkot mány elle nességérõl.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
kér dés sér ti-e az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel ményt, mi sze rint a kér dést úgy kell meg fo gal -
maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

2.1. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét az Al kot mány bí -
ró ság már több ha tá ro za tá ban ér tel mez te. Ezek ben ki fej -
tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye a nép sza va zás -
hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja. Az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg gés ben azt je len ti,
hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek egy ér tel mû en meg -
vá la szol ha tó nak kell len ni. Ah hoz, hogy a vá lasz tó pol gár
a nép sza va zás ra fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la -
szol ni, az szük sé ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag
egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le gyen, a kér dés re „igen”-nel
vagy „nem”-mel le hes sen fe lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér -
tel mû ség). Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés
az Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban sza bá -
lyo zott – kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé -
nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni.
Ezért a kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al -
kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is, hogy a nép sza -
va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés – az ak kor ha -
tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e dön te ni,
hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, ha igen, mi lyen
jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói egy ér tel mû ség). Ugyan itt
az Al kot mány bí ró ság arra is rá mu ta tott, hogy nem fel té te le 
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek,
hogy a kér dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz nál ja.
Az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt olyan
kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe -
je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat, il -
let ve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus tech -
ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.) AB
ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

A kér dés ben sze rep lõ fo gal mak de fi ní ci ó ját a Mé di atv.,
a Saj tótv., il let ve a Rek lámtv. tar tal maz za. Ugyan e tör -
vények nem át fo gó an, ha nem csak tár gyi ha tá lyuk ra ki ter -
je dõ en al kal maz ha tók, az ezek ben sze rep lõ meg ha tá ro zá -
sok se gít sé get nyúj ta nak a nép sza va zá si kér dés ben sze rep -
lõ fo gal mak ér tel me zé sé hez.

Az e tör vényekben sze rep lõ meg ha tá ro zá sok és a kér -
dés ben sze rep lõ fo gal mak köz na pi ér te lem ben be vett je -
len té sei kö zött nincs lé nye ges el té rés, így nincs ok an nak
fel té te le zé sé re, hogy a köz em ber szá má ra e sza vak ele ve
ér tel mez he tet le nek len né nek. A je len ügy ben vizs gált nép -
sza va zá si kér dés is csak egy fé le kép pen ér tel mez he tõ, a
nép sza va zá si kér dés azt cé loz za, hogy párt, po li ti kai moz -
ga lom nép sze rû sí té sé rõl  szóló hir de tést ne le hes sen idõ -
sza ki lap ban, a Mé di atv. sze rin ti mû sor szol gál ta tó ban
vagy hír ügy nök ség ben, il let ve sza bad té ri rek lám hor do zón
köz zé ten ni.

2.2. A kér dés hi te le sít he tõ sé ge szem pont já ból nincs je -
len tõ sé ge an nak, hogy az egy sze rû vagy mi nõ sí tett több -
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ség gel el fo ga dott tör vény mó do sí tá sát cé loz za. Az Al kot -
mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a két har ma dos tör -
vények nem áll nak a töb bi tör vény fe lett a jog for rá si hi e -
rar chi á ban, s az Al kot mány alap ján min den – bár mi lyen
sza va za ti aránnyal meg ho zan dó – tör vény „egyen ran gú”
[4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 63.]. Ön -
ma gá ban az a kö rül mény, hogy a kér dés nem utal ki fe je -
zet ten arra, hogy két har ma dos tör vény mó do sí tá sát irá -
nyoz za elõ, nem veti fel alap pal a jog al ko tói egy ér tel mû -
ség kér dé sét. Ha va la mely kér dés ben az Or szág gyû lés
ügy dön tõ nép sza va zást ren del el, ak kor a nép sza va zás
ered mé nyét köve tõen meg vizs gál ja, hogy mi lyen tör -
vényalkotási kö te le zett ség ter he li, és an nak – az Nsztv.
8.  § (1) be kez dé se alap ján – kö te les ele get ten ni, füg get le -
nül at tól, hogy az adott kér dés egy sze rû vagy mi nõ sí tett
több sé gû sza bá lyo zást igé nyel.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí -
tot ta meg, hogy a kér dés nem sér ti az Nsztv. 13.  § (1) be -
kez dé sét.

3. Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ér dem ben vizs -
gál ta, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés sze rin ti kér dés
alkot mány elle nes tar tal mú tör vény el fo ga dá sá nak ki kény -
sze rí té sé re irá nyul-e: a kér dés ben tar tott ered mé nyes, ügy -
dön tõ nép sza va zás olyan tör vény meg ho za ta lá hoz ve zet -
ne-e, amely alkot mány elle nesen kor lá toz ná a pár tok nak
azt a jo gát, hogy az Al kot mány és az al kot má nyos jog sza -
bá lyok tisz te let ben tar tá sa mel lett sza ba don te vé keny ked -
het nek [Al kot mány 3.  § (1) be kez dés], il let ve köz re mû -
köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban [Al kot mány 3.  § (2) be -
kez dés].

Az Al kot mány 3.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a po li ti kai
pár tok „köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki -
nyil vá ní tá sá ban”, ez ál tal sa já tos köz ve tí tõ sze re pet töl te -
nek be az ál lam és a tár sa da lom kö zött [2179/B/1991. AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 518, 520.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1999, 176, 191.]. Ez a pár tok nak nem csu pán 
joga, ha nem al kot má nyos kö te le zett sé ge is [1/2002.
(I. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 33, 37.]. A köz ve tí tõ sze -
rep hez szük ség sze rû en hoz zá tar to zik, hogy a párt is mer -
tes se és nép sze rû sít se a te vé keny sé gét a vá lasz tó pol gá rok
szá má ra, és ez zel be fo lyá sol ja a nép aka rat ki ala ku lá sát.

A 24/1992. (IV. 21.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott: „Az Al -
kot mány 3.  § (1) be kez dé se a pár tok ala pí tá sá nak és mû kö -
dé sé nek sza bad sá gát az ál ta lá nos ren del ke zé sek kö ré ben
ön ál ló, ne ve sí tett alap jog ként ha tá roz za meg és ré sze sí ti
al kot má nyos vé de lem ben. Ez az elõ írás azon ban a pár tok
sza bad te vé keny sé gét, s an nak al kot má nyos vé del mét az
Al kot mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok ke re tei kö zött
biz to sít ja” (ABH 1992, 126, 128.). Az Al kot mány bí ró ság
ezért je len ügy ben azt ál la pí tot ta meg, hogy a nép sza va -
zás ra fel ten ni szánt kér dés alap ján meg ho zan dó tör vény,
ügy dön tõ nép sza va zás ese tén, az Al kot mány 3.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben ta lál ha tó jo gok – a pár tok nak az Al kot -
mány em lí tett sza bá lyai ér tel mé ben vett sza bad te vé keny -

ség hez való joga és a nép aka rat ki ala kí tá sá ban való köz re -
mû kö dés – kor lá to zá sá hoz ve zet ne.

A pár tok sza bad mû kö dé se és a nép aka rat ki ala kí tá sá -
ban való köz re mû kö dés nem kor lá toz ha tat lan jo gok. Az
Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint „[a]z ál lam ak kor
nyúl hat az alap jog kor lá to zá sá nak esz kö zé hez, ha má sik
alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me vagy ér vé nye sü lé se, il -
let ve egyéb al kot má nyos ér ték vé del me más mó don nem
ér he tõ el. Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz
te hát ön ma gá ban nem ele gen dõ, hogy az má sik alap jog
vagy sza bad ság vé del me vagy egyéb al kot má nyos cél ér -
de ké ben tör té nik, ha nem szük sé ges, hogy meg fe lel jen az
ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos -
sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya
meg fe le lõ arány ban le gyen egy más sal. A tör vényhozó a
kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re al kal mas
leg eny hébb esz közt al kal maz ni. Al kot mány el le nes a jog
kor lá to zá sa, ha az kény sze rí tõ ok nél kül, ön ké nye sen tör -
té nik vagy ha a kor lá to zás sú lya az el ér ni kí vánt cél hoz ké -
pest arány ta lan” [el sõ ként: 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 167, 171.].

A nép sza va zá si kér dés nem tesz kü lönb sé get a kam -
pány idõ szak alat ti és azon kí vü li po li ti kai hir de té sek kö -
zött, azok saj tón és sza bad té ri rek lám hor do zón tör té nõ
köz zé té te lét ál ta lá nos jel leg gel cé loz za meg til ta ni. Meg -
jegy zen dõ, a Mé di atv. 11.  § (1) be kez dé se alap ján vá lasz -
tá si idõ sza kon kí vül po li ti kai hir de tés csak már el ren delt
nép sza va zás sal össze füg gés ben kö zöl he tõ, kam pány idõ -
sza kon kí vül azok köz zé té te lét – a ha tá lya alá tar to zó mû -
sor szol gál ta tók szá má ra – a Mé di atv. je len leg sem te szi le -
he tõ vé.

A ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás meg va ló su lá sa ér de ké -
ben a tör vényhozó – az Al kot mány ke re tei kö zött – kor lá -
to kat, fel té te le ket ál lít hat a po li ti kai hir de tés köz zé té te lé re
vo nat ko zó an, ez azon ban nem ered mé nyez he ti a pár tok
Al kot mány 3.  §-ában fog lalt, em lí tett jo ga i nak arány ta lan
kor lá to zá sát.

Ered mé nyes, ügy dön tõ nép sza va zás ese tén – a saj tó fo -
gal mát ala pul véve – nem le het ne po li ti kai hir de tést köz zé -
ten ni idõ sza ki lap ban, rá di ó ban, te le ví zi ó ban. Igaz ugyan,
hogy a Ve. 42.  §-ában meg ha tá ro zott „pla kát” a saj tó fo -
gal má ba nem tar to zik bele, de – te kin tet tel arra, hogy „rek -
lá mo zás” cél já ból épít mé nyen kí vül el he lye zett esz köz, és
ezért a kér dés ben sze rep lõ „sza bad té ri rek lám hor do zó” fo -
gal má hoz so rol ha tó – a nép sza va zá si kez de mé nye zés ben
sze rep lõ kér dés az ilyen mó don köz zé tett po li ti kai hir de -
tés til tá sát is cé loz za. Ugyan a kez de mé nye zés nem min -
den for má ját til ta ná a pár tok nép sze rû sí té sé nek (to vább ra
is le he tõ ség len ne gyû lé sek szer ve zé sé re, szó ró la pok ra
stb.), de an nak el ter jedt, szé les kör ben al kal ma zott for má it
ti lal maz ná, azo kat, ame lyek – jel le gük nél fog va – leg in -
kább al kal ma sak a fi gye lem fel hí vás ra, a pár tok te vé keny -
sé gé nek be mu ta tá sá ra, is mer te tés re.

Ezt ala pul véve a je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés ben tar tan dó ered mé nyes,
ügy dön tõ nép sza va zás olyan tör vény al ko tá sá ra kö te lez né
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az Or szág gyû lést, amely arány ta la nul kor lá toz ná a pár tok
Al kot mány 3.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt, arra vo nat -
ko zó jo ga it, hogy sza ba don te vé keny ked het nek és köz re -
mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban. E miatt az Al kot -
mány bí ró ság az OVB hi te le sí tést meg ta ga dó ha tá ro za tát
hely ben hagy ta.

Az OVB ha tá ro zat nak az zal a ré szé vel kap cso lat ban,
amely sze rint a kér dés alap ján tar tott ered mé nyes nép sza -
va zás gya kor la ti lag a po li ti kai tar tal mú tö meg kom mu ni ká -
ció be til tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést, az Al kot mány -
bí ró ság utal arra, hogy a kér dés alap ján meg ho zan dó, a po -
li ti kai hir de tést a kér dés ben fog lal tak sze rin ti ál ta lá nos ság -
gal til tó tör vény a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz való jog 
[Al kot mány 61.  § (1) be kez dés] arány ta lan és ezért alkot -
mány elle nes kor lá to zá sát is ered mé nyez het né.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – elren -
delte e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való közzété -
telét.

Dr. Bi ha ri Mi hály  s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló  s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1336/H/2007.

Dr. Ku ko rel li Ist ván al kot mány bí ró pár hu za mos in do -
ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat tal, a kér dés nem bo csát ha tó or -
szá gos nép sza va zás ra. A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét azon -
ban – meg gyõ zõ dé sem sze rint – más ként kel lett vol na in -
do kol ni. A nép sza va zás jog in téz mé nyé vel kap cso la tos vi -
ta tott al kot má nyos sá gi kér dé se ken túl je len ügy ben az az
alap jo got érin tõ kér dés me rült fel, hogy ki nek van joga po -
li ti kai hir de té sek köz zé té te lé re. A ha tá ro zat in do ko lá sa
sze rint a kér dés alap ján meg al ko tan dó tör vény el sõ sor ban
a pár tok Al kot mány ban biz to sí tott jo ga it kor lá toz ná arány -
ta lan mér ték ben.

Az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé se alap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van a sza bad vé le -
mény nyil vá ní tás ra. Ez a jog vé de lem ben ré sze sí ti a po li ti -
kai vé le mé nyek köz lé sét és a po li ti kai hir de té sek meg je le -

ní té sét. A po li ti kai élet ben, a köz ügyek nyil vá nos meg vi ta -
tá sá ban nem csak pár tok vesz nek részt. A po li ti ka nem kor -
lá to zó dik a párt po li ti ká ra. Po li ti kai hir de tés köz zé té te lé re
min den sze mély és kö zös ség egyen lõ en jo go sult, az nem a
pár tok ki zá ró la gos joga. A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dés sem csu pán a pár tok ál tal köz zé tett, ha nem min den faj -
ta po li ti kai hir de tés be til tá sá ra vo nat ko zik.

A po li ti kai kom mu ni ká ció jel lem zõ en a nyom ta tott saj -
tó ban, az elekt ro ni kus mé di á ban, az in ter ne ten fo lyik, és
po li ti kai üze ne tek a köz te rek pla kát ja in is meg je len nek. A
most vizs gált kér dés ép pen ezek rõl a hely szí nek rõl til ta ná
ki a po li ti kai hir de té se ket.

Mind ezek  miatt a kér dés alap ján le foly ta tott nép sza va -
zás ered mé nye nyil ván va ló an a sza bad vé le mény nyil vá ní -
tás hoz fû zõ dõ alap jog lé nye ges tar tal mát sér tõ tör vény
meg al ko tá sá ra kö te lez né a jog al ko tót. Ál lás pon tom sze rint 
az Al kot mány bí ró ság nak ez zel az in do ko lás sal kel lett vol -
na a 435/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy nia.

Dr. Ku ko rel li Ist ván  s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom.

Dr. Bi ha ri Mi hály  s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
28/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
436/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 436/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött,
hogy dr. Sem jén Zsolt és dr. Nav ra csics Ti bor frak ció ve ze -
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tõk va la mint a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt és a Fi desz – 
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség kép vi se lõ cso port já hoz tar to zó
to váb bi száz öt ven egy or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés ben ja va -
solt konk rét kér dés hi te le sí té sét meg ta gad ja.

Az or szá gos nép sza va zás ra ja va solt kér dés a kö vet ke zõ:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény tilt sa meg a kor -
mány, a he lyi ön kor mány zat és a költ ség ve té si szerv te vé -
keny sé gét és ter ve it is mer te tõ, ma gya rá zó vagy nép sze rû -
sí tõ hir de tés saj tó és sza bad té ri rek lám hor do zó út ján tör té -
nõ köz zé té te lét?”.

Az OVB a 436/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá ban hi vat -
ko zott arra, hogy a kez de mé nye zés ben fog lalt kor lá to zás
el len tét ben áll az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé ben rög zí -
tett köz ér de kû adat meg is me ré sé hez, ter jesz té sé hez való
jog gal. Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zés el -
von ná „ezen jog (a kor mány, az ön kor mány za tok és költ -
ség ve té si szer vek ol da lá ról kö te le zett ség) gya kor lá sá nak
(tel je sí té sé nek) va la mennyi ha té kony esz kö zét (...) [e]zzel
bur kol tan ki von ná az alap jo gok kö zül a köz ér de kû adat
meg is me ré sé hez való jo got”.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2007. évi
145. szá má ban, 2007. ok tó ber 26-i dá tum mal je lent meg.

2. A ha tá ro zat el len a frak ció ve ze tõk nyúj tot tak be kö -
zös ki fo gást. A ki fo gás 2007. no vem ber 9-én ér ke zett az
OVB-hez, az Al kot mány bí ró ság nak cí mez ve. A ki fo gást a
vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Ve.) 130.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ti zen öt na pos ha tár idõn be lül le het elõ ter jesz te ni. A
ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke zett. Az Al kot mány bí ró ság a
ki fo gást a Ve. 130.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen so ron kí vül bí rál ta el.

A ki fo gás sze rint a tör vényhozó al kot má nyos ke re tek
kö zött is ele get te het a nép sza va zá si kez de mé nye zés ben
fog lal tak nak, így a kér dés nem ered mé nye zi az Al kot mány 
mó do sí tá sát. A ki fo gást te võk ál lás pont ja sze rint a köz ér -
de kû ada tok meg is me ré sé hez és ter jesz té sé hez való jog
nem csu pán ak kor ér vé nye sül het ha té ko nyan, ha a köz ér -
de kû adat tal ren del ke zõ szer vek fi ze tett hir de tés ben tá jé -
koz tat ják a köz vé le ményt.

Hi vat koz tak arra, hogy a köz ér de kû ada tok ter jesz té se a
saj tó el sõd le ges fel ada ta, így az ál lam pol gá rok Al kot mány 
61.  §-ában rög zí tett joga ezen ke resz tül is ma ra dék ta la nul
ér vé nye sül het.

Hang sú lyoz ták to váb bá, hogy „a nép sza va zá si kez de -
mé nye zés a köz ér de kû ada tok nak a saj tó és sza bad té ri rek -
lám hor do zó út ján ki zá ró lag hir de tés ként tör té nõ köz zé té -
te lét til ta ná meg, de ez zel kö zel sem me rí ti ki, csu pán kor -
lá toz za a köz ér de kû ada tok nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak
rend kí vül tág esz köz rend sze rét”.

II.

1. Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„2.  § (...)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.

(...)
28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor. (...)

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.

(...)
61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga

van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter jessze.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó sza -
bad sá gát.

(3) A köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vény, 
va la mint a saj tó sza bad ság ról  szóló tör vény el fo ga dá sá hoz
a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za ta szük sé ges.

(4) A köz szol gá la ti rá dió, te le ví zió és hír ügy nök ség fel -
ügye le té rõl, va la mint ve ze tõ i nek ki ne ve zé sé rõl, to váb bá a
ke res ke del mi rá dió és te le ví zió en ge dé lye zé sé rõl, il le tõ leg 
a tá jé koz ta tá si mo no pó li u mok meg aka dá lyo zá sá ról  szóló
tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se -
lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

2. A Ve. figye lembe vett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

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

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

3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
figye lembe vett ren del ke zé se:

„9.  § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu -
ló kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le -
tõ leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be. (...)
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13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont já nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az OVB a kér dés hi te le sí té se so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

A nép sza va zá si kér dés hi te le sí té sé rõl  szóló ha tá ro zat
egye dül a fel tett kér dés al kot má nyos meg en ge dett sé gét
dön ti el. Eh hez idõn ként szük sé ges, hogy az Al kot mány bí -
ró ság ál lást fog lal jon a nép sza va zá si kér dés ered mé nyes
nép sza va zá son való el fo ga dá sa után al ko tan dó tör vény le -
het sé ges tar tal má nak al kot má nyos sá gá ról – de ez az ál lás -
fog la lás a kér dés meg en ged he tõ sé gé rõl  szóló dön tés in do -
ko lá sá hoz tar to zik, ön ál ló an sem mi lyen al kot mány jo gi
kér dést nem dönt el. Ilyen kor az OVB és az Al kot mány bí -
ró ság azt vizs gál ja, hogy a nép sza va zá si kér dés ma gá ban
fog lal-e olyan tör vényhozási kö te le zett sé get, amely az Al -
kot mánnyal tar tal mi lag el len té tes dön tés hez ve zet het, pél -
dá ul alap jo got kor lá toz na; azon ban nem dönt egy el sem
fo ga dott tör vény alkot mány elle nességérõl.

2. Az OVB ha tá ro za ta sze rint a kez de mé nye zés alkot -
mány elle nesen kor lá toz ná az Al kot mány 61.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott, köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
hez való jo got. E jog je len tés tar ta má val az Al kot mány bí -
ró ság már több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott. Ezek ben rá mu -
ta tott: „[a] köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá ga és meg is mer -
he tõ sé ge az Al kot mány ban biz to sí tott, az alaptör vénybõl
köz vet le nül is fa ka dó alap ve tõ jog. A köz ér de kû in for má -
ci ók hoz való sza bad hoz zá fé rés le he tõ vé te szi a vá lasz tott
nép kép vi se le ti tes tü le tek, a vég re haj tó ha ta lom, a köz igaz -
ga tás jog sze rû sé gé nek és ha té kony sá gá nak el len õr zé sét,
ser ken ti azok de mok ra ti kus mû kö dé sét. A köz ügyek bo -
nyo lult sá ga  miatt a köz ha tal mi dön tés al ko tás ra, az ügyek
in té zé sé re gya ko rolt ál lam pol gá ri el len õr zés és be fo lyás
csak ak kor le het ha té kony, ha az ille té kes szer vek fel fe dik
a szük sé ges in for má ci ó kat” [32/1992. (V. 29.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 182, 183–184.]. A 34/1994. (VI. 24.) AB
ha tá ro zat pe dig meg ál la pí tot ta: „[a]z Al kot mány 61.  §
(1) be kez dé se a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re vo nat -
ko zó jo got is al kot má nyos alap jog ként ga ran tál ja, amely a

kom mu ni ká ci ós alap jo gok jog együt te sé bõl az in for mált -
ság hoz való jo got, az in for má ci ók meg szer zé sé nek sza -
bad sá gát és ál la mi el is me ré sét, to váb bá biz to sí tá sát je len ti. 
Az in for má ci ók hoz való hoz zá fér he tõ ség, az in for má ci ók
sza bad áram lá sa kü lö nö sen a köz ha ta lom és az ál lam szer -
vei te vé keny sé gé nek át lát ha tó sá ga kö ré ben alap ve tõ je len -
tõ sé gû. A köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá ga, meg is mer he -
tõ sé ge gyak ran elõ kér dé se és fel té te le a sza bad vé le mény -
nyil vá ní tás hoz való jog gya ko rol ha tó sá gá nak és az zal más
vo nat ko zás ban is szo ro san össze függ” (ABH 1994, 177,
185.).

Az idé zett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ból kö vet ke zõ en 
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá nak egyik fõ cél ja a köz -
ha ta lom és az ál la mi szer vek te vé keny sé ge i nek át lát ha tó -
sá ga. En nek ér de ké ben a köz ér de kû ada tok meg is mer he tõ -
sé ge azt a kö ve tel ményt tá maszt ja az ál la mi, he lyi ön kor -
mány za ti, il let ve köz fel ada tot el lá tó szer vek nek – mint a
kér dés ben sze rep lõ Kor mány, a he lyi ön kor mány zat és a
költ ség ve té si szerv – hogy te gyék le he tõ vé a jog ala nyok
szá má ra azt, hogy te vé keny sé gü ket meg is mer hes sék. Az
Al kot mány 61.  § (1) be kez dé se azon ban nem ke let kez tet e
szer vek nek Al kot mány ból ere dõ jo got arra, hogy a tá jé -
koz ta tás mód ját kor lá to zá sok tól men te sen vá lasszák meg.
Ezért a továb biak ban az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy a kér dés ben meg ha tá ro zott ti la lom mel lett is ér vé -
nye sül-e a jog ala nyok köz ér de kû ada tok hoz való hoz zá fé -
ré sé nek a joga.

Az in for má ci ó hoz való hoz zá fé rés nek csu pán egyik
mód ja a hir de tés. A köz na pi ér te lem ben je len tõs kü lönb -
ség van hír köz lés és hir de tés kö zött. Az elõb bi a té nyek,
meg tör tént ese mé nyek rõl való tá jé koz ta tást je lö li; ezt az
ér tel me zést tá maszt ja alá a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról
 szóló 1996. évi I. tör vény (a továb biak ban: Mé di atv.) 2.  §
19. h) pont ja is, amely sze rint a hír szol gál ta tás köz szol gá -
la ti mû sor szám nak mi nõ sül. Ez zel szem ben a hir de tés
olyan fi gye lem fel hí vás, amely ti pi ku san a hir det te tõ kez -
de mé nye zé sé re, vagy an nak tá mo ga tá sá val jön lét re. A
nép sza va zá si kér dés nem a hír köz lés, ha nem ál ta lá nos ság -
ban a hir de tés egyes mód ja it kí ván ja meg til ta ni. A nép sza -
va zá si kez de mé nye zés a saj tó és a sza bad té ri rek lám hor -
do zó út ján köz zé tett hir de té se ket til ta ná meg a Kor mány, a 
he lyi ön kor mány zat és a költ ség ve té si szerv szá má ra. A ti -
la lom nem érin ti a hir de té sek más mó don (ren dez vé nye -
ken, in ter ne ten, szó ró la po kon stb.) tör té nõ köz zé té te lét.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta
meg, hogy a kér dés ben tar tan dó ered mé nyes ügy dön tõ
nép sza va zás nem kö te lez né az Or szág gyû lést olyan tör -
vény meg al ko tá sá ra, amely a jog ala nyok köz ér de kû ada -
tok meg is me ré sé hez való jo gát alkot mány elle nesen,
arány ta la nul kor lá toz ná.

A kér dés alap ján ugyan ak kor az is meg ál la pít ha tó, hogy 
az a hir de tés tár gya sze rin ti kor lá to zást tar tal maz: a kér -
dés ben fel so rolt, egy más tól je len tõ sen el té rõ jog ál lá sú,
fel ada tú szer vek „te vé keny sé gét és ter ve it is mer te tõ, ma -
gya rá zó vagy nép sze rû sí tõ hir de tés” til tá sá ra irá nyul.
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Eb ben az ösze füg gés ben fi gyel met ér de mel, hogy a
költ ség ve té si szerv fo gal má ba nem csak a köz pon ti költ -
ség ve té si szer vek, ha nem a he lyi ön kor mány za ti költ ség -
ve té si szerv, to váb bá a köz tes tü le ti költ ség ve té si szerv is
be le tar to zik, a he lyi ön kor mány zat pe dig a kép vi se lõ-tes -
tü le tet és szer ve it (pl. hi va ta lát) is je len ti, mi köz ben ezek -
nek a kü lön fé le szer vek nek a te vé keny sé ge, ter ve ik is mer -
te té se, ma gya rá zá sa vagy nép sze rû sí té se, vagy ezek til tá sa
más-más je len tõ ség gel bír az il le tõ szerv alap te vé keny sé -
ge el lá tá sa szem pont já ból; a kér dés alap ján meg ho zan dó
tör vény így más ha tást gya ko rol na pél dá nak oká ért a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal ra mint költ ség ve té si szerv re, és mást
va la mely te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ala pí tott költ ség -
ve té si szerv re.

3. Az Al kot mány bí ró ság ezért ezt köve tõen azt vizs gál -
ta, hogy a hi te le sí tés re be nyúj tott kér dés meg fe lel-e az
Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott egy ér tel mû ség 
tör vényi kö ve tel mé nyé nek.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a nép sza va -
zás ra szánt kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor az
Al kot mány bí ró ság nak e jog or vos la ti el já rás so rán meg -
szo rí tó an kell ér tel mez nie a ha tás kö rét. Az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt
je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en
meg vá la szol ha tó-e, azaz a kér dés re „igen”-nel vagy
„nem”-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni, és a nép sza va zás
ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés meg tud ja ál la pí ta ni,
hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség [elõ ször: 52/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 399, 402–404.], va gyis 
a kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot -
mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is, hogy ha a nép sza va -
zás ered mé nyes, ak kor an nak ered mé nye alap ján az Or -
szág gyû lés a ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint el tud -
ja-e dön te ni, hogy mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói
egy ér tel mû ség) [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 381, 386.]. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap -
ján ugyan ak kor nem fel té te le a nép sza va zás ra bo csá tan dó
kér dés egy ér tel mû sé gé nek, hogy a kér dés a jog sza bá lyok
fo ga lom kész le tét hasz nál ja. Az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se
„nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de -
mé nye zõ i vel szem ben, hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor
az egyes jog ágak ki fe je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban
meg lé võ fo gal ma kat, il let ve az egyes tu do mány ágak,
szak te rü le tek ter mi nus tech ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ -
ször: 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392,
396.].

Jól le het az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben az
Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se a nép sza va zás kez de mé nye zõ -
jé vel szem ben nem tá maszt olyan kö ve tel ményt sem, hogy 
a kér dés meg fo gal ma zá sa kor pon to san meg ha tá roz za: a
nép sza va zá si kez de mé nye zés mely jog sza bá lyok mó do sí -
tá sá ra, ha tá lyon kí vül he lye zé sé re, vagy vál to zat lan ál la -
pot ban való fenn tar tá sá ra irá nyul [43/2007. (VI. 27.) AB
ha tá ro zat, ABK 2007. jú ni us, 565, 567.], a kér dés bõl mind
a vá lasz tó pol gá rok, mind az Or szág gyû lés szá má ra ki kell
de rül nie, hogy mi lyen le het sé ges kö vet kez mé nyek kel jár -

hat a nép sza va zás [99/2007. (XII. 6.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. de cem ber, 1212, 1213.]. A jog al ko tói egy ér tel mû -
ség gel szo ro san össze füg gõ vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyé nek ré sze, hogy a vá lasz tó pol gá rok a
kér dés meg vá la szo lá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nye it vi -
lá go san lás sák [26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. áp ri lis, 332, 334.].

Az a kér dés, amely ar ról szól, „Egyet ért-e Ön az zal,
hogy tör vény tilt sa meg a Kor mány, a he lyi ön kor mány zat
és a költ ség ve té si szerv te vé keny sé gét és ter ve it is mer te tõ,
ma gya rá zó vagy nép sze rû sí tõ hir de tés saj tó és sza bad té ri
rek lám hor do zó út ján tör té nõ köz zé té te lét?” ér tel mez he tõ
úgy, hogy az – te vé keny sé gé re te kin tet nél kül – va la -
mennyi, az ál lam ház tar tás ré szét ké pe zõ, jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv, ezek kö zött a ha tó -
sá gi jog kör ben el já rók szá má ra is, lé nye gé ben min den faj ta 
hir de tés (hir det mény, rek lám, pro pa gan da) saj tó és bár mi -
lyen sza bad té ri rek lám hor do zó (hir de tõ be ren de zés, hir de -
tõ táb la) út ján való köz zé té te lé nek meg til tá sá ra irá nyul,
füg get le nül a hir de tés tar tal má tól, köz zé te võ je ál tal kí vánt
ha tá sá tól.

Ugyan ak kor a kér dés ér tel mez he tõ úgy is, hogy az nem
irá nyul a pol gá rok pusz ta tá jé koz ta tá sát cél zó, az in for má -
ció át adá sán kí vül más ha tás ki vál tá sá ra nem tö rek võ, a
költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé gé hez, fel adat vég zé si
és el lá tá si kö te le zett sé gé hez kap cso ló dó köz lé sek hir de tés
for má já ban való köz zé té te le til tá sá ra.

Meg ál la pít ha tó ezért, hogy a vá lasz tó pol gá rok dön té sük 
meg ho za ta la kor a kér dés alap ján nem le het nek tisz tá ban
az zal, mi rõl dön te nek: csak a be fo lyá so lás ra tö rek võ fi gye -
lem fel hí vá sok vagy a nem ilyen hir de té sek til tá sá ról is. Az
Al kot mány bí ró ság ezért az OVB ha tá ro za tát – a fen ti in do -
kok alap ján – hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del -
te e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való közzété -
telét.

Dr. Bi ha ri Mi hály  s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló  s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1337/H/2007.
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Az Alkotmánybíróság
29/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
437/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak
ve ze tõi, il let ve az em lí tett pár tok or szág gyû lé si kép vi se lõ -
cso port ja i nak to váb bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je az
Al kot mány 28/C.  § (4) be kez dé se alap ján or szá gos nép -
sza va zás ra ja va solt konk rét kér dést nyúj tott be hi te le sí tés
vé gett az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak -
ban: OVB). A kér dés a kö vet ke zõ kép pen szólt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés úgy mó do -
sít sa az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség -
té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör -
vényt, hogy a tisz te let díj és a költ ség té rí tés össze ge az euró 
be ve ze té sé ig ne emel ked hes sen?”

Az OVB a 437/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val a kér -
dés hi te le sí té sét meg ta gad ta. In do ko lá sá ban meg ál la pí tot -
ta, hogy „az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben
sze rep lõ kér dés azon ban több szem pont ból sem egy ér tel -
mû, hi szen egy részt bi zony ta lan idõ pon tot ha tá roz meg az
euro be ve ze té sé ig ki té tel lel, amely nem csak nem meg ha -
tá roz ha tó idõ pont, ha nem maga a vé lel me zett tény sem
biz tos, hogy be kö vet ke zik, hi szen a kö zös pénz nem hez
való csat la ko zás ra vo nat ko zó kö te le zett ség nincs. Nem ál -
la pít ha tó meg to váb bá a kor lá to zás kez dõ idõ pont ja sem,
így nem ha tá roz ha tó meg az az idõ pont, ame lyet köve tõen
nem emel ked het a tisz te let díj, va la mint a költ ség té rí tés.”

Az OVB 437/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val szem -
ben a tör vényes ha tár idõn be lül a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri
Szö vet ség or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak ve ze tõ je
és a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se -

lõ cso port já nak ve ze tõ je nyúj tott be ki fo gást. Meg lá tá suk
sze rint az euró be ve ze té sé nek bi zony ta lan idõ pont ja, va la -
mint a kor lá to zás kez dõ idõ pont já nak hi á nya nem be fo lyá -
sol ja a kér dés egy ér tel mû sé gét. Utal tak a 63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat ra, a 74/2002. (XII. 19.) AB ha tá ro -
zat ra és a 43/2007. (VI. 27.) AB ha tá ro zat ra, ahol az Al kot -
mány bí ró ság ki mond ta, ön ma gá ban az, hogy a vá lasz tó -
pol gá rok nak egy fel té tel tõl füg gõ kér dés ben kell ál lást
fog lal ni uk, nem érin ti a kér dés egy ér tel mû sé gét. Az in dít -
vá nyo zók sze rint az euró be ve ze té se – mint bi zony ta lan
ese mény és idõ pont – ha bár füg gõ jogi hely ze tet te remt,
még is egy ér tel mû kö te le zett sé get ró az Or szág gyû lés re.
Emel lett az euró be ve ze té se nem is olyan bi zony ta lan ese -
mény, mint ahogy azt az OVB a ha tá ro za tá ban ki fej tet te. A 
kon ver gen cia-prog ram lé nye gé ben az euró be ve ze té sé nek
me net rend jét tar tal maz za, emel lett az euró be ve ze té sé vel
kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 2184/2003. (VIII. 15.)
Korm. ha tá ro zat, az Or szá gos Fej lesz tés po li ti kai Kon cep -
ci ó ról  szóló 96/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat, és az új
Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv el fo ga dá sá ról  szóló
1103/2006. (X. 30.) Korm. ha tá ro zat is tény ként ke ze li az
eu ró-öve zet hez való csat la ko zást. A kor lá to zás kez dõ idõ -
pont já val kap cso lat ban ki fej tet ték, hogy ha a nép sza va zás
ered mé nye sen zá rul, úgy a dön tés a nép sza va zás idõ pont -
já tól kö te le zi az Or szág gyû lést a dön tés nek meg fe le lõ jog -
al ko tás ra, vagy meg ha tá ro zott jog al ko tás tól való tar tóz ko -
dás ra. Te hát a kö te le zett ség kez dõ idõ pont ja egy ér tel mû en
meg ha tá roz ha tó.

II.

1. Az Al kot mány nak a ki fo gás el bí rá lá sa szem pont já -
ból je len tõs ren del ke zé sei:

„28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.”

2. Az 1998. évi III. tör vénynek (a továb biak ban:
Nsztv.) a ki fo gás el bí rá lá sa szem pont já ból je len tõs ren del -
ke zé sei:

„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -
zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól 
– ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let -
kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig
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kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás dön té sé -
nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.

(2) A vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás az ál lam pol gá -
rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or szág gyû lés dön té se i -
nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi az Or szág gyû lést
meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re.

(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér le ge lés 
alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép sza va zás
az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be kez dés ben
fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó
le het.

(4) Az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el -
ren delt nép sza va zás ügy dön tõ.

9.  § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló
kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le tõ -
leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha (...)

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

„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság
el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az
Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki -
fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy a kér dés hi -
te le sí té sé rõl  szóló dön té se so rán az OVB az Al kot mány -
nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

A nép sza va zá si kér dés hi te le sí té sé rõl  szóló ha tá ro zat
egye dül a fel tett kér dés al kot má nyos meg en ge dett sé gét
dön ti el. Eh hez idõn ként szük sé ges, hogy az Alkotmány -
bíróság ál lást fog lal jon a nép sza va zá si kér dés ered mé nyes
nép sza va zá son való el fo ga dá sa után al ko tan dó tör vény le -
het sé ges tar tal má nak al kot má nyos sá gá ról – de ez az ál lás -
fog la lás a kér dés meg en ged he tõ sé gé rõl  szóló dön tés in do -
ko lá sá hoz tar to zik, ön ál ló an sem mi lyen al kot mány jo gi
kér dést nem dönt el. Ilyen kor az OVB és az Alkotmány -
bíróság azt vizs gál ja, hogy a nép sza va zá si kér dés ma gá ban 
fog lal-e olyan tör vényhozási kö te le zett sé get, amely az

 Alkotmánnyal tar tal mi lag el len té tes dön tés hez ve zet het,
pél dá ul alap jo got kor lá toz na; azon ban nem dönt egy el
sem fo ga dott tör vény alkot mány elle nességérõl.

2. Az Al kot mány bí ró ság az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá -
ro za tá ban az Al kot mány nak a nép sza va zás ra vo nat ko zó,
je len leg is ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján a kö vet ke zõ ket
ál la pí tot ta meg:

„Az Al kot mány 28/C.  § (2) és (4) be kez dé sé ben az or -
szá gos nép sza va zás két kü lön bö zõ faj tá ja ta lál ha tó. Az Al -
kot mányt a 28/C.  §-sal is ki egé szí tõ 1997. évi LIX. tör -
vény 3.  §-ához fû zött in do ko lás sze rint »a tör vény egy -
értelmûen meg ha tá roz za a nép sza va zás faj tá it jog alap (kö -
te le zõ – fa kul ta tív) és kö tõ erõ (ügy dön tõ – vé le mé nye zõ)
sze rint, to váb bá azt, hogy eze ket kik és mi lyen tárgy kö rök -
ben kez de mé nyez he tik«.

A »jog alap« sze rint meg kü lön böz te ten dõ két nép sza va -
zá si »faj ta« egy részt a 28/C.  § (2) be kez dés ben ki mon dott
kö te le zõ, más részt a (4) be kez dés ben rög zí tett fa kul ta tív
or szá gos nép sza va zás. A 28/C.  § (2) be kez dés ér tel mé ben
or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000 vá -
lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re. A 28/C.  § (4) be kez dés
sze rint mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.” (ABH 1997, 331, 338.)

Az Nsztv. 8.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a kö te le zõ nép -
sza va zás csak ügy dön tõ, a mér le ge lés alap ján el ren delt
(fa kul ta tív) nép sza va zás, az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg -
gõ en ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó le het. Ez alól az
Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa sá gi el nök
ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el ren delt
nép sza va zás je lent ki vé telt, mi u tán az az Nsztv. 8.  § (4) be -
kez dé se sze rint ügy dön tõ. A vé le mény nyil vá ní tó nép sza -
va zás az ál lam pol gá rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or -
szág gyû lés dön té se i nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi
az Or szág gyû lést meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re [Nsztv.
8.  § (2) be kez dés]. Ez zel szem ben az ered mé nyes ügy dön -
tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép -
sza va zás meg tar tá sá tól – ha a nép sza va zás tör vényalkotási 
kö te le zett sé get ke let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól –
szá mí tott há rom évig kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a
nép sza va zás dön té sé nek ha la dék ta la nul ele get ten ni
[Nsztv. 8.  § (1) be kez dés].

Je len eset ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk több, mint
egy har ma da az Al kot mány 28/C.  § (4) be kez dé se, il let ve
az Nsztv. 9.  § (1) be kez dé se alap ján kez de mé nye zett fa -
kul ta tív or szá gos nép sza va zást. Az Nsztv. 8.  § (3) be kez -
dé se ér tel mé ben ezért a nép sza va zás az Or szág gyû lés dön -
té sé tõl füg gõ en le het ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó.
Ha az Or szág gyû lés úgy dönt, hogy va la mely kér dés ben
ügy dön tõ nép sza va zást ren del el, ak kor a kö tõ erõ szem -
pont já ból nincs kü lönb ség a kö te le zõ és a fa kul ta tív nép -
sza va zás kö zött. Az Or szág gyû lés mind két eset ben kö te les 
a nép sza va zás ered mé nyé nek meg fe le lõ tör vényt al kot ni.
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A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés meg fo gal ma zá sa -
kor, a kér dés hi te le sí té se kor azon ban még nem ítél he tõ
meg, hogy a fa kul ta tív nép sza va zá si kez de mé nye zés ügy -
dön tõ nép sza va zás hoz ve zet-e, mert az az Or szág gyû lés
ké sõb bi dön té sé tõl függ, ami re az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk egy har ma dá nak mint kez de mé nye zõk nek nincs meg -
ha tá ro zó be fo lyá sa. Mi vel a nép sza va zás ügy dön tõ jel le ge
az Or szág gyû lés dön té sé tõl függ, ezért a nép sza va zás ra
bo csá tan dó kér dés hi te le sí té se kor szá mol ni kell az zal,
hogy a kez de mé nye zés ered mé nye ügy dön tõ nép sza va zás
is le het.

3. Az Al kot mány bí ró ság a fel ho zott ki fo gá sok alap ján
meg vizs gál ta a meg tá ma dott OVB ha tá ro za tot.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban hang sú -
lyoz ta, hogy a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek
ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt je len ti,
hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en meg vá la -
szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té ben arra
»igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -
pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés
– az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e
dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha
igen, mi lyen. [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 101/2007. (XII. 12.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. de cem ber, 1223, 1227.; 103/2007. (XII. 12.) AB ha -
tá ro zat, ABK 2007. de cem ber, 1236, 1239.]

Az OVB sze rint nem egy ér tel mû a kér dés, mert nem ál -
la pít ha tó meg a kor lá to zás kez dõ idõ pont ja, ezért nem ha -
tá roz ha tó meg az az idõ pont, ame lyet köve tõen nem emel -
ked het az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let dí ja és költ -
ség té rí té se.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a kér dés eb ben 
a te kin tet ben meg fe lel az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek. Vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás ese tén a nép sza va -
zás idõ pont ja irány adó, hisz – egyéb ki té tel hi á nyá ban – az 
ál lam pol gá rok a nép sza va zás idõ pont já ban ha tály ban lévõ
sza bá lyok ra fi gye lem mel ala kít ják ki az ál lás pont ju kat és
sza vaz nak a fel tett kér dés re igen nel vagy nem mel. Ugyan -
ezen in do kok alap ján ügy dön tõ nép sza va zás nál is ezt kell
figye lembe ven ni. Emel lett az ered mé nyes ügy dön tõ nép -
sza va zá son ho zott dön tés a nép sza va zás idõ pont já tól köti
az Or szág gyû lést, az ak kor ha tá lyos ren del ke zé sek alap ján 
tud ja el dön te ni, ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, s ha
igen, mi lyen. Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság 
meg ál la pí tot ta, hogy az OVB ál tal fel ho zott in do kok
 ebben a te kin tet ben nem helyt ál ló ak.

3.2. Az OVB meg íté lé se sze rint az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk tisz te let dí ja és költ ség té rí té se eme lé sé nek az euró
be ve ze té sé hez való kö té se  miatt sem egy ér tel mû a kér dés,
mi vel az euró be ve ze té se ön ma gá ban egy bi zony ta lan ese -
mény, ha sor is ke rül rá, je len leg pon to san nem ha tá roz ha -
tó meg az idõ pont ja.

Az Al kot mány bí ró ság már fog lal ko zott a kér dés ben
fog lalt „fel füg gesz tõ fel té tel lel”, il let ve an nak az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé hez való vi szo nyá val. A 63/2002. (XII. 3.)
AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te: „Az Al kot mány 28/C.  §
(3) be kez dé se alap ján, ha az or szá gos nép sza va zást el kell
ren del ni, az ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön -
tés az Or szág gyû lés re kö te le zõ. Az Nsztv. 8.  § (1) be kez -
dé se ezt úgy fo gal maz za meg, hogy az ered mé nyes ügy -
dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés kö te le zõ az Or szág -
gyû lés re. Az Al kot mány és az Nsztv. ren del ke zé sei alap -
ján te hát egy olyan nép sza va zá si dön tés ese té ben, amely
va la mely, a jö võ ben be kö vet ke zõ ese mény tõl füg gõ en kö -
te le zi az Or szág gyû lést jog sza bály al ko tás ra vagy ép pen az 
at tól való tar tóz ko dás ra, a par la ment az ese mény meg tör -
tén té nek pil la na tá tól kö te les ele get ten ni az Al kot mány
28/C.  § (3) és az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sek ben fog lalt kö -
te le zett sé gé nek.” (ABH 2002, 342, 346–347.) Eb ben az
ügy ben a kér dés az Al kot mány bí ró ság meg fo gal ma zá sá -
ban arra irá nyult, hogy ha a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló szer zõ dés ben Ma -
gyar or szág át me ne ti leg men te sül a kül föl di és bel föl di jogi 
sze mé lyek, va la mint jogi sze mé lyi ség nél kü li egyéb szer -
ve ze tek ter mõ föld-tu laj don szer zé si ti lal ma fel ol dá sá nak
kö te le zett sé ge alól, úgy az át me ne ti idõ le tel té ig e ti lal mat
a ma gyar jog al ko tó fel old ja vagy ne old ja fel. Ha son ló kér -
dés vo nat ko zá sá ban (kül föl di ma gán sze mé lyek ter mõ -
föld-tu laj don szer zé si ti lal má nak fel ol dá sa) ugyan er re az
ered mény re ju tott az Al kot mány bí ró ság a 74/2002.
(XII. 19.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2002, 447, 451.). Leg -
utóbb pe dig, a 43/2007. (VI. 27.) AB ha tá ro zat ban ki -
mond ta: „Ön ma gá ban az, hogy a kér dés alap ján a vá lasz tó -
pol gá rok nak egy fel té tel tõl füg gõ kér dés ben kell ál lást
fog lal ni uk, nem érin ti a kér dés egy ér tel mû sé gét. A nép sza -
va zás so rán a vá lasz tó pol gá rok nak kell meg ítél ni ük, hogy
egy fel té te le zett hely zet ben fel me rü lõ kér dés ben ál lást kí -
ván nak-e fog lal ni. Az Or szág gyû lést a nép sza va zás ered -
mé nye pe dig ér te lem sze rû en csak ak kor fog ja jog al ko tás ra 
kö te lez ni, ha a kér dés ben sze rep lõ fel té tel be kö vet ke zik.”
(ABK 2007. jú ni us, 565, 567.) Az Al kot mány bí ró ság ezt
an nak a kér dés nek a vizs gá la ta so rán rög zí tet te, amely ab -
ban kér te a vá lasz tó pol gá rok dön té sét, hogy az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rat – gaz da sá gi tár sa ság gá tör -
té nõ ala kí tá sát köve tõen – le hes sen-e pri va ti zál ni, vagy
ma rad jon ál la mi tu laj don ban?

Je len eset ben a jö võ ben be kö vet ke zõ ese mény nem a
jog al ko tá si kö te le zett ség gel vagy az at tól való tar tóz ko -
dás sal függ össze: az Or szág gyû lés nek az or szág gyû lé si
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kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez -
mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör vény mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé ge egy ered mé nyes ügy dön tõ nép sza -
va zás alap ján azon nal be áll. Az euró be ve ze té se – tény ként 
és idõ pont ként – azt ha tá roz za meg, hogy a nép sza va zá si
dön tés tõl a jog al ko tó mi kor tér het el.

A ko ráb bi és a je len ügy kö zöt ti kü lönb sé gek el le né re az 
Al kot mány bí ró ság – a hi vat ko zott ha tá ro za tok ban ki fej tet -
tek re is te kin tet tel – meg ál la pí tot ta, hogy „az euró be ve ze -
té sé ig” for du lat nem te szi a kér dést ér tel mez he tet len né,
arra igen nel vagy nem mel le het vá la szol ni, s ered mé nyes
nép sza va zás ese tén a tör vényalkotó is tud ni fog ja, ter he li-e 
jog al ko tá si kö te le zett ség, s ha igen, mi lyen. A kér dés te hát
meg fe lel az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek.

4. Az Al kot mány bí ró ság mind azon ál tal fi gye lem mel
volt az em lí tett AB ha tá ro za tok és a ki fo gás sal tá ma dott
OVB ha tá ro zat meg ho za ta la után a jog sza bá lyi kör nye zet -
ben be kö vet ke zett vál to zá sok ra.

Az Or szág gyû lés a 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ra
(ABK 2007. má jus, 387.; a továb biak ban: Abh.) te kin tet tel 
mó do sí tot ta az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sét. A 2007. de cem -
ber 26. nap já tól ha tá lyos szö veg sze rint az ered mé nyes
ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés re 
a nép sza va zás meg tar tá sá tól – ha a nép sza va zás tör -
vényalkotási kö te le zett sé get ke let kez tet, a tör vény meg al -
ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig kö te le zõ.

An nak el le né re, hogy az euró ma gyar or szá gi be ve ze té se 
nagy va ló szí nû ség gel meg fog tör tén ni, nem te kint he tõ tel -
je sen bi zo nyo san be kö vet ke zõ ese mény nek, ide jét te kint -
ve pe dig igen nagy a bi zony ta lan ság. Ezért az ered mé nyes
nép sza va zás egy elõ re meg nem ha tá roz ha tó ide ig köt né az 
Or szág gyû lést: fenn áll an nak a le he tõ sé ge, hogy ez az idõ -
tar tam meg ha lad ja az Nsztv.-ben rög zí tett há rom évet. Az
Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban már hang sú lyoz ta: arra a
kér dés re, hogy az Or szág gyû lés med dig van köt ve az ered -
mé nyes nép sza va zás sal meg ho zott dön tés hez, az „örö kös
kla u zu la”, azaz a nép sza va zá si dön tés meg vál toz tat ha tat -
lan sá ga nem je lent het meg fe le lõ vá laszt. (ABK 2007. má -
jus, 387, 392.) Mind ezek re te kin tet tel meg ál la pít ha tó,
hogy ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese tén sé rül ne az
Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt sza bály.

Az Nsztv. 10.  § c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján
meg kell ta gad ni a kér dés hi te le sí té sét, ha an nak meg fo gal -
ma zá sa nem fe lel meg a tör vény ben elõ írt kö ve tel mé nyek -
nek. Mi vel az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az
Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé se a fo lya mat ban levõ
hi te le sí té si el já rá sok ban is al kal ma zan dó [10/2008. (I. 31.) 
AB ha tá ro zat, MK 2008, 15. szám, 718, 720. o.], a mó do sí -
tás hatályba lépésével a kér dés meg fo gal ma zá sa az Nsztv.
ren del ke zé sé vel el len té tes sé vált, s ezért ügy dön tõ nép sza -
va zás kér dé se ként nem hi te le sít he tõ.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a
437/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot – az OVB ha tá ro zat -
ban ki fej tet tek tõl el té rõ in do kok alap ján – hely ben hagy ta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály  s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós  s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló  s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1338/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
30/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki -
fo gá sok alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
438/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt or szág gyû lé si képviselõcsoport -
jainak ve ze tõi a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján az 
Al kot mány bí ró ság hoz ki fo gást nyúj tot tak be az Or szá gos
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Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 438/2007.
(X. 24.) OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az OVB ha tá ro -
za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
ké rik. Ki fo gá suk ban elõ ad ták, hogy az em lí tett pár tok or -
szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak 151 or szág gyû lé si
kép vi se lõ je 2007. ok tó ber 15-én az Al kot mány 28/C.  §
(4) be kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zás ra ja va solt
konk rét kér dés hi te le sí té sé re, il let ve or szá gos nép sza va zás 
meg tar tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zést nyúj tot tak be az
OVB-hez. A kez de mé nye zés ben a kö vet ke zõ kér dés sze -
re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz -
te rek, va la mint az ál lam tit ká rok il let mé nye a 2002. de cem -
ber 31-én ha tá lyos – a mi nisz ter el nök re, a mi nisz te rek re,
va la mint a po li ti kai ál lam tit ká rok ra vo nat ko zó – tör vényi
ren del ke zé sek sze rin ti összeg ben ke rül jön meg ha tá ro zás ra 
és ez az összeg az euró be ve ze té sé ig ne vál toz zon?”

Az OVB 2007. ok tó ber 24-én meg ho zott, 438/2007.
(X. 24.) OVB ha tá ro za tá val a nép sza va zá si kez de mé nye -
zés hi te le sí té sét meg ta gad ta. A ha tá ro zat in do ko lá sá ban az 
OVB rög zí tet te, hogy az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép -
sza va zás ra fel ten ni kí vánt konk rét kér dést úgy kell meg fo -
gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Az
OVB sze rint „[n]em te kint he tõ egy ér tel mû nek a kér dés, ha 
az tar tal mi lag több kér dést tar tal maz, ame lyek ön ál ló an ér -
tel mez he tõ ek és nin cse nek szük ség sze rû tar tal mi össze -
füg gés ben. A kez de mé nye zés két kér dést tar tal maz: egy -
részt ren del kez ne az il let mé nyek mér té ké nek 2002. de -
cem ber 31-ei ál la pot sze rin ti meg ha tá ro zá sá ról, más részt a 
meg ha tá ro zott il let mé nyi szint fenn tar tá sá ra kö te lez ne egy 
bi zony ta lan, nem fel tét le nül be kö vet ke zõ idõ pon tig – az
euro be ve ze té sé ig.” Az OVB ha tá ro za tát az Nsztv.
9.  §-ának (2) be kez dé sé re és 10.  §-ának c) pont já ra ala pí -
tot ta.

2. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rint a ki fo gás elõ ter -
jesz tésének ha tár ide je ti zen öt nap. A 438/2007. (X. 24.)
OVB ha tá ro zat (a továb biak ban: OVB h.) a Ma gyar Köz -
löny 2007. évi 145. szá má ban, 2007. ok tó ber 26-án je lent
meg. Az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást 2007.
 november 9-én nyúj tot ták be az OVB-hez. Az Al kot mány -
bí ró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás a
15 na pos ha tár idõn be lül ér ke zett.

Az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok ve ze tõi ha tár idõ -
ben ér ke zett ki fo gá suk ban elõ ad ták, hogy – el len tét ben az
OVBh.-ban fog lal tak kal – a kez de mé nye zés ben sze rep lõ
kér dés egy ér tel mû, így eb bõl az ok ból nem ta gad ha tó meg
a kér dés hi te le sí té se. Azt a kez de mé nye zõk sem vi tat ják,
hogy a kér dés két tag mon dat ból áll, de ál lás pont juk sze rint 
at tól még arra egy ér tel mû en vá la szol hat a vá lasz tó pol gár.
A két tag mon dat ugyan is nincs el lent mon dás ban egy más -
sal, sõt egy más ból kö vet kez nek, vi szo nyuk egy ér tel mû.
Meg íté lé sük sze rint nem áll fönn a több al kér dés bõl álló

kér dé sek egy ér tel mû sé gé vel össze füg gés ben az Al kot -
mány bí ró ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo -
gal ma zott egyik kri té ri um sem. A Kor mány tag ja i nak és az 
ál lam tit ká rok nak az il let mé nyét tör vény sza bá lyoz za és
tör vény sza bá lyoz ta a kez de mé nye zés ben meg je lölt idõ -
pont ban, 2002. de cem ber 31-én is. Az ak kor ha tá lyos az
Or szág gyû lés nek a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök,
az Or szág gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a
Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról
 szóló 2000. évi XXXIX. tör vény (a továb biak ban: Eln.tv.)
és a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény sza bá lyai alap ján pon to san ki szá mít ha tó mind a mi -
nisz ter el nö ki, mind a mi nisz te ri, mind az ál lam tit ká ri il let -
mény. A ki fo gás elõ ter jesz tõi sze rint a kér dés a jog al ko tó
idõ be li kö tött sé ge te kin te té ben is egy ér tel mû, hi szen az
nem ha tár idõ nél kül, ha nem az euró be ve ze té sé nek idõ -
pont já ig ter je dõ en rög zí te ni az ál la mi ve ze tõk il let mé nyét.

A ki fo gás elõ ter jesz tõi utal tak a 63/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat ra és a 74/2002. (XII. 19.) AB ha tá ro zat ra is, me -
lyek ben az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, ön ma gá ban az,
hogy a vá lasz tó pol gá rok nak egy fel té tel tõl füg gõ kér dés -
ben kell ál lást fog lal ni uk, nem érin ti a kér dés egy ér tel mû -
sé gét. Az in dít vá nyo zók sze rint az euró be ve ze té se – mint
bi zony ta lan ese mény és idõ pont – ha bár füg gõ jogi hely ze -
tet te remt, még is egy ér tel mû kö te le zett sé get ró az Or szág -
gyû lés re. Emel lett az euró be ve ze té se nem is olyan bi zony -
ta lan ese mény, mint ahogy azt az OVB a ha tá ro za tá ban ki -
fej tet te. A kon ver gen cia-prog ram lé nye gé ben az euró be -
ve ze té sé nek me net rend jét tar tal maz za, to váb bá az euró be -
ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 2184/2003.
(VIII. 15.) Korm. ha tá ro zat, az Or szá gos Fej lesz tés po li ti -
kai Kon cep ci ó ról  szóló 96/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro -
zat, és az új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv el fo ga dá sá ról
 szóló 1103/2006. (X. 30.) Korm. ha tá ro zat is tény ként ke -
ze li az eu ró-öve zet hez való csat la ko zást. A kor lá to zás kez -
dõ idõ pont já val kap cso lat ban ki fej tet ték, hogy ha a nép -
sza va zás ered mé nye sen zá rul, úgy a dön tés a nép sza va zás
idõ pont já tól kö te le zi az Or szág gyû lést a dön tés nek meg fe -
le lõ jog al ko tás ra, vagy meg ha tá ro zott jog al ko tás tól való
tar tóz ko dás ra. Te hát a kö te le zett ség kez dõ idõ pont ja egy -
ér tel mû en meg ha tá roz ha tó.

A ki fo gást tevõ frak ció ve ze tõk hi vat koz nak az Al kot -
mány bí ró ság azon ha tá ro za ta i ra is – így pél dá ul a 43/2007. 
(VI. 27.) AB ha tá ro zat ra – me lyek ben az Al kot mány bí ró -
ság nem te kin tet te ön ma gá ban alkot mány elle nesnek vagy
az Nsztv.-be üt kö zõ nek azt, ha a kér dés meg vá la szo lá sa
so rán a vá lasz tó pol gá rok nak a fel té tel tõl füg gõ kér dés ben
kell ál lást fog lal ni uk.

Mind ezek alap ján ké rik, hogy az Al kot mány bí ró ság a
Ve. 130.  § (3) be kez dé se alap ján az OVBh.-t sem mi sít se
meg és az OVB-t uta sít sa új el já rás le foly ta tá sá ra.
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II.

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

1. Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

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

(...)
28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.

(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények
tar tal má ról,

b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,

c) az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló ren del ke zé se i rõl,

d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi
és szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kér dé -
sek rõl,

e) az Or szág gyû lés fel osz lá sá ról,
f) a Kor mány prog ram já ról,
g) ha di ál la pot ki nyil vá ní tá sá ról, rend kí vü li ál la pot és

szük ség ál la pot ki hir de té sé rõl,
h) a Ma gyar Hon véd ség kül föl di vagy or szá gon be lü li

al kal ma zá sá ról,
i) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel osz -

la tá sá ról,
j) a köz ke gye lem gya kor lá sá ról.
(6) Az ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ered mé nyes, ha

az ér vé nye sen sza va zó vá lasz tó pol gá rok több mint fele, de 
leg alább az összes vá lasz tó pol gár több mint egy ne gye de a
meg fo gal ma zott kér dés re azo nos vá laszt adott.”

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé -
nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vonat -
kozó sza bá lyai:

„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -
zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól 
– ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let -

kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig
kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás dön té sé -
nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.

(2) A vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás az ál lam pol gá -
rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or szág gyû lés dön té se i -
nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi az Or szág gyû lést
meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re.

(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér le ge lés 
alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép sza va zás
az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be kez dés ben
fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó
le het.

(4) Az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el -
ren delt nép sza va zás ügy dön tõ.

9.  § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló
kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, il le tõ -
leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10.  § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.

(3) Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dést nem
hi te le sí tet te, az Or szág gyû lés el nö ke a (2) be kez dés sze -
rin ti tá jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ leg kö ze leb bi ülés -
na pon be je len ti, hogy a kez de mé nye zés nem fe lelt meg a
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek.

10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -
tani,

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

d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül
ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,

(...)

12.  § Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar -
tal mú kér dés ben nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek
újabb min ta pél dá nya (2.  §), il le tõ leg nép sza va zás el ren de -
lé sé re irá nyu ló újabb kez de mé nye zés (9.  §)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy

b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg

c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.

13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.
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14.  § (1) A nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés rõl a 6.  § sze rin ti be je len tést köve tõen

a) kö te le zõ nép sza va zás ese tén 15,
b) fa kul ta tív nép sza va zás ese tén 30

na pon be lül kell dön te ni.
(2) Az Or szág gyû lés nek a nép sza va zás el ren de lé sé rõl

 szóló ha tá ro za ta tar tal maz za, hogy a nép sza va zás ügy dön -
tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó, a nép sza va zás ra bo csá tott
konk rét kér dést, to váb bá ren del ke zik a nép sza va zás költ -
ség ve té sé rõl.

(3) Az Or szág gyû lés el nö ke a nép sza va zás el ren de lé sé -
rõl há rom na pon be lül tá jé koz tat ja a köz tár sa sá gi el nö köt.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé vel össze füg gõ jog or vos lat ra vo nat ko zó sza bá lyai:

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

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

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

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
a be ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben
fog lalt fel té te lek nek, és az OVB a konk rét kér dés hi te le sí -
té sé vel össze füg gõ el já rá sá ban az Al kot mány nak és az
irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot -
mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.]. A 
nép sza va zá si kér dés hi te le sí té sé rõl  szóló ha tá ro zat egye -
dül a fel tett kér dés al kot má nyos meg en ge dett sé gét dön ti
el. Eh hez idõn ként szük sé ges, hogy az Al kot mány bí ró ság
ál lást fog lal jon a nép sza va zá si kér dés ered mé nyes nép sza -
va zá son való el fo ga dá sa után al ko tan dó tör vény le het sé -
ges tar tal má nak al kot má nyos sá gá ról – de ez az ál lás fog la -
lás a kér dés meg en ged he tõ sé gé rõl  szóló dön tés in do ko lá -
sá hoz tar to zik, ön ál ló an sem mi lyen al kot mány jo gi kér dést 
nem dönt el. Ilyen kor az OVB és az Al kot mány bí ró ság azt
vizs gál ja, hogy a nép sza va zá si kér dés ma gá ban fog lal-e

olyan tör vényhozási kö te le zett sé get, amely az Al kot -
mánnyal tar tal mi lag el len té tes dön tés hez ve zet het, pél dá ul 
alap jo got kor lá toz na; azon ban nem dönt egy el sem fo ga -
dott tör vény alkot mány elle nességérõl.

Az OVB a konk rét kér dés hi te le sí té sét a kér dés egy ér -
tel mû sé gé vel össze füg gés ben két ok ból ta gad ta meg. Az
egyik, hogy a kez de mé nye zés két kér dést tar tal maz: ren -
del kez ne az il let mé nyek mér té ké nek a 2002. de cem ber
31-i ál la pot sze rin ti meg ha tá ro zá sá ról, va la mint en nek az
il let mé nyi szint nek a fenn tar tá sá ra kö te lez ne. E két kér dés
azon ban ön ál ló an ér tel mez he tõ és nin cse nek szük ség sze rû 
tar tal mi össze füg gés ben egy más sal. A má sik ok, hogy a
meg ha tá ro zott il let mé nyi szint fenn tar tá sá ra irá nyu ló kö -
te le zést egy bi zony ta lan, nem fel tét le nül be kö vet ke zõ idõ -
pon tig – az euró be ve ze té sé ig – írná elõ.

2. Az Al kot mány bí ró ság az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá -
ro zat ban az Al kot mány nak a nép sza va zás ra vo nat ko zó, je -
len leg is ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján a kö vet ke zõ ket ál -
la pí tot ta meg:

„Az Al kot mány 28/C.  § (2) és (4) be kez dé sé ben az or -
szá gos nép sza va zás két kü lön bö zõ faj tá ja ta lál ha tó. Az Al -
kot mányt a 28/C.  §-sal is ki egé szí tõ 1997. évi LIX. tör -
vény 3.  §-ához fû zött in do ko lás sze rint »a tör vény egy ér -
tel mû en meg ha tá roz za a nép sza va zás faj tá it jog alap (kö te -
le zõ – fa kul ta tív) és kö tõ erõ (ügy dön tõ – vé le mé nye zõ)
sze rint, to váb bá azt, hogy eze ket kik és mi lyen tárgy kö rök -
ben kez de mé nyez he tik«.

A »jog alap« sze rint meg kü lön böz te ten dõ két nép sza va -
zá si »faj ta« egy részt a 28/C.  § (2) be kez dés ben ki mon dott
kö te le zõ, más részt a (4) be kez dés ben rög zí tett fa kul ta tív
or szá gos nép sza va zás. A 28/C.  § (2) be kez dés ér tel mé ben
or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000 vá -
lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re. A 28/C.  § (4) be kez dés
sze rint mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.” (ABH 1997, 331, 338.)

Az Nsztv. 8.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a kö te le zõ nép -
sza va zás csak ügy dön tõ, a mér le ge lés alap ján el ren delt
(fa kul ta tív) nép sza va zás az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg -
gõ en ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó le het. Ez alól az
Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa sá gi el nök
ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el ren delt
nép sza va zás je lent ki vé telt, mi u tán az az Nsztv. 8.  § (4) be -
kez dé se sze rint ügy dön tõ. A vé le mény nyil vá ní tó nép sza -
va zás az ál lam pol gá rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or -
szág gyû lés dön té se i nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi
az Or szág gyû lést meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re [Nsztv.
8.  § (2) be kez dés]. Ez zel szem ben az ered mé nyes ügy dön -
tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép -
sza va zás meg tar tá sá tól – ha a nép sza va zás tör vényalkotási 
kö te le zett sé get ke let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól –
szá mí tott há rom évig kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a
nép sza va zás dön té sé nek ha la dék ta la nul ele get ten ni
[Nsztv. 8.  § (1) be kez dés].

1948 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/40. szám



3. Je len eset ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk több, mint 
egy har ma da az Al kot mány 28/C.  § (4) be kez dé se, il let ve
az Nsztv. 9.  § (1) be kez dé se alap ján kez de mé nye zett fa -
kul ta tív or szá gos nép sza va zást. A köz tár sa sá gi el nök, a
Kor mány és a kép vi se lõk egy har ma da ál tal kez de mé nye -
zett nép sza va zás ese té ben nincs vá lasz tó pol gá ri alá írás -
gyûj tés, ezért nincs szük ség alá írás gyûj tõ ívre. Az OVB a
nép sza va zás ra bo csá tan dó konk rét kér dés hi te le sí té sé rõl
dönt. A fa kul ta tív nép sza va zá si kez de mé nye zés re ezért ér -
te lem sze rû en nem al kal maz ha tók az alá írás gyûj tõ ív for -
mai kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó elõ írások. „Az Al kot -
mány 28/C.  §-ának (5) be kez dé se a nép sza va zás ra nem bo -
csát ha tó kér dé se ket ha tá roz za meg. Ezek ben a kér dé sek -
ben sem kö te le zõ, sem fa kul ta tív, sem ügy dön tõ, sem vé le -
mény nyil vá ní tó nép sza va zás nak nincs he lye.” [25/1999.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 263.]. Ugyan így
az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ kö ve tel mény
– mi sze rint a konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni,
hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni – is vo nat ko -
zik mind a kö te le zõ, mind a fa kul ta tív nép sza va zás ra. Erre
te kin tet tel e kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét az Al kot mány -
bí ró ság je len ügy kap csán is vizs gál ta.

Mi vel az Nsztv. 8.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a mér le -
ge lés alap ján el ren delt (fa kul ta tív) nép sza va zás az Or szág -
gyû lés dön té sé tõl füg gõ en ügy dön tõ is le het, az Or szág -
gyû lés dönt het úgy, hogy va la mely kér dés ben ügy dön tõ
nép sza va zást ren del el. Eb ben az eset ben a kö tõ erõ szem -
pont já ból nincs kü lönb ség a kö te le zõ és a fa kul ta tív nép -
sza va zás kö zött. Az Or szág gyû lés mind két eset ben kö te les 
a nép sza va zás ered mé nyé nek meg fe le lõ tör vényt al kot ni.
A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés meg fo gal ma zá sa kor,
a kér dés hi te le sí té se kor azon ban még nem ítél he tõ meg,
hogy a fa kul ta tív nép sza va zá si kez de mé nye zés ügy dön tõ
nép sza va zás hoz ve zet-e, mert az az Or szág gyû lés ké sõb bi
dön té sé tõl függ, ami re az or szág gyû lé si kép vi se lõk mint
kez de mé nye zõk egy har ma dá nak nincs meg ha tá ro zó be fo -
lyá sa. A nép sza va zás ügy dön tõ jel le ge az Or szág gyû lés
dön té sé tõl függ, ezért a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés
hi te le sí té se kor szá mol ni kell az zal, hogy a kez de mé nye zés 
ered mé nye ügy dön tõ nép sza va zás is le het.

4. Az Al kot mány bí ró ság a fel ho zott ki fo gá sok alap ján
meg vizs gál ta a meg tá ma dott OVB ha tá ro za tot.

4.1. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban hang sú -
lyoz ta, hogy a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek
ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt je len ti,
hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en meg vá la -
szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té ben arra
»igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni.
Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra
fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé -
ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ le gyen. A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la -
pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is,
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés

– az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e
dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha
igen, mi lyen. [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 101/2007. (XII. 12.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. de cem ber, 1223, 1227.; 103/2007. (XII. 12.) AB ha -
tá ro zat, ABK 2007. de cem ber, 1236, 1239.]

Az OVB sze rint nem egy ér tel mû a kér dés, mert az tar -
tal mi lag két kér dést tar tal maz, me lyek ön ál ló an ér tel mez -
he tõk és nin cse nek egy más sal szük ség sze rû tar tal mi
össze füg gés ben. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint
a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés egy ér tel mû en meg -
vá la szol ha tó igennel vagy nem mel: az a vá lasz tó pol gár,
aki egyet ért az zal, hogy az ál la mi ve ze tõk il let mé nye a ko -
ráb bi idõ pont ban meg ha tá ro zott szint re csök ken jen és ne
is emel ked jen egé szen az euró be ve ze té sé ig, igen nel sza -
vaz hat. Az a vá lasz tó pol gár, aki akár egyik, akár mind két
kér dés ben el té rõ ál lás pon ton van, nem mel sza vaz hat. Az
52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság
rög zí tet te: „[...] az Al kot mány bí ró ság az egy ér tel mû ség
vizs gá la ta kor arra a kér dés re ke re si a vá laszt, hogy a nép -
sza va zás ra szánt kér dés két sé get ki zá ró an meg vá la szol ha -
tó-e, el dön ten dõ kér dés ese té ben arra igen nel vagy nem -
mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni. Ah hoz azon ban, hogy a
vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re egy ér tel -
mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér dés vi lá -
gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le gyen. [...]
A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot -
mány bí ró ság nak azt is vizs gál nia kell: a nép sza va zás ered -
mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud ja-e dön te ni, hogy az 
ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint ter he li-e jog al -
ko tá si kö te le zett ség. Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lal tak alap ján az Or szág gyû lés tör -
vényeket al kot. En nek kor lát ja az Al kot mány 28/C.  §
(3) be kez dé se, amely sze rint az Or szág gyû lés kö te les az
ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg -
hoz ni. Az Al kot mány bí ró ság nak jog or vos la ti el já rá sa so -
rán nem fel ada ta an nak tisz tá zá sa, hogy a ma gyar jog ha tá -
lyos sza bály rend sze re mi lyen jogi ren del ke zé se ket tar tal -
maz a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel kap cso la to san.
Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö vet ke zik, 
hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el 
tud ja dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha
igen, mi lyen.” (ABH 2001, 399, 403–404.) Ugyan eb ben a
ha tá ro zat ban azt is rög zí tet te az Al kot mány bí ró ság, hogy
„[ö]nma gá ban az, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér -
dés több tag mon dat ból áll, nem sér ti az Nsztv. 13.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Ha
azon ban a kér dés több olyan al kér dés bõl áll, ame lyek el -
lent mon da nak egy más nak, ame lyek egy más hoz való vi -
szo nya nem egy ér tel mû vagy ame lyek nem kö vet kez nek
egy más ból, il let ve ame lyek tar tal mi lag egy más hoz nem
kap cso lód nak, nem csak az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se sé -
rül, ha nem csor bul az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sén ala -
pu ló nép sza va zás hoz való jog is. Mint hogy a több, egy -
más nak el lent mon dó vagy egy más ból nem kö vet ke zõ, il -
let ve tar tal mát te kint ve egy más tól el té rõ al kér dést tar tal -

2008/40. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1949



ma zó kér dés a sza va zó la pon is egy kér dés ként je le nik
meg, a köz vet len po li ti kai rész vé tel joga nem csak az aján -
lá si jog gal össze füg gés ben, ha nem a sza va zás kor is csor -
bul.” (ABH 2001, 399, 405.)

A je len nép sza va zá si kez de mé nye zés ben sze rep lõ al -
kér dé sek egy más hoz tar tal mi lag kap cso lód nak, egy aránt
az ál la mi ve ze tõk il let mé nyé nek meg ha tá ro zá sát cé loz zák. 
A két kér dés egy más nak nem mond el lent, és tar tal muk ban 
ugyan ar ra, az ál la mi ve ze tõk il let mé nyé re vo nat koz nak.
Eb bõl az ok ból te hát nem volt he lye a hi te le sí tés meg ta ga -
dá sá nak.

4.2. Az OVB meg íté lé se sze rint az ál la mi ve ze tõk il let -
mé nyi szint je vál to zat lan sá gá nak az euró be ve ze té sé hez
való kö té se  miatt sem egy ér tel mû a kér dés, mi vel az euró
be ve ze té se ön ma gá ban egy bi zony ta lan ese mény, ha sor
ke rül is rá, je len leg pon to san nem ha tá roz ha tó meg az idõ -
pont ja.

Az Al kot mány bí ró ság már fog lal ko zott a kér dés ben
fog lalt „fel füg gesz tõ fel té tel lel”, il let ve an nak az Nsztv.
13.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé hez való vi szo nyá val. A 63/2002. (XII. 3.)
AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te: „Az Al kot mány 28/C.  §
(3) be kez dé se alap ján, ha az or szá gos nép sza va zást el kell
ren del ni, az ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön -
tés az Or szág gyû lés re kö te le zõ. Az Nsztv. 8.  § (1) be kez -
dé se ezt úgy fo gal maz za meg, hogy az ered mé nyes ügy -
dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés kö te le zõ az Or szág -
gyû lés re. Az Al kot mány és az Nsztv. ren del ke zé sei alap -
ján te hát egy olyan nép sza va zá si dön tés ese té ben, amely
va la mely, a jö võ ben be kö vet ke zõ ese mény tõl füg gõ en kö -
te le zi az Or szág gyû lést jog sza bály al ko tás ra vagy ép pen az 
at tól való tar tóz ko dás ra, a par la ment az ese mény meg tör -
tén té nek pil la na tá tól kö te les ele get ten ni az Al kot mány
28/C.  § (3) és az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sek ben fog lalt kö -
te le zett sé gé nek.” (ABH 2002, 342, 346–347.) Eb ben az
ügy ben a kér dés az Al kot mány bí ró ság meg fo gal ma zá sá -
ban arra irá nyult, hogy ha a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai
Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló szer zõ dés ben Ma -
gyar or szág át me ne ti leg men te sül a kül föl di és bel föl di jogi 
sze mé lyek, va la mint jogi sze mé lyi ség nél kü li egyéb szer -
ve ze tek ter mõ föld-tu laj don szer zé si ti lal ma fel ol dá sá nak
kö te le zett sé ge alól, úgy az át me ne ti idõ le tel té ig e ti lal mat
a ma gyar jog al ko tó fel old ja vagy ne old ja fel. Ha son ló kér -
dés vo nat ko zá sá ban (kül föl di ma gán sze mé lyek ter mõ -
föld-tu laj don szer zé si ti lal má nak fel ol dá sa) ugyan er re az
ered mény re ju tott az Al kot mány bí ró ság a 74/2002.
(XII. 19.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2002, 447, 451.).

Je len eset ben a jö võ ben be kö vet ke zõ ese mény nem a
jog al ko tá si kö te le zett ség gel vagy az at tól való tar tóz ko -
dás sal függ össze: az Or szág gyû lés nek az Eln.tv., to váb bá
a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó eset le ges kö te -
le zett sé ge egy ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás alap ján

azon nal be áll. Az euró be ve ze té se – tény ként és idõ pont -
ként – azt ha tá roz za meg, hogy a nép sza va zá si dön tés tõl a
jog al ko tó mi kor tér het el leg ha ma rabb.

A ko ráb bi és a je len ügy kö zöt ti kü lönb sé gek el le né re az 
Al kot mány bí ró ság – a hi vat ko zott ha tá ro za tok ban ki fej tet -
tek re is te kin tet tel – meg ál la pí tot ta, hogy „az euró be ve ze -
té sé ig” for du lat nem te szi a kér dést ér tel mez he tet len né,
arra igen nel vagy nem mel le het vá la szol ni, s ered mé nyes
nép sza va zás ese tén a tör vényalkotó is tud ni fog ja ter he li-e
jog al ko tá si kö te le zett ség, s ha igen, mi lyen. A kér dés te hát
meg fe lel az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek.

4.3. Az Al kot mány bí ró ság mind azon ál tal fi gye lem mel
volt az em lí tett AB ha tá ro za tok és a ki fo gás sal tá ma dott
OVB ha tá ro zat meg ho za ta la után a jog sza bá lyi kör nye zet -
ben be kö vet ke zett vál to zá sok ra.

Az Or szág gyû lés a 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ra
(a továb biak ban: Abh.) te kin tet tel mó do sí tot ta az Nsztv.
8.  § (1) be kez dé sét, és meg szün tet te az Abh. ren del ke zõ
ré sze 1. pont já nak elsõ mon da tá ban meg ál la pí tott alkot -
mány elle nes hely ze tet. Az Nsztv. 2007. de cem ber 26. nap -
já tól ha tá lyos 8.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy az ered -
mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or -
szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól – ha a nép sza va -
zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let kez tet, a tör vény
meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig kö te le zõ.

An nak el le né re, hogy az euró ma gyar or szá gi be ve ze té se 
nagy va ló szí nû ség gel meg fog tör tén ni, nem te kint he tõ tel -
je sen bi zo nyo san be kö vet ke zõ ese mény nek, ide jét te kint -
ve pe dig igen nagy a bi zony ta lan ság. Ezért az ered mé nyes
nép sza va zás egy elõ re meg nem ha tá roz ha tó ide ig köt né az 
Or szág gyû lést: fenn áll an nak a le he tõ sé ge is, hogy ez az
idõ tar tam meg ha lad ja az Nsztv.-ben rög zí tett há rom évet.
Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban már hang sú lyoz ta: arra 
a kér dés re, hogy az Or szág gyû lés med dig van köt ve az
ered mé nyes nép sza va zás sal meg ho zott dön tés hez, az
„örö kös kla u zu la”, azaz a nép sza va zá si dön tés meg vál toz -
tat ha tat lan sá ga nem je lent het meg fe le lõ vá laszt. (ABK
2007. má jus, 387, 392.) Mind ezek re te kin tet tel meg ál la -
pít ha tó, hogy ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese tén
sé rül ne az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt sza bály.

Az Nsztv. 10.  § c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján
meg kell ta gad ni a kér dés hi te le sí té sét, ha an nak meg fo gal -
ma zá sa nem fe lel meg a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek. Mi vel az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint
az Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé se a fo lya mat ban levõ 
hi te le sí té si el já rá sok ban is al kal ma zan dó [10/2008. (I. 31.) 
AB ha tá ro zat, MK 2008. 15. szám, 718, 720.], a mó do sí tás
hatályba lépésével a kér dés meg fo gal ma zá sa az Nsztv. ren -
del ke zé sé vel el len té tes sé vált, s ezért ügy dön tõ nép sza va -
zás kér dé se ként nem hi te le sít he tõ.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a
438/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tot – a je len ha tá ro zat ban
meg fo gal ma zott in do kok alap ján – hely ben hagy ta.
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Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le -
né sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály  s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1339/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
31/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság Nagy be rény Köz ség Ön kor -
mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a te me tõk rõl és a te met -
ke zés rõl  szóló 3/2001. (IV. 3.) sz. ren de le té nek 9.  § (2) be -
kez dé sé nek „erõs zaj oko zá sa” ki té te le alkot mány elle nes,
ezért azt a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg -
sem mi sí ti.

Az Ör. 9.  § (2) be kez dé se az aláb bi szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„9.  § (2) A te me tõk tõl szá mí tott 250 mé te ren be lül min -
den ne mû lõ fegy ver sport, gya kor ló és va dá sza ti célú hasz -
ná la ta ti los!”

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

INDOKOLÁS

I.

A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban:
Ötv.) 99.  § (2) be kez dés a) pont ja alap ján az Al kot mány bí -
ró ság nál kez de mé nyez te Nagy be rény Köz ség Ön kor -
mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a te me tõk rõl és a te met -
ke zés rõl  szóló 3/2001. (IV. 3.) sz. ren de le te (a továb biak -
ban: Ör.) 9.  § (2) be kez dé se tör vényességének vizs gá la tát.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Kép vi se lõ-tes tü let az Ötv.
16.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog al ko tá si jo go -
sult sá gán túl ter jesz ked ve sza bá lyo zott, ami kor meg til tot ta
az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé ben azt, hogy te me tõk 250 mé te -
res kör ze té ben nem le het lõ fegy vert hasz nál ni sport, va dá -
sza ti és egyéb cél lal. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint
az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott kér dés re vo nat -
ko zó an ma ga sabb szin tû jog sza bály tar tal maz ren del ke -
zést, így a kézi lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl, gáz- és ri asz -
tó fegy ve rek rõl, va la mint a lég fegy ve rek rõl és a lõt erek rõl
 szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Lkr.) 7.  § (1) be kez dé se, va la mint az an nak vég re haj tá sá ra
ki bo csá tott 14/1991. (X. 31.) BM ren de let. Az in dít vá nyo -
zó sze rint ugyan is az Ör. 9.  § (2) be kez dé se a lõ fegy ver
hasz ná la tá nak kor lá to zá sá ról ren del ke zik, ami re vo nat ko -
zó an az Lkr. 7.  § (1) be kez dé se sze rint az en ge déllyel ren -
del ke zõ vel szem ben a lõ fegy ver hasz ná la tá nak kor lá to zá -
sát az Lkr.-ben meg ha tá ro zott ok ból a rend õrség rendel -
heti el.

Az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé nek „erõs zaj oko zá sa” ki té te le 
a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak -
ban: Jat.) 18.  § (2) be kez dé sé vel el len té tes, mi vel az „erõs
zaj” ér tel mez he tet len fo ga lom, s ez jog bi zony ta lan sá got
ered mé nyez.

Mind er re te kin tet tel az in dít vá nyo zó kér te az Ör. 9.  §
(2) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé se alap ján.

II.

Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:

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

Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön -
kor mány za ti ren de le tet al kot.”

A Jat. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„18.  § (2) A jog sza bá lyo kat a ma gyar nyelv sza bá lya i -
nak meg fele lõen, vi lá go san és kö zért he tõ en kell meg szö -
ve gez ni.”
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Az Ör. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„9.  § (2) A te me tõk tõl szá mí tott 250 mé te ren be lül min -

den ne mû lõ fegy ver sport, gya kor ló és va dá sza ti célú hasz -
ná la ta, erõs zaj oko zá sa ti los!”

III.

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

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt vizs gál ta, hogy az
Ör. 9.  § (2) be kez dé se ma ga sabb szin tû jog sza bállyal el -
len té te sen sza bá lyo zott-e, il let ve a kép vi se lõ-tes tü let nek
volt-e jog al ko tá si jo go sult sá ga arra, hogy a te me tõk kör ze -
té ben meg tilt sa fegy ver sport, gya kor la ti és va dá sza ti célú
hasz ná la tát.

1.1. Az in dít vá nyo zó sze rint az Ör. 9.  § (2) be kez dé se az 
Lkr. 7.  § (1) be kez dé sé vel el len té te sen sza bá lyo zott, mi vel 
– az ál tal, hogy a lõ fegy ver hasz ná la tát kor lá toz za – el von -
ja a rend õrség Lkr. 7.  § (1) be kez dés ben meg je lölt ha tás kö -
rét. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Lkr.-t a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló
253/2004. (VII. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
52.  § (2) be kez dés b) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. Az
Al kot mány bí ró ság az el já rá sát erre te kin tet tel foly tat ta le.
Az Lkr. 7.  § (1) be kez dé se az in dít vány be nyúj tá sa kor ar -
ról ren del ke zett, hogy a rend õrség a köz biz ton ság vé del me 
ér de ké ben el ren del he ti – töb bek kö zött – a lõ fegy ver, lõ -
szer hasz ná la tá nak kor lá to zá sát, ti lal mát, ha az en ge dély
vissza vo ná sa nem szük sé ges. A köz biz ton ság vé del mé re
te kin tet tel kü lö nö sen ak kor volt he lye a hasz ná lat kor lá to -
zá sá nak, il let ve meg til tá sá nak, ha az en ge déllyel ren del ke -
zõ vel szem ben bün te tõ el já rás, vagy sza bály sér té si el já rás
in dult. Az Lkr. alap ján te hát a rend õrség arra ka pott fel ha -
tal ma zást, hogy az en ge dé lyes meg ha tá ro zott cse lek mé -
nye ese tén az en ge dély vissza vo ná sá nál eny hébb szank -
ciót al kal maz zon.

A lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi XXIV.
tör vény (a továb biak ban: Tv.), va la mint az an nak fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki bo csá tott Kr. nem tar tal maz ha son ló ren -
del ke zést. A ha tá lyos sza bá lyo zás alap ján a rend õrség nem 
mér le gel het az al kal ma zan dó szank ci ót il le tõ en: a Kr.
5.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén az en -
ge délyt ha la dék ta la nul vissza kell von ni.

Az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fegy ver hasz ná la ti
kor lá to zás nem ve zet az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tett kö vet -
kez mény re, ne ve ze te sen a rend õrség ha tás kö ré nek el vo ná -
sá ra. Az Ör. 9.  § (2) be kez dé se ugyan is nem te kint he tõ
olyan szank ci ó nak, ami nek al kal ma zá sá ra az en ge dé lyes
va la mely ma ga tar tá sa kö vet kez té ben ke rül sor. Az Ör. 9 §
(2) be kez dé se a fegy ver tar tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ér -
vé nyes sé gét nem érint ve, va la mennyi en ge déllyel ren del -
ke zõ szá má ra tilt ja meg a fegy ver hasz ná la tát az ön kor -
mány zat meg ha tá ro zott te rü le tén.

1.2. A fegy ver hasz ná la tát il le tõ en a Kr. 38–41.  §-a tar -
tal maz ren del ke zé se ket. A Kr. meg ha tá roz za, hogy fegy -

vert az en ge déllyel ren del ke zõ – az en ge dé lye alap ján –
mire és hol hasz nál hat ja, ho gyan kö te les szál lí ta ni, il let ve
vi sel ni. Az Ör. ki zá ró lag az ön kor mány zat meg ha tá ro zott
te rü le tén til tot ta meg a fegy ver meg ha tá ro zott cél lal tör té -
nõ hasz ná la tát. Azt te hát nem zár ja ki, hogy a ti la lom mal
nem érin tett te rü le ten fegy vert bár mely cél lal hasz nál ják
az en ge déllyel ren del ke zõk. A ti la lom mal érin tett te rü le ten 
to váb bá az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé ben nem em lí tett cél ra a
ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok alap ján tör tén het a fegy ver
hasz ná la ta.

Mind ezek alap ján az ál la pít ha tó meg, hogy az Ör. 9.  §
(2) be kez dé se a Kr.-hez ké pest a fegy ver hasz ná la tát kor lá -
to zó ren del ke zést tar tal maz. Ez a kor lá to zás azon ban nem
ered mé nye zi a fegy ver hasz ná la tá nak ki zá rá sát sem va la -
mennyi jog sza bály ban meg en ge dett cél ra, sem az ön kor -
mány zat tel jes te rü le té re.

Az Al kot mány bí ró ság „[a] 63/1991. (XI. 30.) AB ha tá -
ro za tá ban – a bel ke res ke del mi tör vény és vég re haj tá si ren -
de le te vizs gá la ta kap csán – rá mu ta tott arra, hogy e ma ga -
sabb szin tû jog sza bá lyok ál tal „meg sza bott kor lá to zá sok
he lyi al kal ma zá sa so rán nem alkot mány elle nes az, ha a vá -
ros nak név sze rint meg je lölt ut cák ál tal meg ha tá ro zott kör -
ze té ben, vagy ki emelt ob jek tu mok (kegy he lyek, is ko lák,
kul túr cent ru mok stb.) kör nye ze té ben az ön kor mány zat
nem ad en ge délyt” ... meg ha tá ro zott vál lal ko zói te vé keny -
ség re. (ABH 1991, 471–472.) Az Ör. sem Új pest egész te -
rü le tén ren de li meg szo rí tó lag al kal maz ni az Szsztv. 26.  §
(12) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat, ha nem csak a kép -
vi se lõ-tes tü let ál tal szük sé ges nek ítélt köz te rü le tek men -
tén. Ezért az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a kép vi -
se lõ-tes tü let el fo gad ha tó an – ahogy a pol gár mes ter ki fe -
jez te: „Új pest köz biz ton sá ga és köz er köl cse ér de ké ben” –
élt az Al kot mány 42.  §-ával biz to sí tott ön kor mány za ti jo -
go sult sá gá val, s nem sér tet te az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sé nek a ti lal mát. Az Al kot mány bí ró ság 1991 óta kö -
vet ke ze tes gya kor la ta sze rint ugyan is, ha va la mely ma ga -
tar tást az or szá gos szin tû jog sza bá lyok ki fe je zet ten meg -
en ged nek, ak kor azt a kép vi se lõ-tes tü let nem tilt hat ja meg
az egész ille té kességi te rü le té re ki ter je dõ ér vénnyel. An -
nak azon ban nincs aka dá lya, hogy az ön kor mány za ti ren -
de let a vá ros vagy köz ség egyes öve ze te i re (föld raj zi lag
pon to san meg ha tá ro zott ré sze i re, egyes ut cá i ra, meg ha tá -
ro zott ob jek tu mok kör ze té re) vo nat ko zó ti lal mat vagy kor -
lá to zást ál la pít son meg. Ugyan úgy az sem alkot mány elle -
nes, ha az ön kor mány za ti ren de let a he lyi la kos ság ér de ké -
ben, ugyan csak egyes öve ze tek re ki ter je dõ ér vénnyel, szi -
go rúbb kor lá to zást vagy ti lal mat ál la pít meg, mint azt az
or szá gos jog sza bály ál ta lá nos ér vénnyel tet te.
(2219/H/1991. AB ha tá ro zat; ABH 1992, 716–718.;
958/H/1993. AB ha tá ro zat; ABH 1994, 781–784.)”
[17/1998. (V. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 155,
157–158.]

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Ör. 9.  §
(2) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás al kot má nyos sá ga is ez
alap ján íté len dõ meg. A ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok – a
Tv. és kü lö nö sen a Kr. – a fegy ver hasz ná la tá ra vo nat ko -
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zó an el sõ sor ban az élet vé del me ér de ké ben szük sé ges kor -
lá to zá sok ról ren del kez nek. Az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé ben
ta lál ha tó kor lá to zás ra nem az élet vé del me, ha nem – amint
arra a Kép vi se lõ-tes tü let hi vat ko zott – ke gye le ti okok ból
ke rült sor, a he lyi vi szo nyok ra fi gye lem mel. En nek meg -
fele lõen csak meg ha tá ro zott ob jek tu mok (te me tõk) kör ze -
té ben tilt ja a fegy ver hasz ná la tát. Az Al kot mány bí ró ság az 
Ör. 9.  § (2) be kez dé se al kot má nyos sá gá nak meg íté lé se kor
figye lembe vet te azt is, hogy a ren del ke zés nem zár ta ki
fegy ver mun ka vég zé si cél ra tör té nõ hasz ná la tát. Mind -
ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy az
Ör. az or szá gos szin tû sza bá lyo zás hoz ké pest, a he lyi vi -
szo nyok ra fi gye lem mel ki egé szí tõ jel le gû sza bá lyo zást al -
ko tott, ami re az Al kot mány 42.  §-a – a fent ki fej tet tek alap -
ján – fel ha tal ma zást ad.

Az Al kot mány bí ró ság ezért meg ál la pí tot ta, hogy az Ör.
9.  § (2) be kez dé sé nek a fegy ver hasz ná lat kor lá to zá sá ról
ren del ke zõ for du la ta nem el len té tes ma ga sabb szin tû jog -
sza bállyal, így nem sér ti az Ötv. 16.  §-át, il let ve a Tv. és a
Kr. ren del ke zé se it. Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít -
ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

2. Az Al kot mány bí ró ság ez után azt az in dít vá nyo zói
fel ve tést bí rál ta el, mi sze rint az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé nek
„erõs zajt okoz” ki té te le sér ti a Jat. 18.  § (2) be kez dé sét. Az 
in dít vá nyo zó sze rint mi vel az Ör. nem ha tá roz ta meg az
„erõs zaj” fo gal mát, a ki fe je zés nem vi lá gos és kö zért he tõ.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben „[p]usz -
tán az a tény, hogy va la mely jog sza bá lyi ren del ke zést
több fé le kép pen le het ér tel mez ni, nem szük ség kép pen je -
len ti a Jat. idé zett sza bá lyá nak meg sér té sét. A leg gon do -
sabb jog sza bály szer kesz tés és jog sza bály-élõ ké szí tés mel -
lett is elõ for dul hat nak ugyan is a gya kor lat ban jog sza -
bály-ér tel me zé si ne héz sé gek, ame lye ket ál ta lá ban a jog al -
ko tói vagy jo gal kal ma zói jog sza bály ér tel me zés esz kö ze i -
vel kell fel szá mol ni. Ugyan ez az irány adó arra az eset re,
ha va la mely ren del ke zés két ség te le nül nem áll össz hang -
ban a Jat. idé zett sza bá lyá val, de a jog sza bály ér tel me zés
ré vén gon dos kod ni le het a szó ban for gó jog sza bály he lyes
al kal ma zá sá ról. (...) Al kot mány sér tés nek csak az mi nõ sül,
ha a sé rel me zett jog sza bály tar tal ma olyan mér ték ben ho -
má lyos, vagy ren del ke zé sei olyannyi ra el lent mon dá so sak,
hogy a tisz tá zat lan ság fel ol dá sá ra a jog sza bály-ér tel me zés
már nem ele gen dõ, s a jog al ko tá si fo gya té kos ság az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság szer ves 
ré szét al ko tó jog biz ton ság sé rel mét idé zi elõ.”
[1263/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 672, 673–674.,
erre hi vat ko zik: 72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH
2006, 819, 858.]

Ezen ér ve lés alap ján a Jat. 18.  § (2) be kez dé sé nek sé rel -
mét ál la pí tot ta meg az Al kot mány bí ró ság azért, mert egy
ön kor mány za ti ren de let egyik ren del ke zé se az érin tet tek
szá má ra nem egy ér tel mû en ren del ke zett já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség rõl, így nem is mer het ték meg kö te le zett sé gük 
tar tal mát és an nak tel je sí té sé re sem tud tak fel ké szül ni.
[9/1999. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 386, 388.] Az
Al kot mány bí ró ság egy má sik ha tá ro za tá ban ugyan csak

egy ön kor mány za ti ren de let al kot má nyos sá gá nak vizs gá -
la ta kap csán azért ál la pí tot ta meg a Jat. 18.  § (2) be kez dé -
sé nek, és ezen ke resz tül az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
nek sé rel mét, mert a tá ma dott ren del ke zés – fél re ért he tõ
fo gal ma zá sa  miatt – szél sõ sé ges jo gal kal ma zói ér tel me -
zés re adott le he tõ sé get. Amint az Al kot mány bí ró ság fo -
gal ma zott, „[a] ha tó sá gi jog kör gya kor ló já nak adott kor -
lát lan mér le ge lé si jog ugyan is ki szá mít ha tat lan ná te szi,
hogy mi lyen egyéb cél ra kell en ge dély ké rel met be nyúj ta -
ni, vagy az egyéb in dok ból el uta sí tott ké rel met mi lyen ala -
pon le het jog or vos lat tal meg tá mad ni.” [49/1995. (VI. 30.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 519, 520.]

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben azt vizs gál ta,
hogy az Ör. 9.  § (2) be kez dé se alap ján egy ér tel mû en meg -
ál la pít ha tó-e, hogy mi lyen ma ga tar tás mi nõ sül til tott nak a
meg adott öve zet ben. Az Ör. 9.  § (2) be kez dé se a zaj oko -
zá sát ki zá ró lag an nak erõs sé gé re te kin tet tel tilt ja. Az Al -
kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az „erõs” jel zõ alap ján
nem egy ér tel mû, hogy az Ör. mi lyen ma ga tar tást tilt. Így
min de nekelõtt nem egy ér tel mû, hogy a zaj oko zás erõs sé -
gé nek mi a mér cé je. Va gyis ak kor mi nõ sül-e erõs nek az
adott zaj oko zás, ha az al kal mas má sok za va rá sá ra, vagy
– má sok za va rá sá tól füg get le nül – egy ob jek tív zaj szint fe -
let ti zaj oko zást tilt az Ör., és ez utób bi eset ben nem egy ér -
tel mû, hogy mi az a zaj szint, ami fe lett a zaj oko zás til tott -
nak (,,erõs nek”) mi nõ sül. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont -
ja sze rint az sem egy ér tel mû az Ör. meg fo gal ma zá sa alap -
ján, hogy az „erõs” zaj oko zá sa, an nak in do kolt sá gá ra te -
kin tet nél kül til tott-e, vagy az Ör. ki zá ró lag az in do ko lat -
lan zaj oko zást kí ván ja-e til ta ni. [Így pél dá ul az erõs zaj
oko zá sá nak ti lal ma alap ján akár egy, a te me tõk 250 mé te -
res kör ze tén be lül foly ta tott épít ke zés is til tott nak mi nõ sít -
he tõ, an nak el le né re, hogy a zaj oko zás in do kolt, és a ma -
ga sabb szin tû jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott zaj szin tet
nem ha lad ja meg (bár az ter mé szet sze rû leg „erõs”).]

Mi vel az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé nek utol só for du la tá ban
fog lalt ti la lom szél sõ sé ges jo gal kal ma zói ér tel me zés re ad
le he tõ sé get, a nor ma az érin tet tek szá má ra bi zony ta lan tar -
tal mat hor doz. Így meg ál la pít ha tó, hogy az Ör. 9.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt „erõs zaj oko zá sa” ki té tel – az Al kot -
mány bí ró ság fent ki fej tett gya kor la ta ér tel mé ben – sér ti a
Jat. 18.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt nor ma vi lá gos sá gá ra
vo nat ko zó kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 9.  § (2) be kez dé sé nek „erõs zaj oko zá sa” for -
du la ta sér ti az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét, és meg -
sem mi sí tet te azt.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a kép vi se lõ-tes -
tü let kü lön ren del ke zé se nél kül is sza bály sér tés nek mi nõ -
sül a csend há bo rí tás, va gyis az olyan zaj oko zás, amely in -
do ko lat lan és al kal mas má sok za va rá sá ra. Er rõl az egyes
sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren -
de let 6.  §-a ren del ke zik. Az in do kolt, ám egy meg ha tá ro -
zott ob jek tív zaj szin tet meg ha la dó zaj oko zás jog kö vet kez -
mé nye i rõl – ame lyek ugyan csak a kép vi se lõ-tes tü let kü lön 
ren del ke zé se nél kül is irány adók – a kör nye ze ti zaj és
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 rezgés el le ni vé de lem egyes sza bá lya i ról  szóló 284/2007.
(X. 29.) Korm. ren de let ren del ke zik.

A je len ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té -
te le az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 41.  §-án ala pul.

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás  s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós  s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 351/H/2003.

Az Alkotmánybíróság
32/2008. (III. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök nek az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá la tá ra irá -
nyu ló in dít vá nya tár gyá ban – dr. Hol ló And rás, dr. Ku ko -
rel li Ist ván, dr. Pa czo lay Pé ter és dr. Tró csá nyi Lász ló al -
kot mány bí rók pár hu za mos in do ko lá sá val, va la mint
dr. Bra gyo va And rás és dr. Lé vay Mik lós al kot mány bí rók
kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy „az Eu ró pai
Unió, va la mint az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály -
ság kö zött az Eu ró pai Unió tag ál la mai, va la mint Iz land és
Nor vé gia kö zöt ti át adá si el já rás ról  szóló Meg ál la po dás”
ki hir de té sé rõl  szóló, az Or szág gyû lés 2007. jú ni us 11-i
ülés nap ján el fo ga dott tör vény 3.  §-ában fog lalt Meg ál la -
po dás 3. cik ké nek (2) be kez dé se, 3. cik ké nek (3) be kez dé -
se, és a tör vény 4.  §-a a Meg ál la po dás 3. cikk (4) be kez dé -
sé hez tett nyi lat ko za tot meg ál la pí tó ré szé ben alkot mány -
elle nes.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szág gyû lés 2007. jú ni us 11-i ülés nap ján tör -
vényt fo ga dott el „az Eu ró pai Unió, va la mint az Iz lan di

Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság kö zött az Eu ró pai Unió 
tag ál la mai, va la mint Iz land és Nor vé gia kö zöt ti át adá si el -
já rás ról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl” (a továb biak -
ban: Tör vény). Az Or szág gyû lés el nö ke a Tör vényt 2007.
jú ni us 12-én küld te meg a köz tár sa sá gi el nök nek ki hir de -
tés re, sür gõs sé gi ké re lem nél kül. A köz tár sa sá gi el nök az
Al kot mány 26.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el -
jár va, az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § a) pont já ra, 21.  § (1) be -
kez dés b) pont já ra, va la mint 35.  §-ára és 36.  §-ára hi vat -
koz va a ré szé re elõ írt ha tár idõn be lül – 2007. jú ni us
27-én – kelt in dít vá nyá ban kér te az Al kot mány bí ró sá got,
hogy vé gez ze el a Tör vénnyel ki hir de ten dõ, az Eu ró pai
Unió, va la mint az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály -
ság kö zött az Eu ró pai Unió tag ál la mai, va la mint Iz land és
Nor vé gia kö zöt ti át adá si el já rás ról  szóló Meg ál la po dás
(a továb biak ban: EU IN-meg ál la po dás) 3. cik ké nek (2) és
(3) be kez dé se, va la mint a Tör vény 4.  §-ában az EU -
IN-meg ál la po dás 3. cik ké nek (4) be kez dé sé hez tett nyi lat -
ko zat elõ ze tes al kot má nyos sá gi vizs gá la tát.

2. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban az aláb bi ak ra
mu ta tott rá:

2.1. Az EU IN-meg ál la po dás nem zet kö zi szer zõ dés,
mely nek szer zõ dõ fe lei az Eu ró pai Unió egy fe lõl, il let ve
az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság más fe lõl. Az 
EU IN-meg ál la po dás ra a jog ala pot az Eu ró pai Unió szá má -
ra az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés (a továb biak ban:
Szer zõ dés) 24. és 38. cik ke adja. Ugyan ak kor a Szer zõ dés
24. cik ké nek (5) be kez dé se sze rint az ilyen meg ál la po dás
„nem kö te le zi azt a tag ál la mot, amely nek kép vi se lõ je a Ta -
nács ban ki je len ti, hogy a meg ál la po dás nak meg kell fe lel -
nie sa ját al kot má nyos el já rá si kö ve tel mé nye i nek”. Mint -
hogy a Tör vény ja vas la tá nak in dok lá sa sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság kép vi se lõ je tett ilyen nyi lat ko za tot, az
 EUIN-megállapodás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré se és a
bel sõ jog gá vá lá sa a nem zet kö zi szer zõ dé sek re vo nat ko zó
ha zai sza bá lyok sze rint tör té nik. Ezért al kot ta meg az Or -
szág gyû lés a Tör vényt, amely egy részt az EU IN-meg ál la -
po dás – mint nem zet kö zi szer zõ dés – kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re ad fel ha tal ma zást, más részt ki hir de ti azt a
ma gyar jog ban.

2.2. Ezt köve tõen a köz tár sa sá gi el nök a sa ját in dít -
vány té te li jo go sult sá gát ele mez te és meg ál la pí tot ta, hogy
az Abtv. 36.  § (1) be kez dé se le he tõ vé te szi a szá má ra,
hogy a nem zet kö zi szer zõ dés meg erõ sí té se elõtt kez de mé -
nyez ze an nak al kot má nyos sá gi vizs gá la tát. A meg erõ sí tés
fo gal mát az Abtv. ugyan nem ha tá roz za meg, de a nem zet -
kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 2005. évi
L. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  § f) pont ja, a Bécs -
ben az 1969. évi má jus hó 23. nap ján kelt, a szer zõ dé sek
jo gá ról  szóló, az 1987. évi 12. tör vényerejû ren de let tel ki -
hir de tett szer zõ dést kö vet ve a meg erõ sí tést a nem zet kö zi
szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré se fo gal má ba so -
rol ja, an nak egyik mó do za ta ként. A köz tár sa sá gi el nök az
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Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján a nem -
zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyát az Nsztv. 8.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don is me ri el. Je len eset ben, 
ami kor a nem zet kö zi szer zõ dés ki hir de té se tör vénnyel tör -
té nik, a köz tár sa sá gi el nök an nak alá írá sá val egy ide jû leg
ok ira tot ál lít ki a szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré -
sé rõl, amely nek ki cse ré lé sé rõl vagy le tét be he lye zé sé rõl a
kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter út ján ha la dék ta la nul gon -
dos ko dik. Kö vet ke zés kép pen, az Abtv. 36.  § (1) be kez dé -
se le he tõ vé te szi a köz tár sa sá gi el nök szá má ra, aho gyan a
7/2005. (III. 31.) AB ha tá ro zat is meg ál la pí tot ta a szer zõ -
dés kö té si el já rás ban részt ve võk re vo nat ko zó an, hogy a
nem zet kö zi jogi kö te le zett ség vál la lá sát, azaz az
 EUIN-megállapodás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sét
meg elõ zõ en kez de mé nyez hes se egy meg kö ten dõ nem zet -
kö zi szer zõ dés ál ta la al kot má nyo san ag gá lyos nak tar tott
ren del ke zé sei al kot mány bí ró sá gi vizs gá la tát. (ABH 2005,
83, 86.)

2.3. A kö vet ke zõ rész ben az in dít vány az EU IN-meg ál -
la po dás ag gá lyos nak tar tott ren del ke zé se it fog lal ta össze.

A köz tár sa sá gi el nök meg ál la pít ja, hogy az EU IN-meg -
ál la po dás cél ja a ki ada tá si ügyek gyor sí tá sa és egy sze rû sí -
té se az EU tag ál la mai, il let ve Iz land és Nor vé gia kö zött az
EU IN-meg ál la po dás mel lék le te sze rin ti – ki bo csá tó ál lam
ál tal ki ál lí tott – el fo ga tó pa rancs al kal ma zá sá val. A vég re -
haj tó ál lam te rü le tén el fo gott sze mély át adá sá ról a vég re -
haj tó ál lam igaz ság ügyi ha tó sá ga dönt, dön té sé nek kor lát -
ja, hogy az át adást csak meg ha tá ro zott kö rül mé nyek ese -
tén ta gad hat ja meg.

2.3.1. A köz tár sa sá gi el nök alkot mány elle nesnek tar -
tot ta az EU IN-meg ál la po dás 3. cik ké nek (2) be kez dé sét.
Ér tel me zé se sze rint ez a ren del ke zés fõ sza bály ként a ket -
tõs bün tet he tõ ség fel té te lé hez köti az át adá si kö te le zett ség
be áll tát, de nem kö ve te li meg, hogy az el fo ga tó pa rancs
alap já ul szol gá ló cse lek mény a ki bo csá tó ál lam joga és a
vég re haj tó ál lam joga sze rint azo nos tény ál lá si ele mek kel
mi nõ sül jön bûn cse lek mény nek.

2.3.2. A köz tár sa sá gi el nök ag gá lyos nak tar tot ta az
EU IN-meg ál la po dás 3. cik ké nek (3) be kez dé sét is, amely
bi zo nyos – min de nek elõtt a ter ro riz mus hoz és a szer ve zett
bû nö zés hez kap cso ló dó – bûn cse lek mé nyek ese tén ál lás -
pont ja sze rint ki zár ja a ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé -
nyé nek al kal ma zá sát.

2.3.3. Az EU IN-meg ál la po dás 3. cik ké nek (4) be kez -
dé se le he tõ vé te szi a szer zõ dõ fe lek szá má ra, hogy meg ha -
tá ro zott bûn cse lek mény cso por tok te kin te té ben és egyéb
fel té te lek mel lett olyan nyi lat ko za tot te gye nek, amely ben
ki zár ják a ket tõs bün tet he tõ ség re vo nat ko zó 3. cikk (2) be -
kez dé sé ben fog lalt fel té tel al kal ma zá sát. A köz tár sa sá gi
el nök ér tel me zé se sze rint, ha va la me lyik szer zõ dõ fél ilyen 
nyi lat ko za tot tesz, ak kor igaz ság ügyi ha tó sá gai nem ta -
gad hat ják meg az el fo ga tó pa rancs vég re haj tá sát arra hi vat -
ko zás sal, hogy az érin tett cse lek mény sa ját jo guk sze rint
nem mi nõ sül bûn cse lek mény nek. Az in dít vá nyo zó utalt a
Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az EU IN-meg ál la po dás 3. cik -
ké nek (4) be kez dé sé hez tett nyi lat ko zat ra, amely ben vál -

lal ja, hogy bi zo nyos fel té te lek mel lett nem al kal maz za a
ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé nyét az át adá si el já rás so -
rán. A nyi lat ko zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tát a köz tár sa -
sá gi el nök azért kér te, mert az lé nye gét te kint ve az
 EUIN-megállapodáson ala pu ló nem zet kö zi kö te le zett ség -
vál la lás, mely meg fe le lõ for má ban tör té nõ köz lé sét köve -
tõen a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gét ered mé nye zi.

2.4. Az EU IN-meg ál la po dás 3. cik ké nek (2) és (3) be -
kez dé se, va la mint a 3. cik ké nek (4) be kez dé sé hez tett nyi -
lat ko zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tát a köz tár sa sá gi el nök
az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé re ala pí tot tan kez de mé -
nyez te, amely a nul lum cri men sine lege és a nul la po e na
sine lege el ve it eme li alap jo gi rang ra. Az in dít vány is mer -
tet te ezen el vek tar tal mát, és az azo kat ér tel me zõ 11/1992.
(III. 5.) AB ha tá ro zat fõbb meg ál la pí tá sa it. En nek ke re té -
ben meg ál la pí tot ta: „Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé vel 
el len té tes (...) az olyan jog sza bály, mely úgy ha tal maz fel
ma gyar ha tó sá go kat a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás ra
irá nyu ló cse lek mény el vég zé sé re, hogy az en nek alap já ul
szol gá ló cse lek mény az el kö ve tés idõ pont já ban a ma gyar
jog sze rint nem bûn cse lek mény, il let ve nem va ló sít ja meg
va la mennyi re le váns bün te tõ jo gi tény ál lá si ele met”. A
köz tár sa sá gi el nök ál lás pont ja sze rint az in dít vánnyal érin -
tett ren del ke zé sek, il let ve nyi lat ko zat ilyen cse lek mény
ese té ben is le he tõ vé te szik a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo -
nást.

2.5. A kö vet ke zõ rész ben az in dít vá nyo zó utalt arra is,
hogy az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé se, 2/A.  §-a, va la mint
a 6.  § (4) be kez dé se al kal ma zá si kö ré ben az Al kot mány
57.  § (4) be kez dé sé nek ér tel me zé se és ér vé nye sü lé se el té -
rõ le het, de vé le mé nye sze rint a sé rel me zett ren del ke zé sek
egyik eset kör be sem tar toz nak.

2.6. Az in dít vá nya utol só ré szé ben a köz tár sa sá gi el nök 
össze gez te az ad di gi meg ál la pí tá sa it és az Al kot mány
57.  § (4) be kez dé sé re ala pí tot tan kér te az Al kot mány bí ró -
ság vé le mé nyét az EU IN-meg ál la po dás 3. cik ke (2) és
(3) be kez dé sé nek és a 3. cik ke (4) be kez dé sé hez tett nyi lat -
ko zat al kot má nyos sá gá ról.

II.

1. Az Al kot mány in dít vány el bí rá lá sa kor figye lembe
vett ren del ke zé sei:

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

„57.  § (4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és
bün te tés sel súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö -
ve tés ide jén a ma gyar jog sze rint nem volt bûn cse lek -
mény.”

2. A Tör vény in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„3.  § A meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a

kö vet ke zõ:
(...)
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3. cikk
Hatály

(...)
(2) A (3) és (4) be kez dés sé rel me nél kül, az át adás fel té -

te le, hogy azok a cse lek mé nyek, ame lyek  miatt az el fo ga -
tó pa ran csot ki bo csá tot ták, a vég re haj tó ál lam joga sze rint
tény ál lá si ele me ik tõl és mi nõ sí té sük tõl füg get le nül bûn -
cse lek mény nek mi nõ sül je nek.

(3) A 4. cikk re, az 5. cikk (1) be kez dé sé nek b)–g) pont -
já ra, va la mint a 6., 7. és 8. cikk re is fi gye lem mel, egy ál lam 
sem mi lyen eset ben sem ta gad hat ja meg egy olyan sze mély 
ma ga tar tá sá val kap cso lat ban ki bo csá tott el fo ga tó pa rancs
vég re haj tá sát, aki a ter ro riz mus vissza szo rí tá sá ról  szóló
eu ró pai egyez mény 1. és 2. cik ké ben és a ter ro riz mus el le -
ni küz de lem rõl  szóló, 2002. jú ni us 13-i ke ret ha tá ro zat 1.,
2., 3. és 4. cik ké ben em lí tett, a ter ro riz mus sal össze füg gõ
ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott ke res ke del me,
vagy szán dé kos em ber ölés, sú lyos tes ti sér tés, em ber rab -
lás, sze mé lyi sza bad ság meg sér té se, túsz ej tés és erõ sza kos 
kö zö sü lés bûn cse lek mé nyé nek vagy bûn cse lek mé nye i nek
egy kö zös célt kö ve tõ cso port ál ta li el kö ve té sé hez hoz zá -
já rul, amennyi ben e cse lek mé nyek sza bad ság vesz tés sel
vagy olyan sza bad ság el vo nás sal járó in téz ke dés sel bün tet -
he tõk, amely nek ma xi má lis idõ tar ta ma leg alább ti zen két
hó nap, ab ban az eset ben sem, ha az érin tett sze mély az
adott bûn cse lek mény vagy bûn cse lek mé nyek tény le ges el -
kö ve té sé ben nem vesz részt; az em lí tett hoz zá já ru lás nak
szán dé kos nak kell len nie, és an nak is me re té ben kell tör -
tén nie, hogy az il le tõ sze mély rész vé te lé vel hoz zá já rul az
adott szer ve zet bû nö zõi te vé keny sé ge i nek meg va ló su lá sá -
hoz.

(4) Nor vé gia és Iz land, egy rész rõl, és va la mely tag ál la -
ma ne vé ben az Eu ró pai Unió, más rész rõl, nyi lat ko za tot te -
het, amely sze rint a ket tõs bün tet he tõ ség re vo nat ko zó, a
(2) be kez dés ben em lí tett fel té telt az aláb bi ak ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek meg fele lõen vi szo nos ság alap ján nem
al kal maz za. E Meg ál la po dás ér tel mé ben és a cse lek mény
ket tõs bün tet he tõ sé gé nek mér le ge lé se nél kül az el fo ga tó -
pa rancs alap ján át adás ra ke rül sor az aláb bi bûn cse lek mé -
nyek ese té ben, amennyi ben ezek nél a ki bo csá tó ál lam joga 
sze rint a ki bo csá tó ál lam ban a bün te té si té tel fel sõ ha tá ra
leg alább há rom évi sza bad ság vesz tés vagy sza bad ság el vo -
nás sal járó in téz ke dés:

– bûn szer ve zet ben való rész vé tel,
– ter ro riz mus,
– em ber ke res ke de lem,
– gyer me kek sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa és gyer mek -

por nog rá fia,
– ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott ke res ke -

del me,
– fegy ve rek, lõ sze rek és rob ba nó anya gok til tott ke res -

ke del me,
– kor rup ció,
– csa lás sal kap cso la tos bûn cse lek mé nyek, ide ért ve az

Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del mé rõl

 szóló, 1995. jú li us 26-i egyez mény ér tel mé ben az Eu ró pai
Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke it sér tõ csa lá so kat is,

– bûn cse lek mény bõl szár ma zó jö ve de lem tisz tá ra mo -
sá sa,

– pénz ha mi sí tás, be le ért ve az euró ha mi sí tá sát is,
– szá mí tó gé pes bû nö zés,
– kör nye zet tel kap cso la tos bûn cse lek mé nyek, be le ért -

ve a ve szé lyez te tett ál lat fa jok, va la mint a ve szé lyez te tett
nö vény fa jok és -faj ták til tott ke res ke del mét is,

– se gít ség nyúj tás jog el le nes be uta zás hoz és tar tóz ko -
dás hoz,

– szán dé kos em ber ölés, sú lyos tes ti sér tés,
– em be ri szer vek és szö ve tek til tott ke res ke del me,
– em ber rab lás, sze mé lyi sza bad ság tól való meg fosz tás

és túsz ej tés,
– rassziz mus és ide gen gyû lö let,
– szer ve zett vagy fegy ve res rab lás,
– kul tu rá lis ja vak, be le ért ve a ré gi sé ge ket és a mû tár -

gya kat, til tott ke res ke del me,
– csa lás,
– zsa ro lás és vé del mi pénz sze dé se,
– ter mék ha mi sí tás és ipar jog vé del mi jo gok megsér -

tése,
– hi va ta los ok má nyok ha mi sí tá sa és az az zal való ke -

res ke dés,
– fi ze tõ esz kö zök ha mi sí tá sa,
– hor mon tar tal mú anya gok és más nö ve ke dés ser ken -

tõk til tott ke res ke del me,
– nuk le á ris vagy ra dio ak tív anya gok til tott kereske -

delme,
– lo pott gép jár mû vek ke res ke del me,
– erõ sza kos kö zö sü lés,
– gyúj to ga tás,
– a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság jog ha tó sá ga alá tar to zó 

bûn cse lek mé nyek,
– légi vagy vízi jár mû jog el le nes ha ta lom ba ke rí té se,
– sza bo tázs.
(...)
4.  § A Ma gyar Köz tár sa ság a Meg ál la po dás hoz az aláb -

bi nyi lat ko za to kat te szi:
A 3. cikk (4) be kez dés hez:
A Ma gyar Köz tár sa ság ki je len ti, hogy a 3. cikk (2) be -

kez dé sé ben sze rep lõ fel té telt nem al kal maz za a 3. cikk
(4) be kez dé sé ben sze rep lõ bûn cse lek mény-ka te gó ri ák
ese tén, amennyi ben ezek nél a ki bo csá tó ál lam joga sze rint
a ki bo csá tó ál lam ban a bün te té si té tel fel sõ ha tá ra leg alább 
há rom évi sza bad ság vesz tés vagy sza bad ság el vo nás sal
járó in téz ke dés, fel té ve, hogy a ki bo csá tó ál lam ha son ló
nyi lat ko za tot tett.

(...)”

III.

Az in dít vány kap csán az Al kot mány bí ró ság az Abtv.
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben járt el. Az
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Abtv. 1.  § a) pont ja ér tel mé ben az Al kot mány bí ró ság ha -
tás kö ré be tar to zik a már el fo ga dott, de még ki nem hir de -
tett tör vény, to váb bá a nem zet kö zi szer zõ dés egyes ren del -
ke zé sei alkot mány elle nességének vizs gá la ta. Az erre vo -
nat ko zó in dít vány nak az Abtv. 21.  § (1) be kez dé sé ben – az 
Abtv. 35–36.  §-ában fog lalt meg kü lön böz te tést figye -
lembe véve – meg ha tá ro zott szerv tõl vagy sze mély tõl kell
szár maz nia. Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy a köz tár sa sá gi el nök az Abtv. 36.  § (1) be kez -
dé sé ben, il let ve 35.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen kez de mé nyez te egy nem zet kö zi szer zõ dést ki hir -
de tõ tör vény egyes ren del ke zé sei al kot má nyos sá gá nak
elõ ze tes vizs gá la tát.

A köz tár sa sá gi el nök az Abtv. 36.  § (1) be kez dé se alap -
ján nyúj tot ta be in dít vá nyát. Az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az EU IN-meg ál la po dás nem zet kö zi jogi
szer zõ dés nek mi nõ sül. Az a tény, hogy az egyik ol da lon az 
Eu ró pai Unió sze re pel szer zõ dõ fél ként, nem je len ti azt,
hogy az EU IN-meg ál la po dás az Al kot mány 2/A.  § ér tel -
mé ben kö zös sé gi jogi nor má nak mi nõ sül ne, hi szen nem az 
ún. ala pí tó és mó do sí tó szer zõ dé sek sze rin ti eu ró pai uni ós, 
il let ve eu ró pai kö zös sé gi ha tás kö rö ket vál toz tat ja meg, ha -
nem az egyes tag ál la mok, il let ve Iz land és Nor vé gia vi -
szony la tá ban lé te sít kö te le zett sé ge ket. Az ilyen ter mé sze -
tû meg ál la po dá so kat maga az Eu ró pai Unió is úgy te kin ti,
hogy azok nem zet kö zi szer zõ dé sek, ame lyek re te hát a
nem zet kö zi jog sza bá lyai vo nat koz nak. Erre te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság osz tot ta a köz tár sa sá gi el nök ál lás pont -
ját, hogy a je len eset ben a nem zet kö zi szer zõ dés meg kö té -
se elõtt al kot má nyos sá gi el len õr zés re sor ke rül het, sõt tu -
laj don kép pen ez az utol só fá zis, ami kor erre még le he tõ ség 
nyí lik, mi vel a nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré se még nem tör tént meg. Az Al kot mány bí ró ság
sze rint an nak, hogy a Tör vény egy szer re tar tal maz za a ra ti -
fi ká ci ó ra fel ha tal ma zást és a ki hir de tés ak tu sát – ami meg -
fe lel az Nsztv. 7.  § (2) be kez dé sé ben és 10.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont já ban fog lal tak kal be ve ze tett új gyakorlat -
nak – nincs ki ha tá sa az Abtv. 36.  § al kal maz ha tó sá gá ra.

IV.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak kal össze füg gés ben elõ ször az aláb bi ak ra
mu tat rá.

A nul lum cri men sine lege elv ere de ti leg az el len kí vánt
biz to sí té kot nyúj ta ni, hogy az ál lam bün te tõ jo gi fe le lõs -
ség re vo nást al kal maz has son ál lam pol gá rá val, il let ve a te -
rü le tén tar tóz ko dó kül föl di sze méllyel szem ben, ha en nek
az ál lam nak a joga sze rint a kér dé ses cse lek mény az el kö -
ve té se kor nem volt bûn cse lek mény. A nul lum cri men sine
lege elv azon ban a bûn ül dö zés ben való nem zet kö zi együtt -
mû kö dés ki ala ku lá sá val, a ki ada tás/át adás in téz mé nyé nek
a meg je le né sé vel, a leg újabb kor ban a nem zet kö zi
büntetõtör vényszékek meg je le né sé vel más össze füg gé -
sek ben is je lent ke zik.

Az in dít vány ban fel ve tett al kot má nyos sá gi prob lé ma
az zal függ össze, hogy az EU IN-meg ál la po dás az eu ró pai
bün te tõ ügyi és igaz ság ügyi együtt mû kö dés ben ki ala kí tott, 
olyan au to ma tiz mu sok ra épü lõ meg ol dást tett ma gá é vá,
ami je len tõ sen el tér a nem zet kö zi jog ha gyo má nyos meg -
ol dá sa i tól.

A ki ada tá si meg ál la po dá sok tar tal mi ele me it il le tõ en
meg ál la pít ha tó – és ez vo nat ko zik a ma gyar ál lam ál tal kö -
tött és az Al kot mány bí ró ság ál tal át te kin tett ki ada tá si meg -
ál la po dá sok ra is –, hogy az ál la mok leg gyak rab ban a bûn -
cse lek mé nyek té te les fel so ro lá sá val és e fel so ro lás nak a
cse lek mé nye kért ki szab ha tó sza bad ság vesz tés bün te tés
mi ni má lis idõ tar ta má nak meg je lö lé sé vel tö re ked nek arra,
hogy csak olyan bûn cse lek mé nyek vo nat ko zá sá ban va ló -
sul jon meg ki ada tá si együtt mû kö dés, ame lyik a ha zai jog -
ban már bûn cse lek mény, és pe dig össze vet he tõ en ha son ló
bün te tés sel sújt ha tó bûn cse lek mény. Az ál la mok al kot má -
nyos meg ol dá sai dog ma ti ka i lag ezt vagy a nul lum cri men
sine lege elv hez (eset leg an nak ki ter jesz tett ér te lem ben
tör tént fel fo gá sá hoz), vagy pe dig a bün te tõ jo gi le ga li tás
egyéb al kot má nyos ga ran ci á já hoz kap csol ják.

Az Al kot mány bí ró ság osz tot ta az in dít vány nak a ko ráb -
bi al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok ra vissza mu ta tó azt az ál -
lás pont ját, hogy az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se a bû -
nös sé nyil vá ní tást és a bün te tés sel súj tást ér dem ben be fo -
lyá so ló va la mennyi bün te tõ jog sza bály ra vo nat ko zik, ez a
ga ran cia aka dá lya min den olyan ma gyar köz ha tal mi cse -
lek vés nek, mely a ma gyar Al kot mány ha tá lya alá tar to zó
sze mé lyek bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé re vo ná sá ra irá nyul
anél kül, hogy a fe le lõs ség re vo nás alap já ul szol gá ló cse -
lek mény a ma gyar jog sze rint bûn cse lek mény len ne. En -
nek a kö ve tel mény nek a tel je sü lé se a je len eset ben az Al -
kot mány 57.  § (4) be kez dé se és az EU IN-meg ál la po dás té -
te les ren del ke zé se i nek egy más sal való össze ha son lí tá sa
alap ján vizs gál ha tó meg.

Az in dít vány azon ban maga is fel hív ta a fi gyel met az
Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé nek a 2.  § (1) be kez dé sé vel, 
a 2/A.  § (1) be kez dé sé vel, a 6.  § (4) be kez dé sé vel és a 7.  §
(1) be kez dé sé vel össze kap csol ha tó ér tel me zé sé nek fon -
tos sá gá ra.

V.

Az in dít vány ban fel ve tett al kot má nyos sá gi prob lé ma
vizs gá la tá nak meg ala po zá sá hoz az Al kot mány bí ró ság ezt
köve tõen el vé gez te az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zés tör té ne ti, lo gi kai és rend szer ta ni ér tel -
me zé sét, kü lö nös fi gyel met for dít va a „ma gyar jog sze -
rint” for du lat tar tal má ra.

1. A rend szer vál to zás elõtt az Al kot mány nem tar tal -
maz ta a nul lum cri men sine lege el vet, elõt te leg fel jebb az
1972. évi I. tör vénnyel mó do sí tott Al kot mány ba be ik ta tott
ak ko ri 54.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott ál ta lá nos
em be ri jogi kla u zu la (,,A Ma gyar Nép köz tár sa ság tisz te -
let ben tart ja az em be ri jo go kat.”) je lent he tett át té te le sen
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kap cso ló dó el vet. A nul lum cri men sine lege el vet ugyan -
ak kor a ma gyar jog ter mé sze te sen is mer te, a Bün te tõ Tör -
vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Btk.) 2.  §-ába fog lalt té te les jogi sza bály ként. (,,A
bûn cse lek ményt az el kö ve té se ide jén ha tály ban levõ tör -
vény sze rint kell el bí rál ni. Ha a cse lek mény el bí rá lá sa kor
ha tály ban levõ új bün te tõ tör vény sze rint a cse lek mény
már nem bûn cse lek mény, vagy eny héb ben bí rá lan dó el,
ak kor az új tör vényt kell al kal maz ni; egyéb ként az új bün -
te tõ tör vénynek nincs vissza ha tó ere je.”)

A nul lum cri men sine lege elv így az Al kot mány nak az
1989. évi XXXI. tör vénnyel tör tént mó do sí tá sá val emel -
ke dett al kot má nyi szint re. A nul lum cri men sine lege elv
al kot má nyi szint re eme lé sét az ak kor hi va tal ban levõ Kor -
mány kez de mé nyez te és szö veg ja vas la tán az ún. El len zé ki 
Ke rek asz tal lal foly ta tott tár gya lá sok ered mé nye ként több
mó do sí tást esz kö zölt. E tár gya lá sok jegy zõ köny ve it át te -
kint ve meg ál la pít ha tó, hogy az ak ko ri tár gya ló fe lek, majd
utóbb al kot má nyo zó ha ta lom ként az Or szág gyû lés az Al -
kot mány 57.  § (4) be kez dé se olyan tar tal mú meg fo gal ma -
zá sá ra tö re ked tek, hogy az fe lel jen meg az év szá za dos ga -
ran ci á lis elv nek, mi sze rint csak azon az ala pon le het va la -
kit bû nös nek ki mon da ni, ha az ál ta la el kö ve tett cse lek -
ményt a cse lek mény el kö ve té se kor a tör vény bün tet ni ren -
de li. Meg ál la pít ha tó, hogy a szö ve ge zé si vál toz ta tá so kat
az zal a szán dék kal haj tot ták vég re, hogy azok tar tal ma a
szó hasz ná lat tól füg get le nül a ma gyar és a nem zet kö zi jog
sze rin ti bün tet ni ren delt sé get egy aránt le fed je.

A fen ti ek sze rint te hát, az al kot má nyo zó olyan meg ol -
dást akart, amely tar tal mi lag ugyan az, mint az eu ró pai jog -
ál la mok al kot má nya i nak meg ol dá sa.

2. Az Al kot mány bí ró ság ezek után át tért „a ma gyar jog
sze rint” for du lat tar tal má nak az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro -
za tok ban meg adott, il let ve azok ból ok sze rû en kö vet ke zõ
ér tel me zés át te kin té sé re.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ez a
for du lat ter mé sze te sen elõ ször is a ma gyar tör vényre, és -
pe dig min de nek elõtt a Bün te tõ Tör vény könyv re való uta -
lást je len ti.

Az Al kot mány bí ró ság em lé kez tet arra, hogy a 11/1992.
(III. 5.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1992, 77.) már utalt a mi -
nõ sé gi kri té ri u mok ra és a töb bi eu ró pai ál lam ha son ló al -
kot má nyos for du la ta i val való össz hang ra. „Az Al kot -
mány bí ró ság a nul lum cri men et nul la po e na sine lege el -
vét a bün te tõ jo gi le ga li tás al kot má nyos elve alap ján ér tel -
me zi. En nek kap csán el vé gez te az eu ró pai jog ál la mok al -
kot má nya i nak össze ha son lí tó vizs gá la tát. Meg ál la pí tot ta,
hogy ezek nem egy sze rû en azt je len tik ki, hogy a bûn cse -
lek ményt tör vény ben kell til ta ni, és tör vény ben kell bün te -
tés sel fe nye get ni, ha nem ál ta lá ban azt kö ve te lik meg, hogy 
a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás nak, az el íté lés nek és
meg bün te tés nek kell tör vényesnek és tör vényen ala pu ló -
nak len nie. Ugyan azt te szik te hát, mint amit az Al kot má -
nyunk 57.  § (4) be kez dé se elõ ír.” (ABH 1992, 77, 86.)

2.2. A for du lat je len ti ugyan ak kor a ki hir de tés ré vén a
ma gyar jog ré szé vé tett nem zet kö zi szer zõ dé se ket is, rész -
ben az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zés kap cso ló dá sá val.

A Btk. több cik ke nem zet kö zi szer zõ dé ses kö te le zett -
ség vál la lás kö vet kez mé nye ként ke rült be a tör -
vénykönyvbe és több olyan is van (apar the id 157.  §, nem -
zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver al kal ma zá sa
160/A.  §, nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se
261/A.  §), ame lyik nek az al kal ma zá sa kü lön nem zet kö zi
jog sza bály tól, an nak tar tal má tól függ. En nek fel té te le a
szer zõ dés ki hir de tett sé ge. Az Al kot mány bí ró ság a
47/2000. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban meg sem mi sí tet te a
Btk. 283/B.  §-át, hang sú lyoz va, hogy „egy jog sza bály ba
fog la lás nél kü li, il let ve egy köz zé nem tett nem zet kö zi
egyez mény elõ írásainak meg sze gé se nem ala poz hat ja meg 
a bün te tõ jo gi fe le lõs sé get.” (ABH 2000, 377, 380.)

2.3. A for du lat je len ti to váb bá, az Al kot mány 7.  §
(1) be kez dé sé re te kin tet tel, adott eset ben az egye te mes
nem zet kö zi szo kás jo gon ala pu ló bün te ten dõ ség el fo ga dá -
sát.

Eb ben az ér te lem ben jel le mez te a kap cso la tot az Al kot -
mány bí ró ság is a 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro zat ban, a Pol -
gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya és
az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye vo nat ko zá sá ban:
„A nem zet kö zi jog, amely nek szin tén sar ka la tos té te lei kö -
zött sze re pel a nul lum cri men sine lege, nul la po e na sine
lege elve, az ál ta lá nos sza bály aló li ki vé tel meg en ged he tõ -
sé gé nek meg fo gal ma zá sá val fo gad ta be ma gá ba a II. vi -
lág há bo rút kö ve tõ vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tást. En nek a
bel sõ jog ban is ki hir de tett do ku men tu mai a Pol gá ri és Po -
li ti kai Jo gok Egyez ség ok má nya és az Em be ri Jo gok Eu ró -
pai Egyez mé nye. Az Al kot mány nem tar tal maz az Egyez -
ség ok mány és az Egyez mény ki vé telt en ge dõ ren del ke zé -
se i hez ha son lót az 57.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt al kot má -
nyos bün te tõ jo gi alap elv alól. Azon ban az 53/1993. AB
ha tá ro zat ér tel mé ben az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se és
a 7.  § (1) be kez dé se egy más ra te kin tet tel ér tel me zen dõk.
„A nul lum cri men elv fel tét len bel sõ jogi ér vé nye sü lé sét
ga ran tá ló 57.  § mel lett a 7.  § (1) be kez dés ere jé nél fog va
al kot má nyo san ér vé nye sül nek a nem zet kö zi bün te tõ jog -
nak a há bo rús bûn cse lek mé nyek re és az em be ri ség el le ni
bûn cse lek mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyai.” (V.2.p.)”
(ABH 1994, 41, 53–54.)

2.4. Az Al kot mány bí ró ság az el múlt évek ben ho zott
ha tá ro za ta i ban rá mu ta tott arra, hogy az Eu ró pai Unió jog -
rend sze re nem zet kö zi jogi ere de te el le né re ön ál ló jog rend -
szer, amely ben az Al kot mány bí ró ság az ún. ere de ti jo got,
azaz „szer zõ dé si ere de tük da cá ra, az Eu ró pai Unió ala pí tó
és mó do sí tó szer zõ dé se it nem nem zet kö zi szer zõ dés ként
kí ván ja ke zel ni” (1053/E/2005. AB ha tá ro zat, ABH, 2006, 
1824, 1828.), és ezek a „szer zõ dé sek, mint el sõd le ges jog -
for rá sok és az Irány elv, mint má sod la gos jog for rás kö zös -
sé gi jog ként a bel sõ jog ré szei, mi vel a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2004. má jus 1-jé tõl az Eu ró pai Unió tag ja. Az Al kot -
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mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont já ból a kö zös sé gi jog
nem mi nõ sül az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott nem zet kö zi jog nak.” [72/2006. (XII. 15.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2006, 819, 861.].

Erre te kin tet tel ak kor ve tõd het fel az Al kot mány 57.  §
(4) be kez dé sé nek a 2/A.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés -
ben tör té nõ ér tel me zé se, ami kor olyan jogi ak tus al kal ma -
zan dó sá ga me rül fel, amely nek meg ho za ta lá ra az Al kot -
mány 2/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt „az Eu ró pai Uni ót,
ille tõ leg az Eu ró pai Kö zös sé ge ket (a továb biak ban: Eu ró -
pai Unió) ala pí tó szer zõ dé sek bõl fa ka dó jo gok gya kor lá -
sá hoz és kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges mér té -
kig” for du lat ér tel mé ben az Eu ró pai Unió in téz mé nyei út -
ján meg va ló sult ha tás kör gya kor lás ré vén ke rült sor. Ilyen
az Eu ró pai Uni ón be lül, az ún. bel ügyi és igaz ság ügyi
együtt mû kö dés te rü le tén for dul hat elõ.

2.5. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Al -
kot mány 57.  § (4) be kez dé sé nek szö ve gé ben a „ma gyar
jog” fo gal ma alá so ro lód va az „ere de ti” ma gyar jog, azaz a 
ma gyar bün te tõ tör vény, va la mint emel lett adott eset ben
egyes cse lek mé nyek bün te ten dõ sé gét ki mon dó és ma gyar
jog sza bály ként ki hir de tett nem zet kö zi jogi kö te le zett ség -
vál la lá sok, il let ve az al kot mány be li ad op ció ré vén a nem -
zet kö zi szo kás jog, va la mint a bün te ten dõ sé get ki mon dó és 
a ma gyar ál la mot is kö te le zõ eu ró pai uni ós ak tu sok logi -
kailag zárt rend szert ké pez nek.

3. Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy e rend szer
ele me it ké pe zõ nor mák nak az el múlt évek ben ta pasz talt
meg so ka so dá sa egyik kö vet kez mé nye azon ban a szám ta -
lan át fe dés: új nem zet kö zi szer zõ dé sek, új eu ró pai uni ós
jogi ak tu sok je len nek meg, ame lyek szá mos eset ben csak
meg is mé tel nek olyan kö te le zett sé ge ket, ame lye ket a ma -
gyar ál lam ál tal el fo ga dott és a ha zai jog rend ben ki hir de -
tett nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek, il let ve az eu ró pai
uni ós együtt mû kö dés sza bá lyai sze rin ti kö te le zett sé gek
már tar tal maz nak.

Az ál la mok egy re in ten zí veb bé váló bün te tõ jo gi és
igaz ság szol gál ta tá si együtt mû kö dé se so ka so dó, a ma gyar
ál lam ál tal el fo ga dott nem zet kö zi jogi és eu ró pa jo gi nor -
má i nak meg kell fe lel ni ük a ma gyar Al kot mány kö ve tel -
mé nye i nek, min de nek elõtt a bün te tõ jo gi le ga li tás kö ve tel -
mé nye i nek, ame lyek ki emel ke dõ fon tos sá gá ra, al ko tó ele -
me i re, il let ve tel je sü lé sük el en ged he tet len fel té te le i re az
Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban rá mu ta tott.

Az Al kot mány bí ró ság a bün te tõ jo gi le ga li tást il le tõ en
ki ala kí tott gya kor la tá ból az kö vet ke zik, hogy bûn cse lek -
mé nyi tény ál lást csak tör vény ál la pít hat meg. A bün tet ni
ren delt ség lé nye gét a Btk. ál ta lá nos és kü lö nös ré sze és a
ke ret disz po zí ci ók tar tal ma ha tá roz za meg. Csak olyan ma -
ga tar tás te kint he tõ bûn cse lek mény nek, amit a tör vény
bün te ten dõ cse lek mény ként fo gal maz meg. Ezért a ma -
gyar jog sze rin ti bûn cse lek mény meg íté lé sé hez fel tét le nül
szük sé ges a tény ál lá si ele mek meg lé te.

VI.

Az Al kot mány bí ró ság ez után az EU IN-meg ál la po dás
lét re ho zá sá nak elõz mé nye it te kin tet te át. Vizs gá la ta so rán
ki emel ke dõ je len tõ sé get tu laj do ní tott az Al kot mány bí ró -
ság az Eu ró pai Unió Ta ná csa (a továb biak ban: Ta nács) ál -
tal el fo ga dott – az eu ró pai el fo ga tó pa rancs ról és a tag ál la -
mok kö zöt ti át adá si el já rá sok ról  szóló – ke ret ha tá ro zat nak
(2002/584/IB ke ret ha tá ro zat, ki hir det ve: Hi va ta los Lap L
190, 2002. júl. 18., 0001–0020. o., a továb biak ban: Ke ret -
ha tá ro zat), amely re te kin tet tel fo gad ták el az EU IN-meg -
ál la po dást. Bár az in dít vány nem tar tal maz erre vo nat ko zó
ké rel met, de a szo ros össze füg gés re és a két do ku men tum
ép pen az in dít vány ál tal érin tett ré szek te kin te té ben meg ál -
la pít ha tó he lyen kén ti szó sze rin ti azo nos sá gá ra te kin tet tel
az Al kot mány bí ró ság azt kü lön is át te kin tet te.

1. Az Al kot mány bí ró ság utal arra, hogy a ki ada tás nap -
ja ink ban egy re ke vés bé al kal mas esz köz nek bi zo nyul a
rend kí vü li mé re te ket öltõ – szer ve zett – bû nö zés el le ni
harc ban, fõ leg egy olyan ha tá rok nél kü li tér ség ben, mint
ami lyen az Eu ró pai Unió, ahol az ál la mok kö zöt ti bi za lom
és együtt mû kö dés mér té ke és ér té ke – jogi ér te lem ben is –
igen ma gas, és több jog in téz mény te kin te té ben ki in du ló -
pont ként szol gál.

Erre te kin tet tel az Amsz ter da mi Szer zõ dés az Eu ró pai
Unió cél jai közé emel te a „sza bad ság, biz ton ság és jog tér -
sé gé nek” lét re ho zá sát, és ez zel ra di ká lis vál to zá sok elõtt
nyi tot ta meg az utat a nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés
te rü le tén is. E fo lya mat egyik leg el sõ lé pé se ként az Eu ró -
pai Ta nács tam pe rei ülé sén dön töt tek ar ról, hogy az Eu ró -
pai Unió tag ál la mai kö zött a for má lis ki ada tá si el já rást el
kell tö röl ni, és azt fel kell vál ta ni egy gyors át adá si el já rás -
sal, amely a köl csö nös el is me rés el vén ala pul. Esze rint
min den tag ál lam igaz ság ügyi ha tó sá gá nak – meg ha tá ro -
zott fel té te lek mel lett – el kell is mer nie a má sik tag ál lam
ki je lölt igaz ság ügyi ha tó sá ga ál tal hoz zá el jut ta tott, va la -
mely ke re sett sze mély át adá sá ra vo nat ko zó ké rel mét. Ez a
jogi meg ol dás meg nyit ja az eu ró pai bûn ül dö zé si te rü let
ha tá ra it az zal, hogy meg könnyí ti a tag ál la mok kö zöt ti „ha -
tá ro kon” át me nõ en is a bûn ül dö zést és az igaz ság szol gál -
ta tást.

Ezen elv meg va ló sí tá sa ér de ké ben ke rült sor 2002. jú -
nius 13-án a Ke ret ha tá ro zat el fo ga dá sá ra a Ta nács ál tal.
Az eu ró pai el fo ga tó pa rancs – mint új jog in téz mény – al -
kal ma zá sá ra az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zött 2004. ja -
nu ár 1-jé tõl ke rült sor, a Ma gyar Köz tár sa ság ese té ben az
Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi együtt mû -
kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény (a továb biak ban:
Betv.) 99.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az Eu ró pai Uni ó hoz
való csat la ko zás idõ pont já tól. Az eu ró pai el fo ga tó pa rancs
alap gon do la ta az, hogy ha va la mely tag ál lam igaz ság ügyi
ha tó sá ga az ál ta la ki bo csá tott jogi ak tus alap ján va la mely
bün te tõ el já rás alatt álló, vagy már el ítélt sze mély át adá sát
kéri, e ha tá ro za tát az Eu ró pai Unió egész te rü le tén vég re -
hajt ják, és a sze mélyt le he tõ leg rö vid idõn be lül ré szé re át -
ad ják. Az új el já rá si rend szer ben az eu ró pai el fo ga tó pa -
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rancs vég re haj tá sa el sõd le ge sen az igaz ság ügyi ha tó sá gok
kö zöt ti el já rás ra épül, és meg szû nik a klasszi kus ki ada tá si
el já rás ban je len lévõ köz igaz ga tá si és po li ti kai dön té si
szint.

A Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban a Betv. tar tal -
maz za a Ke ret ha tá ro zat vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat. A Betv. egyes cik kei csak nem szó sze rint azo no sak 
a Ke ret ha tá ro zat ban fog lal tak kal.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta azt is, hogy
már a Ke ret ha tá ro zat meg ho za ta lá nak elõ ké szü le tei so rán
az Eu ró pai Unió egyik leg fon to sabb dön tés-elõ ké szí tõ in -
téz mé nye, az Eu ró pai Bi zott ság ki lá tás ba he lyez te, hogy
egy, az Iz lan di Köz tár sa ság gal és a Nor vég Ki rály ság gal
meg kö ten dõ meg ál la po dás erre a két ál lam ra is ki ter jesz ti
a Ke ret ha tá ro zat ha tá lyát. En nek az alap ja Iz land és Nor -
vé gia, il let ve a Ta nács kö zött, 1999. má jus 17-én kö tött
meg ál la po dás a Schen gen ac qu is át vé te lé rõl, al kal ma zá sá -
ról és fej lesz té sé rõl (Hi va ta los Lap L 176, 1999. júl. 10.
36–52. o.). Ké sõbb azon ban az a dön tés szü le tett, hogy ne
a Ke ret ha tá ro zat ha tá lyát ter jesszék ki rá juk, ha nem azo -
nos tar tal mú nem zet kö zi szer zõ dést kös se nek ve lük. En -
nek a fo lya mat nak az egyik fõ ál lo má sa a Ta nács 2006. jú -
ni us 27-i ha tá ro za ta az Eu ró pai Unió, va la mint az Iz lan di
Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság kö zött az Eu ró pai Unió 
tag ál la mai, va la mint Iz land és Nor vé gia kö zöt ti át adá si el -
já rás ról  szóló Meg ál la po dás alá írá sá ról. Ezt a ha tá ro za tot,
az EU IN-meg ál la po dás szö ve gé vel együtt az Eu ró pai
Unió Hi va ta los Lap ja 2006. ok tó ber 21-i L 292. szá ma tet -
te köz zé az Eu ró pai Unió va la mennyi hi va ta los nyel vén.

VII.

Az In do ko lás V/2. pont já ban már tör tént uta lás az Al -
kot mány bí ró ság nak a bün te tõ jo gi le ga li tást il le tõ en ki ala -
kí tott gya kor la tá ban meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek re.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a Tör vény
3.  §-ában fog lalt EU IN-meg ál la po dás szö ve ge ön ma gá ban 
véve ese ten ként több fé le ér tel me zést tesz le he tõ vé. Ez kü -
lö nö sen vo nat ko zik az EU IN-meg ál la po dás 3.  § (2) be kez -
dé sé nek „a vég re haj tó ál lam joga sze rint tény ál lá si ele -
meiktõl és mi nõ sí té sük tõl füg get le nül” szö veg ré szé re,
amely – a Tör vény ben és csak a Tör vény ben – a köz pon to -
zás (in ter punc tio) meg vál to zá sa  miatt tar tal mi lag is el tér a
Ke ret ha tá ro zat tól.

Az EU IN-meg ál la po dás meg fo gal ma zá sa kor az Eu ró -
pai Unió azt a meg ol dást al kal maz ta, hogy amennyi re csak
le het, szó sze rint ve gye át az EU IN-meg ál la po dás ba a Ke -
ret ha tá ro zat egyes ren del ke zé se it, így az EU IN-meg ál la -
po dás 3. cik ke in dít vánnyal érin tett (4) be kez dé sé nek a
szö ve ge azo nos a Ke ret ha tá ro zat 2. cik ke (2) be kez dé sé -
nek a szö ve gé vel. Az EU IN-meg ál la po dás 3. cik ke in dít -
vánnyal érin tett (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés szö -
ve gé vel meg egye zõ sza bályt tar tal maz a Ke ret ha tá ro zat
2. cik ke (4) be kez dé sé nek má so dik fele is.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a 3. cikk (2) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés meg fo gal ma zá sa kor nem
az volt az uni ós jog al ko tó szán dé ka, hogy ki fe je zet ten ki -
zár ja a ket tõs bün tet he tõ ség el vé re való hi vat ko zást. Nem
kí ván ta meg von ni a vég re haj tó ál lam tól a jo got, hogy a sa -
ját joga sze rin ti bün tet he tõ ség fenn ál lá sát meg vizs gál ja.
Erre az in dít vány ban is tük rö zõ dõ ér tel me zés re azon ban a
Tör vény – és csak a Tör vény – ta gad ha tat la nul va ló ban
ala pot ad hat, ak kor, ami kor nem al kal maz za azt a ki eme -
lést, amit a Ke ret ha tá ro zat esz kö zölt.

Az Al kot mány bí ró ság – aho gyan a köz tár sa sá gi el nök is 
hi vat ko zott rá – a 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro za tá ban
össze fog lal ta, hogy a „nul lum cri men sine lege és nul la
 poena sine lege al kot má nyos alap el vek, ame lyek nek szá -
mos bün te tõ jo gi sza bály adja meg jog sze rû tar tal mát. Ilyen 
sza bály a bûn cse lek mény fo ga lom nak a Btk.-ban adott
meg ha tá ro zá sa, a bün te tés és a bün te té si rend szer tör -
vényes fo gal mai. A bûn cse lek mény fo ga lom ugyan úgy,
mint a bün te tés fo gal ma, az egyén bün te tõ jo gi fe le lõs sé ge
és fe le lõs ség re vo ná sa szem pont já ból dön tõ. Az egyén al -
kot má nyos sza bad sá gát, em be ri jo ga it nem csak a bün te tõ -
jog kü lö nös ré szé nek tény ál lá sai és bün te té si té te lei érin -
tik, ha nem alap ve tõ en a bün te tõ jo gi fe le lõs ség, a bün te tés -
ki sza bás és a bün tet he tõ ség össze füg gõ zárt sza bály rend -
sze re. (...) Össze gez ve: a nul lum cri men sine lege és a nul -
la po e na sine lege el vei a bün te tõ jo gi le ga li tás al kot má -
nyos el vé nek ré szei, (...)” (ABH 1992, 77, 86–87.).

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Tör vény 3.  §-a – eb ben a ré szé ben – nem nyújt kel lõ 
ga ran ci át az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé ben meg fo gal -
ma zott kö ve tel mény ma ra dék ta lan ér vé nye sü lé sé hez,
ezért alkot mány elle nes.

VIII.

Az Al kot mány bí ró ság az EU IN-meg ál la po dás 3. cikk
(3) be kez dé sé nek az in dít vány ban kért vizs gá la tát is el vé -
gez te és meg ál la pí tot ta az EU IN-meg ál la po dás 3. cikk
(3) be kez dé sé ben hi vat ko zott, a ter ro riz mus vissza szo rí tá -
sá ról  szóló stras bo ur gi egyez mény (ki hir det te: 1997. évi
XCIII. tör vény) 1. és 2. cik ké ben, to váb bá a ter ro riz mus el -
le ni küz de lem rõl  szóló 2002/475/IB. sz. ta ná csi ke ret ha tá -
ro zat 1–4. cik ké ben ne ve sí tett bûn cse lek mény faj ták vo -
nat ko zá sá ban is a ha zai jogi ren del ke zé sek kel való meg fe -
lel tet he tõ sé get.

Meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy a szán dé kos em ber ölés
(Btk. 166.  §), em ber rab lás (Btk. 175/A.  §), túsz ej tés (ti.)
mint ter ror cse lek mény (Btk. 261.  §), erõ sza kos kö zö sü lés
(Btk. 197.  §) bûn cse lek mé nyek alap ese té ben is a ki szab ha -
tó bün te té si té tel alsó ha tá ra már ele ve meg ha lad ja az egy
évet. Ugyan ez a hely zet a vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse -
lek mé nyek bi zo nyos alak za ta i nál (Btk. 282/A.  §,
282/B.  §).

A sú lyos tes ti sér tés (Btk. 170.  §), a sze mé lyi sza bad ság
meg sér té se (Btk. 175.  §) ese tén alap eset ben a bün te té si té -
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tel alsó ha tá ra nincs meg szab va, de a Btk. Ál ta lá nos Ré sze
sze rin ti ge ne rá lis mi ni mum ra fi gye lem mel [40.  § (2) be -
kez dé se] a sza bad ság vesz tés szük ség kép pen leg alább két
hó nap. Ugyan ak kor ter ror cse lek mény ként mi nõ sü lé sük
ese té ben [a Btk. 261.  § (9) be kez dé sé re te kin tet tel] a 261.  § 
sze rint bün te ten dõk.

Az EU IN-meg ál la po dás 3. cikk (3) be kez dé se a ha tá lya
alá esõ cse lek mé nyek kri té ri u ma ként azt írja elõ, hogy a
bün te té si té tel fel sõ ha tá ra ha lad ja meg az egy évet. Ez a
sú lyos tes ti sér tés és a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se ese -
tén is tel je sül, mi vel bün te té si té te lük fel sõ ha tá ra há rom
év. Tel je sül to váb bá a vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek -
mény fent nem em lí tett alak za ta i nál (Btk. 282.  § és
282/C.  §) is, ahol alap eset ben a bün te té si té tel fel sõ ha tá ra
elõb bi ese té ben öt, il let ve utób bi ese té ben két év.

Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta ezek után azon ban
azt a sze mé lyi kört, amely nek tag jai a 3. cikk (3) be kez dé se 
ha tá lya alá es nek és össze ve tet te azt a Btk. fo gal mi rend -
sze ré vel:

– a Btk. 19.  §-a sze rint „el kö ve tõk a tet tes és a társ tet tes
(tet te sek), va la mint a fel buj tó és a bûn se géd (ré sze sek)”;

– a Btk. 20.  §-ának (1) be kez dé se sze rint „tet tes az, aki
a bûn cse lek mény tör vényi tény ál lá sát meg va ló sít ja”. A
(2) be kez dé se sze rint „társ tet te sek azok, akik a szán dé kos
bûn cse lek mény tör vényi tény ál lá sát, egy más te vé keny sé -
gé rõl tud va, kö zö sen va ló sít ják meg.”;

– a Btk. 21.  §-a sze rint „(1) Fel buj tó az, aki mást bûn -
cse lek mény el kö ve té sé re szán dé ko san rá bír. (2) Bûn se géd
az, aki a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez szán dé ko san se gít -
sé get nyújt. (3) A ré sze sek re is a tet te sek re meg ál la pí tott
bün te té si té telt kell al kal maz ni.”;

– a Btk. 137.  §-ának (7) be kez dé se sze rint „bûn szö vet -
ség ak kor lé te sül, ha két vagy több sze mély bûn cse lek mé -
nye ket szer ve zet ten kö vet el, vagy eb ben meg ál la po dik, és
leg alább egy bûn cse lek mény el kö ve té sét meg kí sér lik, de
nem jön lét re bûn szer ve zet.”;

– a Btk. 137.  §-ának (8) be kez dé se sze rint „bûn szer ve -
zet: há rom vagy több sze mély bõl álló, hosszabb idõ re szer -
ve zett, össze han gol tan mû kö dõ cso port, amely nek cél ja
öt évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
szán dé kos bûn cse lek mé nyek el kö ve té se.”

Ugyan ak kor az EU IN-meg ál la po dás 3. cik ké nek (3) be -
kez dé se az ott fel so rolt, imént is mer te tett bûn cse lek mé -
nyek ese té ben az át adás ha tá lya alá tar to zó nak te kin ti azt,
aki ma ga tar tá sá val e bûn cse lek mé nyek va la me lyi ké nek el -
kö ve té sé hez „hoz zá já rul”, de az adott cse lek mény tény le -
ges el kö ve té sé ben nem vesz részt. E „hoz zá já ru lás nak”
szán dé kos nak kell len nie, és an nak is me re té ben kell tör -
tén nie, hogy az il le tõ sze mély rész vé te lé vel „hoz zá já rul”
az adott szer ve zet bû nö zõi te vé keny sé ge i nek meg va ló su -
lá sá hoz.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy az
 EUIN-megállapodás 3. cik ke (3) be kez dé sé nek ma gyar
szö ve gé ben sze rep lõ „hoz zá já ru lás” nem szük ség kép pen
és nem min den eset ben azo no sít ha tó a Btk. idé zett cik kei

sze rin ti fo gal mak kal, kü lö nös te kin tet tel a „se gít ség nyúj -
tás”-ra.

Szem ben a 3. cikk (2) be kez dé sé nek vizs gá la ta so rán al -
kal ma zott mód szer rel, a 3. cikk (3) be kez dé se ese té ben az
Al kot mány bí ró ság a Ke ret ha tá ro zat tal nem tud ta össze vet -
ni a szö ve get, mi vel ab ban ilyen tar tal mú cikk nincs.

Az EU IN-meg ál la po dás 3. cikk (3) be kez dé se annyi ra
egy ér tel mû pa ran csot hor doz (ti. „egy ál lam sem mi lyen
eset ben sem ta gad hat ja meg” a fen ti ek sze rint ki bo csá tott
el fo ga tó pa rancs vég re haj tá sát), hogy a bün te tõ jo gi le ga li -
tás al kot má nyos kri té ri u mai alap ján nem en ged he tõ meg,
hogy ez olyan el kö ve tõi ma ga tar tá sok ra mu tas son, ame -
lyek kü lön bö zõ kép pen ér tel mez he tõk és a Btk. fo gal mi
rend sze ré hez bi zony ta la nul il lesz ked nek. E bi zony ta lan sá -
got sem mi kép pen sem tud ja el len sú lyoz ni, hogy a 3. cikk
(3) be kez dé se ugyan ak kor az 5. cikk (1) be kez dé sé nek
b)–g) pont já ra, va la mint a 6., a 7. és a 8. cikk re tör té nõ uta -
lá sá val még is le he tõ sé get nyújt a vég re haj tás meg ta ga dá -
sá ra, töb bek kö zött a vé tõ kép te len kor, a ne bis in idem re
sza bály, az el évü lés, il let ve a ke gye lem ese tén.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Tör vény 3.  §-a – eb ben a ré szé ben is – az Al kot -
mány 57.  § (4) be kez dé sé vel el len té tes, to váb bá nem tel je -
sí ti a nor ma vi lá gos ság nak az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé bõl ki bon tott kö ve tel mé nyét, ek ként alkot mány elle nes.

IX.

Az Al kot mány bí ró ság fi gyel met for dí tott arra a tény re,
hogy a Ke ret ha tá ro zat szó hasz ná la tát szo ro san kö ve tõ
 EUIN-megállapodás elõ ké szí té se so rán a két érin tett ál lam 
büntetõtör vénykönyvének érin tett disz po zí ci ó it és bün te -
té si té te le it el len õriz ték, egyez tet ték, és csak a büntetõtör -
vénykönyvek mó do sí tá sa után ke rült sor arra, hogy az
 EUIN-megállapodást az Eu ró pai Unió ré szé rõl, il let ve
Nor vé gia és Iz land ré szé rõl alá ír ják. Ez az egyez te té si fo -
lya mat a jog rend sze rek kö zött az át adá si együtt mû kö dést
aka dá lyo zó mér vû kü lön bö zõ sé gek le he tõ ség sze rin ti ki -
kü szö bö lé sé re irá nyult. (A Lissza bo ni Szer zõ dés nek a
69A., 69B. cik ke i ben fog lalt ren del ke zé sei ugyan ak kor
ma guk is a bün te tõ jogi tény ál lá sok vo nat ko zá sá ban a har -
mo ni zá ció to váb bi, szük sé ges nek tar tott el mé lyí té sét irá -
nyoz zák elõ.)

Az eu ró pai bün te tõ ügyi és igaz ság szol gál ta tá si együtt -
mû kö dés ben kulcs ele met ké pe zõ sza bály, az együtt mû kö -
dés ben részt ve võ má sik ál lam jog rend sze ré be ve tett bi za -
lom. Ez nem kor lá to zó dik az Eu ró pai Uni ó ra (illet ve azon
be lül a schen ge ni együtt mû kö dés ben részt ve võ ál la mok -
ra), ha nem a schen ge ni együtt mû kö dés ben tel jes jogú tag -
ként részt ve võ min den ál lam vo nat ko zá sá ban irány adó,
füg get le nül at tól, hogy az il le tõ ál lam egy szers mind tag -
ja-e az Eu ró pai Uni ó nak vagy sem. En nek a sza bály nak a
meg hir de té se, a ne bis in idem re sza bály tar tal má nak
össze füg gé se i ben ele mez ve, ép pen Nor vé gia vo nat ko zá -
sá ban ke rült ki mon dás ra az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá -
gá nak a Le o pold Hen ri Van Esb ro eck (af fa i re C-436/04)
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ügy höz kap cso ló dó, 2006. már ci us 9-én ho zott elõ ze tes ál -
lás fog la lá sa 30.  §-ában.

Ez után az Al kot mány bí ró ság az EU IN-meg ál la po dás
3.  § (4) be kez dé sé ben fel so rolt 32 bûn cse lek mény tény ál -
lá sa i nak a ma gyar Btk.-val való meg fe lel tet he tõ sé gét vizs -
gál ta. Meg ál la pí tot ta, hogy a hor mon tar tal mú anya gok és
más nö ve ke dés ser ken tõk til tott ke res ke del me bûn cse lek -
mény nek nincs meg fe le lõ je a Btk.-ban.

A Btk.-nak az 1998. évi LXXXVII. tör vénnyel tör té nõ
mó do sí tá sa a 283/B.  § gya nánt ik ta tott be egy tény ál lást
„vissza élés tel je sít mény fo ko zó szer rel vagy mód szer rel”
cím alatt. Ez tu laj don kép pen az Eu ró pa Ta nács ke re té ben,
Stras bo urg ban 1989. no vem ber 16-án lét re jött, a til tott tel -
je sít mény fo ko zó sze rek és mód sze rek hasz ná la ta el le ni
egyez mény bõl fa ka dó kö te le zett sé gek vég re haj tá sa vé gett
ke rült be a Btk.-ba. Jól le het ez az „an ti-do ping conven -
tion” Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban 1990 óta ha tá lyos
egyez mény volt, so ká ig nem ke rült ki hir de tés re. Az Al kot -
mány bí ró ság a 47/2000. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban meg -
sem mi sí tet te a Btk. 283/B. cik két, hang sú lyoz va, hogy
„egy jog sza bály ba fog la lás nél kü li, il let ve egy köz zé nem
tett nem zet kö zi egyez mény elõ írásainak meg sze gé se nem
ala poz hat ja meg a bün te tõ jo gi fe le lõs sé get.” (ABH 2000,
377, 380.)

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy 2000 óta nem
ke rült sor arra, hogy az Or szág gyû lés ön ál ló, rész le tes
bün te tõ jo gi de fi ní ci ót al kos son e tárgy ban, köz ben azon -
ban a 2003. évi LXXVIII. tör vénnyel tör té nõ ki hir de tés sel
a ma gyar jog ré szé vé tet te a kér dé ses eu ró pa ta ná csi egyez -
ményt. Ez zel a ténnyel azon ban a jogi ko or di ná ták is alap -
ve tõ en meg vál toz tak, im már nem áll fenn az a hely zet,
amit az Al kot mány bí ró ság a 47/2000. (XII. 14.) AB ha tá -
ro zat ban ki fo gás olt.

Erre a tény re, va la mint a Ke ret ha tá ro zat ra, az azt imp le -
men tá ló Betv.-re is fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a ket tõs bün tet he tõ ség fel té te lé rõl
való le mon dás a „hor mon tar tal mú anya gok és más, nö ve -
ke dés ser ken tõk til tott ke res ke del me” bûn cse lek mény vo -
nat ko zá sá ban el len té tes az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé -
sé vel. Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az
 EUIN-megállapodás kö te le zõ ha tá lyát, azt a kö te le zett sé -
get is vál lal ja, hogy ha an nak 3. cik ke (4) be kez dé sé ben
fel so rolt bûn cse lek mé nyek kö zül a „hor mon tar tal mú
anya gok és más, nö ve ke dés ser ken tõk til tott ke res ke del -
me” bûn cse lek mény el kö ve té sé re hi vat ko zás sal nor vég
vagy iz lan di igaz ság szol gál ta tá si szerv el fo ga tó pa ran csot
ad ki, amely ben Ma gyar or szá got je lö li vég re haj tó ál lam -
ként, a ma gyar igaz ság szol gál ta tá si szerv nek tel je sí te nie
kell a pa ran csot at tól füg get le nül, hogy a ma gyar jog a kér -
dé ses cse lek ményt nem mi nõ sí ti an nak. Az EU IN-meg ál -
la po dás nem ad le he tõ sé get a 3. cikk (4) be kez dé sé ben fel -
so rolt bûn cse lek mé nyek re vo nat ko zó an olyan fenn tar tás-
vagy nyi lat ko zat té tel re, amely a kö te le zõ ha tályt egy ol da -
lú an – azaz nem vi szo nos sá gon al apu ló an – ki zár ja.

A nul lum cri men sine lege el vet az EU IN-meg ál la po -
dást ki hir det ni kí vá nó tör vényre ve tít ve az Al kot mány bí -

ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ab ban tu laj don kép pen van
olyan cri men, ami mö gött biz tos, hogy je len leg nincs lex,
va gyis a ma gyar Btk.-ból hi ány zik a bûn cse lek mé nyi tény -
ál lá sa: ez a hor mon tar tal mú anya gok és más nö ve ke dés ser -
ken tõk til tott ke res ke del me.

Ezen a pon ton te hát iga zo ló dik a köz tár sa sá gi el nök ag -
go dal ma, hogy a Tör vény olyan cse lek mény ese té ben is
fel ha tal maz za a ma gyar ha tó sá go kat a ma gyar Al kot mány
ha tá lya alá tar to zó jog ala nyok bû nös sé nyil vá ní tá sá ra és
bün te tés sel súj tá sá ra irá nyu ló cse lek mé nyek el vég zé sé re,
mely cse lek mé nyek az el kö ve tés idõ pont já ban a ma gyar
jog sze rint nem bûn cse lek mé nyek.

Kö vet ke zés kép pen az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot -
ta, hogy az EU IN-meg ál la po dás 3. cik ke (4) be kez dé sé nek 
– je len leg a „hor mon tar tal mú anya gok és más nö ve ke dés -
ser ken tõk til tott ke res ke del me” szö veg ré szé bõl fo lyó
nem zet kö zi kö te le zett ség mö göt tes, Btk.-ban fog lalt tör -
vényi tény ál lás hi á nyá ban való – el vál la lá sa  miatt a Tör -
vény 4.  §-a ab ban a ré szé ben, amely a Ma gyar Köz tár sa -
ság nak az EU IN-meg ál la po dás 3. cikk (4) be kez dé sé hez
tett nyi lat ko za tát tar tal maz za, is alkot mány elle nes.

X.

El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság ta nul má nyoz ta azt
az ér tel me zést, amit az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga
adott 2007. má jus 3-án a C–303/05. sz. ügy ben, azaz az
Ad vo ca ten voor de We reld VZW és a Le den van de Mi nis -
ter ra ad kö zött fo lya mat ban volt el já rás ban a bel ga al kot -
mány bí ró ság ál tal be nyúj tott, elõ ze tes dön tés ho za tal irán ti 
ké re lem tár gyá ban ho zott íté let ben, to váb bá azt, amit az
Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga a Le o pold Hen ri Van Esb -
ro eck (af fa i re C–436/04) ügy höz kap cso ló dó, 2006. már -
ci us 9-én ho zott elõ ze tes ál lás fog la lá sá ban fej tett ki. Az
Al kot mány bí ró ság át te kin tet te a fran cia [2002. szep tem -
ber 26-i n° 368.282 jel ze tû ál lás fog la lás (avis)], a né met
szö vet sé gi (2 BvR 2236/04 ügy, 2005. jú li us 18-i íté let), a
cseh (2006. má jus 3-i, Pl. ± S 66/04 sz. ha tá ro zat), a len -
gyel (P 1/05 ügy, 2005. áp ri lis 25-i ha tá ro zat), a cip ru si
(Ap. 294/2005 sz. ügy, 2005. no vem ber 7-i ha tá ro zat), a
szlo vén (U-I-14/06. sz. ügy, 2006. jú ni us 22-i vég zés), és a 
bel ga (2007. ok tó ber 10-i, 128/2007. sz. íté let Ad vo ca ten
voor de We reld VZW ügy ben) al kot mány bí ró sá gok nak a
Ke ret ha tá ro zat egyes, az át adá si kö te le zett ség gel össze -
füg gõ kér dé sei tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta it is.

Az Al kot mány bí ró ság ész lel te to váb bá azt is, hogy az
Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga 2008. ja nu ár 15-én – a
 Tanácsnak 2007. de cem ber 20-án ho zott, 2008/79/EK,
Eu ra tom jel ze tû, a Bí ró ság alap ok má nyá ról  szóló jegy zõ -
könyv mó do sí tá sá ról c. ha tá ro za ta alap ján, amely ben a Ta -
nács fel kér te a Bí ró sá got, hogy sza bad ság el vo nás sal járó
ese tek ben al kal maz za a sür gõs sé gi elõ ze tes dön tés ho za ta li 
el já rást – mó do sí tot ta el já rá si sza bály za tát, és be ik ta tott
egy 23a. cik ket, mely sze rint a sza bad ság, a biz ton ság és a
jog ér vé nye sü lé sé nek tér sé gé re vo nat ko zó elõ ze tes dön -
tés ho za tal ra uta lás ese té ben az el já rá si sza bály zat sür gõs -
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sé gi el já rást ír hat elõ (Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2008.
ja nu ár 29-i L 24. sz., 39–44. o., hatályba lépés: 2008. már -
ci us 1.).

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ily mó don,
az el fo ga tó pa rancs cím zett je ként a ma gyar ál lam ré szé rõl
meg je lölt Fõ vá ro si Bí ró ság, amennyi ben két sé gei me rül -
nek fel az el fo ga tó pa rancs mö gött levõ eu ró pai jogi nor ma
ér tel me zé sét il le tõ en, rö vid úton vá laszt kap hat arra. Ily
mó don ga ran cia ke let ke zett arra néz ve is, hogy meg ol dód -
jon az ún. meg ke re sõ ál lam, il let ve Ma gyar or szág, mint
adott eset ben már vég re haj tó ál lam, ille té kes igaz ság szol -
gál ta tá si szer vei kö zöt ti eset leg ki ala ku ló vita. Ez to váb bi
biz to sí té kot je lent arra, hogy egy meg ke re sõ és egy vég re -
haj tó ál lam min dig ugyan ab ban, az egy sé ges eu ró pai jogi
ér te lem ben ér tel mez ze a mö göt tes nor mát.

XI.

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben a Tör vény szö ve -
gé nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta. Az a tény, hogy a Tör -
vény alkot mány elle nes, nem je lent ugyan ak kor ér ték íté le -
tet az EU IN-meg ál la po dás tar tal mi ele mei fe lett, ha nem a
Tör vény nek a je len le gi al kot má nyos ke re tek kö zöt ti be
nem fo gad ha tó sá gát je len ti.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa alatt a Ma gyar Köz tár sa -
ság Or szág gyû lé se el fo gad ta a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 
2007. évi CLXVII. tör vényt (a továb biak ban: Alkmtv.),
amely hatályba lépése után az aláb bi szö ve gû re ala kít ja az
57.  § (4) be kez dé sét:

„Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés sel
súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö ve tés ide jén
a ma gyar jog vagy – a ha tá ro za tok köl csö nös el is me ré se
el vé nek ér vé nye sü lé se cél já ból az Eu ró pai Unió jogi ak tu -
sai ál tal meg ha tá ro zott kör ben, az alap ve tõ jo gok lé nye ges
tar tal mát nem kor lá toz va – a sza bad sá gon, a biz ton sá gon
és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség lét re ho zá sá ban köz -
re mû kö dõ más ál lam joga sze rint nem volt bûn cse lek -
mény.”

Az al kot má nyo zó te hát – pro fu tu ro jel leg gel – szük sé -
ges nek tar tot ta az Al kot mány 57. cik ke (4) be kez dé sé nek
ki egé szí té sét. Mi vel a Lissza bo ni Szer zõ dés hatályba -
lépéséhez, mint fel té tel hez kö töt te, éssze rû en rö vid ra ti fi -
ká lá si idõ tar tam mal szá molt: „Ez a tör vény az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról  szóló lissza bo ni szer zõ dés ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg lép ha tály ba, és az azt kö ve tõ
na pon ha tá lyát vesz ti.”

Így ha tály ba lé pé se után a mó do sí tás az Al kot mány
szint jén meg szün te ti az elõ zõ ek ben ki mon dott alkot mány -
elle nesség oka it, il let ve ki tud ja egyen lí te ni azo kat az
egyez te té sek el le né re eset leg meg ma radt kü lönb sé ge ket,
ame lyek – fi gye lem mel az 57.  § (4) be kez dé sé nek je len leg
ha tá lyos meg fo gal ma zá sá ra és az ab ból a bün te tõ jo gi le ga -
li tást il le tõ en az Al kot mány bí ró ság ál tal ki bon tott kö ve tel -
mé nyek re – a meg ke re sõ és a vég re haj tó ál lam vi szony la -

tá ban az át adá si együtt mû kö dés al kot má nyos aka dá lyát
ké pe zik.

Az al kot mány mó do sí tás azon ban még nem ha tá lyos, és
az al kot má nyo zó a ha tály ba lép te té sét idõ ben kés lel tet ve,
azt a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé hez iga zí tot ta.
Ez utób bi sze rint: „6. cikk (2) E szer zõ dés 2009. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba, fel té ve, hogy va la mennyi meg erõ sí tõ
ok ira tot le tét be he lyez ték, il let ve en nek hi á nyá ban az azt
kö ve tõ hó nap elsõ nap ján, hogy az utol só alá író ál lam is le -
tét be he lyez te meg erõ sí tõ ok ira tát.”

2. Az Al kot mány bí ró ság min den kor a ha tá lyos Al kot -
mány alap ján jár el, az alkot mány elle nesség vizs gá la ta so -
rán nem al kal maz hat ja a ha tály ban nem lévõ al kot mány -
mó do sí tás nak az al kot má nyo zó ál tal ész lelt al kot má nyos -
sá gi prob lé ma meg ol dá sá ra ki dol go zott sza bá lyát.

Az Al kot mány bí ró ság az In do ko lás VII–VIII–IX. pont -
ja i ban ki fej tet tek re te kin tet tel így meg ál la pí tot ta, hogy az
EU IN-meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló tör vény alkot -
mány elle nes. Ezért az Abtv. 36.  § (2) be kez dé sé re fi gye -
lem mel az EU IN-meg ál la po dás mind ad dig nem erõ sít he tõ
meg, il let ve – az Nsztv. 7. és 8.  §-a szó hasz ná la tá val – e
nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé rõl
 szóló ok ira tot a köz tár sa sá gi el nök ad dig nem ál lít hat ja ki,
amíg az Alkmtv. ha tály ba nem lép, vagy amíg az Or szág -
gyû lés az alkot mány elle nességet azt meg elõ zõ idõ pont ban 
más ként meg nem szün te ti.

E vagy la gos ság azon ala pul, hogy elv ben sem a Lissza -
bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek el hú zó dá sát nem le het
ki zár ni, sem azt, hogy a je len leg a Lissza bo ni Szer zõ dés -
ben irány zott dá tum hoz ké pest is ko ráb ban áll be a ma gyar
ál lam ér de kelt sé ge – az alkot mány elle nesség ki kü szö bö lé -
sé vel – az EU IN-meg ál la po dás ról  szóló tör vény ha tály ba -
lép te té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét az alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 733/A/2007.
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Dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko -
lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, de nem ér -
tek egyet az in do ko lás V., VII., VIII. és IX. ré szé ben fog -
lal tak kal. Vé le mé nyem sze rint a Tör vény 3.  §-ában fog lalt
Meg ál la po dás 3. cikk (2) és (3) be kez dé se, va la mint a Tör -
vény 4.  §-a – a Meg ál la po dás 3. cikk (4) be kez dé sé hez tett
nyi lat ko za tot meg ál la pí tó ré szé ben – nem az in do ko lás
em lí tett pont ja i ban sze rep lõ, ha nem más ér vek alap ján
alkot mány elle nes.

1. Ma gyar or szág és Iz land, il let ve Nor vé gia kö zött a
ki ada tá si ügyek je len leg az Eu ró pa Ta nács 1957. de cem -
ber 13-án kelt ki ada tá si egyez mé nye és jegy zõ köny vei
(1994. évi XVIII. tör vény a Pá rizs ban, 1957. de cem ber
13-án kelt, eu ró pai ki ada tá si egyez mény és ki egé szí tõ
jegy zõ köny ve i nek ki hir de té sé rõl, a továb biak ban: ki ada -
tá si egyez mény) sze rint bo nyo lód nak. A Meg ál la po dás
34. cikk (1) be kez dés a) pont ja sze rint a Meg ál la po dás a
ki ada tá si egyez mény meg fe le lõ ren del ke zé se i nek he lyé be
lép.

A ki ada tá si egyez mény a ké re lem re okot adó cse lek -
mény ket tõs bün tet he tõ sé gé nek vizs gá la tát írja elõ [2. cikk 
(1) be kez dés], a 3. cikk ben egy ol da lú mér le ge lé si jo got en -
ged a meg ke re sett fél szá má ra a ki ada tá si ké re lem tel je sí -
té se kö ré ben, 6. cik ké ben pe dig le he tõ vé te szi a sa ját ál -
lam pol gár ki adá sá nak meg ta ga dá sát.

A je len ügy ben vizs gált tör vénnyel ki hir det ni ter ve zett
Meg ál la po dás lé nye ge, hogy a ki ada tá si ügyek gyor sí tá sa
és egy sze rû sí té se ér de ké ben az Eu ró pai Unió tag ál la mai,
il let ve Iz land és Nor vé gia a Meg ál la po dás mel lék le te sze -
rin ti for má ban ki ál lí tott el fo ga tó pa rancs alap ján –
amennyi ben nem áll fenn meg ta ga dá si ok – át ad ják a te rü -
le tü kön a sa ját ha tó sá guk ál tal el fo gott sze mélyt a ki bo csá -
tó kül föl di ál lam ha tó sá gai ré szé re. Az át adás ról az át adást
vég re haj tó ál lam igaz ság ügyi ha tó sá ga dönt, és az át adást
csak meg ha tá ro zott kö rül mé nyek ese tén ta gad hat ja meg.

A Meg ál la po dás 3. cikk (2) be kez dé se fõ sza bály ként a
ket tõs bün tet he tõ ség fel té te lé hez köti az át adá si kö te le -
zett ség be áll tát. Ugyan ak kor e ren del ke zés csu pán azt kö -
ve te li meg, hogy az el fo ga tó pa rancs alap já ul szol gá ló cse -
lek mény (va gyis az a cse lek mény, amely nek az el kö ve té -
sé vel gya nú sít ják a vég re haj tó ál lam te rü le tén tar tóz ko dó,
át ad ni kért sze mélyt a kül föl di ál lam ha tó sá gai) a ki bo csá -
tó ál lam joga és a vég re haj tó ál lam joga sze rint tény ál lá si
ele me ik tõl és mi nõ sí té sük tõl füg get le nül bûn cse lek mény -
nek mi nõ sül jön.

A Meg ál la po dás 3. cikk (3) be kez dé se bi zo nyos – a ter -
ro riz mus hoz kap cso ló dó – bûn cse lek mé nyek ese tén ki zár -
ja a ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé nyek alkalmazható -
ságát.

A 3. cikk (4) be kez dé se meg ha tá ro zott, a Meg ál la po -
dás hoz tar to zó 32, ott fel so rolt eset ben, bûn cse lek mény -
faj ták (bûn cse lek mény-ka te gó ri ák) te kin te té ben le he tõ vé
te szi a szer zõ dõ fe lek szá má ra, hogy nyi lat ko za tot te gye -

nek, amely ben ki zár ják a ket tõs bün tet he tõ ség re vo nat ko -
zó fel té tel al kal ma zá sát.

Ha va la me lyik szer zõ dõ fél ilyen nyi lat ko za tot tesz, ak -
kor igaz ság ügyi ha tó sá gai nem ta gad hat ják meg az el fo ga -
tó pa rancs vég re haj tá sát pusz tán ab ból az ok ból, hogy az
érin tett cse lek mény a sa ját, nem ze ti bün te tõ tör vényük
sze rint nem mi nõ sül bûn cse lek mény nek. Ha az érin tett
cse lek ményt a ki ké rõ ál lam a sa ját joga va la mely olyan
tör vényi tény ál lá sa alá tar to zó nak te kin ti, amely a 32-es
lis tán sze rep lõ bûn cse lek mény faj ta alá von ha tó a ki ké rõ
ál lam meg íté lé se sze rint, ak kor az át adást tel je sí te ni kell.

A Meg ál la po dást ki hir det ni ter ve zõ tör vény 4.  §-a ér tel -
mé ben a Ma gyar Ál lam nyi lat ko za tot tett, amely ben ki zár -
ja a ket tõs bün tet he tõ ség re vo nat ko zó fel té tel al kal ma zá sát 
a 32 bûn cse lek mény faj ta ese té ben.

Az Al kot mány bí ró ság nak – a köz tár sa sá gi el nök in dít -
vá nya alap ján – ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia,
hogy a ket tõs bün tet he tõ ség re vo nat ko zó fel té tel al kal ma -
zá sá nak kor lá to zá sá ról és ki zá rá sá ról  szóló sza bá lyok el -
len té te sek-e az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé vel.

2. A Meg ál la po dást ki hir de tõ tör vénnyel az Or szág -
gyû lés a Meg ál la po dás – mint az Eu ró pai Unió, va la mint
az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság kö zött lét re -
jött nem zet kö zi szer zõ dés – ha tá lyá nak el is me ré sé re ad
fel ha tal ma zást, és egy út tal ki hir de ti ezt a nem zet kö zi szer -
zõ dést a ma gyar jog ban. A Meg ál la po dás mint nem zet kö zi 
szer zõ dés fe lei az Eu ró pai Unió egy fe lõl, il let ve az Iz lan di
Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság más fe lõl.

A Meg ál la po dás nem tar to zik az Al kot mány 2/A.  §-a
sze rin ti ala pí tó szer zõ dé sek közé és nem te kint he tõ az ala -
pí tó szer zõ dé se ken ala pu ló má sod la gos jog for rás nak.

Ugyan ak kor nem zet kö zi jogi kö te le zett ség vál la lás,
nem zet kö zi szer zõ dés a szer zõ dés fe lei kö zött; az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó szer zõ dés egy sé ges szer ke zet be fog lalt vál to za ta
(EKSZ) ér tel mé ben a III. pil lér be [34. cikk (2) be kez dés
d) pont, 38. cikk] tar to zik, amely nél a II. pil lér hez tar to zó
el já rá si sza bá lyo kat (24. cikk) kell al kal maz ni.

Az EKSZ 24. cikk (1) be kez dé se sze rint amennyi ben e
cím vég re haj tá sá hoz egy vagy több ál lam mal vagy nem -
zet kö zi szer ve zet tel meg ál la po dást szük sé ges köt ni, a Ta -
nács fel ha tal maz hat ja az el nök sé get arra, hogy – adott
eset ben a Bi zott ság se gít sé gé vel – kezd jen tár gya lá so kat
eb bõl a cél ból. Az ilyen meg ál la po dá so kat az el nök ség
aján lá sa alap ján a Ta nács köti meg. Az (5) be kez dés ki -
mond ja, hogy a meg ál la po dás nem kö te le zi azt a tag ál la -
mot, amely nek kép vi se lõ je a Ta nács ban ki je len ti, hogy a
meg ál la po dás nak meg kell fe lel nie sa ját al kot má nyos el já -
rá si kö ve tel mé nye i nek; a Ta nács töb bi tag ja meg egyez het
ab ban, hogy a meg ál la po dást mind azon ál tal ide ig le ne sen
al kal maz ni kell.

A je len eset ben a tör vény in do ko lá sa sze rint a ma gyar
ál lam kép vi se lõ je a Ta nács ban ki je len tet te, hogy a Meg ál -
la po dás nak meg kell fe lel nie sa ját al kot má nyos el já rá si
kö ve tel mé nye i nek – va gyis a Meg ál la po dás csa kis ezt, az
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al kot má nyos el já rá si kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét köve tõen 
kö te lez he ti a ma gyar ál la mot.

A sa ját al kot má nyos el já rá si kö ve tel mé nyek a je len
eset ben azok a kö ve tel mé nyek, ame lyek a nem zet kö zi
szer zõ dé sek kel kap cso la to sak.

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény (Tv.) 7.  § (2) be kez dé se sze rint
„a nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re 
adott fel ha tal ma zást a nem zet kö zi szer zõ dést ki hir de tõ
tör vény vagy kor mány ren de let (a továb biak ban: ki hir de tõ
jog sza bály) tar tal maz za.”

A vizs gált tör vény sze rint: „1.  § Az Or szág gyû lés e tör -
vénnyel fel ha tal ma zást ad az Eu ró pai Unió, va la mint az Iz -
lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság kö zött az Eu ró pai 
Unió tag ál la mai, va la mint Iz land és Nor vé gia kö zöt ti át -
adá si el já rás ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.”

A Tv. 8.  § (3) be kez dé se sze rint „Ha a köz tár sa sá gi el -
nök az (1) be kez dés sze rin ti nem zet kö zi szer zõ dést vagy
an nak va la mely ren del ke zé sét alkot mány elle nesnek tart ja, 
az ok irat ki ál lí tá sát meg elõ zõ en az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény sze rint a nem zet kö zi szer -
zõ dés al kot má nyos sá gá nak elõ ze tes vizs gá la tát kez de mé -
nyez he ti.”

A köz tár sa sá gi el nök az em lí tett meg fon to lá sok és sza -
bá lyok alap ján for dult az Al kot mány bí ró ság hoz. Ezt mind
az EKSZ 24. cikk (5) be kez dé se, mind a Tv. 7.  §-a és 8.  §
(3) be kez dé se le he tõ vé te szi.

3. A nul lum cri men elv je len té se ál ta lá nos ság ban, tör -
té ne ti leg és ha gyo má nyo san az, hogy csak az a cse lek -
mény bûn cse lek mény, ame lyet tör vény an nak nyil vá nít.
Az elv te hát – most a bün te tõ jog ter mi no ló gi á ját hasz nál va 
– csu pán az úgy ne ve zett bün te ten dõ ség re vo nat ko zó kö ve -
tel ményt fo gal maz meg: azo kat a cse lek mé nye ket, ame -
lyek bün te ten dõk, tör vénynek kell tar tal maz nia. Az Al kot -
mány 57.  § (4) be kez dé se azon ban szö ve ge sze rint en nél
töb bet kö ve tel meg. Az Al kot mány bí ró ság nak ezért az Al -
kot mány e sza bá lyát a nor ma szö veg bõl ki in dul va, és nem
a té te les bün te tõ jo gi sza bá lyok, a tör té ne ti nul lum cri men
ér tel me zé sek vagy a kül föl di al kot má nyok eset leg ha son -
ló, de meg szö ve ge zé sük ben még is más sza bá lyai alap ján
kell ér tel mez nie, ha nem azt kell meg ha tá roz nia, hogy a
ma gyar Al kot mány nul lum cri men sza bá lya mit je lent a
ma gyar Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se al kal ma zá sá ban.

Az er rõl való ál lás fog la lás nál az Al kot mány bí ró sá got a
je len ügy ben is köti ko ráb bi gya kor la ta, ha csak nincs kel lõ
ok at tól el tér ni.

Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se töb bet je lent, mint a
tör vényi jog for rá si szint ha gyo má nyos elõ írása, mert nem -
csak azt kö ve te li meg az Al kot mány, hogy csak az a cse -
lek mény le het bün te ten dõ, amely cse lek mény bûn cse lek -
mény a ma gyar jog sze rint, ha nem azt is, hogy „bû nös nek
nyil vá ní ta ni” min den kit csak az „el kö ve tés ide jén” ha tá -
lyos jog sze rint le het: va gyis az Al kot mány elõ ír ja, hogy
nem csak a bün te ten dõ ség, ha nem a konk rét sze mély bün -

tet he tõ sé ge (bû nös nek nyil vá ní tá sa) kér dé sé ben is az el kö -
ve tés kor, és nem más kor ha tá lyos ma gyar jog alap ján kell
és le het ál lást fog lal ni. Ez az Al kot mány szö ve gén ala pu ló
ér tel me zés tá gabb, mint a tör té ne ti nul lum cri men sza bály:
a Btk. kü lö nös ré szi tör vényi tény ál lá sai mel lett (ame lyek
a bün te ten dõ cse lek mé nyek rõl szól nak) az el kö ve tés idõ -
pont já ban „rög zül nek” a bün tet he tõ ség nek az ál ta lá nos
– akár anya gi jogi, akár el já rás jo gi – fel té te lei is. Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben az egyik ilyen (a bün -
te tõ jog ter mi no ló gi á já ban a bün te ten dõ ség tõl egyéb ként
füg get len) fel té tel az el évü lés kér dé se volt, ame lyet a nem -
ze ti jo gok rész ben anya gi jogi, rész ben el já rá si in téz mény -
ként sza bá lyoz nak. Az Al kot mány bí ró ság 11/1992.
(III. 5.) AB ha tá ro za ta [11/1992. (III. 5.) AB, ABH 1992,
77, 84 és köv. old.], amely bi zo nyos, po li ti kai ok ból nem
ül dö zött bün te ten dõ cse lek mé nyek el évü lé sét 1990. má jus 
2-ától új ra in dí tó tör vény alkot mány elle nességét vizs gál ta,
meg ál la pí tot ta: „[a]z Al kot mány úgy ren del ke zik, hogy:
»Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés sel
súj ta ni...«. Itt te hát nem csak ar ról van szó, hogy az ál lam
tör vény ben tilt ja a bûn cse lek mé nye ket és tör vény ben bün -
te tés sel fe nye get, ha nem az egyén ah hoz való jo gá ról van
szó, hogy csa kis tör vényesen ítél jék el (nyil vá nít sák bû -
nös sé) és bün te té sét is tör vényesen szab ják ki (sújt sák bün -
te tés sel). [...] A nul lum cri men sine lege és a nul la po e na
sine lege al kot má nyos alap el vek, ame lyek nek szá mos
bün te tõ jo gi sza bály adja meg jog sze rû tar tal mát. [...] Ilyen
sza bály a bûn cse lek mény fo ga lom nak a Btk.-ban adott
meg ha tá ro zá sa, a bün te tés és a bün te té si rend szer tör -
vényes fo gal mai. [...] Az egyén al kot má nyos sza bad sá gát,
em be ri jo ga it nem csak a bün te tõ jog kü lö nös ré szé nek
tény ál lá sai és bün te té si té te lei érin tik, ha nem alap ve tõ en a
bün te tõ jo gi fe le lõs ség, a bün te tés ki sza bás és a bün tet he tõ -
ség össze füg gõ zárt sza bály rend sze re. A bün te tõ jo gi fe le -
lõs ség min den sza bá lyá nak mó do su lá sa, alap ve tõ en és
köz vet le nül érin ti az egyé ni sza bad sá got és az egyén al kot -
má nyos hely ze tét.”

Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sét mint az alap ve tõ jo -
gok kö zött sze rep lõ al kot má nyos el vet nem le het meg szo -
rí tó an ér tel mez ni. Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog ál la mi ság ból
ere dõ kö ve tel ményt hajt vég re a bün te tõ igaz ság szol gál ta -
ta tás te rü le tén. Ez a sza bály az anya gi bün te tõ jo gon túl
irány adó mind azok ra a jog sza bá lyok ra is, me lyek az alap -
ve tõ jog jo go sult ja i nak bû nös sé nyil vá ní tá sá ra és bün te tés -
sel súj tá sá ra irá nyul nak, vagy köz vet le nül és ok sze rû en le -
he tõ vé te szik az érin tett sze mély bün te tõ jo gi fe le lõs ség re
vo ná sát. Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se a nul lum cri -
men és a nul la po e na sine lege el vet ki fe je zet ten a ma gyar
jog ra vo nat koz tat va mond ja ki. A ma gyar Al kot mány
alap ján bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás nak ak kor van he -
lye, ha a fe le lõs ség re vo nás alap já ul szol gá ló cse lek mény
az el kö ve tés idõ pont já ban a ma gyar jog sze rint bün te ten dõ 
cse lek mény nek mi nõ sül, és az el kö ve tõ a ma gyar jog sze -
rint bün tet he tõ.
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Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se aka dá lyoz min den
olyan ma gyar köz ha tal mi cse lek vést, mely a ma gyar Al -
kot mány te rü le ti ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek bün te tõ jo gi 
fe le lõs ség re vo ná sá ra anél kül irá nyul, hogy a fe le lõs ség re
vo nás alap já ul szol gá ló cse lek mény a ma gyar jog sze rint
bûn cse lek mény len ne, il let ve meg va ló sí ta ná a ma gyar jog
sze rint irány adó va la mennyi tör vényi tény ál lá si ele met.

4. A Meg ál la po dást ki hir de tõ tör vény egyes sza bá lyai
[a tör vény 3.  §-a sze rin ti 3. cikk (3) be kez dé se, va la mint a
tör vény 4.  §-a a Meg ál la po dás 3. cikk (4) be kez dé sét il le -
tõ en] a szer zõ dõ fe lek vi szony la tá ban ki zár ják a ket tõs
bün tet he tõ ség re vo nat ko zó fel té tel al kal ma zá sát.

Ezért vizs gál ni kell, hogy mit je lent a ket tõs bün tet he tõ -
ség re vo nat ko zó fel té tel al kal ma zá sá nak ki zá rá sa az Al -
kot mány 57.  § (4) be kez dé se tük ré ben.

A ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé nyé nek kér dé se ak kor 
me rül fel, ha van egy cse lek mény, amely nek el kö ve té sé vel 
az egyik ál lam ha tó sá gai olyan sze mélyt gya nú sí ta nak, aki
egy má sik ál lam te rü le tén tar tóz ko dik.

A ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé nye azt je len ti, hogy
egy ál lam vég re haj tó igaz ság ügyi ha tó sá ga egy meg ha tá -
ro zott bûn cse lek mény re vo nat ko zó an egy má sik ál lam ki -
adá si ké rel mét csak ak kor tel je sí ti, ha a kér dé ses cse lek -
mény sa ját or szá ga joga sze rint is bûn cse lek mény nek, va -
gyis bün te ten dõ (bün tet he tõ) cse lek mény nek mi nõ sül.

A ket tõs bün tet he tõ ség elve azt fe je zi ki, hogy egyik ál -
lam a má sik nak csak az zal a fel té tel lel bo csát ja ren del ke -
zés re köz ha tal mát egy sze mély bün te tõ jo gi fe le lõs ség re
vo ná sá hoz, ha a cse lek mény a sa ját joga sze rint is bün te -
ten dõ, va gyis – leg alább a fon tos tény ál lá si ele mek, és nem 
a tör vényi tény ál lá sok el ne ve zé sei te kin te té ben – mind két
ál lam bün tet ni ren de li a szó ban lévõ cse lek ményt. A ki -
ada tá si el já rás fel té te le zi, hogy a ki adó ál lam mér le ge li a
cse lek mény és a sa ját joga össze ve té sé vel azt, hogy a ki ad -
ni kért sze mély bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo ná sá hoz a ki -
adást kérõ ál lam ban se gít sé get nyújt-e.

A ki ada tá si egyez mé nyek ál ta lá ban köz ren di zá ra dék -
kal en ged nek egy ol da lú mér le ge lé si jo got a ki adó ál lam
szá má ra, va gyis sza bad ke zet a ki adásmeg ta ga dás ra. Jól le -
het a ki adást diszk re ci o ná lis jog kör ben meg ta gad ha tó vá
tévõ köz ren di zá ra dék al kal ma zá sa mel lett a ket tõs bün tet -
he tõ ség el vé nek al kal ma zá sa hát tér be szo rul hat, a ket tõs
bün tet he tõ ség el vét ha gyo má nyo san a ki ada tá si egyez mé -
nyek ál ta lá ban ér vé nye sí tik. Ez azért van így, mert vizs gál -
ni kell a ki adás hoz azt, hogy a cse lek mény, ami vel a ki ad ni 
kért sze mélyt vá dol ják, ki ada tá si bûn cse lek mény-e, va -
gyis a ki ada tá si egyez mény ben fel so rolt bün te ten dõ cse -
lek mé nyek va la me lyi ke alá tar to zik-e; ezt a vizs gá ló dást
csak úgy le het vég re haj ta ni, hogy az ál lam a cse lek ményt a 
sa ját nem ze ti bün te tõ tör vénykönyve va la mely olyan tör -
vényi tény ál lá sa von ja, amely ki ada tá si bûn cse lek mény -
nek mi nõ sül az egyez mény al kal ma zá sá ban. Ezt a vizs gá -
ló dást mind két ál lam vég re hajt ja, kü lön-kü lön a sa ját joga
sze rint.

Ha bár jog gal vet he tõ fel, hogy ön ma gá ban eset leg nem
sér ti a tör té ne ti, ha gyo má nyos nul lum cri men sza bályt az
elv al kal ma zá sá nak mel lõ zé se vagy kor lá to zá sa, mert
majd ab ban az ál lam ban, aho vá ki ad ják az érin tett sze -
mélyt, ér vé nye sül a „tör vényes el íté lés” kö ve tel mé nye a
ki ké rõ ál lam jo gá ban fog lal tak sze rint, az Eu ró pai Em be ri
Jogi Bí ró ság gya kor la ta arra en ged kö vet kez tet ni, hogy a
ki adás, va la mely sze mély pusz ta vissza kül dé se egy olyan
ál lam ba, ahol bün te ten dõ cse lek ménnyel vá dol ják, ön ma -
gá ban meg va ló sít hat alap jogsé rel met. A So e ring kont ra
Egye sült Ki rály ság (1989. jú li us 7.) ügy ben egyez ményel -
le nes nek tar tot ták (a 3. cikk sé rel me  miatt, amely a kín zást, 
em ber te len vagy meg alá zó bá nás mó dot tilt ja), hogy olyan
sze mélyt ad ja nak ki az Egye sült Ál la mok nak, aki re ott a
vád tár gyá vá tett cse lek mé nye (em ber ölés)  miatt akár ha -
lál bün te tés is vár hat oly mó don, hogy az il le tõ ál lam ban
(Vir gi nia) hosszú ide ig kell majd vá ra koz nia a kö te le zõ
jog or vos la ti rend  miatt a bün te tés vég re haj tá sá ra. A Ja ba ri
kont ra Tö rök or szág ügy ben (2000. jú li us 11.) ugyan ezt az
el vet kö vet ték, ami kor meg véd ték a me ne dék ké rõ ket a
vissza kül dés tõl olyan or szág ba, ahol éle tük ve szély nek
van ki té ve. Ezek nek az ügyek nek az a ta nul sá ga, hogy a ki -
adás (át adás) köz ha tal mi cse lek mé nye ön ma gá ban ak kor
is alap jog sér tõ le het, ha a konk rét és köz vet len jog sér tést
nem a ki adó (át adó) ál lam, ha nem a ki adást kérõ ál lam
hajt ja vég re.

Azt kü lön kell vizs gál ni, hogy a ket tõs bün tet he tõ ség
elve al kal ma zá sá nak mel lõ zé se ho gyan fér össze az Al kot -
mány 57.  § (4) be kez dé sé vel, amely más, mint a szûk ér te -
lem ben vett tör té ne ti nul lum cri men sza bály.

5. Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se, amely a köz tár -
sa sá gi el nök in dít vá nya sze rint az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság el vé nek konk re ti zá lá sa a
bün te tõ igaz ság szol gál ta ta tás te rü le tén, és a ki ada tá si
egyez mé nyek ben al kal ma zott ket tõs bün tet he tõ ség elve
kö zép pont já ban is a cse lek mény áll.

A ket tõs bün tet he tõ ség vizs gá la ta azt je len ti, hogy van
egy cse lek mény, ma ga tar tás, ami  miatt egy sze mély bün te -
tõ jo gi fe le lõs ség re vo ná sá ban a ki adó ál lam köz re mû kö -
dik, de csak ak kor, ha a szó ban lévõ cse lek mény, ma ga tar -
tás, va gyis a tör té ne ti tény ál lás a ki adó ál lam joga sze rint is 
(az adott eset ben a ma gyar jog sze rint) va la mi lyen bûn cse -
lek mény nek mi nõ sül. Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se
tilt ja, hogy a ma gyar ál lam olyan cse lek mény  miatt is bû -
nös sé nyil vá ní tás hoz ve ze tõ bün te tõ el já rás ra ad jon a te rü -
le ti jog ha tó sá ga alatt álló olyan sze mélyt, aki nek cse lek -
mé nye nem bün tet he tõ a ma gyar jog sze rint.

Ezért a tör vény 3.  §-a a Meg ál la po dás 3. cikk (3) be kez -
dé se vo nat ko zá sá ban, va la mint a tör vény 4.  §-a a Meg ál la -
po dás 3. cikk (4) be kez dé sé hez tett nyi lat ko zat vo nat ko zá -
sá ban el len té tes az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé vel,
mert a Meg ál la po dás e sza bá lyai a cse lek mény ket tõs bün -
tet he tõ sé gé nek mér le ge lé sét ki zár ják.
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Az, hogy az Iz lan di Köz tár sa ság vagy a Nor vég Ki rály -
ság ha tó sá gai mint ki adást ké rõk fel is mer jék egy adott cse -
lek mény rõl a 3. cikk (3) be kez dé se vagy a 32 bûn cse lek -
mény faj ta alá tar to zá sát, csa kis úgy tör tén het meg, hogy az 
al kal ma zó kül föl di ha tó ság az ál ta la a lis ta alá vont nem ze -
ti bün te tõ tör vénykönyve bün te ten dõ cse lek mé nyei köz be -
jöt té vel íté li meg a cse lek ményt, va gyis a 32 bûn cse lek -
mény faj tá nak nem ze ti btk.-tény ál lá so kat kell meg fe lel tet -
nie, és csak ezek köz be jöt té vel ál la pít ha tó meg va la mely
cse lek mény rõl az, hogy az tény ál lás sze rû (a cse lek mény
for mai, ala ki ér te lem ben jog el le nes, a nem ze ti btk.-ba üt -
kö zõ és bün te ten dõ). Egy-egy bûn cse lek mény faj tá hoz,
mint hogy ezek lé nye gé ben bûn cse lek mény-ka te gó ri ák,
több btk.-tény ál lás is tar toz hat. Ezek a nem ze ti btk.-tény -
ál lá sok azon ban ide gen jo gok, és nem mi nõ sül nek „ma -
gyar jog nak” az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se al kal ma -
zá sa szem pont já ból.

6. A Meg ál la po dást ki hir de tõ tör vény má sik tá ma dott
sza bá lya [a tör vény 3.  §-a sze rin ti 3. cikk (2) be kez dé se] a
szer zõ dõ fe lek vi szony la tá ban a ket tõs bün tet he tõ ség re
vo nat ko zó fel té tel al kal ma zá sát kor lá toz za.

Az, hogy a Meg ál la po dás 3. cikk (2) be kez dé se a ket tõs
bün tet he tõ ség el vét az zal a mó do sí tás sal tart ja fenn, hogy
ez a kö ve tel mény a tény ál lá si ele mek tõl füg get le nül tel je -
sí tett nek te kin ten dõ a ki bo csá tó és a vég re haj tó ál lam joga
sze rin ti bûn cse lek mé nyek nél, ah hoz ve zet, hogy a ki bo -
csá tó ál lam a vég re haj tó ál lam jo gá tól füg get le nül, a sa ját
btk.-ját al kal maz va hi vat koz hat a sa ját btk.-ja sze rint ki -
adá si bûn cse lek mény nek mi nõ sü lõ bûn cse lek mény re.

Az Al kot mány ban 57.  § (4) be kez dé se nem en ge di meg
azt, hogy a ma gyar ál lam úgy adja más ál lam ke zé re a ki ad -
ni kért sze mélyt, hogy an nak cse lek mé nyét ne a ma gyar
jog tör vényi tény ál lá si ele mei alap ján ítél je meg ab ból a
szem pont ból, hogy az bün te ten dõ és bün tet he tõ-e. Ezért a
Meg ál la po dást ki hir de tõ tör vény 3.  §-a sze rin ti 3. cikk
(2) be kez dé se el len té tes az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé -
sé vel, mert a Meg ál la po dás e sza bá lya a cse lek mény ket tõs 
bün tet he tõ sé ge mér le ge lé sé nek kor lá to zá sa ként ér tel mez -
he tõ.

7. Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se ér vé nye sü lé se
alól csak az Al kot mány más té te les sza bá lyai [7.  § (1) be -
kez dé se elsõ for du la ta (a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is -
mert sza bá lyai), 2/A.  §-a (az ala pí tó szer zõ dé sek bõl fa ka -
dó jo gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez
szük sé ges mér té kig az Al kot mány ból ere dõ ha tás kö rök -
nek a töb bi tag ál lam mal kö zö sen való gya kor lá sa)] alap ján 
le het bi zo nyos ki vé telt ten ni. A je len ügy ben az Al kot -
mány em lí tett sza bá lyai nem al kal maz ha tók. A tör vény
3.  §-ában fog lalt Meg ál la po dás 3. cikk (2) és (3) be kez dé -
sei, va la mint a tör vény 4.  §-a – a Meg ál la po dás 3. cikk
(4) be kez dé sé hez tett nyi lat ko za tot meg ál la pí tó ré szé ben – 
nem a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it hajt -
ják vég re. Ugyan így nem te kint he tõ a Meg ál la po dás a
 Magyarországot kö te le zõ uni ós jog ré szé nek, hi szen a je -

len el já rás ép pen ar ról szól, va jon el is mer he ti-e ma gá ra
néz ve a Ma gyar Köz tár sa ság a Meg ál la po dás kö te le zõ ha -
tá lyát.

A tör vénynek a köz tár sa sá gi el nö ki in dít vánnyal érin tett 
sza bá lya it a fen ti ér vek alap ján kel lett vol na alkot mány -
elle nesnek mi nõ sí te ni.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat nak sem a ren del -
ke zõ ré szé vel, sem in do ko lá sá val, mert az in dít vány ban
fog lal tak alap ján nem tar tom alkot mány elle nesnek az
 EUIN-megállapodást ki hir de tõ tör vényt (a továb biak ban:
EUIN).

1. Nem ér tek egyet az in dít vány (és a neki helyt adó
több sé gi ha tá ro zat) alap ve tõ ér vé vel, mely sze rint az Al -
kot mány 57.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt nul lum cri men
sine lege elve alap ján alkot mány elle nes az EU IN-meg ál la -
po dás, amennyi ben le mond a ki ada tás (át adás) fel té te le -
ként a ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé nyé rõl. Esze rint
alkot mány elle nes az el fo ga tó pa rancs tel je sí té sé re vál lalt
nem zet kö zi kö te le zett ség, ha a ma gyar jog sze rint nem,
vagy nem pon to san azo nos fel té te lek kel bün te ten dõ cse -
lek mé nyek re is ki ter jed. Ez utób bi az EUIN 3. cik ké ben
fel so rolt – az eu ró pai el fo ga tó pa rancs ról  szóló EU ke ret -
ha tá ro zat 3. cik ké vel azo nos – har minc két bûn cse lek -
ményt érin ti.

A több sé gi ér ve lés és ha tá ro zat sze rint a nul lum cri men
sine lege el vé bõl kö vet ke zik, hogy a ki ada tás – vagy az
EUIN és fõ leg az eu ró pai el fo ga tó pa rancs rend sze ré ben
be ve ze tett egy sze rû sí tett el já rá si for má ja – csak ak kor al -
kot má nyos, ha a ki adan dó el kö ve tõ cse lek mé nye az át adó
(ki adó) ál lam joga sze rint is bûn cse lek mény. Ez a ki ada tá -
si jog ban ha gyo má nyo san, bár messze nem ki vé tel nél kül,
al kal ma zott ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé nye. A több sé -
gi ál lás pont el fo ga dá sá val min den ki ada tá si (át adá si) szer -
zõ dés vagy jog sza bály, amely nem tar tal maz za a ket tõs
bün te ten dõ ség sza bá lyát az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé -
sé be üt kö zik. Ez zel vi szont az eu ró pai el fo ga tó pa rancs al -
kot má nyos sá ga is két sé ges sé vált.

Vé le mé nyem sze rint a nul lum cri men elve fo gal mi lag
nem áll kap cso lat ban a ket tõs ink ri mi ná ció kö ve tel mé nyé -
vel. Nem vé let len, hogy a nul lum cri men elv hosszú tör té -
ne té ben fel sem me rült, hogy bár mi köze len ne a ket tõs
bün tet he tõ ség kö ve tel mé nyé hez, vagy egy ál ta lán a ki ada -
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tás hoz. Ez utób bi elv ugyan a 19. szá zad tól ha gyo má nyo -
san el fo ga dott volt a szer zõ dé ses és az egy ol da lú, csak sa -
ját tör vényeken ala pu ló ki ada tá si jog ban, de nem állt, és
fo gal mi okok ból nem is áll ha tott, kap cso lat ban a nul lum
cri men el vé vel. Más részt ez szo ká sos – gya ko ri, de nem al -
kot má nyo san kö te le zõ – kla u zu la volt, amely nek in do ka,
hogy az ál lam ne kény sze rül jön sa ját ér ték rend je sze rint el
nem íté len dõ, sõt di csé re tes cse lek mé nyért va la kit ki ad ni.
A ki ada tás (szer zõ dés sel vagy anél kül) a ki ada tást kérõ és
tel je sí tõ ál lam kö zöt ti po li ti kai bi za lom kér dé se, azé,
mennyi re te kin tik a má sik jog rend sze rét, ben ne bün te tõ
igaz ság szol gál ta tá sát mél tó nak az együtt mû kö dés re. Ez
gyak ran po li ti kai mér le ge lé sen, a má sik ál lam mû kö dé sé -
rõl ki ala kí tott ké pen mú lik, amint er rõl a hi deg há bo rús
idõ szak ki ada tá si po li ti ká ja ta nús ko dik. Az Eu ró pai Unió
tag jai és ve lük szo ro san együtt mû kö dõ, a schen ge ni rend -
szer ben részt vevõ ál la mok (mint Iz land és Nor vé gia) kö -
zött ez a bi za lom jó ok ból tel jes, ami in do kol ja a po li ti kai
mér le ge lés ki ik ta tá sá val a ki ada tá si el já rás át adá si el já rás -
sá egy sze rû sí té sét.

A ki ada tá si (és az ez zel ér dem ben azo nos át adá si) el já -
rás ugyan is egé szen más ról szól, mint ami rõl a nul lum cri -
men, nul la po e na sine lege elve. A ki ada tá si el já rás ban
nem a ki ad ni kért sze mély bû nös sé gé rõl (és „bün te tés sel
súj tá sá ról”) dön te nek, ha nem ar ról, hogy más ál lam ha tó -
sá ga i nak át en ged he tõ-e a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sa a ki -
adó (át adó) ál lam jog ha tó sá ga alatt álló sze méllyel kap -
cso lat ban. Ez az át en ge dés ele ve ki zárt, ha a vég re haj tó ál -
lam sa ját joga sze rint bün te tõ jog ha tó sá ga fenn áll [EUIN
5. cikk (1) be kez dés g) pont i. al pont].

2. A ki ada tá si dön tés rend sze rint – az eu ró pai el fo ga tó -
pa rancs rend sze ré hez kap cso ló dó EUIN szer zõ dés ese té -
ben ez nem ér vé nyes – nem pusz tán bí rói jo gal kal ma zói
dön tés, ha nem leg fel jebb a bün te tõ el já rás ban ho zott nem
ügy dön tõ sza bad ság kor lá to zó in téz ke dé sek hez ha son lít -
ha tó. A ki ada tás ugyan ak kor – aho gyan a leg több ál lam
joga sze rint is, vé le mé nyem sze rint is – köz igaz ga tá si el já -
rás ként is fel fog ha tó, amely ben az ál lam azt mér le ge li,
hogy ki ad jon-e egy sze mélyt egy má sik ál lam nak. A ki -
ada tás te hát egy igaz ga tá si dön tés, ame lyet a mi nisz ter
vagy ná lunk még a leg fõbb ügyész hoz (lásd a nem zet kö zi
bûn ügyi jog se gély rõl  szóló 1996. évi XXXVIII. tör vényt).
A dön tés tör vényességével szem ben nyit va áll a bí rói fe -
lül vizs gá lat le he tõ sé ge. A fe lül vizs gá lat so rán azon ban
csu pán az igaz ga tá si ak tus tör vényességét le het vizs gál ni,
az el kö ve tõ bû nös sé gét nem. A ki ada tás arra szol gál – an -
nak fo gal má ból kö vet ke zõ en –, hogy va la mely ál lam, az
adott pil la nat ban te rü le tén tar tóz ko dó, ko ráb ban egy má -
sik ál lam te rü le tén va la mi lyen bûn cse lek ményt el kö ve tett
sze mélyt a ki ada tást kérõ ál lam nak át ad ja, hogy fe let te az
il le tõ ál lam bí ró sá gai bün te tõ igaz ság szol gál ta tást gya ko -
rol has sa nak, fel té ve, hogy õ maga erre nem tart igényt.
 Vagyis a ki ada tás nem azo nos a bün te tõ ha ta lom gya kor lá -
sá val, az el kö ve tett cse lek mény bün te tõ jo gi meg íté lé sé vel, 
ha nem az pusz tán egy – ha tet szik – köz igaz ga tá si el já rás,

amely a ki ada tást kérõ ál lam bün te tõ igaz ság szol gál ta tá sá -
nak meg va ló sí tá sát se gí ti elõ, s mint ilyen tu laj don kép pen
az ál la mok kö zöt ti jog se gély mi nõ sí tett ese te: ahol nem
va la mely in for má ció ke rül ki adás ra/át adás ra, ha nem maga 
a bûn cse lek ményt el kö ve tõ sze mély. A jog se gély pe dig az
ál la mok kö zöt ti szo li da ri tás egyik meg nyil vá nu lá si for má -
ja. A szo li da ri tás eb ben az eset ben azt je len ti, hogy az ál -
lam úgy ke ze li a más ál lam jo gát sér tõ cse lek ményt, mint -
ha az sa ját jo gá ba üt köz ne, s így nem vizs gál ja a sa ját joga
sze rin ti bün tet he tõ sé get a kö zös ér ték ren det köz vet le nül
érin tõ bûn cse lek mé nyek ese té ben. Meg jegy zem, a ki ada -
tás ép pen jog se gély vol ta  miatt sok szor ké nyes po li ti kai,
dip lo má ci ai ügy.

A ki ada tá si-át adá si el já rás te hát, aho gyan azt fen tebb
ki fej tet tem, bár bün te tõ jo gi kér dé se ket érint, szi go rú an
véve nem bün te tõ el já rás, mert tár gya nem az el kö ve tõ (ter -
helt, vád lott) bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sa és nem is bün te -
tés ki sza bá sa, ha nem ki zá ró lag an nak el dön té se, fenn áll -
nak-e a ki ada tás fel té te lei, ide ért ve a ki zá ró oko kat is. A
ki ada tá si el já rás ele ve csak ak kor le het sé ges, ha egy má sik
ál lam ban fo lyó bün te tõ el já rás ban leg alább bí rói ha tá ro zat -
tal meg ál la pí tott „gya nú” áll fenn (de le het jog erõs íté let
is). A ki ada tá si el já rás így soha nem vég zõd het el íté lés sel
és így ér te lem sze rû en bün te tés ki sza bá sá val sem. A ki adás
nem bün te tés – épp oly ke vés sé, mint az elõ ze tes le tar tóz ta -
tás vagy a vád eme lés –, ha nem egy má sik ál lam büntetõ -
eljárásának se gí té se (vagy ép pen le he tõ vé té te le). Az alap
bün te tõel já rás a ki ada tás-át adás ese té ben min dig egy má -
sik ál lam bün te tõ el já rá sa: az ér de mi bün te tõ jo gi dön tést is 
ott hoz zák meg.

3. Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé se azért sem al kal -
maz ha tó, mert csak a ma gyar anya gi bün te tõ jog al kal ma -
zás nak fel té te le i rõl szól. (Az el évü lés, ha el já rá si sza bály -
nak te kint jük, ami vi ta tott, ak kor is a „bün te tés sel súj tás”,
azaz a bün tet he tõ ség fel té te le. [Lásd 11/1992. (III. 5.) AB
ha tá ro zat, Zé té nyi-Ta kács tör vény, ABH 1992, 77, 94.]
Ezért nincs je len tõ sé ge az 57.  § (4) be kez dé sé ben ta lál ha tó 
„ma gyar jog sze rint” bûn cse lek mény ki té tel nek, mert a ki -
ada tás ele ve nem a „ma gyar jog sze rin ti bûn cse lek -
ménnyel” vá dolt sze mély át adá sá ról szól. Ép pen el len ke -
zõ leg: a ki ada tás nak elõ fel té te le, hogy a ki ada tá si bûn cse -
lek mény ne a ma gyar jog sze rint le gyen bûn cse lek mény
– ha nem a ki adást kérõ (az EUIN egyez mény ben az el fo -
ga tó pa ran csot ki bo csá tó) ál lam joga sze rint. A nul lum cri -
men sine lege elve a bün te tõ anya gi jog idõ be li al kal ma zá -
sát sza bá lyoz za, és azt, hogy csak az bûn cse lek mény a ma -
gyar jog sze rint, amit a ma gyar jog (tör vény) an nak nyil vá -
nít. A ki ada tás-át adás elõ fel té te le, hogy egy má sik jog -
rend szer (itt: a nor vég vagy az iz lan di) sze rint le gyen bün -
te ten dõ a cse lek mény, és ezt bí rói dön tés meg is ál la pít sa –
még ha csak vád ról is van szó. A ki ada tá si bûn cse lek mény
nem le het (vagy csak ki vé te le sen, pl. ha mind két ál lam te -
rü le tén egy szer re vagy foly ta tó lag kö vet ték el) a ma gyar
jog sze rin ti bûn cse lek mény, mert ak kor nem le het ne he lye
ki ada tás nak vagy át adás nak – he lyet te ma gyar bün te tõ el -
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já rást kel le ne le foly tat ni. Ez ele ve ki zár ja az Al kot mány
57. § (4) be kez dé se al kal ma zá sát a ki ada tás ra.

Nem kö vet ke zik a nul lum cri men sine lege el vé bõl a
ket tõs ink ri mi ná ció sza bá lya to váb bá azért sem, mert a két
sza bály na gyon kü lön bö zõ bûn cse lek mény-fo gal mat hasz -
nál. A nul lum cri men el vé nek al kal ma zá sá hoz konk rét
cse lek vés (tör té ne ti tény ál lás) és a rá az el kö ve tés és az el -
bí rá lás ide jén ér vé nyes (al kal ma zan dó) bün te tõ jo gi nor ma
szük sé ges. A nul lum cri men sine lege elve min dig in conc -
re to – meg ha tá ro zott cse lek vés és az al kal ma zan dó bün te -
tõ tör vények vi szo nyá ban – ér ten dõ. A nul lum cri men
egye di cse le ke de tek (ide ért ve a mu lasz tást is) bün tet he tõ -
sé ge min den egyes fel té te lé nek vizs gá la tát kö ve te li meg,
egy jog rend szer nor mái alap ján. A ket tõs bün te ten dõ ség
vi szont nem egy tör té ne ti tény ál lás és az al kal ma zan dó
bün te tõ tör vény vi szo nyá ról szól, ha nem a bün te tõ tör -
vények (el sõ sor ban bûn cse lek mé nyi tény ál lá sok) össze ve -
té sé rõl a ki ada tást kérõ és az át adó ál lam jo gá ban. A ket tõs
bün te ten dõ ség sza bá lyá nak al kal ma zá sa te hát egy cse lek -
véstí pus bün te ten dõ sé gét te kin ti mér cé nek. A ket tõs
 inkrimináció a bûn cse lek mé nyek tény ál lá sa it in abst rac to
veti össze, te hát a ket tõs bün tet he tõ ség egy cse lek mény faj -
tá ra al kal maz ha tó bün te tõ jog sza bá lyok össze ha son lí tá sát
kö ve te li meg. Ez az össze ha son lí tás nem egy el kö ve tett
(meg tör tént) cse lek ményt – tör té ne ti tény ál lást – vet össze
egy bün te tõ jo gi nor má val, ha nem bün te tõ jo gi nor má kat
egy más sal: azt kér de zi, hogy X cse lek mény faj ta – pél dá ul
kis mennyi sé gû ká bí tó szer bir tok lá sa – bûn cse lek mény -
nek szá mít-e A és B ál lam bün te tõ tör vénye sze rint. Ha
igen, tel je sül a ket tõs bûn te ten dõ ség fel té te le, ha nem –
nem. A nul lum cri men sza bá lya te hát konk rét cse lek mény -
rõl szól és az összes a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nást be -
fo lyá so ló, al kal ma zan dó bün te tõ tör vényrõl, míg a ket tõs
ink ri mi ná ció elve abszt rakt cse lek mény-tí pu sok (bûn cse -
lek mény fo gal mak, abszt rakt tény ál lá sok) össze ve té sét kí -
ván ja meg.

4. Meg jegy zen dõ to váb bá, hogy a nul lum cri men elve
ele ve nem sé rül, ha a ki ada tást kérõ ál lam jo gá ban ér vé -
nyes a nul lum cri men elve – hi szen ez ki zár ja, hogy a ki -
adott el kö ve tõt olyan bûn cse lek mé nyért „nyil vá nít sák bû -
nös sé és sújt sák bün te tés sel”, amely az el kö ve tés he lyén és 
ide jé ben nem volt bûn cse lek mény. (Az iz lan di al kot mány
69. cik ke, és a nor vég al kot mány 96. cik ke, va la mint az
em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nye – mely nek mind két ál -
lam ré sze se az EU összes tag ál la má val együtt – 7. cik ké -
ben szin tén kö te le zõ vé te szi a nul lum cri men el vé nek al -
kal ma zá sát). Mi vel a ki ada tás (az EUIN szer zõ dés sze rint
át adás) per de fi ni ti o nem nem a ma gyar jog sze rin ti bûn cse -
lek mény el kö ve tõ jé nek át adá sa, a ma gyar jog sze rint a ki -
adan dó el len bün te tõ el já rás nem in dít ha tó (még ak kor
sem, ha a ki adást kérõ és az át adó ál lam jo gá ban pon to san
azo nos a cse lek mény re al kal ma zan dó tör vényi tény ál lás).
Ha ma gyar jog sze rint fenn áll nak a bün tet he tõ ség fel té te -
lei, ak kor nem ki ada tás nak (át adás nak), ha nem ma gyar
bün te tõ el já rás nak van he lye.

Mind ezek alap ján a je len eset ben az Al kot mány 57.  §
(4) be kez dé se nem is al kal maz ha tó, mert

(1) a ma gyar jog sze rint (Btk. 3 –4.  §) nem a ma gyar jog
alap ján el bí rá lan dó bûn cse lek mény rõl van szó, te hát

(2) egy ál ta lán nincs szó „bû nös sé nyil vá ní tás ról” és
„bün te tés sel súj tás ról”.

Az in dít vány egye dül az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé -
sé re hi vat ko zás sal kéri az EUIN szer zõ dés alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát. Erre, mint aho gyan azt ki fej -
tet tem volt a fen ti ek ben sem mi alap nincs, de nem vo nom
két ség be, hogy van nak al kot má nyos sza bá lyok, ame lyek a
ki ada tás sza bá lyo zá sá nak al kot má nyos mér cé je ként szol -
gál hat nak, ám a nul lum cri men sine lege elve nem. A ki -
ada tás a ki adott/át adott sze mély el tá vo lí tá sát, ki uta sí tá sát
je len ti a ki adó ál lam te rü le té rõl, ezért a ki ada tás jog in téz -
mé nyé nek al kot má nyos sá gát is eb bõl a szem pont ból le het
ér té kel ni. Elõ ször is vizs gá lan dó, hogy egy ál ta lán meg en -
ged he tõ-e a ki uta sí tás [lásd Al kot mány 69.  § (1) be kez -
dés]. Itt két kér dés jö het szó ba: a me ne dék jog és a sa ját ál -
lam pol gár ki ada tá sá nak ti lal ma (ez a prob lé ma me rült fel
Né met or szág ban, il let ve Len gyel or szág ban az eu ró pai el -
fo ga tó pa rancs kap csán, lásd a Bun des ver fas sungs ge richt
2005. jú li us 15-én szü le tett 2 BvR 2236/04 szá mú dön té -
sét, a Len gyel Al kot mány bí ró ság 2005. áp ri lis 27-én szü -
le tett ha tá ro za tát az 1997-es bün te tõ el já rás-jo gi tör vény
607t.  § (1) be kez dé sé vel kap cso lat ban). De ezen túlme -
nõen al kot má nyos mér ce le het a tör vényes bí ró hoz való
jog, a ha lál bün te tés sel fe nye ge tett ség, az egyen lõ ség és
sok min den más is.

Az ál ta lam elõb bi ek ben em lí tett ki fe je zett kor lá tok: a
me ne dék jog, a sa ját ál lam pol gár ki adá sá nak ti lal ma és a
kül föl di ek ki uta sí tá sát kor lá to zó al kot má nyos sza bály az
in dít vány ban nem sze re pel nek, így az Al kot mány bí ró ság
nem is fog lal ha tott ál lást ró luk.

5. Vé ge ze tül meg em lí tem, hogy a bel ga Ar bit ra ge hof
ál tal az elõt te fo lyó C–303/05 szá mú, Ad vo ca ten voor de
We reld VZW kont ra Le den van de Mi nis ter ra ad ügy ben
elõ ter jesz tett elõ ze tes dön tés ho za tal irán ti ké rel me okán az 
Eu ró pai Bí ró ság már vizs gál ta – töb bek kö zött – a ket tõs
ink ri mi ná ció vizs gá la ta ki ik ta tá sá nak kér dé sét, és arra az
ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy az nem sér ti a bûn cse lek -
mé nyek és bün te té sek tör vényességének el vét (nul lum cri -
men, nul la po e na sine lege) (44–61 pon tok).

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek a
Meg ál la po dás 3. cik ké nek (2) be kez dé sét alkot mány elle -
nessé nyil vá ní tó meg ál la pí tá sá val és az ah hoz kap cso ló dó
in do ko lás sal. Ál lás pon tom sze rint a Tör vény 3.  §-ában
fog lalt Meg ál la po dás 3. cik ké nek (2) be kez dé se nem
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alkot mány elle nes, nem sér ti a bün te tõ jo gi le ga li tás nak az
Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott al kot -
má nyos el ve it.

1.1. A Meg ál la po dás 3. cik ke (2) be kez dé sé nek tar tal -
ma egy ér tel mû. En nek lé nye ge: a Meg ál la po dás sze rin ti
el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sán ala pu ló át adás fel té te le a
ket tõs bün te ten dõ ség. Ez a fel té tel nem vo nat ko zik a
3. cikk (3) be kez dé sé re, to váb bá nyi lat ko zat té tel alap ján a
fel té tel al kal ma zá sa mel lõz he tõ a 3. cikk (4) be kez dé sé ben 
sze rep lõ bûn cse lek mé nyek ese té ben. Két ség te len, hogy a
Meg ál la po dás 3.  § (2) be kez dé se for ma i lag el tér a Ke ret -
ha tá ro zat 2. cik ké nek (4) be kez dé se má so dik fe lé nek szö -
ve gé tõl, tar tal mi kü lönb ség azon ban nincs a hi vat ko zott
ren del ke zé sek kö zött. A Meg ál la po dás 3.  § (2) be kez dés -
nek szö ve gé bõl egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó: az át adá si
kö te le zett ség fel té te le, hogy az el fo ga tó pa rancs alap já ul
szol gá ló cse lek mény a ki bo csá tó ál lam joga és vég re haj tó
ál lam joga sze rint is bûn cse lek mény nek mi nõ sül jön. A
ren del ke zés te hát nem alkot mány elle nes.

1.2. Nem alkot mány elle nes a 3. cikk (2) be kez dé se a
„vég re haj tó ál lam joga sze rint tény ál lá si ele me ik tõl és mi -
nõ sí té sük tõl füg get le nül” szö veg rész  miatt sem. A Meg ál -
la po dás elõ ké szí té sé nek fo lya ma ta, Iz land és Nor vé gia
Eu ró pai Uni ó val fenn ál ló kap cso la ta a Schen ge ni Meg ál -
la po dás ke re té ben a rend õrségi és a bün te tõ ügyek ben
foly ta tott igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rü le tén, a két or -
szág rész vé te le a nem zet kö zi ko ope rá ci ót szol gá ló egyez -
mé nyek ben, va la mint a Meg ál la po dás bi zo nyos ren del ke -
zé sei meg fe le lõ ga ran ci át je len te nek az Al kot mány 57.  §
(4) be kez dé sé ben sze rep lõ nul lum cri men sine lege és a
nul la po e na sine lege el vek ér vé nye sü lé sé re.

1.2.1. Amint azt a több sé gi ha tá ro zat meg ál la pít ja „az
EU IN-meg ál la po dás elõ ké szí té se so rán a két ál lam bün te -
tõ tör vénykönyvének érin tett disz po zí ci ó it és bün te té si té -
te le it el len õriz ték, egyez tet ték, és csak a bün te tõ tör -
vénykönyvek mó do sí tá sa után ke rült sor arra, hogy az
 EUIN-megállapodást az Eu ró pai Unió ré szé rõl, il let ve
Nor vé gia és Iz land ré szé rõl alá ír ják. Ez az egyez te té si fo -
lya mat a jog rend sze rek kö zött az át adá si együtt mû kö dést
aka dá lyo zó mér vû kü lön bö zõ sé gek le he tõ ség sze rin ti ki -
kü szö bö lé sé re irá nyult.”

1.2.2. Az Eu ró pai Uni ón be lü li, a Schen ge ni Meg ál la -
po dás Vég re haj tá sá ról  szóló Egyez mény nek (a továb biak -
ban: SMVE) Iz land és Nor vé gia 2001. már ci us 25-tõl ré -
sze se. Az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga a több sé gi ha tá ro -
zat ban is hi vat ko zott Le o pold Hen ri Van Esb ro eck
(C-436/04. sz. ügy) üggyel össze füg gõ, 2006. már ci us
9-én ho zott íté le té nek 30.  §-ában meg ál la pí tot ta: „Az
SMVE 54. cik ké ben írt ne bis in idem elve szük ség kép pen
fel té te le zi a ré szes ál la mok egy más bün te tõ igaz ság szol -
gál ta tá si rend sze ré be ve tett bi zal má nak meg lé tét...” A ket -
tõs bün te ten dõ ség és a ne bis in idem elve egy mást ki egé -
szí tõ jog in téz mé nyek. Ép pen a ne bis in idem ti lal ma aka -
dá lyoz hat ja meg az el kö ve tõ nek a ket tõs ink ri mi ná ció kö -
ve tel mé nyé bõl fa ka dó ta gál la mon kén ti kü lön-kü lön meg -

bün te té sét, azaz ga ran ci á ja a tisz tes sé ges el já rás nak.
A Meg ál la po dás pre am bu lu ma rög zí ti is azt, hogy:
„(...) »a Szer zõ dõ Fe lek« , (...) KIFEJEZVE a köl csö nös
bi zal mat jog rend sze rük fel épí té se és mû kö dé se iránt, va la -
mint az iránt, hogy va la mennyi Szer zõ dõ Fél ké pes tisz tes -
sé ges bí rói el já rás biz to sí tá sá ra (...).” Ma gyar or szág 2007.
de cem ber 21-tõl ré sze se a Schen ge ni Meg ál la po dás nak.

1.2.3. Nor vé gia és Iz land ré sze se a Meg ál la po dás anya -
egyez mé nyé nek te kint he tõ Eu ró pai Ki ada tá si Egyez -
mény nek, il let ve a Ter ro riz mus vissza szo rí tá sá ról  szóló
Eu ró pai Egyez mény nek.

A Meg ál la po dás 1. cikk (3) be kez dé se sze rint „E Meg -
ál la po dás nem mó do sít hat ja az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Egyez mé nyé ben fog lalt alap ve tõ jo gok és alap ve tõ jog el -
vek tisz te let ben tar tá sá nak kö te les sé gét, vagy va la mely
tag ál lam igaz ság ügyi ha tó sá ga ál ta li vég re haj tás ese tén az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 6. cik ké ben em lí tett el ve -
ket.”

1.2.4. A Meg ál la po dás 3. cikk (2) be kez dé sé ben sze -
rep lõ ket tõs bün te ten dõ ség fel té te lé nek ér vé nye sü lé sét kü -
lö nö sen az aláb bi ren del ke zé sek biz to sít ják:

– 5. cikk: (1) Az ál la mok a vég re haj tó igaz ság ügyi ha -
tó sá got az el fo ga tó pa rancs vég re haj tá sa meg ta ga dá sá ra
kö te lez he tik, vagy an nak le he tõ sé gét biz to sít hat ják a kö -
vet ke zõ ese tek ben: „a) ha a 3. cikk (2) be kez dé sé ben em -
lí tett ese tek egyi ké ben az el fo ga tó pa rancs alap já ul szol gá -
ló cse lek mény a vég re haj tó ál lam joga sze rint nem bûn cse -
lek mény; (...)”

– A Meg ál la po dást ki hir de tõ tör vény 4.  §-ában a Ma -
gyar Köz tár sa ság nak a Meg ál la po dás 5. cik ké hez tett nyi -
lat ko za ta: „A Ma gyar Köz tár sa ság ki je len ti, hogy ál la má -
nak vég re haj tó igaz ság ügyi ha tó sá ga az el fo ga tó pa rancs
vég re haj tá sát kö te le zõ en meg ta gad ja az 5. cikk (1) be kez -
dés a), b), c), d), e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben.”

– 36. cikk: „Iz land vagy Nor vé gia és az Eu ró pai Unió
va la mely tag ál la ma kö zött e Meg ál la po dás al kal ma zá sá -
val vagy ér tel me zé sé vel kap cso la to san fel me rü lõ bár mely
jog vi tát il le tõ en a jog vi tá ban részt vevõ fél az Eu ró pai
Unió tag ál la mai, va la mint Iz land és Nor vé gia kor má nya i -
nak kép vi se lõ i nek ülé sé hez for dul hat a jog vi ta hat hó na -
pon be lü li ren de zé sé nek cél já ból.”

– 37. cikk: „A Szer zõ dõ Fe lek e Meg ál la po dás ren del -
ke zé se i nek a le he tõ leg egy sé ge sebb al kal ma zá sa és ér tel -
me zé se ér de ké ben fo lya ma to san fi gye lik az Eu ró pai Kö -
zös sé gek Bí ró sá gá nak, va la mint Iz land és Nor vé gia ille té -
kes bí ró sá ga i nak az e ren del ke zé sek kel és a ha son ló át adá -
si esz kö zök kel kap cso la tos ítél ke zé si gya kor la ta ala ku lá -
sát. E cél ból egy olyan el já rást hoz nak lét re, amely biz to -
sít ja az ilyen ítél ke zé si gya kor lat rend sze res köl csö nös to -
váb bí tá sát.”

1.2.5. A Meg ál la po dást ki hir de tõ tör vény 4.  §-ában a
Ma gyar Köz tár sa ság nak a Meg ál la po dás 9. cik ké hez tett
nyi lat ko za ta: „A Ma gyar Köz tár sa ság ban az el fo ga tó pa -
rancs vég re haj tá sá ról ki zá ró la gos ha tás kör rel a Fõ vá ro si
Bí ró ság dönt.”
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A ha tás kör rel ren del ke zõ nem ze ti bíró a ket tõs bün te -
ten dõ ség kö ve tel mé nyét min den eset ben ön ál ló an vizs gál -
ja, az át adás ról vég le ges dön tést hoz, és biz to sí tott szá má -
ra, hogy a ket tõs bün te ten dõ ség hi á nya ese té ben az el fo ga -
tó pa rancs vég re haj tá sát meg ta gad ja.

1.3. A ki fej tet tek kel lõ ga ran ci át je len te nek a Meg ál la -
po dás 3. cikk (2) be kez dé se ese té ben az Al kot mány 57.  §
(4) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek ér vé -
nye sü lé sé re.

2. Az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé bõl nem kö vet ke -
zik, hogy a bün te tõ jo gi le ga li tás kö ve tel mé nye csak ak kor
ér vé nye sül a ket tõs bün te ten dõ ség fel té te lé hez kö tött nem -
zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok – így az
EUIN Meg ál la po dás – ese tén, ha az el fo ga tó pa rancs alap -
já ul szol gá ló cse lek mény a ki bo csá tó ál lam joga és a vég -
re haj tó ál lam joga sze rint azo nos tör vényi tény ál lá si ele -
mek kel mi nõ sül bûn cse lek mény nek. A per dön tõ az, hogy
a vég re haj tó ál lam bün te tõ tör vényében le gyen olyan tör -
vényi tény ál lás, amely alá az el kö ve té si ma ga tar tás von -
ható.

A több sé gi ha tá ro zat hang sú lyoz za, hogy az in dít vány
„maga is fel hív ta a fi gyel met az Al kot mány 57.  § (4) be -

kez dé sé nek a 2.  § (1) be kez dé sé vel, a 2/A.  § (1) be kez dé -
sé vel, a 6.  § (4) be kez dé sé vel és a 7.  § (1) be kez dé sé vel
össze kap csol ha tó ér tel me zé sé nek fon tos sá gá ra.” Ál lás -
pon tom sze rint ez azért lé nye ges, mert az Al kot mány 57.  §
(4) be kez dé sé nek a 6.  § (4) be kez dé sé re és a 7.  § (1) be kez -
dé sé re te kin tet tel el vég zett ér tel me zé se al kal mat te remt he -
tett vol na an nak ki mon dá sá ra, hogy a nem zet kö zi bûn ügyi
együtt mû kö dés ben a ket tõs bün te ten dõ ség kö ve tel mé nyé -
hez nem szük sé ges a jogi mi nõ sí tés azo nos sá ga, a tény ál -
lás azo nos ság szi go rú ér tel me zé se. Ele gen dõ a tett azo nos -
ság, a ket tõs bün te ten dõ ség nek a nem zet kö zi bûn ügyi
együtt mû kö dés ben ér vé nye sü lõ kö ve tel mé nye – lé nye gé -
bõl fa ka dó an – nem fel tét le nül kí ván ja meg a tör té ne ti té -
nyek azo nos jogi mi nõ sí té sét vagy a vé dett jog tárgy azo -
nos sá gát.

3. A több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és az ah hoz 
kap cso ló dó in do ko lás ré szek kel egye bek ben egyet ér tek
[a Meg ál la po dás 3. cik ke (3) be kez dé se, a Tör vény 4.  §-a
és a Meg ál la po dás 3. cik ke (4) be kez dé sé hez tett nyi lat ko -
za tot meg ál la pí tó rész].

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

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 FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 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.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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08.0775 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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08.0775 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


