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I. Jogforrási rendszer

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

7.§ (2) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza,
amelynek elfogadásához a jelenlévı

országgyőlési képviselık kétharmadának
szavazata szükséges.

... …
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1987. évi XI. törvény a jogalkotásról

Az Országgyőlés annak érdekében, hogy
a jogalkotás a társadalmi viszonyok védelmét és fejlesztését, a demokrácia kiteljesedését szolgálja,
a jogrendszer egysége és áttekinthetısége fokozottan érvényesüljön, továbbá, hogy
alapvetı  társadalmi  viszonyokat  szabályozó  törvények  meghatározó  szerepet  töltsenek  be  a

jogrendszerben,
a következı törvényt alkotja:

I. fejezet

A jogszabályok

Alapvetı rendelkezések

1.  §  (1)  A  jogalkotó  szervek  a  következı
jogszabályokat alkotják:

a) az Országgyőlés törvényt,
b)
c) a Kormány rendeletet,
d)  a  miniszterelnök  és  Kormány  tagja  (a

továbbiakban együtt: miniszter) rendeletet,
e)
f) az önkormányzat rendeletet.
(2) E rangsornak megfelelıen az alacsonyabb

szintő  jogszabály  nem  lehet  ellentétes  a
magasabb szintő jogszabállyal.

Törvény

2. § Az Országgyőlés törvényben állapítja meg
a)  a társadalmi rendre, valamint a társadalom

meghatározó jelentıségő intézményeire, az állam
szervezetére, mőködésére, és az állami szervek
hatáskörére vonatkozó alapvetı rendelkezéseket,

b) a gazdasági rendre, a gazdaság mőködésére
és  jogintézményeire  vonatkozó  alapvetı

szabályokat,
c)  az  állampolgárok  alapvetı  jogait  és

kötelességeit,  ezek  feltételeit  és  korlátait,
valamint érvényre juttatásuk eljárási szabályait.

3.  §  A  társadalmi  rendre  vonatkozóan
törvényben kell szabályozni különösen

a)  az Alkotmányban felsorolt  állami  szervek
mőködését,

b)  a  társadalmi  szervezetek  és  az
érdekképviseleti szervek jogállását,

c)  az  országgyőlési  képviselık  és  az
önkormányzati  képviselık választását,  valamint
jogállását,

d) a miniszterek és az államtitkárok jogállását
és felelısségét,

e) a népszavazást,
f)  a bőncselekményeket,  a  büntetéseket  és  a

büntetés-végrehajtást,
g)  a büntetı,  a polgári  és az államigazgatási

eljárást.
4.  §  A  gazdasági  rendre  vonatkozóan

törvényben kell szabályozni különösen
a)  a tulajdonviszonyokat,  a  magánszemélyek

és a jogi személyek vagyoni viszonyait,
b)  az  állam  kizárólagos  gazdasági

tevékenységét,  a  gazdálkodó  szervezetek
jogállását és állami irányításuk alapvetı rendjét,

c)  az  állami  pénzügyeket,  az  adókat  és  az
adójellegő kötelességeket,

d) a központi költségvetést,
e)  a  munkaviszony  és  a  munkavédelem

alapvetı kérdéseit.
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5.  §  Az  állampolgárok  alapvetı  jogai  és
kötelességei  körében  törvényben  kell
szabályozni különösen

a) az állampolgárságot,
b)  a  személyi  szabadságjogokat  és

korlátozásukat,  a  külföldre  utazásnak  és  az
útlevél kiadásának a feltételeit,

c) az egyesülési és a gyülekezési jogot,
d) a sajtóra vonatkozó rendelkezéseket,
e) a házasságot és a családot,
f)  az  öröklést,  a  személyhez  és  a  szellemi

alkotáshoz főzıdı jogokat és kötelességeket,
g)  a  közérdekő  bejelentések,  javaslatok  és

panaszok intézését,
h)  a  lelkiismereti  szabadsághoz  és  a  vallás

szabad gyakorlásához főzıdı alapvetı jogokat és
kötelességeket,

i) az oktatást és a közmővelıdést,
j)  az  egészségügyi  ellátást  és  a

társadalombiztosítást,
k) a honvédelmi kötelezettséget,
l) a személyi nyilvántartást.

Törvényerejő rendelet

6. §

Kormányrendelet

7.  §  A  Kormány  az  Alkotmányban
meghatározott  feladatkörében,  illetıleg
törvényben vagy törvényerejő rendeletben kapott
felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.

Miniszteri rendelet

8.  §  (1)  A  miniszter  feladatkörében  és
törvényben,  törvényerejő  rendeletben  vagy
kormányrendeletben  kapott  felhatalmazás
alapján ad ki rendeletet.

(2)
9. §

Az önkormányzat rendelete

10. § Az önkormányzat rendeletet ad ki
a)  törvény,  törvényerejő  rendelet

felhatalmazása  alapján  a  helyi,  területi
sajátosságoknak  megfelelı  részletes  szabályok
megállapítására;

b)  a  magasabb  szintő  jogszabályban  nem
rendezett társadalmi viszonyok rendezésére.

A jogszabály hatálya

11.  §  (1)  A jogszabály  hatálya  kiterjed  az
ország területén a magánszemélyekre és a jogi
személyekre,  valamint  a  külföldön  tartózkodó
magyar állampolgárokra.

(2) Az önkormányzat rendeletének hatálya az
önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

12. § (1) A jogszabályban meg kell határozni a
hatálybalépésének  napját.  A  jogszabály  egyes
rendelkezéseinek  hatálybalépésére  különbözı

idıpontokat is meg lehet állapítani.
(2) A jogszabály a kihirdetését megelızı idıre

nem  állapíthat  meg  kötelezettséget,  és  nem
nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.

(3) A jogszabály hatálybalépésének idıpontját
úgy kell meghatározni, hogy kellı idı maradjon
a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.

(4) A jogszabályt és végrehajtási jogszabályát
egy idıben kell hatályba léptetni.

13. §  A jogszabály akkor  veszti  hatályát,  ha
más jogszabály hatályon kívül helyezi vagy ha a
jogszabályban meghatározott határidı lejárt.

A jogszabály kihirdetése

14. § (1) A jogszabályt - a (2)-(3) bekezdésben
foglalt  kivétellel  -  a  Magyar  Köztársaság
hivatalos  lapjában:  a  Magyar  Közlönyben kell
kihirdetni.  A  jogszabály  átfogó  módosítása
esetén  a  jogszabályt  egységes  szerkezetben  is
közzé kell tenni.

(2)  A miniszteri  rendelet  melléklete  -  ha  az
állampolgárokat  közvetlenül  nem  érinti  -
kivételesen  a  minisztérium  hivatalos  lapjában
történı  közzététellel  is  kihirdethetı.  Ilyenkor  a
melléklet  megjelenésének  helyére  a
jogszabályban utalni kell, és a hatálybalépéséig a
mellékletet közzé kell tenni.

(3)  Az  önkormányzat  rendeletét  az
önkormányzat  hivatalos  lapjában,  illetıleg  a
helyben szokásos módon kell kihirdetni, amit az
önkormányzat  szervezeti  és  mőködési
szabályzata állapít meg.
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Felhatalmazás végrehajtási jogszabály
alkotására

15. § (1) A végrehajtási jogszabály alkotására
adott  felhatalmazásban  meg  kell  határozni  a
felhatalmazás jogosultját,  tárgyát  és kereteit.  A
felhatalmazás  jogosultja  a  jogi  szabályozásra
másnak további felhatalmazást nem adhat.

(2) A szabályozás tárgykörébe tartozó alapvetı

jogok és kötelességek szabályozására nem lehet
felhatalmazást adni.

Nemzetközi szerzıdés

16. §  (1) Az általánosan kötelezı magatartási
szabályt  tartalmazó  nemzetközi  szerzıdést  a
tartalmának  megfelelı  szintő  jogszabályba
foglalva kell kihirdetni.

(2)  A jogszabályba  nem  foglalt  nemzetközi
szerzıdést  -  ha  a  köztársasági  elnök  vagy  a
Kormány másként nem rendelkezik - a Magyar
Közlönyben közzé kell tenni.

II. fejezet

A jogszabályok megalkotása

Általános rendelkezések

17.  §  Jogszabályt  akkor  kell  alkotni,  ha  a
társadalmi-gazdasági  viszonyok  változása,  az
állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az
érdekösszeütközések  feloldása  azt  szükségessé
teszi.

18. §  (1) A jogszabály megalkotása elıtt  -  a
tudomány eredményeire támaszkodva - elemezni
kell  a  szabályozni  kívánt  társadalmi-gazdasági
viszonyokat,  az  állampolgári  jogok  és
kötelességek  érvényesülését,  az
érdekösszeütközések feloldásának a lehetıségét,
meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását
és  a  végrehajtás  feltételeit.  Errıl  a  jogalkotót
tájékoztatni kell.

(2)  A  jogszabályokat  a  magyar  nyelv
szabályainak  megfelelıen,  világosan  és
közérthetıen kell megszövegezni.

(3)  Az  azonos  vagy hasonló  életviszonyokat
általában ugyanabban a jogszabályban, illetıleg
azonos vagy hasonló módon kell szabályozni. A
szabályozás  nem  lehet  párhuzamos  vagy
indokolatlanul többszintő.

19. § Az állampolgárok - közvetlenül, illetıleg
képviseleti  szerveik  útján -  közremőködnek az
életviszonyaikat  érintı  jogszabályok
elıkészítésében és megalkotásában.

20. §  A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi
szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket be

kell  vonni  az  olyan  jogszabályok  tervezetének
elkészítésébe,  amelyek  az  általuk  képviselt  és
védett  érdekeket,  illetıleg  társadalmi
viszonyokat érintik.

Jogalkotási program

21.  §  (1)  A Kormány a  törvények és  egyes
jelentıs  kormányrendeletek  elıkészítése,
továbbá  meghatározott  körben  a  jogszabályok
átfogó felülvizsgálata céljából  ötéves idıszakra
szóló programot állapít meg.

(2)  A Kormány  a  jogalkotási  programról  és
végrehajtásáról beszámol az Országgyőlésnek.

22. § (1) A jogalkotási program elıkészítéséért
az igazságügyminiszter a felelıs.

(2) A jogalkotási program összeállításához ki
kell  kérni  a  minisztereknek,  az  országos
hatáskörő  szervek  vezetıinek,  a  Legfelsıbb
Bíróság  elnökének,  a  legfıbb  ügyésznek,  a
társadalmi  szervezeteknek  és  érdekképviseleti
szerveknek,  valamint  a  fıvárosi  és  a  megyei
önkormányzatoknak a javaslatait.

(3)  A  jogalkotási  program  elıterjesztésével
egyidejőleg az igazságügyminiszter  beszámol a
Kormánynak  a  korábbi  jogalkotási  program
végrehajtásáról  és  a  jogszabályok
hatályosulásának tapasztalatairól.
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Felelısség a jogszabály-elıkészítésért

23. §  A jogszabály tárgya szerint hatáskörrel
rendelkezı,  illetıleg  a  kijelölt  miniszter  (a
továbbiakban:  szakminiszter)  felelıs  a
jogszabály elıkészítéséért,  így különösen azért,
hogy  a  szabályozás  szükséges  és  a  tervezett
megoldások alkalmasak a kitőzött cél elérésére.

24. § (1) Az igazságügyminiszter felelıs azért,
hogy  a  jogszabály  összhangban  álljon  más
jogszabályokkal,  megfeleljen  a  jogpolitikai
elveknek,  illeszkedjen  be  az  egységes
jogrendszerbe,  és  feleljen  meg  a  jogalkotás
szakmai követelményeinek.

(2) E felelısség érvényre juttatása érdekében a
szakminiszter

a)  a  törvényjavaslatok  tervezetét  az
igazságügyminiszterrel  együtt  készíti  el,  és
terjeszti a Kormány elé,

b)  a  kormányrendelet  tervezetét  az
igazságügyminiszterrel  egyetértésben terjeszti  a
Kormány elé,

c)  a  miniszteri  rendelet  tervezetét
véleményezésre  megküldi  az
igazságügyminiszternek.

25.  §  (1)  A  Kormány  elrendelheti,  hogy
jelentıs  jogszabálytervezet  elıkészítésére  az
igazságügyminiszter,  illetıleg  a  szakminiszter
kodifikációs bizottságot alakítson.

(2) A kodifikációs bizottságban részt vesznek
az  érdekelt  állami  szerveknek,  társadalmi
szervezeteknek,  érdekképviseleti  szerveknek,
valamint  a  megfelelı  tudományágnak  a
képviselıi is.

(3) A kodifikációs bizottság állásfoglalásairól
a jogalkotó szervet tájékoztatni kell.

26. §  Ha a miniszteri rendelet más miniszter
feladatkörét is érinti, a rendeletet vele együttesen
vagy  vele  egyetértésben  kell  kiadni.
Véleményeltérés esetén a Kormány dönt.

A jogszabálytervezetek véleményezése

27.  §  A  Kormány  elé  terjesztendı
jogszabálytervezetrıl véleményt nyilvánítanak

a) a miniszterek,
b) továbbá
c)  az  érdekelt  társadalmi  szervezetek  és

érdekképviseleti szervek.
28.  §  A  törvény  és  a  kormányrendelet

tervezetét  véleményezésre  meg  kell  küldeni  a

legfıbb ügyésznek, továbbá - ha az a bíróságok
hatáskörét  is  érinti  -  a  Legfelsıbb  Bíróság
elnökének is.

29. § A miniszteri rendelet tervezetét meg kell
küldeni  véleményezésre más,  a szabályozásban
érdekelt  miniszternek,  társadalmi  szervezetnek
és érdekképviseleti szervnek.

30.  §  Az  önkormányzatok  tevékenységét
jelentısen  érintı  jogszabály  tervezetét
véleményezésre meg kell küldeni a fıvárosi és a
megyei önkormányzatoknak.

31. §  (1) A véleménynyilvánítás határidejét a
tervezet elıkészítıjének úgy kell megállapítania,
hogy  a  véleményezı  megalapozott  véleményt
adhasson,  és  azt  a  tervezet  elkészítésénél
figyelembe lehessen venni.

(2)  A  határidı  megállapításakor  a
jogszabálytervezet  terjedelmére  és  a
véleményezı  szerv  testületi  jellegére  is
tekintettel kell lenni.

32.  §  A jogszabály  tervezetével  egyidejőleg
meg kell küldeni véleményezésre a végrehajtási
jogszabály tervezetét is.

Társadalmi vita

33-36. §

A jogalkotási eljárás

37.  §  (1)  A törvénykezdeményezés  jogát,  a
kezdeményezés  módját  és  a  törvényalkotás
rendjét  az  Alkotmány  és  az  Országgyőlés
ügyrendje szabályozza.

(2)  Ha  társadalmi  szervezet  vagy
érdekképviseleti  szerv  a  Kormánynak  törvény
kezdeményezését  javasolja,  errıl  tájékoztatni
kell  az  Országgyőlés  elnökét  és  az  illetékes
országgyőlési bizottságot.

(3) A törvényjavaslatot - ha az Országgyőlés
ügyrendje kivételt nem tesz - legalább harminc
nappal  az Országgyőlés ülésszaka elıtt  be kell
terjeszteni.

38. §  (1) Ha az országgyőlési bizottság vagy
az  országgyőlési  képviselı  törvényt
kezdeményez és az Országgyőlés az indítványt
elfogadja,  a  Kormányt  vagy  az  illetékes
országgyőlési  bizottságot  bízza  meg  a
törvényjavaslat elıkészítésével.

(2)  Ha  az  országgyőlési  bizottság  vagy  az
országgyőlési  képviselı  általa  elıkészített
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törvényjavaslatot  terjeszt  elı,  az  Országgyőlés
dönt a törvényjavaslat napirendre tőzésérıl.

(3)  A  törvényjavaslat  tervezetének  a
véleményezésre  bocsátásáról  és  -  az
Országgyőlés döntése alapján - a társadalmi vita
megszervezésérıl a Kormány gondoskodik.

39.  §  A  Kormány  által  kezdeményezett
törvény javaslatát a Kormány nevében az általa
kijelölt miniszter terjeszti az Országgyőlés elé.

40. §  (1) A törvényjavaslathoz az elıterjesztı
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a
társadalmi, gazdasági és szakmai körülményeket,
amelyek  a  javasolt  szabályozást  szükségessé
teszik,  továbbá  ismerteti  a  jogi  megoldás
szempontjait.

(2)
(3) Ha a törvényjavaslat a Magyar Köztársaság

és  az  Európai  Közösségek  és  azok  tagállamai
között  társulás  létesítésérıl  szóló,  Brüsszelben,
1991.  december  16-án  aláírt  Európai
Megállapodás tárgykörét érinti, az indokolásban
tájékoztatást  kell  adni  arról  is,  hogy a javasolt
szabályozás  milyen  mértékben  tesz  eleget  az
Európai  Közösségek  jogszabályaihoz  való
közelítés  követelményének,  illetıleg  az
összeegyeztethetı-e  az  Európai  Közösségek
jogszabályaival.

41. §  (1) A kormányrendelet megalkotására a
Kormány  által  megállapított  szabályok  az
irányadók.

(2)  A  Kormány  az  általa  kezdeményezett
törvénytervezetének  elıkészítése  során  a
szabályozás  fı  kérdéseiben  elızetesen  állást
foglal.

42.  §  Az  önkormányzati  rendelet
elıkészítésének, a tervezet társadalmi vitájának,
továbbá a rendelet megalkotásának a szabályait
az  önkormányzatokról  szóló  törvény  és
végrehajtási  rendelete,  valamint  az
önkormányzat  szervezeti  és  mőködési
szabályzata tartalmazza.

43.  §  Ha a  miniszter,  a  Legfelsıbb Bíróság
elnöke, a legfıbb ügyész, a társadalmi szervezet
vagy az érdekképviseleti szerv azt észleli, hogy a
jogszabály  elıkészítésére  vagy  a  jogalkotási
eljárásra  vonatkozó  szabályt  megszegték,
intézkedés végett a Kormányhoz fordulhat.

A jogszabályok hatályosulásának vizsgálata

44.  §  A  jogalkotó  és  a  jogalkalmazó
szerveknek  figyelemmel  kell  kísérniük  a
jogszabályok  alkalmazásának  hatását,  fel  kell
tárniuk  az  érvényre  juttatásukat  gátló
körülményeket,  és  a  tapasztalatokat  a
jogalkotásban is hasznosítani kell.

45.  §  (1)  A  szakminiszter  feladata,  hogy
folyamatosan  vizsgálja  -  az  érdekelt
minisztereknek  és  országos  hatáskörő  szervek
vezetıinek  bevonásával  -  a  jogszabályok
hatályosulását, és a vizsgálat eredménye alapján
megtegye  a  szükséges  intézkedéseket.  E
kötelessége  nem  érinti  a  Legfelsıbb  Bíróság
elnökének, a legfıbb ügyésznek és a Központi
Népi Ellenırzési Bizottság elnökének a jogkörét.

(2)  A  jogszabályok  hatályosulásának
tapasztalatairól  a  szakminiszter  a  jogszabály-
elıkészítés során, illetıleg a jogalkotási program
elıkészítésekor  tájékoztatja  az
igazságügyminisztert.

III. fejezet

Az állami irányítás egyéb jogi eszközei

Határozat

46.  §  (1)  Az  Országgyőlés,  a  Kormány,  a
kormánybizottságok,  az  önkormányzatok  és  az
önkormányzatok  szervei  határozatban
szabályozzák  az  általuk  irányított  szervek

feladatait, a saját mőködésüket, és állapítják meg
a feladatkörükbe tartozó terveket.

(2)  E  rendelkezés  nem  érinti  az  (1)
bekezdésben  felsorolt  szerveknek  az  egyedi
határozat meghozatalára vonatkozó jogát.
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47. §  (1)  Az Országgyőlés,  a Kormány és a
kormánybizottságok  határozatainak
elıkészítésére vonatkozó szabályokat  e szervek
állapítják meg.

(2)  Az  önkormányzat  és  az  önkormányzat
szervei  határozatának  elıkészítésére  vonatkozó
szabályokat  az  önkormányzat  szervezeti  és
mőködési szabályzata állapítja meg.

48.  §  (1)  Az  Országgyőlés  és  a  Kormány
elrendelheti  egyes  határozatainak  a  Magyar
Közlönyben való közzétételét.

(2)  Az önkormányzatok és az önkormányzat
szervei  határozataikat  a  hivatalos  lapjukban,
illetıleg  a  helyben  szokásos  módon  tehetik
közzé.

Utasítás

49. § (1) A miniszter és az országos hatáskörő

szerv  vezetıje  jogszabályban  meghatározott
irányítási  jogkörében a közvetlen irányítása alá
tartozó  szervek  tevékenységét  szabályozó
utasítást adhat ki.

(2) A külkereskedelmi tevékenység, valamint a
honvédelmi  kötelezettség  körében  közvetlen
irányítás alá tartozó szervnek kell tekinteni azt a
gazdálkodó  szervezetet  is,  amelynek  a  külön
törvény szerint utasítás adható.

(3)

Szabvány

50. §

Ármegállapítás

51. §

Jegybanki rendelkezés

51/A. § (1) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a
külön  törvényben  meghatározott  körben
jegybanki  rendelkezésként  a  pénzügyi
intézményekre és a pénzügyi intézménynek nem
minısülı,  kiegészítı  pénzügyi  szolgáltatást
végzı  jogi  személyekre, valamint  a befektetési
szolgáltatókra  és  az  értékpapírok  forgalomba
hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az
értékpapír-tızsdérıl  szóló  1996.  évi  CXI.
törvény  208.  §-a  szerint  elszámolóházakra
kötelezı  elıírásokat  adhat  ki.  A  jegybanki

rendelkezést a Pénzügyi Közlönyben közzé kell
tenni.

(2)  A jegybanki  rendelkezés  a pénzforgalom
tekintetében  a  jogi  személyekre,  jogi
személyiség  nélküli  gazdasági  társaságokra  és
természetes  személyekre  is  kiterjed.  Az  ilyen
jegybanki  rendelkezést  az
igazságügyminiszterrel egyetértésben kell kiadni
és a Magyar Közlönyben kell közzétenni.

51/B. §

Statisztikai közlemény

52.  §  A  kizárólag  statisztikai  fogalmat,
módszert,  osztályozást,  névjegyzéket  és
számjelet  tartalmazó  kötelezı  rendelkezést  a
Központi Statisztikai Hivatal elnöke statisztikai
közleményként  adja  ki,  amelyet  a  Központi
Statisztikai  Hivatal  hivatalos  lapjában  kell
közzétenni.

Jogi iránymutatás

53.  §  Az  Országgyőlés  és  a  Kormány
irányelvet bocsát ki, amelyben általános érvényő

célokat,  programokat  határoz  meg,  illetıleg
állást foglal az állami és a társadalmi élet fontos
kérdéseiben.  Ez  az  irányelv  a  Magyar
Közlönyben közzétehetı.

54.  §  Az  Országgyőlés  és  a  Kormány  a
jogszabályokat  elvi  állásfoglalásban
értelmezheti.  Ezt  a  Magyar  Közlönyben közzé
kell tenni.

55. § (1) A miniszter és az országos hatáskörő

szerv vezetıje irányelvet és tájékoztatót adhat ki.
(2)  Az  irányelv  ajánlást  ad  a  jogszabály

végrehajtásának fı irányára és módszerére.
(3) A tájékoztató olyan tényt és adatot közöl,

amelyet  a  jogszabály  végrehajtásáért  felelıs
szervnek a feladata teljesítéséhez ismernie kell.

(4) Az irányelv és a tájékoztató az azt kiadó
szerv hivatalos lapjában közzétehetı.

56. § (1) Az Országgyőlés és a Kormány jogi
iránymutatásainak  elıkészítésére  az  általuk
alkotott  jogszabályok  elıkészítésének  a
szabályait kell megfelelıen alkalmazni.

(2) A miniszter és az országos hatáskörő szerv
vezetıje  jogi  iránymutatásának  elızetes
véleményezésére  a  miniszteri  rendelet
elıkészítésére  vonatkozó  rendelkezések  az
irányadók.
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IV. fejezet

Hivatalos lapok

Magyar Közlöny

57. § (1) A Magyar Köztársaság hivatalos lapja
a Magyar Közlöny.

(2)  A  Magyar  Közlöny  tartalmazza  a
jogszabályokat,  a nemzetközi  szerzıdéseket, az
Országgyőlés és a Kormány határozatait és jogi
iránymutatásait,  a  Legfelsıbb  Bíróság
irányelveit, és elvi döntéseit, valamint a személyi
kérdésekben  hozott  döntéseket,  ideértve  a
Kormány által adományozott kitüntetéseket is.

(3)  Jogszabály,  illetıleg  a  Miniszterelnök  a
Magyar  Közlönyben  más  közlemény
közzétételét is elrendelheti.

(4)  A  Magyar  Közlönyt  a  Miniszterelnöki
Hivatal szerkeszti.

Határozatok Tára

58. §  (1) A Határozatok Tára hivatalos lap; a
Kormánynak  azokat  a  határozatait  közli,
amelyeknek  a  Határozatok  Tárában  való
közzétételét a Kormány elrendelte.

(2) A Határozatok Tárában lehet közzétenni a
kormánybizottságok határozatait és egyéb olyan
közleményeket,  amelyek  közzétételét  a
Miniszterelnöki  Hivatal  közigazgatási
államtitkára engedélyezte.

(3) A Határozatok Tárát a Kormány tagjai, az
államtitkárok,  a  miniszterhelyettesek,  az
országos  hatáskörő  szervek  vezetıi  és
helyetteseik, valamint a Miniszterelnöki Hivatal

közigazgatási  államtitkára  által  meghatározott
szervek vezetı munkatársai kapják meg.

(4)  A  Határozatok  Tárát  a  Miniszterelnöki
Hivatal szerkeszti.

A minisztérium és az országos hatáskörő 
szerv hivatalos lapja

59.  §  (1)  A  minisztérium  és  az  országos
hatáskörő  szerv  az  utasítások  és  a  jogi
iránymutatások  közzététele  céljából  hivatalos
lapot adhat ki.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  említett  hivatalos
lapban  az  a  jogszabály  és  az  állami  irányítás
egyéb olyan jogi eszköze is közölhetı, amely a
minisztérium,  az  országos  hatáskörő  szerv,
illetıleg az általuk irányított vagy felügyelt szerv
munkája szempontjából fontos.

(3)  A  minisztérium,  illetıleg  az  országos
hatáskörő  szerv  hivatalos  lapjában  a
Miniszterelnöki  Hivatal  közigazgatási
államtitkárának  az  engedélyével  lehet  olyan
határozatot,  jogi  iránymutatást  vagy  más
közleményt  közölni,  amelyet  a  Határozatok
Tárában tettek közzé.

Jogszabálygyőjtemények

60.  §  Az  igazságügyminiszter  és  a
Miniszterelnöki  Hivatal  közigazgatási
államtitkára  gondoskodik  arról,  hogy  a
Törvények  és  Rendeletek  Hivatalos
Győjteményét  évenként,  a  Hatályos
Jogszabályok Győjteményét ötévenként kiadják.
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V. fejezet

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

61. §  (1) Ez a törvény 1988. január 1-jén lép
hatályba.

(2) E törvény nem érinti a hatálybalépése elıtt
alkotott jogszabály, határozat, utasítás, szabvány,
ármegállapítás és jogi iránymutatás hatályát.

(3)  E  törvény  nem érinti  az  Alkotmányjogi
Tanács  jogkörét,  továbbá  a  Legfelsıbb
Bíróságnak  az  Alkotmány  47.  §-a,  illetıleg  a

bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 45-49.
§-a alapján kibocsátott irányelvét, elvi döntését,
állásfoglalását és egyéb iránymutatását.

Felhatalmazás

62.  §  Felhatalmazást  kap  az
igazságügyminiszter,  hogy  kiadja  a
jogszabályszerkesztés szabályait.
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2005. évi XC. törvény az elektronikus
információszabadságról

Az Országgyőlés az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében biztosított jogállamiság, valamint a 61. § (1)
bekezdésében  biztosított  közérdekő  adatok  megismerhetıségéhez  és  terjesztéséhez  való  alapvetı  jog
érvényesülése érdekében a személyes adatok védelmérıl  és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló
1992.  évi  LXIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Avtv.)  19.  §-ában foglaltakkal  összhangban  a  következı

törvényt alkotja:

… …

Harmadik rész

A jogalkotás nyilvánossága

A jogszabály-elıkészítés nyilvánossága

9.  §  (1)  Közzé  kell  tenni  a  jogszabályt
elıkészítı minisztérium vagy országos hatáskörő

szerv  honlapján  az  egyeztetés  állapotának
megjelölésével

a)  a  jogalkotásról  szóló  törvény,  valamint  a
kormány  ügyrendje  alapján  véleményezésre
bocsátott  jogszabályalkotásra  irányuló
koncepciókat, jogszabálytervezeteket,

b) a miniszteri rendeletek tervezeteit, valamint
c)  az  a)-b)  pontban  megjelölt  tervezetekhez

kapcsolódó  elıterjesztéseket  vagy  szakmai
indokolásokat.

(2)  Ha  az  (1)  bekezdés  szerint  közzétett
törvénytervezet  más  törvény  rendelkezéseinek
legalább  egyötöd  terjedelmő  módosítására
irányul, a módosítani kívánt törvényt a honlapon
a  tervezett  módosításokkal  egységes
szerkezetben, a tervezett módosításokat külön is
megjelölve közzé kell tenni.

(3) Nem kell közzétenni
a) az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése alapján

országos  népszavazásra  nem  bocsátható
tartalmú,

b) a fizetési kötelezettségekrıl,
c) az ármegállapításról,
d) az állami támogatásról, valamint
e) a szervezetalapításról

szóló jogszabályok tervezeteit.
(4) Nem kell közzétenni a tervezetet, ha az a

Magyar  Köztársaság  különösen  fontos

honvédelmi,  nemzetbiztonsági,  pénzügyi,
külügyi, természetvédelmi vagy örökségvédelmi
érdekeinek védelmét  veszélyeztetné,  vagy ha a
jogszabály  különösen  gyors  elfogadásához
kiemelkedı társadalmi érdek főzıdik.

(5)  A  közzétételrıl  a  jogszabálytervezetet
elıkészítı  miniszter  vagy  az  azt  elıkészítı
országos hatáskörő szerv vezetıje gondoskodik.

(6)  Az  (1)  bekezdés  szerint  közzétett
jogszabálytervezet,  valamint  ahhoz  kapcsolódó
egyéb dokumentumok a jogszabály elfogadását
követı  egy  évig  az  elıkészítı  minisztérium
honlapjáról  nem  távolíthatóak  el.  A  szerv
megszőnése esetén a közzététel kötelezettsége a
szerv jogutódját terheli.

(7)  A  közzétett  jogszabálytervezetek
elérhetıségét  tartalmazó  közös  adatbázis  a
kormányzati portálon mőködik.

10. § (1) A jogszabályok elıkészítése során - a
jogi  szabályozás  sokoldalú  megalapozása  és
ezzel  összefüggésben  az  önkéntes  jogkövetés
elısegítése érdekében - a jogszabály elıkészítıje
a  (2)  bekezdés  szerint  biztosítja,  hogy  bárki
véleményt  nyilváníthasson,  illetve  javaslatokat
tehessen  a  jogszabályok  tervezetével
kapcsolatban.

(2)  A  jogszabályt  elıkészítı  minisztérium
honlapján a vélemények, javaslatok fogadásának
lehetıségét meg kell teremteni, továbbá meg kell
jelölni a véleményadásra nyitva álló határidıt.

(3)  A  véleményezési  határidı  a  tervezet
közzétételétıl  számított  legalább  tizenöt  nap,
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sürgıs esetben azonos a közigazgatási egyeztetés
során megállapított határidıvel.

(4)  A  jogszabály  elıkészítıje  mérlegeli  a
véleményezık  észrevételeit,  és  az
észrevételekrıl,  valamint  az  elutasított
észrevételek esetében - a nyilvánvalóan alaptalan
észrevételek kivételével - az elutasítás indokairól
összefoglalót  készít,  amelyet  honlapján
közzétesz.  Az  elıkészítıt  egyedi  válaszadási
kötelezettség nem terheli.

A törvényalkotás nyilvánossága

11.  §  (1)  Az  Országgyőlés  a  honlapján
közzéteszi

a) a törvényjavaslatokat,
b)  a  törvényjavaslatokhoz  kapcsolódó,  az

Országgyőlés  iromány-nyilvántartásában
szereplı  dokumentumokat,  így  különösen  a
módosító  javaslatokat,  kapcsolódó  módosító
javaslatokat,  a  törvényjavaslathoz  készült
bizottsági  ajánlásokat,  valamint  az  egységes
javaslatot,

c)  a törvényjavaslat plenáris ülésen folytatott
általános  vitájáról,  részletes  vitájáról,
záróvitájáról,  a  módosító  javaslatokról  való
határozathozatalról,  valamint  a  zárószavazásról
készült jegyzıkönyveket,

d)  azon  bizottsági  ülések  jegyzıkönyveit,
amelyeken az adott bizottság a törvényjavaslattal
foglalkozott.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerint  közzétett
dokumentumok  az  Országgyőlés  honlapjáról
nem távolíthatóak el.

(3)  Az  (1)  bekezdés  c)  és  d)  pontja  a  zárt
ülésen  készült  jegyzıkönyvekre  nem
alkalmazható.

A jogszabályok nyilvánossága

12.  §  (1)  A  Magyar  Közlöny  nyomtatott
változatának  oldalhő  digitális  másolatát  a
nyomtatott  változat  megjelenésének  napján
közzé kell tenni.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett másolat a
honlapról nem távolítható el.

(3)  Ha a  kihirdetett  jogszabályoknak,  illetve
közzétett  határozatoknak  és  statisztikai

közleményeknek a Magyar Közlöny nyomtatott
és az (1) bekezdés szerint közzétett változatában
megjelent  szövege  eltér,  a  nyomtatott
változatban  szereplı  szöveget  kell  hitelesnek
tekinteni.

(4)  A  Magyar  Közlöny  nyomtatott
változatának  oldalhő  digitális  másolatát  olyan
letölthetı formátumban kell közzétenni, amely a
többszörözés  során  is  biztosítja  az  illetéktelen
módosítás elleni védelmet.

13.  §  (1)  A  minisztérium  és  az  országos
hatáskörő  szerv  hivatalos  lapját  a  honlapján
történı  közzététellel  adja  ki.  A  hivatalos  lap
oldalhő  másolata  nyomtatott  formában  is
terjeszthetı.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiadott lap az azt
kiadó  szerv  honlapjáról  nem  távolítható  el.  A
szerv  megszőnése  esetén  a  közzététel
kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

14.  §  (1)  A  Hatályos  Jogszabályok
Elektronikus Győjteményében (a továbbiakban:
jogszabálygyőjtemény)  a  Miniszterelnöki
Hivatalt  vezetı  miniszter  és  az
igazságügyminiszter gondoskodik

a) az önkormányzati rendeletek kivételével az
adott  naptári  napon  hatályos  valamennyi
jogszabály  hatályos  szövegének  az  esetleges
módosításokkal egységes szerkezetben, továbbá

b)  az állami irányítás a Magyar  Közlönyben
közzétett  egyéb  jogi  eszköze  hatályos
szövegének  az  esetleges  módosításokkal
egységes szerkezetben
történı közzétételérıl.

(2)  A  jogszabálygyőjtemény  biztosítja  a
jogszabályok,  illetve  az  állami  irányítás  egyéb
jogi  eszközei  számára,  címére,  valamint
szövegében történı keresés lehetıségét.

15.  §  (1)  A helyi  önkormányzat  jegyzıje  az
önkormányzat  rendeletét  a  képviselı-testület
ülésérıl  készített  jegyzıkönyv  megküldésével
egyidejőleg  elektronikusan  a  fıvárosi,  megyei
közigazgatási  hivatal  vezetıjén  keresztül  a
belügyminiszternek megküldi.

(2)  A  belügyminiszter  gondoskodik  az
önkormányzati  rendeleteknek  az  erre  a  célra
fenntartott honlapon történı közzétételérıl.
… …
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2005. évi L. törvény a nemzetközi szerzıdésekkel kapcsolatos
eljárásról

Az Országgyőlés

a nemzetközi szerzıdések jogáról szóló többoldalú nemzetközi egyezmények, valamint a nemzetközi
jog általánosan elismert elveinek és szabályainak figyelembevételével, abból a célból, hogy a Magyar
Köztársaság nemzetközi szerzıdéseinek megkötésére nézve egységes, korszerő, a Köztársaság külpolitikai
érdekeinek és törekvéseinek érvényesítését, a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belsı jogszabályok
összhangját eredményesen elımozdító szabályokat állapítson meg,
a következı törvényt alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A törvény hatálya

1.  §  E  törvény  hatálya  kiterjed  a  Magyar
Köztársaság  két-  vagy  többoldalú  nemzetközi
szerzıdéseinek  elıkészítésére,  létrehozására,
szövegük  végleges  megállapítására,  a
nemzetközi  szerzıdés  kötelezı  hatályának
elismerésére adott felhatalmazásra, a nemzetközi
szerzıdés  kötelezı  hatályának  elismerésére,
módosítására, ideiglenes alkalmazására, valamint
megszüntetésére,  felmondására,  az  abból  való
kilépésre,  alkalmazása  felfüggesztésére,  a
szerzıdésekkel  kapcsolatos  fenntartásokra,
kifogásokra, nyilatkozatokra és a szerzıdésekben
való  államutódlással  kapcsolatos  közlések
tételére és elfogadására.

Fogalmak

2. § E törvény alkalmazásában
a) nemzetközi szerzıdés: más állammal vagy a

nemzetközi jog szerzıdéskötési képességgel bíró
egyéb alanyával  kötött,  a  Magyar  Köztársaság
számára  nemzetközi  jogi  jogokat  és
kötelezettségeket  létesítı,  módosító  vagy
megszüntetı,  a  nemzetközi  jog  által
szabályozott,  bármilyen  elnevezéssel  vagy
címmel rendelkezı írásbeli megállapodás;

b)  nemzetközi  szerzıdés  elıkészítése:  a
szerzıdés tárgya szerint  hatáskörrel  rendelkezı

szervnek  a  szerzıdéssel  kapcsolatos  magyar
álláspont  kialakítására,  valamint  a  szerzıdés
koncepciójának,  tervezetének  kidolgozására
irányuló  tevékenysége,  valamint  a  magyar  fél
szerzıdéskötési  szándékának  a  másik  (többi)
szerzıdı  féllel  való  közlése,  így  különösen  a
szerzıdés  koncepciójának  vagy  tervezetének
átadása,  javaslattétel  tárgyalások  folytatására,
illetıleg  a  másik  (többi)  fél  hasonló
kezdeményezésének elfogadása;

c)  nemzetközi  szerzıdés  létrehozása:  az erre
felhatalmazott szerveknek vagy személyeknek az
a tevékenysége, amellyel a szerzıdés tartalmát a
másik  (többi)  féllel  folytatandó  két-  vagy
többoldalú tárgyalások útján vagy más megfelelı

módon  megállapítják,  ideértve  a  megkötendı

szerzıdés  szövegének  kézjegyükkel  történı

ellátását (parafálást);
d) nemzetközi szerzıdés szövegének végleges

megállapítása: az erre felhatalmazott szerveknek
vagy személyeknek az a tevékenysége, amelynek
során  a  szerzıdés  szövegét  aláírással
jegyzıkönyv,  záróokmány  felvételével  vagy
egyéb, a leendı szerzıdés tartalmára vonatkozó
közös  akaratuk  rögzítésére  alkalmas  eszközzel
véglegesen elfogadják;

14



e)  felhatalmazás  nemzetközi  szerzıdés
kötelezı  hatályának  elismerésére:  az
Országgyőlésnek  az  Alkotmány  2/A.  §  (2)
bekezdése, 19. § (3) bekezdés f) pontja, továbbá
30/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, valamint
a Kormánynak az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
j)  pontja szerinti  azon belsı  jogi  cselekménye,
amellyel felhatalmazza az arra jogosult szervet,
hogy  a  nemzetközi  szerzıdést  a  Magyar
Köztársaság kötelezınek ismerje el;

f)  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı  hatályának
elismerése:  a Kormánynak az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés j) pontja szerinti, a külügyminiszter
útján megtett, valamint a köztársasági elnöknek
az Alkotmány 30/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja
szerinti - a Bécsben az 1969. évi május hó 23.
napján  kelt,  a  szerzıdések  jogáról  szóló,  az

1987. évi 12. törvényerejő rendelettel kihirdetett
szerzıdés  2.  Cikk  1.  b)  pontjában
megerısítésként,  elfogadásként,  jóváhagyásként
és  csatlakozásként  meghatározott  -  azon
nemzetközi  jogi  cselekménye,  amellyel
nemzetközi  síkon  a  nemzetközi  szerzıdést  a
Magyar Köztársaság kötelezınek ismeri el;

g)  nemzetközi  szerzıdés  módosítása:  olyan
nemzetközi  szerzıdés  tartalmának
megváltoztatása,  hatályának  kiterjesztése  vagy
korlátozása,  amelyet  a  Magyar  Köztársaság
magára nézve kötelezınek ismert el.

3. § A nemzetközi szerzıdésekkel kapcsolatos
eljárások  során  nemzetközi  síkon  a  Magyar
Köztársaságot  -  az  Alkotmány,  valamint  e
törvény  rendelkezései  szerint  -  a  köztársasági
elnök vagy a Kormány képviseli.

II. Fejezet

A nemzetközi szerzıdés kötelezı hatályának elismerését megelızı eljárás

A nemzetközi szerzıdés elıkészítése

4.  §  (1)  A  nemzetközi  szerzıdés
elıkészítésérıl  a  szerzıdés  tárgya  szerint
hatáskörrel  rendelkezı  miniszter  (a
továbbiakban:  miniszter)  az Országgyőlés  és  a
Kormány által  meghatározott  külpolitikai elvek
figyelembevételével,  a  külügyminiszterrel
egyetértésben dönt. A miniszter az elıkészítésbe
érdekképviseleteket,  szakmai  és  társadalmi
szervezeteket,  valamint  más  intézményeket  is
bevonhat.

(2)  A 2.  §  a)  pontja  értelmében nemzetközi
szerzıdésnek  nem  minısülı,  minisztériumok
vagy  országos  hatáskörő  szervek  által  kötött
megállapodások tervezetét azok kezdeményezése
elıtt,  végleges  szövegét  pedig  annak  aláírását
követıen  a  külügyminiszternek  meg  kell
küldeni.

(3)  A  szerzıdés  elıkészítésétıl  kezdıdıen
folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szerzıdés a
belsı  jogszabályokkal,  valamint  egyéb
nemzetközi jogi kötelezettségekkel összhangban
áll-e.  Az  összhang  megteremtését  a  szerzıdés
tartalmának  megfelelı  alakításával,  továbbá  a

belsı  jogszabályok  és  a  nemzetközi  jogi
kötelezettségek lehetıség szerinti módosításával
vagy megszüntetésével biztosítani kell.

(4) A nemzetközi szerzıdés elıkészítése során
a szerzıdésbıl fakadó közvetlen jogi és politikai
következmények értékelésén túl - a jogszabályok
elızetes  hatásvizsgálatára  vonatkozó  szabályok
megfelelı  alkalmazásával  -  fel  kell  mérni  a
várható társadalmi, gazdasági, pénzügyi és egyéb
hatásokat is.

A nemzetközi szerzıdés létrehozása és
szövegének végleges megállapítása

5.  §  (1)  A miniszterelnök  a  miniszter  és  a
külügyminiszter  együttes  elıterjesztése  alapján
ad  felhatalmazást  nemzetközi  szerzıdés
létrehozására,  továbbá határoz a tárgyalásokkal
megbízott  személy (küldöttség)  kijelölésérıl  és
feladatairól.

(2) A Kormány - kivételesen indokolt esetben,
a Kormány két ülése között a miniszterelnök - a
miniszter  és  a  külügyminiszter  együttes
elıterjesztése  alapján  felhatalmazást  ad  a
nemzetközi  szerzıdés  szövegének  végleges
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megállapítására, továbbá határoz az ennek során
eljáró  személy  (küldöttség)  kijelölésérıl  és
feladatairól, valamint a szerzıdés és a belsı jog
összhangjának  megteremtéséhez  szükséges
feladatokról.

(3)  Ha  a  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı
hatályának elismerésére  az  Országgyőlés  adhat
felhatalmazást,  az  Országgyőlés  illetékes
bizottságának  meg  kell  küldeni  a  szerzıdés
szövegének  végleges  megállapítására  adott
felhatalmazásról szóló határozatot.

6.  §  (1)  A  nemzetközi  szerzıdés
létrehozásában, illetıleg a szerzıdés szövegének
végleges  megállapítása  során  eljáró  személy
(küldöttség) meghatalmazását a külügyminiszter
okirattal tanúsítja.

(2) Nincs szüksége meghatalmazási okiratra
a)  a  köztársasági  elnöknek,  a

miniszterelnöknek  és  a  külügyminiszternek  a

nemzetközi  szerzıdés  létrehozására,  továbbá  a
szerzıdés  szövegének végleges  megállapítására
irányuló,  valamint  a  szerzıdés  kötelezı
hatályának  elismerésével  összefüggı

cselekmények elvégzéséhez;
b)  a  Magyar  Köztársaság  diplomáciai

képviselete  vezetıjének  a  fogadó  állammal,
illetıleg  a  nemzetközi  szervezethez  akkreditált
állandó  képviselıjének  a  nemzetközi  szervezet
keretében  megkötendı  nemzetközi  szerzıdés
létrehozására,  továbbá  szövegének  végleges
megállapítására  irányuló  cselekmények
elvégzéséhez.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a
nemzetközi  szerzıdés  létrehozásához  és
szövegének  végleges  megállapításához
szükséges  elızetes  felhatalmazás
megszerzésének kötelezettségét.

III. Fejezet

A nemzetközi szerzıdés kötelezı hatályának elismerése

Felhatalmazás nemzetközi szerzıdés kötelezı
hatályának elismerésére

7.  §  (1)  A  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı
hatályának elismerésére akkor kerülhet sor, ha a
szerzıdés szövegének ismeretében

a)  a  Magyar  Köztársaság  külkapcsolatai
szempontjából  kiemelkedı  fontosságú
nemzetközi szerzıdés esetében az Országgyőlés,

b)  az  a)  pont  hatálya  alá  nem  tartozó
nemzetközi szerzıdés esetében a Kormány
erre felhatalmazást ad.

(2)  A  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı
hatályának  elismerésére  adott  felhatalmazást  a
nemzetközi  szerzıdést  kihirdetı  törvény  vagy
kormányrendelet  (a  továbbiakban:  kihirdetı

jogszabály) tartalmazza.
(3)  A  nemzetközi  szerzıdés  a  Magyar

Köztársaság  külkapcsolatai  szempontjából
kiemelkedı fontosságú, ha az

a)  olyan  tárgykört  érint,  amelyrıl  az
Alkotmány  szerint  minısített  többséggel
elfogadott vagy egyéb törvény rendelkezik,

b)  az  alapvetı  jogok  és  kötelességek
tartalmának meghatározását és érvényesülésének
lényeges biztosítékait érinti,

c)  hatályos törvénnyel ellentétes rendelkezést
tartalmaz,

d)  a  Magyar  Köztársaság  joghatósága  alá
tartozó  személyek  jogait  és  kötelezettségeit
közvetlenül szabályozza, vagy

e) az Országgyőlés hatáskörébe tartozó egyéb
kérdést érint.

(4)  Ha  a  nemzetközi  szerzıdés  úgy
rendelkezik,  hogy  kötelezı  hatályának
elismerésére kötelezettséget elhárító nyilatkozat
mellızésével kerül sor, a mellızésrıl az (1)-(3)
bekezdések  megfelelı  alkalmazásával  az
Országgyőlés, illetve a Kormány dönt.

A nemzetközi szerzıdés kötelezı hatályának
elismerésére adott felhatalmazást követı

eljárás

8.  §  (1)  A  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı
hatályának  elismerésére  a  külügyminiszter  -  a
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kihirdetı  jogszabály  elfogadását  követıen
haladéktalanul - elıterjesztést tesz a köztársasági
elnöknek,  ha a kötelezı  hatály elismerésére az
Országgyőlés  adott  felhatalmazást,  vagy  ha  a
szerzıdésbıl  következıen  az  államfınek  kell
elismernie, hogy a szerzıdés a részes államokra
nézve kötelezı hatállyal bír.

(2)  A  köztársasági  elnök  az  (1)  bekezdés
szerinti  elıterjesztés  kézhezvételétıl  számított
tizenöt napon belül - ha a nemzetközi szerzıdést
törvény hirdeti ki, annak aláírásával egyidejőleg
-  a  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı  hatályának
elismerésérıl  okiratot  állít  ki,  amelynek
kicserélésérıl  vagy  letétbe  helyezésérıl  a
külügyminiszter  útján  haladéktalanul
gondoskodik.

(3)  Ha a köztársasági  elnök az (1)  bekezdés
szerinti  nemzetközi  szerzıdést  vagy  annak
valamely  rendelkezését  alkotmányellenesnek
tartja,  az  okirat  kiállítását  megelızıen  az
Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
törvény  szerint  a  nemzetközi  szerzıdés
alkotmányosságának  elızetes  vizsgálatát
kezdeményezheti.  Ha  az  Alkotmánybíróság  a
nemzetközi szerzıdést alkotmányosnak találja, a
köztársasági  elnök  az  errıl  szóló  határozat
kézhezvételtıl  számított  öt  napon belül  -  ha a
nemzetközi szerzıdést törvény hirdeti ki, annak
aláírásával egyidejőleg - állítja ki a (2) bekezdés
szerinti okiratot.

(4)  Az  (1)  bekezdésben  nem  említett
nemzetközi szerzıdések kötelezı hatályát okirat
kiállításával és annak kicserélésével vagy letétbe
helyezésével,  illetve  a  szerzıdésben
meghatározott  más  módon  a  Kormány  a
külügyminiszter  útján  ismeri  el.  Ha  a
szerzıdésbıl  következıen a kormányfınek kell
elismernie, hogy a szerzıdés a részes államokra
nézve  kötelezı  hatállyal  bír,  az  okiratot  a
miniszterelnök  állítja  ki,  annak  kicserélésérıl
vagy  letétbe  helyezésérıl  a  Kormány  a
külügyminiszter  útján  haladéktalanul
gondoskodik.

(5)  A külügyminiszter  veszi  át a nemzetközi
szerzıdésben  részes  másik  (többi)  szerzıdı
félnek  a  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı
hatályának  elismerésével  kapcsolatos  okiratait
vagy értesítéseit.

(6)  A nemzetközi  szerzıdés  hatálybalépését
követıen  a  külügyminiszter  haladéktalanul
gondoskodik  az  Egyesült  Nemzetek
Alapokmánya  102.  Cikke  szerinti
nyilvántartásba vételrıl.

(7)  Ha  többoldalú  nemzetközi  szerzıdés  a
Magyar  Köztársaság  Kormányát  jelöli  ki
letéteményesnek,  az  ezzel  összefüggı

feladatokat a külügyminiszter látja el.
(8)  A  külügyminiszter  a  (4)-(7)  bekezdés

alapján  végzett  cselekményeirıl  tájékoztatja  a
minisztert.

IV. Fejezet

A nemzetközi szerzıdés kihirdetése és ideiglenes alkalmazása

A nemzetközi szerzıdés kihirdetése

9.  §  Ha  a  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı
hatályának  elismerésére  az  Országgyőlés  adott
felhatalmazást, azt törvényben, egyéb esetekben
kormányrendeletben ki kell hirdetni.

10. § (1) A kihirdetı jogszabály tartalmazza
a)  a  szerzıdés  kötelezı  hatályának

elismerésére adott felhatalmazást;
b) a szerzıdés hiteles szövegét;
c)  a  szerzıdésnek  a  Magyar  Köztársaság

tekintetében  történı  hatálybalépésének,

módosításának  és  megszőnésének  idıpontját,
amennyiben  ez  a  kihirdetı  jogszabály
elfogadásának idıpontjában ismert;

d)  a  szerzıdéshez  a  Magyar  Köztársaság
részérıl  főzött  vagy  a  Magyar  Köztársaság
szempontjából  nemzetközi  jogi  jelentıséggel
bíró  fenntartásokat,  kifogásokat  és
nyilatkozatokat;

e)  szükség  szerint  a  szerzıdés  ideiglenes
alkalmazásának jóváhagyását;

f)  a  szerzıdés  végrehajtásáért  felelıs  szerv
megjelölését; valamint
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g)  szükség esetén a szerzıdés és a belsı  jog
összhangjának  megteremtéséhez  szükséges
jogszabályváltozásokat és egyéb intézkedéseket.

(2)  Ha a szerzıdés hiteles szövege, illetve a
szerzıdéshez  főzött,  az  (1)  bekezdés  d)
pontjában meghatározott fenntartások, kifogások
vagy  nyilatkozatok  hiteles  szövege  kizárólag
idegen  nyelvő,  a  kihirdetı  jogszabály  azok
szövegét  egyrészt  az  egyik  hiteles  -  lehetıség
szerint angol - nyelven, másrészt pedig hivatalos
magyar nyelvő fordításban tartalmazza.

(3)  A  kihirdetı  jogszabálynak  a  szerzıdés
szövegét  tartalmazó,  valamint  az  ahhoz  főzött
fenntartásokat,  kifogásokat  és  nyilatkozatokat
tartalmazó  rendelkezések  hatálybalépésének
idıpontját  úgy  kell  meghatározni,  hogy  az
azonos  legyen  a  szerzıdésnek  a  Magyar
Köztársaság  tekintetében  történı
hatálybalépésének idıpontjával.

(4) Ha a szerzıdés hatálybalépésének naptári
napja a szerzıdés kihirdetésekor nem ismert, a
kihirdetı  jogszabály  a  (3)  bekezdés  szerinti
rendelkezések  tekintetében  a  szerzıdés
hatálybalépésének feltételeire utal; azzal, hogy a
szerzıdés  hatálybalépésének  naptári  napját  a
külügyminiszter annak ismertté válását követıen
a Magyar  Közlönyben haladéktalanul  közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.

(5) A kihirdetı jogszabálynak az (1) bekezdés
g)  pontjában  meghatározott  rendelkezései
hatálybalépésének  idıpontját  úgy  kell
meghatározni,  hogy  azok  legkésıbb  a  (3)
bekezdés szerinti idıpontban, illetve a szerzıdés
ideiglenes  alkalmazása  esetében  az  ideiglenes
alkalmazás kezdetekor hatályba lépjenek.

(6)  A  kihirdetı  jogszabály  felhatalmazást
adhat  a  Kormány  számára,  hogy  rendeletben
hirdesse  ki  a  szerzıdéshez  főzött,  nem
kizárólagos törvényalkotási  tárgykört  érintı,  az
(1)  bekezdés  d)  pontjában  meghatározott
fenntartásokat, kifogásokat és nyilatkozatokat.

A nemzetközi szerzıdés ideiglenes
alkalmazása

11. § (1) A nemzetközi szerzıdést vagy annak
meghatározott  részét  -  a  szerzıdés
rendelkezéseinek  megfelelıen,  annak
hatálybalépéséig - ideiglenesen alkalmazni lehet,
ha a szerzıdés kötelezı hatályának elismerésére
felhatalmazást adó szerv a szerzıdés ideiglenes
alkalmazását  a  kihirdetı  jogszabályban
jóváhagyja.

(2)  E  törvény  10.  §  (3)-(6)  bekezdéseit  a
szerzıdések  ideiglenes  alkalmazására  is
megfelelıen alkalmazni kell.

(3)  A  kihirdetı  jogszabálynak  úgy  kell
rendelkeznie,  hogy  a  szerzıdés  ideiglenes
alkalmazása megszőnik,  és a jogszabálynak az
ideiglenes  alkalmazásról  szóló  rendelkezései
hatályukat  vesztik,  ha  a  külügyminiszter  a
Magyar  Közlönyben  közzétett  egyedi
határozatával megállapítja, hogy

a)  a  nemzetközi  szerzıdés  a  Magyar
Köztársaság tekintetében hatályba lépett, vagy

b)  kétoldalú nemzetközi szerzıdés esetében a
másik  szerzıdı  fél  arról  értesítette  a  Magyar
Köztársaságot, hogy nem kíván a szerzıdésben
részes féllé válni.

(4) Többoldalú nemzetközi szerzıdés esetében
a kihirdetı jogszabálynak úgy kell rendelkeznie,
hogy az adott állam vonatkozásában a szerzıdés
ideiglenes  alkalmazása  megszőnik,  ha  a
külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzétett
egyedi határozatával megállapítja, hogy az adott
állam arról  értesítette a Magyar Köztársaságot,
hogy  nem  kíván  a  szerzıdésben  részes  féllé
válni.

A nemzetközi szerzıdés módosítása,
megszüntetése, felmondása és az abból való

kilépés

12. §  A 4-10. § rendelkezéseit  a nemzetközi
szerzıdés  módosítására,  megszüntetésére,
felmondására  vagy  az  abból  való  kilépésre
megfelelıen kell alkalmazni.
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V. Fejezet

A nemzetközi szerzıdés értelmezése és nyilvántartása

A nemzetközi szerzıdés értelmezése

13. § (1) A nemzetközi szerzıdés értelmezése
során  az  adott  nemzetközi  szerzıdéssel
kapcsolatos  jogviták  eldöntésére  joghatósággal
rendelkezı szerv korábbi döntéseit is figyelembe
kell venni.

(2) A nemzetközi szerzıdés értelmezésével és
alkalmazásával  kapcsolatban  a  Magyar
Köztársaság  és  a  nemzetközi  jog  más  alanya
között  felmerült  vitát  elsısorban  az  érintettek
közötti közvetlen tárgyalások útján kell rendezni.
A  magyar  fél  álláspontját  a  miniszter  a
külügyminiszter  véleményének
figyelembevételével alakítja ki.

(3)  Ha  a  vita  közvetlen  tárgyalások  útján
ésszerő idın belül nem rendezhetı, a nemzetközi
szerzıdés  kötelezı  hatályának  elismerésére
felhatalmazást  adni  jogosult  szerv  dönt  arról,
hogy  szükséges-e  a  vitát  a  szerzıdés
rendelkezéseinek,  illetve  a  nemzetközi  jog
szabályainak figyelembevételével harmadik fél -
különösen  az  Egyesült  Nemzetek  Nemzetközi
Bírósága,  választott  bíróság  vagy  békéltetı

bizottság - elé terjeszteni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott harmadik

fél döntése kötelezı és végrehajtandó, ha a vitát
rendezı  szerv alapszabálya vagy a vita  tárgyát
képezı szerzıdés így rendelkezik, avagy a felek
így állapodnak meg.  A döntést  -  a nemzetközi
szerzıdések  kihirdetésére  vonatkozó
rendelkezések  értelemszerő  alkalmazásával  -  a
Magyar Közlönyben ki kell hirdetni.

A nemzetközi szerzıdések megırzése és
nyilvántartása

14.  §  (1)  A nemzetközi  szerzıdések  eredeti
példányait  a  külügyminiszter  ırzi.  A

külügyminiszter  gondoskodik  a  többoldalú
nemzetközi  szerzıdések  letéteményes  által
hitelesített másolatainak megırzésérıl is.

(2) A külügyminiszter a Magyar Köztársaság
nemzetközi szerzıdéseirıl nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás  az  egyes  nemzetközi  szerzıdések
tekintetében tartalmazza

a)  a  szerzıdés  szövege  végleges
megállapításának helyét és idejét,

b) a szerzıdés tárgyát,
c)  a  szerzıdés  kötelezı  hatályának

elismerésérıl  szóló okirat vagy értesítés letétbe
helyezésének,  illetve  kézbesítésének  helyét  és
idejét,

d)  a  szerzıdésnek  az  egyes  részes  államok
tekintetében  történı  hatálybalépésének
idıpontját,

e) a szerzıdés kihirdetésének idıpontját,
f) a kihirdetı jogszabály számát,
g)  a szerzıdés ideiglenes alkalmazása esetén

az  ideiglenes  alkalmazás  kezdetének  és
megszőnésének idıpontját, továbbá

h) a szerzıdés módosítására, megszüntetésére,
felmondására  vagy  az  abból  való  kilépésre
vonatkozó, a c)-g) pontok szerinti adatokat.

(3)  A  (2)  bekezdés  szerinti  nyilvántartás
tartalmazza továbbá - a 10. § (2) bekezdésének
megfelelı alkalmazásával - az egyes nemzetközi
szerzıdéshez  főzött  fenntartások,  kifogások  és
nyilatkozatok  szövegét,  valamint  ezek
megtételének  és  visszavonásának  idıpontját;
kivéve,  ha  a  fenntartást,  kifogást  vagy
nyilatkozatot  a  szerzıdésnek  a  Magyar
Köztársaság  tekintetében  történt
hatálybalépésekor már visszavonták, vagy ebben
az idıpontban más okból a Magyar Köztársaság
vonatkozásában joghatást már nem fejt ki.

(4)
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II. Választójog

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

20.§ (1) Az országgyőlési képviselık általános
választását  -  az  Országgyőlés  feloszlása  vagy
feloszlatása  miatti  választás  kivételével  -  az
elızı  Országgyőlés  megválasztását  követı
negyedik év április vagy május hónapjában kell
megtartani.

(2)  Az  országgyőlési  képviselık
tevékenységüket a köz érdekében végzik.

(3)  Az  országgyőlési  képviselıt  -  az
országgyőlési  képviselık  jogállásáról  szóló
törvényben szabályozottak szerint - mentelmi jog
illeti meg.

(4)  Az  országgyőlési  képviselıt  a
függetlenségét  biztosító  tiszteletdíj,  továbbá
meghatározott  kedvezmények  és  költségeinek
fedezésére  költségtérítés  illetik  meg.  A
tiszteletdíj  és  a  költségtérítés  összegérıl,
valamint a kedvezmények körérıl szóló törvény
elfogadásához  a  jelenlévı  országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.

(5) A képviselı nem lehet köztársasági elnök,
az  Alkotmánybíróság  tagja,  az  állampolgári
jogok  országgyőlési  biztosa,  az  Állami
Számvevıszék elnöke, alelnöke és számvevıje,
bíró, ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja -
a  Kormány  tagja  és  a  politikai  államtitkár
kivételével -, továbbá a Magyar Honvédség és a
rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja.
Törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit  is
megállapíthatja.

(6)  Az  országgyőlési  képviselık  jogállásáról
szóló  törvény  elfogadásához  a  jelenlévı

országgyőlési  képviselık  kétharmadának
szavazata szükséges.

… …

70.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  területén
lakóhellyel rendelkezı minden nagykorú magyar
állampolgárt  megillet  az  a  jog,  hogy  az
országgyőlési képviselık választásán választó és
választható  legyen,  valamint  országos
népszavazásban és népi kezdeményezésben részt
vegyen.

(2)  A  Magyar  Köztársaság  területén
lakóhellyel rendelkezı minden nagykorú magyar
állampolgárt  és  az  Európai  Unió  más
tagállamának  a  Magyar  Köztársaság  területén
lakóhellyel  rendelkezı  nagykorú  állampolgárát
megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati
képviselık  és  a  polgármesterek  választásán
választható és - amennyiben a választás, illetve a
népszavazás  napján  a  Magyar  Köztársaság
területén tartózkodik - választó legyen, valamint
helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben
részt  vegyen.  Polgármesterré  és  fıvárosi
fıpolgármesterré  magyar  állampolgár
választható.

(3)  A  Magyar  Köztársaságban  minden
menekültként,  bevándoroltként  vagy
letelepedettként  elismert  nagykorú  személyt
megillet  az a jog, hogy a helyi  önkormányzati
képviselık  és  a  polgármesterek  választásán  -
amennyiben  a  választás,  illetve  a  népszavazás
napján  a  Magyar  Köztársaság  területén
tartózkodik -  választó legyen, valamint  a helyi
népszavazásban és népi kezdeményezésben részt
vegyen.

(4)  A  Magyar  Köztársaság  területén
lakóhellyel rendelkezı minden nagykorú magyar
állampolgárt  és  az  Európai  Unió  más
tagállamának  a  Magyar  Köztársaság  területén
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lakóhellyel  rendelkezı  nagykorú  állampolgárát
megillet  az  a  jog,  hogy  az  európai  parlamenti
választáson választható és választó legyen.

(5) Nincs választójoga annak, aki jogerıs ítélet
alapján  a  cselekvıképességet  korlátozó  vagy
kizáró  gondnokság,  illetıleg  a  közügyek
gyakorlásától  eltiltás  hatálya  alatt  áll,
szabadságvesztés  büntetését  vagy
büntetıeljárásban  elrendelt  intézeti
kényszergyógykezelését  tölti.  Az Európai  Unió
más  tagállamának  a  Magyar  Köztársaság
területén  lakóhellyel  rendelkezı  nagykorú
állampolgára  akkor  sem  választható,  ha  az
állampolgársága  szerinti  állam  jogszabálya,
bírósági  vagy  más  hatósági  döntése  alapján
hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

(6) Minden magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és
szakmai  tudásának  megfelelıen  közhivatalt
viseljen.

… …

71.  §  (1)  Az  országgyőlési  képviselıket,  az
Európai  Parlament  képviselıit,  a  helyi
önkormányzati  képviselıket,  valamint  a
polgármestert  és  a  fıvárosi  fıpolgármestert  a
választópolgárok  általános  és  egyenlı

választójog  alapján,  közvetlen  és  titkos
szavazással választják.

(2)  A  megyei  közgyőlés  elnökét  a  megyei
közgyőlés tagjai titkos szavazással választják. A
megyei közgyőlés elnökévé magyar állampolgár
választható.

(3)  Az országgyőlési  képviselık,  az Európai
Parlament  képviselıi,  továbbá  a  helyi
önkormányzati  képviselık  és  a  polgármesterek
választásáról  külön  törvények  rendelkeznek,
amelyek elfogadásához a jelenlevı országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.

(4)  A  kisebbségi  önkormányzati  képviselık
választásáról  külön  törvény  rendelkezik,
amelynek  elfogadásához  a  jelenlévı

országgyőlési  képviselık  kétharmadának
szavazata szükséges.
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1989. évi XXXIV. törvény az országgyőlési képviselık
választásáról

Elsı rész

A választójog

1-2.§.
3. § A választójog gyakorlása a választópolgár

szabad elhatározásán alapul.

Második rész

A választási rendszer

I. fejezet

Országgyőlési képviselık

4.  §  (1)  Az országgyőlési  képviselık száma
összesen háromszáznyolcvanhat.

(2)  Százhetvenhat  országgyőlési  képviselıt
egyéni  választókerületben,  százötvenkettıt
megyei,  fıvárosi  választókerületben  (a
továbbiakban:  területi  választókerület)  listán
választanak.  Az  egyéni  és  a  területi
választókerületben  mandátumot  el  nem  ért,
országosan  összesített  szavazatok  alapján  a

pártok  országos  listájáról  további  ötvennyolc
kompenzációs mandátum kerül betöltésre.

(3)  A megyékben és a fıvárosban az egyéni
választókerületek  számát  és  területi
választókerületenként  a  megszerezhetı

mandátumok  számát  e  törvény  melléklete
tartalmazza.

(4)  Az  országgyőlési  képviselık  jogai  és
kötelezettségei azonosak.
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II. fejezet

A jelölés

5.  §  (1)  Az  egyéni  választókerületben  a
választópolgárok  és  azok  a  társadalmi
szervezetek,  amelyek  megfelelnek  a  pártok
mőködésérıl  és  gazdálkodásáról  szóló  törvény
rendelkezéseinek (a továbbiakban: párt) -  a (2)
bekezdésben  foglalt  feltételekkel  -  jelölhetnek.
Két  vagy  több  párt  közösen  is  ajánlhat  és
jelölhet.

(2) Az egyéni választókerületben a jelöléshez
legalább  hétszázötven  választópolgárnak  az
aláírásával  hitelesített  ajánlása  szükséges.  A
választópolgár csak egy egyéni választókerületi
jelöltet  ajánlhat  és  csak  abban  az  egyéni
választókerületben, amelyben a lakóhelye van.

(3)  A  területi  választókerületben  -  területi
listán  -  pártok  jelölhetnek.  Az  a  párt  állíthat
területi listát, amely a területi választókerületben
-  e  törvény  melléklete  szerint  meghatározott
számban  -  az  egyéni  választókerületek
egynegyedében,  de  legalább  két  egyéni
választókerületben jelöltet állított.

(4)  Országos  listát  az  a  párt  állíthat,  amely
legalább  hét  területi  választókerületben  állított
listát.

(5)  A  pártok  közös  egyéni  választókerületi
jelölés alapján - ugyanazon pártok részvételével
- közös területi listát, közös területi listák alapján

-  ugyanazon  pártok  részvételével  -  közös
országos listát állíthatnak. A (3) és (4) bekezdés
tekintetében  a  területi,  illetıleg  országos  lista
állításakor  a  közös  egyéni  választókerületi
jelölteket, illetıleg a közös területi listákat nem
lehet  figyelembe venni.  Az önálló  vagy  közös
területi, illetıleg országos listák kapcsolhatók.

(6)  A  területi  és  az  országos  pártlistán
háromszor  annyi  jelölt  állítható,  mint  az  adott
listán megszerezhetı  mandátumok száma. Ha a
bejelentett jelöltek száma kevesebb, mint a lista
által  elért  mandátum  száma,  akkor  a  ki  nem
adható mandátum betöltetlen marad.

(7) Ugyanaz a személy egyidejőleg egy egyéni
választókerületben,  egy  területi  listán  és  az
országos listán lehet jelölt. Amennyiben a jelölt
az  egyéni  választókerületben  mandátumot
szerez, ıt a területi listáról, illetıleg az országos
listáról törölni kell. Ha a mandátumot a területi
listán  a  jelölt  megszerzi,  a  pártjelölt  nevét  az
országos listáról törölni kell.

(8) Ha a párt listájáról a jelölt kiesik, helyébe a
listán soronkövetkezı jelölt lép.

(9)  Ugyanazon  párt  egy  választókerületben
csak egy - önálló, közös vagy kapcsolt  -  listát
állíthat.

6. §

III. fejezet

A választás eredményének megállapítása

7. §  (1) Az egyéni választókerületben az elsı

választási  fordulóban  az  a  jelölt  lesz
országgyőlési  képviselı,  aki  megkapta  az
érvényes  szavazatoknak  több  mint  a  felét,
feltéve,  hogy  a  szavazáson  a  választókerület
választópolgárainak több mint a fele szavazott. A
választópolgár egy jelöltre szavazhat.

(2)  Ha  az  elsı  választási  fordulóban  nem
szavazott  a  választókerület  választópolgárainak
több mint  a fele,  (a  továbbiakban:  érvénytelen
választási  forduló)  a  második  választási
fordulóban

a)  mindazok  a  jelöltek  indulhatnak,  akik  az
elsı fordulóban indultak;
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b)  képviselı  az  a  jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb
érvényes  szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy  a
szavazáson a választókerület választópolgárainak
több mint az egynegyede szavazott.

(3)  Ha  az  elsı  választási  fordulóban  a
választókerület választópolgárainak több mint a
fele  szavazott  ugyan,  de  egy  jelölt  sem kapta
meg  az  érvényes  szavazatoknak  több  mint  a
felét, (a továbbiakban: eredménytelen választási
forduló) a második választási fordulóban

a)  azok a  jelöltek indulhatnak,  akik  az  elsı
fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább
tizenöt százalékát megkapták; ha nincs legalább
három ilyen jelölt,  akkor  az elsı  fordulóban a
legtöbb  szavazatot  elért  három  jelölt;  ha  a
jelöltek közül bármelyikük idıközben visszalép,
helyébe másik jelölt nem léphet;

b)  képviselı  az  a  jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb
érvényes  szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy  a
szavazáson a választókerület választópolgárainak
több mint az egynegyede szavazott.

(4)
(5)  Ha  az  egyéni  választókerületben  a

választás elsı vagy második fordulóját azért nem
lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, idıközi
választást kell tartani (46. §).

8. § (1) A területi választókerületben a pártok
listáinak jelöltjei a leadott szavazatok arányában
-  e  törvény  mellékletében  írt  számítási  mód
alapján  -  a  szavazólapon  szereplı  sorrendben
jutnak  mandátumhoz,  feltéve,  ha  a
választópolgároknak több mint a fele szavazott.
A választópolgár egy listára szavazhat.

(2)  Ha  a  területi  választókerületben  az  elsı

választási  forduló  érvénytelen,  mert  azon  a
választópolgároknak több mint  a fele nem vett
részt, a második választási fordulóban mindazon
pártlisták indíthatók, amelyek az elsı fordulóban
indultak.  A  pártlisták  jelöltjei  a  leadott
szavazatok arányában - e törvény mellékletében
írt számítási mód alapján - jutnak mandátumhoz
feltéve, ha a választópolgároknak több mint az
egynegyede szavazott.

(3) Ha az (1)-(2) bekezdés szerinti  számítást
követıen a területi választókerületben betöltetlen
mandátum  maradna,  akkor  az  a  lista  is
mandátumot  szerez,  amely  az  egy  mandátum
megszerzéséhez  szükségesnél  egyébként
kevesebb,  de  annak  kétharmadánál  több
szavazatot  kapott.  Több  ilyen  lista  közül  a
mandátumot az szerzi meg, amely sorrendben a

legtöbb  szavazatot  kapta.  Ha  a  számítás
elvégzése  után  üres  mandátum  marad,  akkor
ezzel  a  mandátummal  az  országos  listán
megszerezhetı mandátumok száma növekszik.

(4) A (3) bekezdés szerinti  mandátumszerzés
esetén  az  egy  mandátum  megszerzéséhez
szükséges  és  a  ténylegesen  elért  szavazatszám
különbségét  le  kell  vonni  a  9.  §  (2)-(4)
bekezdése  szerinti  országos  lista
töredékszavazatainak számából.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett esetben
sem  kap  mandátumot  a  lista,  ha  az  alábbi
feltételeknek nem tesz eleget:

a) A pártlista nem kap mandátumot, ha az azt
állító párt területi listái a választópolgárok által
valamennyi  területi  pártlistára  leadott  és
országosan összesített érvényes szavazatok több
mint öt százalékát nem érték el. E vonatkozásban
összesíteni  csak  az  ugyanazon  párt  területi
listáira leadott érvényes szavazatokat lehet.

ba)  A közös  lista,  illetıleg  a  kapcsolásban
részt vevı listák nem kapnak mandátumot, ha az
országosan  összesített  érvényes  szavazatoknak
legalább tíz százalékát,  kettınél  több párt  által
állított  közös,  illetıleg  kapcsolt  lista  esetében
legalább tizenöt százalékát együttesen nem érték
el.  E  vonatkozásban  összesíteni  csak  az
ugyanazon  pártok  által,  azonos  módon
összeállított  közös,  illetıleg  kapcsolt  listákra
leadott érvényes szavazatokat lehet.

bb)  A  ba)  pont  szerinti  határt  elérı
listakapcsolásnak vagy közös listának az a tagja,
amely  az  összes  területi  pártlistára  leadott
országosan összesített érvényes szavazatok több
mint  öt  százalékát  nem érte  el,  kiesik  és nem
kaphat  mandátumot.  E  vonatkozásban
összesíteni  csak  az  ugyanazon  pártok  által,
azonos  módon  összeállított  listakapcsolásban,
illetıleg  közös  listában  részt  vevı  ugyanazon
listákra,  illetıleg  pártokra  leadott  érvényes
szavazatokat  lehet.  Ha  a  listakapcsolásból
valamely  lista  vagy  a  közös  listából  valamely
párt  kiesik,  a  továbbiakban úgy  kell  tekinteni,
mintha  a  kiesett  lista  a  kapcsolásban  vagy  a
kiesett  párt  a  közös  lista  állításában  nem vett
volna részt, így annak jelöltjei nem szerezhetnek
mandátumot.

(6)  Azok  a  pártok,  amelyek  listáikat
kapcsolják,  a  kapcsolásban  részt  vevı  listákra
leadott  összesített  szavazatok  arányában
szereznek mandátumot.
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(7)  Az  (5)  bekezdés  bb)  pontja  szerinti
százalékos határ  kiszámításánál  a  közös  listára
leadott szavazatokat a 9. § (3) bekezdése alapján
az érintett pártok által - országosan egységesen -
elızetesen  tett  nyilatkozatnak  megfelelıen,
ennek  hiányában  egyenlı  arányban  kell
megosztani a pártok között.

(8)  Ha  két  vagy  több  párt  azonos  számú
szavazatot  ért  el,  és  ezzel  a  szavazatszámmal
mandátumhoz  jutnának,  de  a  területi
választókerületben  megszerezhetı  mandátumok
száma kevesebb, mint az azonos szavazatot elért
pártok  száma,  akkor  a  lista  sorszáma  szerinti
sorrendben kell elosztani a mandátumokat.

(9)  Ha  a  területi  választókerületben  a
választáson egyetlen pártlistát sem indítottak, a
területi  választókerületre  esı  mandátumok
felkerülnek  az  országos  listára,  és  a
töredékszavazatok alapján kerülnek kiosztásra.

(10)  Ha  a  területi  választókerületben  a
második  választási  forduló  érvénytelen  volt,
mert  a  választópolgárok  egynegyede  sem
szavazott,  akkor  az  elsı  választási  fordulóban
leadott  szavazatokat  töredékszavazatnak  kell
tekinteni, és a betöltetlen területi választókerületi
mandátumok  az  országos  listán  kerülnek
kiosztásra.

9.  §  (1)  Az  országos  listákon  a  jelöltek  az
országosan  összesített  töredékszavazatok
arányában,  a  bejelentés  sorrendjében  jutnak
mandátumhoz. Töredékszavazatnak minısülnek:

a)  egyéni választókerületben a választás elsı

érvényes  fordulójában  az  olyan  pártjelöltekre
leadott szavazatok, amelyekkel a választás egyik
fordulójában sem szereztek mandátumot;

b)  területi  választókerületben  -  a  választás
érvényes fordulójában - a listákra leadott olyan
szavazatok, amelyek mandátum megszerzéséhez
nem  voltak  elegendıek,  illetıleg  amelyek

mandátum  megszerzéséhez  felhasznált
szavazatszámot meghaladták.

(2)  Az  egyéni  választókerületi  jelölt  és  a
területi lista töredékszavazatai felkerülnek:

a)  arra az országos listára, amelyet a jelöltet,
illetıleg a listát állító párt állított,

b)  arra  a  kapcsolt  országos  listára,  amely
kapcsolásban  a  jelöltet,  illetıleg  a  listát  állító
párt országos listája részt vesz.

(3) A közös egyéni választókerületi jelölt és a
közös területi  lista töredékszavazatai az érintett
pártok által - országosan egységesen - elızetesen
meghatározott  arányban  kerülnek  fel  a  közös
jelöltet, illetıleg a közös listát állító pártok (2)
bekezdés  szerinti  országos  listáira.  A  pártok
eltérı  rendelkezése  hiányában  a
töredékszavazatok felkerülnek:

a)  arra  a  közös  országos  listára,  amelyet  a
jelöltet, illetıleg a listát állító pártok indítottak,

b)  arra  a  kapcsolt  országos  listára,  amely
kapcsolásban  a  jelöltet,  illetıleg  a  listát  állító
pártok közös országos listája részt vesz.

(4) A kapcsolt  területi  lista töredékszavazatai
felkerülnek  arra  a  kapcsolt  országos  listára,
amely  kapcsolásban  a  területi  listát  kapcsoló
pártok országos listái vesznek részt.

(5) Nem minısülnek az (1) bekezdés szerinti
töredékszavazatnak  és  ezért  az  országos  listán
történı  mandátumszerzés  szempontjából  nem
vehetık figyelembe - a 8. § (10) bekezdésében
foglaltak kivételével - az érvénytelen választási
fordulóban leadott szavazatok. Nem számolhatók
el  töredékszavazatként  az olyan területi  listára,
illetıleg  listakapcsolásnak  vagy  közös  listának
arra a tagjára leadott szavazatok, amely a 8. § (5)
bekezdése alapján nem kaphat mandátumot.

(6) Azok a pártok, amelyek országos listáikat
kapcsolják,  a  kapcsolásban  részt  vevı  listákra
jutó  töredékszavazatok  összesített  számának
arányában szereznek mandátumot.
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Harmadik rész

A választási eljárás

IV-X. fejezet

A választási kampány

10-45. §

XI. fejezet

Idıközi választás

46. §  (1) Az egyéni választókerületben, ha a
választás  második  fordulója  is  érvénytelen,
illetıleg,  ha  egyéni  választókerületi  képviselıi
megbízatás  megszőnt,  idıközi  választást  kell
tartani.

(2)
(3)  Az  e  fejezetben  levı  eltérésekkel  az

idıközi  választásra  értelemszerően  kell
alkalmazni az általános választás szabályait.

(4) Az idıközi választás eredménye nem érinti
az országos listák mandátumait.

(5) A területi listán, illetıleg az országos listán
mandátumhoz  jutott  képviselı  megbízatásának

megszőnése  esetén  a  mandátumot  -  a  listán
eredetileg is szereplı jelöltek közül - a párt által
megnevezett,  ennek  hiányában  a  listán  soron
következı jelölt szerzi meg. Közös lista esetén -
ha  a  pártok  határidıben  nem  nevezik  meg  a
mandátumot szerzı jelöltet -

a) a kiesett képviselıt állító párt által állított, a
közös  listán  soron  következı  jelölt,  ha  pedig
ilyen jelölt nincs,

b) a közös listán soron következı jelölt szerzi
meg a mandátumot.

XII. fejezet

Záró rendelkezések

... ...
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1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek választásáról

I. fejezet

A választójog

1.  §  (1)  A  választópolgár  a  választójogát
szabad elhatározása alapján gyakorolja.

(2)  A  választópolgár  lakóhelyén  vagy  -  ha
lakóhelye mellett legkésıbb a választás kitőzését

megelızı napig tartózkodási helyet is létesített -
bejelentett tartózkodási helyén választhat.

(3)  A  választópolgár  bármely
választókerületben választható.

2-3. §

II. fejezet

A választók nyilvántartása

4-7. §

III. fejezet

Választókerületek, szavazókörök

8.  §  A 10  000  vagy  ennél  kevesebb lakosú
település - kislistás választási rendszerben (42. §)
-  egy  választókerületet  alkot,  amelyben  a
képviselık száma

a) 100 lakosig 3,
b) 600 lakosig 5,
c) 1 300 lakosig 7,
d) 3 000 lakosig 9,
e) 5 000 lakosig 11,
f) 10 000 lakosig 13.
9. § (1) A 10 000-nél több lakosú településen

és  fıvárosi  kerületben  a  képviselıket  vegyes
választási rendszerben (43-45. §) választják.

(2)  Az  egyéni  választókerületek  és  a
kompenzációs listás mandátumok száma:

a) 25 000 lakosig 10 egyéni választókerület és
7 listás mandátum;

b) 50 000 lakosig 14 egyéni választókerület és
9 listás mandátum;

c) 60 000 lakosig 15 egyéni választókerület és
10 listás mandátum;

d) 70 000 lakosig 16 egyéni választókerület és
11 listás mandátum.

(3) Minden további 10 000 lakos után eggyel
nı  az  egyéni  választókerületben,  és  minden
további  15  000  lakos  után  eggyel  nı  a
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kompenzációs  listán  választott  képviselık
száma.

10. §
11. § (1) A választópolgárok Budapest fıváros

közgyőlésének  66  tagját  közvetlenül,  listán
választják meg. Ez esetben Budapest fıváros egy
választókerületet alkot.

(2) A megyei közgyőlési választás tekintetében
minden megyében két választókerület van, külön
a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú, és külön a
10 000-nél több lakosú települések számára.

12. §

IV. fejezet

A választási szervek

13-22. §

V. fejezet

A választási kampány

23-24. §

VI. fejezet

Az ajánlás

25. § (1)
(2)  A választópolgár  jelölési  fajtánként  csak

egy jelöltet, illetıleg listát ajánlhat.
(3)  A  választópolgár  csak  egy

választókerületben fogadhat el egy kislistás vagy
egy egyéni választókerületi és egy kompenzációs
listás, továbbá egy fıvárosi listás vagy megyei
listás, továbbá egy polgármesteri,  valamint egy
fıpolgármesteri jelölést.

(4)
26.  §  (1)  Közös  jelöltet,  listát  állító

szervezetek egy jelölı szervezetnek minısülnek.
Ha  több  párt,  társadalmi  vagy  kisebbségi
szervezet  közösen  állít  jelöltet  vagy  listát,  a

továbbiakban - a választás szempontjából - egy
jelölı szervezetnek számítanak.

(2)-(5)
27.  §  (1)  Kislistás,  illetve  egyéni

választókerületi képviselıjelölt az, akit az adott
választókerület  választópolgárainak  legalább
1%-a  jelöltnek  ajánlott.  A  megyei
választókerületben  listát  állíthat  az  a  jelölı

szervezet,  amely  a  választókerületben  lévı

települések választópolgárai legalább 0,3%-ának
ajánlását összegyőjtötte.

(2) Polgármesterjelölt az, akit
a)  a  10  000  vagy  annál  kevesebb  lakosú

település választópolgárainak legalább 3%-a,

28



b)  a  100  000  vagy  annál  kevesebb  lakosú
település választópolgárainak 2%-a, de legalább
300 választópolgár,

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén a
választópolgárok  1%-a,  de  legalább  2000
választópolgár
jelöltnek ajánlott.

(3)  Fıpolgármester-jelölt  az,  akit  a  fıváros
választópolgárainak 0,5%-a jelöltnek ajánlott.

(4)  Az  (1)-(3)  bekezdés  alkalmazása  során
választópolgár  az,  aki  az  adott  választókerület
névjegyzékében  a  kifüggesztés  idıpontjában
szerepel.

28. §
29. § (1) A 10 000-nél több lakosú településen

kompenzációs  listát  az  a  jelölı  szervezet
indíthat,  amely  az  egyéni  választókerületek
legalább  egynegyedében  (3.  melléklet)  jelöltet
állított. A jelöltek számába beszámítanak:

a)  az  adott  jelölı  szervezet  által  önállóan
állított jelöltek;

b)  a  közös  jelöltek  közül  az  adott  jelölı
szervezetre  esı  jelölthányad,  melyet  közös
jelöltenként,  a  jelöltet  állító  jelölı  szervezetek

arányában  kell  megállapítani.  Nem  keletkezik
jelölthányad a közös  lista  állítását  megalapozó
közös jelöltek után.

(2)  A  fıvárosi  közgyőlés  tagjainak
megválasztásánál  Budapesten  listát  az  a  jelölı

szervezet  indíthat,  amely legalább hat  fıvárosi
kerületben kompenzációs listát állított.

30. § (1) Azok a jelölı szervezetek, amelyek
a)  az  egyéni  választókerületek  legalább

egynegyedében közös  egyéni  jelöltet  állítottak,
közös kompenzációs listát,

b)  a  fıvárosban  legalább  hat  fıvárosi
kerületben közös kompenzációs listát indítottak,
fıvárosi közös listát,

c) a megyei választókerületben legalább a 27.
§ (1) bekezdésében meghatározott közös ajánlást
győjtöttek, megyei közös listát
indíthatnak.

(2)-(3)
(4)  A  listaindítás  jogát  nem  érinti,  ha  a

bejelentett  egyéni  választókerületi  jelölt
visszalépett.

(5)

VII. fejezet

A szavazás

31-41. §

VIII. fejezet

A választás rendszere és az eredmény megállapítása

Kislistás választás

42. § (1) A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú
településeken a képviselıket kislistán választják.
Ha  kevesebb  jelölt  indul,  mint  a  8.  §  alapján
megválasztható  képviselık  száma,  a  választás

nem  tartható  meg,  és  idıközi  választást  kell
kitőzni.

(2) A szavazólapon a választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a képviselı-
testületnek lehet.

(3)
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(4) Képviselık azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselık száma (8. §) szerint a
legtöbb szavazatot kapták.

(5) Szavazategyenlıség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlı számú szavazatot
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

(6)  Ha  a  választáson  az  e  törvényben
meghatározottnál  kevesebb  képviselıt
választanak  meg,  a  be  nem  töltött  képviselıi
helyekre idıközi választást kell kiírni.

(7)  Ha a kislista  jelöltjét  polgármesternek is
megválasztották,  a  kislistáról  törölni  kell,  és
helyébe a legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

(8)

Vegyes választási rendszer

43. § (1) A fıvárosi kerületekben és a 10 000-
nél  több  lakosú  településen  a  képviselık  egy
részét  egyéni  választókerületekben  választják,
másik  része  kompenzációs  listáról  jut
mandátumhoz.

(2)  A  választópolgárok  az  egyéni
szavazólappal  az  egyéni  választókerületi
jelöltekre szavaznak.

44. § (1) Az egyéni választókerületekben az a
jelölt  lesz  képviselı,  aki  a  legtöbb  érvényes
szavazatot kapta.

(2)  Ha  az  egyéni  választókerületben  a
választást  azért  nem  lehetett  megtartani,  mert
nem volt jelölt, továbbá, ha a legtöbb szavazatot
két  vagy több jelölt  egyenlı  számú szavazattal
érte el, idıközi választást kell kitőzni.

(3)  Egy-egy  kompenzációs  lista  a  település
egyéni  választókerületeibıl  összesített
töredékszavazatok  arányában  kap  mandátumot.
Töredékszavazatnak  minısül  az  egyéni
választókerületben  a  jelölı  szervezet  jelöltjére
leadott  olyan szavazat,  amellyel  nem szereztek
mandátumot.  Ha  a  közös  jelöltek  jelölı

szervezeteinek nincs közös kompenzációs listája
és  a  közös  jelölt  nem lett  képviselı,  akkor  a
töredékszavazatok a  közös  jelöltet  állító  jelölı

szervezetek  száma  szerinti  arányban  oszlanak
meg a jelölı szervezetek önálló listái között. A
töredékszavazatok  felosztásánál  a  kiszámított

szavazathányad egész része kerül  fel  az önálló
kompenzációs listára. Ha valamely érintett jelölı

szervezetnek nincs önálló kompenzációs listája,
akkor a töredékszavazat reá esı része elvész.

45.  §  (1)  A lista  -  a  (4)  bekezdésben  levı
számítási mód alapján - a szavazatok arányában
kap mandátumot.

(2)  A  kompenzációs  listáról  a  jelöltek  a
bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot.  A
kiesı  jelölt  helyébe  a  sorrendben  utána
következı  jelölt  lép.  Ha  a  lista  jelöltjét
polgármesternek  vagy  az  egyéni
választókerületben képviselınek választották,  a
listáról törölni kell.

(3)  Ha  Budapesten  a  jelölt  egy  fıvárosi
kerületi listáról és egy fıvárosi listáról egyaránt
mandátumot kapna, úgy nyilatkoznia kell, hogy
melyiket  fogadja  el.  Amelyik  listáról  nem
fogadta el a mandátumot, arról a listáról törölni
kell.

(4) A számítás módja:
a) Össze kell állítani egy táblázatot, amelyben

minden  lista  neve  alatt  képezni  kell  egy
számoszlopot. A számoszlop elsı száma az adott
lista  szavazatainak  száma  elosztva  1,5-del,  a
következı számok a harmada, ötöde, hetede stb.

b)  A táblázat  segítségével  lehet  kiosztani  a
mandátumokat.  Meg kell  keresni  a táblázatban
elıforduló legnagyobb számot, és amelyik lista
számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap
egy mandátumot. Ezt követıen meg kell keresni
a következı  legnagyobb számot.  Amelyik lista
oszlopában  találjuk,  az  a  lista  kap  egy
mandátumot.  Ezt  az  eljárást  kell  folytatni
mindaddig,  míg  kiosztásra  kerül  az  összes
mandátum.  Ha  a  táblázatban  elıforduló
legnagyobb  szám  keresésekor  egyenlı

legnagyobb számok vannak, akkor az a lista kap
mandátumot,  amelyik  még  addig  nem szerzett
mandátumot,  illetıleg,  amelyik  kevesebb
mandátumot  kapott,  végezetül,  amelyik  a
listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott.

(5)  Ha  egy  kompenzációs  lista  több
mandátumot  kap,  mint  a  listán  szereplı

személyek  száma,  a  mandátum  betöltetlen
marad.
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IX. fejezet

A fıvárosi közgyőlés tagjainak választása

46. §  (1) Budapest fıváros közgyőlésének 66
tagját  (11.  §)  a  választópolgárok  közvetlenül,
listákon választják.

(2) A fıvárosi listák a 45. § (4) bekezdésében
levı  számítási  mód  alapján  -  a  szavazatok
arányában - kapnak mandátumot.

(3)  A  listáról  a  jelöltek  a  bejelentés
sorrendjében kapnak mandátumot. A kiesı jelölt
helyére a sorrendben utána következı jelölt lép.

(4) Ha egy lista több mandátumot kap, mint a
listán  szereplı  jelöltek  száma,  a  mandátum
betöltetlen marad.

(5)
(6) Nem kap mandátumot az a lista, amelyre a

leadott érvényes szavazatok száma nem haladta
meg a fıvárosi listákra leadott összes érvényes
szavazatok számának 4%-át.

IX/A. fejezet

A megyei közgyőlés tagjainak választása

46/A.  §  (1)  A  megyei  közgyőlés  tagjait  a
választópolgárok - kivéve a megyei jogú város
választópolgárait - közvetlenül, listán választják.
A  jelölı  szervezet  egy  megyében  két  listát
állíthat a megyei közgyőlési tagok választására:
egyet  a  10  000  vagy  ennél  kevesebb  lakosú
települések  számára,  egyet  a  10  000-nél  több
lakosú  települések  számára.  Külön-külön
szavazólap szolgál a 10 000 vagy ennél kevesebb
lakosú településeken, valamint a 10 000-nél több
lakosú  településeken  a  megyei  közgyőlés
tagjainak  választására.  A  megyei  közgyőlés
tagjainak számát a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A listák - a 10 000 vagy ennél kevesebb
lakosú településeken, illetıleg a 10 000-nél több

lakosú településeken külön-külön  számítva  -  a
leadott  szavazatok  arányában,  a  45.  §  (4)
bekezdése szerint jutnak mandátumhoz.

(3) Nem jut mandátumhoz az a lista, amelyre
leadott  szavazatok  száma  nem  haladta  meg  a
választókerületben  leadott  összes  érvényes
szavazat  több mint  4%-át.  Ezt  a  határt  külön-
külön  kell  elérni  az  egyes  választókerületek
tekintetében.

(4) Ha a jelölt a listáról és a megyei jogú város
képviselı-testülete  tagjaként  egyaránt
mandátumot kapna, úgy nyilatkoznia kell, hogy
melyiket  fogadja  el.  Az  el  nem  fogadott
mandátumot törölni kell.
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X. fejezet

A polgármester, fıpolgármester választása

47. § (1) A polgármestert, a fıpolgármestert a
települések  választópolgárai  közvetlenül
választják.

(2)
(3)  Polgármesternek  megválasztható  minden

magyar állampolgár, akinek választójoga van és
nincs  olyan  tisztsége,  ami  a  polgármesteri
megbízatással összeférhetetlen.

(4)  Polgármester,  fıpolgármester  az  a  jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

(5)  Ha  a  választást  azért  nem  lehetett
megtartani, mert  nem volt  jelölt,  továbbá, ha a
legtöbb  szavazatot  elért  két  vagy  több  jelölt
egyenlı  számú  szavazatot  kapott,  idıközi
választást kell kitőzni.

XI. fejezet

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok védelme

48-50/C. §

XII. fejezet

Jogorvoslat

51-52. §

XIII. fejezet

53
.  §  (1)  Ha  az  egyéni  választókerület

képviselıjének,  illetıleg  a  polgármesternek  a
megbízatása megszőnik, továbbá a 42. § (1) és
(6)  bekezdésében,  a  44.  §  (2)  bekezdésében,
valamint  az  53.  §  (4)-(5)  bekezdésében
meghatározott  esetben  idıközi  választást  kell
kitőzni.

(2)

(3)  Ha  a  települési  kislistáról  vagy  a
kisebbségi  kislistáról  megválasztott  képviselı

helye üresedik meg, helyére a legtöbb szavazatot
elért  jelölt  lép.  Ha a megyei,  a  kompenzációs
vagy a fıvárosi listáról megválasztott képviselı

kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a
jelölı szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a
jelölı szervezet a fenti határidıig nem jelenti be
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a jelöltet,  a megüresedett  helyre a listán soron
következı  jelölt  lép.  Ha a kislistán, illetıleg a
listán nincs több jelölt, akkor idıközi választást
nem  kell  kiírni,  a  mandátum  a  következı
általános választásig betöltetlen marad.

(4)  Ha  a  kislistán  megválasztott  képviselık
száma  a  képviselı-testület  mőködéséhez

szükséges  létszám alá  csökken,  akkor  az  üres
helyekre idıközi választást kell kitőzni.

(5)  Ha az önkormányzati  képviselı-testületet
feloszlatták  vagy  feloszlott,  idıközi  választást
kell tartani

.
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1997. évi C. törvény a választási eljárásról

A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a választójog általános és egyenlı, a szavazás közvetlen és
titkos.  Annak  érdekében,  hogy  a  választójog  gyakorlása,  a  választási,  népszavazási  és  népi
kezdeményezési  eljárás demokratikus és megfelelı  biztosítékokkal  övezett  legyen,  az Országgyőlés  a
következı törvényt alkotja:

Elsı rész

Általános rendelkezések

I. fejezet

Alapvetı szabályok

A törvény célja

1. § E törvény célja, hogy a választópolgárok,
a  jelöltek  és  a  jelölı  szervezetek,  valamint  a
választási  szervek  egységes,  áttekinthetı  és
egyszerő  eljárási  szabályok  alapján,  törvényes
keretek között  gyakorolhassák a választásokkal
kapcsolatos jogaikat.

A törvény alkalmazási köre

2. § E törvényt kell alkalmazni:
a) az országgyőlési képviselık választására,
b)  az  Európai  Parlament  tagjainak

választására,
c)  a  helyi  önkormányzati  képviselık  és

polgármesterek választására,
d)  a  kisebbségi  önkormányzatok  tagjainak

megválasztására,
e) az országos népszavazásra,
f) a helyi népszavazásra,
g) az országos népi kezdeményezésre,
h) a helyi népi kezdeményezésre, továbbá
i) azokra a választási eljárásokra, amelyekre e

törvény alkalmazását törvény elrendeli [az a)-i)
pontban foglaltak együtt: választás].

A választási eljárás alapelvei

3.  §  A  választási  eljárás  szabályainak
alkalmazása  során  a  választásban  érintett
résztvevıknek érvényre kell juttatniuk az alábbi
alapelveket:

a)  a  választás  tisztaságának  megóvása,  a
választási csalás megakadályozása,

b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási
kampányban, a szavazásban,

c)  esélyegyenlıség  a  jelöltek  és  a  jelölı
szervezetek között,

d) jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás,
e)  jogorvoslat  lehetısége  és  pártatlan

elbírálása,
f)  a választás eredményének gyors és hiteles

megállapítása.

Általános szabályok

4.  §  (1)  A választást  legkésıbb 72 nappal  a
szavazás napja elıtt kell kitőzni. A választást úgy
kell  kitőzni,  hogy  a  szavazás  napja  ne  essen
nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve
szerinti  munkaszüneti  napra,  illetve  az  azokat
megelızı vagy követı napra.
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(2) Ha a szavazást a választási bizottság vagy
a bíróság megismételteti, a választási bizottság a
megismételt  szavazást  a  megismételtetett
szavazás napját követı 30 napon belülre tőzi ki.

(3) Az e törvényben meghatározott határidık
jogvesztık, azok - ha a törvény másképpen nem
rendelkezik - a határidı utolsó napján 16 órakor
járnak le.

(4)  A napokban  megállapított  határidıket  a
naptári napok szerint kell számítani.

5.  §  A  választások  elıkészítésével  és
lebonyolításával  kapcsolatos  állami  feladatok
végrehajtásának  költségeit  -  az  Országgyőlés
által  megállapított  mértékben  -  a  központi
költségvetésbıl kell biztosítani. E pénzeszközök
felhasználásáról  az  Állami  Számvevıszék
tájékoztatja az Országgyőlést.

II. fejezet

A választási eljárás nyilvánossága

… …

7/A. § (1) A külképviseletekre a jelöltet állító
jelölı szervezetek, valamint a független jelöltek
külképviseletenként  és  jelölı  szervezetenként
(független  jelöltenként)  egy-egy  megfigyelıt
bízhatnak meg.

(2)  A  külképviseleti  megfigyelı  csak
választójoggal  rendelkezı  magyar  állampolgár
lehet.

(3) A külképviseleti megfigyelıt az Országos
Választási  Bizottságnál  -  nevének  és  személyi
azonosítójának  közlésével  -  a  magyarországi
szavazást megelızı 9. napig kell bejelenteni. Az
Országos  Választási  Bizottság  a  külképviseleti
megfigyelı  választójogát  ellenırzi,  és  a
külképviseleti megfigyelıt nyilvántartásba veszi.
Az Országos Választási Iroda a külképviseletre
megbízott  megfigyelı  nevét  és  személyi
azonosítóját megküldi a külképviseleti választási
iroda vezetıjének.

(4)  Az  Országos  Választási  Bizottság  által
nyilvántartásba  vett  külképviseleti  megfigyelı

jelen  lehet  a  külképviseleti  választási  iroda
munkájánál. A külképviseleti megfigyelı

a)  figyelemmel  kísérheti  a  külképviseleti
választási iroda munkáját és a szavazás menetét,

b)  a  szavazás  befejezésérıl  kiállított
jegyzıkönyvben rögzítheti észrevételeit,

c) kifogást nyújthat be,
d)  a  szavazást,  illetıleg  a  külképviseleti

választási  iroda  munkáját  tevılegesen  vagy
ráutaló  magatartással  nem  befolyásolhatja,  és
nem zavarhatja,

e) a szavazás lezárását követıen a lezárt urnát
aláírhatja,

f) a szavazóhelyiségben köteles kitőzıt viselni.
(5) A külképviseleti megfigyelı megbízásával

és  tevékenységével  kapcsolatos  költségek  a
megbízót terhelik.

8.  §  (1)  A  szavazást  megelızı  nyolcadik
naptól a szavazás befejezéséig a választásokkal
kapcsolatos  közvélemény-kutatás  eredményét
nem szabad nyilvánosságra hozni.

(2) A szavazás napján közvélemény-kutatás az
alábbi feltételekkel végezhetı:

a) a közvélemény-kutatás csak névtelen lehet,
és az önkéntességen alapulhat,

b)  a közvélemény-kutatók abba az  épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphetnek
be, a választópolgárokat semmilyen módon nem
zaklathatják,  csak  a  szavazóhelyiségbıl
kilépıket kérdezhetik meg.

35



III. fejezet

Választókerületek, szavazókörök

9.  §  (1)  A  választókerületeket  úgy  kell
kialakítani,  hogy  választókerületenként  a
lakosság száma megközelítıen azonos legyen.

(2)  A  választókerületek  kialakításánál
figyelemmel  kell  lenni  a  nemzetiségi,  vallási,
történelmi,  földrajzi  és  egyéb  helyi
sajátosságokra is.

10. § (1) A szavazókörök számát, sorszámát és
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek
címét a helyi  választási iroda vezetıje állapítja
meg  úgy,  hogy  egy  szavazókörre  mintegy
hatszáz,  legfeljebb  azonban  ezerkétszáz
választópolgár  jusson,  de  minden  településen
legyen  legalább  egy  szavazókör.  A  helyi
választási iroda vezetıje minden év januárjában
felülvizsgálja a szavazókörök számát, sorszámát
és  területi  beosztását.  A  szavazókörök
kialakítását érintı változásokat a helyi választási

iroda  vezetıje  egyébként  folyamatosan
figyelemmel  kíséri,  és  a  szükséges
intézkedéseket megteszi.

(2) A két vagy több szavazókörrel rendelkezı

településen ki kell jelölni azt a szavazókört, ahol
azok a választópolgárok szavazhatnak,  akiknek
lakcíme  a  lakcímbejelentésre  vonatkozó
jogszabály  értelmében  csak  az  adott  település
megnevezését tartalmazza. Ha a településen két
vagy több választókerület van, a helyi választási
iroda  vezetıje  az  általa  kisorsolt
választókerületbe tartozó szavazókört jelöl ki.

11.  §  A  választás  kitőzésétıl  a  szavazás
napjáig nem lehet  település,  választókerület  és
szavazókör határát, sorszámát, továbbá település
elnevezését,  utcanevet,  házszámot  és  helyrajzi
számot megváltoztatni.

IV. fejezet

A választójogosultság nyilvántartása

A névjegyzék

12.  §  A  helyi  választási  iroda  vezetıje  a
választás kitőzését követıen a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás  adatai  és  a  választójoggal
nem  rendelkezı  nagykorú  polgárok
nyilvántartása  alapján  szavazókörönként
összeállítja a választójoggal rendelkezı polgárok
névjegyzékét,  és  azon  a  változásokat
folyamatosan átvezeti.

13. § (1) A névjegyzékbe fel kell venni azokat
a  választójoggal  rendelkezı  személyeket,
akiknek a lakóhelye (a továbbiakban: lakcím) a
szavazókörben van.

(2) A névjegyzéket úgy kell összeállítani, hogy
alkalmas legyen a fıváros, a megye, a település,

illetıleg  a  választókerület,  a  szavazókör  és  a
választópolgár  azonosítására.  A  névjegyzék
tartalmazza a választópolgár:

a)  családi  és utónevét  (nık esetén  leánykori
családi és utónevét is),

b) személyi azonosítóját,
c) lakcímét,
d) névjegyzékbeli sorszámát,
e) az azonos nevő és lakcímő választópolgárok

születési idejét, ennek azonossága esetén egyéb
természetes személyazonosító adatát.

… …

A külképviseleti névjegyzék
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20/A.  §  (1)  A  külképviseleti  névjegyzékbe
való felvételét a lakcíme szerinti névjegyzékben
szereplı választópolgár személyesen vagy teljes
bizonyító  erejő  magánokiratba  foglalt
meghatalmazással  rendelkezı  meghatalmazott
útján  kérheti  a  lakcíme  szerint  illetékes  helyi
választási  iroda  vezetıjétıl  a  magyarországi
szavazás  napját  megelızı  16.  napig.  A
külképviseleti  névjegyzékbe  való  felvétel
ajánlott  levélben  is  kérhetı  úgy,  hogy  az
legkésıbb  a  magyarországi  szavazás  napját
megelızı  16.  napig  megérkezzen  a  helyi
választási irodába.

(2)  A  külképviseleti  névjegyzékbe  való
felvételre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell
a kérelmezı:

a) családi és utónevét,
b) személyi azonosítóját,
c) születési helyét és idejét,
d) anyja nevét,
e) magyarországi lakcímét, továbbá
f)  annak  a  külképviseletnek  a  megjelölését,

ahol  a  kérelmezı  a  választójogát  gyakorolni
kívánja, valamint

g)  a kérelmezı külföldi értesítési címét, ha a
helyi  választási  iroda  vezetıjének  döntésérıl
szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi
lakcímére kéri.

(3)  A  külképviseleti  névjegyzékbe  felvett
választópolgár  az  (1)  bekezdésben  megjelölt
határidıig módosíthatja a (2) bekezdés f)  pontja
szerinti  adatot,  illetıleg  kérheti  törlését  a
külképviseleti  névjegyzékbıl  és  visszavételét  a
lakcíme szerinti névjegyzékbe.

20/B.  §  (1)  A  kérelem  alapján  a  helyi
választási  iroda  vezetıje  a  választópolgárt
haladéktalanul  felveszi  a  külképviseleti
névjegyzékbe,  egyidejőleg  törli  a  lakcíme
szerinti  névjegyzékbıl.  A helyi  választási  iroda
vezetıje  a  kérelmezıt  a  külképviseleti
névjegyzékbe vételérıl, illetıleg a külképviseleti
névjegyzékbe vétel elutasításáról haladéktalanul
értesíti.

(2)  A  kérelmet  el  kell  utasítani,  ha  nem
tartalmazza  a  20/A.  §  (2)  bekezdése  szerinti
adatokat.

20/C.  §  A  külképviseleti  névjegyzék  a
választópolgárok  20/A.  §  (2)  bekezdés  a)-e)
pontja szerinti  adatait, valamint a külképviselet
megjelölését tartalmazza.

20/D. § (1) A helyi választási iroda vezetıje a
külképviseleti  névjegyzék  adatait  a
magyarországi  szavazást  megelızı  8.  napig
megküldi  az  Országos  Választási  Irodának,
amely külképviseletenkénti bontásban elkészíti a
külképviseleti névjegyzéket.

(2)  Az  Országos  Választási  Iroda  a
külképviseleti  névjegyzék  adatait  oly  módon
továbbítja  a  külképviseletekre,  hogy  annak
adatait  csak  a  külképviseleti  választási  iroda
ismerhesse  meg.  A  külképviseleti  választási
iroda a külképviseleti névjegyzéket kinyomtatja
és  hitelesíti.  A külképviseleti  névjegyzék  nem
módosítható.  A  külképviseleti  névjegyzék
lezárását követıen az Országos Választási Iroda
haladéktalanul tájékoztatja a jelölı szervezeteket
-  külképviseletenkénti  bontásban  -  a
külképviseleti  névjegyzékbe  felvett
választópolgárok számáról.

A névjegyzék, illetıleg a külképviseleti
névjegyzék összeállításával kapcsolatos

jogorvoslat

20/E.  §  (1)  A névjegyzékbıl  való  kihagyás,
illetıleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt  a  névjegyzék  közszemlére  tételének
idıtartama alatt lehet kifogást benyújtani.

(2)  Akit  a  külképviseleti  névjegyzékbe
felvettek,  vagy  akinek  külképviseleti
névjegyzékbe vételét elutasították, az errıl szóló
értesítés kézhezvételét követı három napon belül
nyújthat be kifogást.

(3)  A névjegyzékbıl  való  kihagyás,  illetıleg
törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel  miatt
benyújtott  kifogást,  illetıleg  a  külképviseleti
névjegyzékbe  való  felvétel  vagy  annak
elutasítása miatti kifogást a helyi választási iroda
vezetıjéhez  kell  benyújtani,  aki  a  kifogásról
legkésıbb a beérkezését követı napon dönt.

(4)  Ha  a  helyi  választási  iroda  vezetıje  a
kifogásnak helyt ad, a névjegyzéket, illetıleg a
külképviseleti névjegyzéket módosítja.

(5)  Ha  a  helyi  választási  iroda  vezetıje  a
kifogásnak nem ad helyt, a kifogást legkésıbb a
beérkezését  követı  napon  megküldi  a  helyi
bíróságnak,  Budapesten  a  Pesti  Központi
Kerületi  Bíróságnak.  A bírósági  eljárásban  az
ügyvédi  képviselet  nem  kötelezı.  A  bíróság
egyesbíróként  jár  el.  A bíróság a  kifogásról  a
beérkezését követı három napon belül dönt.
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(6)  Ha a bíróság a kifogást  alaposnak tartja,
elrendeli a névjegyzék, illetıleg a külképviseleti
névjegyzék  módosítását,  ellenkezı  esetben  a
kifogást elutasítja.

(7)  A  helyi  választási  iroda  vezetıjének
döntését és a bíróság határozatát az érintettel és
azzal,  aki  a  kifogást  benyújtotta,  a  bíróság
határozatát a helyi választási iroda vezetıjével is
közölni kell.

V. fejezet

Választási szervek

A választási bizottságok

21.  §  (1)  A  választási  bizottságok  a
választópolgárok  független,  kizárólag  a
törvénynek  alárendelt  szervei,  amelyeknek
elsıdleges  feladata  a  választási  eredmény
megállapítása,  a  választások  tisztaságának,
törvényességének  biztosítása,  a  pártatlanság
érvényesítése  és  szükség  esetén  a  választás
törvényes rendjének helyreállítása.

(2) Választási bizottságok:
a) a szavazatszámláló bizottság,
b) a helyi választási bizottság,
c)  az  országgyőlési  egyéni  választókerületi

választási bizottság,
d) a területi választási bizottság,
e) az Országos Választási Bizottság.
(3)  A  választási  bizottság  a  mőködésének

tartama alatt hatóságnak, a tagja pedig hivatalos
személynek minısül.

(4)  A választási  bizottság  tagjai  a  szavazást
követı napon mentesülnek a jogszabályban elıírt
munkavégzési kötelezettség alól, és erre az idıre
átlagbér  illeti  meg ıket,  amelyet  a  munkáltató
fizet.  A  munkáltató  a  választási  szerv  tagját
megilletı bér megtérítését a szavazást követı öt
napon  belül  igényelheti  a  választási  bizottság
mellett  mőködı  választási  irodától,  a
szavazatszámláló  bizottság  esetén  a  helyi
választási irodától.

A választási bizottságok tagjai

22. §  (1) A 24. § és a 25. §, továbbá a 27. §
(3)-(4)  bekezdésének  kivételével  a  választási
bizottságnak csak a választókerületben - a helyi

választási  bizottságnak  csak  a  településen  -
lakcímmel rendelkezı választópolgár lehet tagja.

(2) A választási bizottságnak nem lehet tagja a
köztársasági elnök, állami vezetı, közigazgatási
hivatal  vezetıje,  képviselı,  megyei  közgyőlés
elnöke,  polgármester,  jegyzı,  fıjegyzı,
választási  iroda  tagja,  a  választási  bizottság
illetékességi  területén  mőködı  közigazgatási
szerv köztisztviselıje, valamint jelölt.

(3) Nem lehet a választási bizottság választott
tagja  a  (2)  bekezdésben  foglaltakon  túl  a
választókerületben jelöltet állító jelölı szervezet
tagja, valamint a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója sem.

(4)  Az  olyan  választási  bizottságoknak,
amelyek  a  jogorvoslati  eljárásban  egymással
döntési,  döntést  felülbíráló  kapcsolatba
kerülhetnek,  nem lehetnek tagjai  az egymással
hozzátartozói kapcsolatban álló személyek.

23. §  (1) A szavazatszámláló bizottság három
tagját  és  szükséges  számban  póttagokat  a
települési  önkormányzat  képviselı-testülete  az
országgyőlési képviselık általános választásának
kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja
elıtti  20.  napon választja  meg;  személyükre  a
helyi választási iroda vezetıje tesz indítványt. Az
egy  szavazókörrel  rendelkezı  településen  nem
választanak  külön  szavazatszámláló  bizottságot
[31. § (2) bek. l) pont].

(2) A helyi választási bizottság három - az egy
szavazókörrel rendelkezı településen öt - tagját
és  szükséges  számban  póttagokat  a  települési
önkormányzat  képviselı-testülete  az
önkormányzati  képviselık  és  polgármesterek
általános  választásának  kitőzését  követıen,
legkésıbb  a  szavazás  napja  elıtti  51.  napon
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választja  meg;  személyükre  a  helyi  választási
iroda vezetıje tesz indítványt.

(3)  Az országgyőlési  egyéni  választókerületi,
illetıleg  a  területi  választási  bizottság  három-
három tagját és szükséges számban póttagokat a
fıvárosi,  megyei  közgyőlés  választja  meg;
személyükre a területi  választási iroda vezetıje
tesz indítványt.

(4) Az Országos Választási Bizottság öt tagját
és  szükséges  számban  póttagokat  az
Országgyőlés  választja  meg;  személyükre  -  a
pártok  javaslataira  is  figyelemmel  -  a
belügyminiszter tesz indítványt.

(5)  A  (3)-(4)  bekezdés  szerinti  választási
bizottságok  választott  tagjait  az  országgyőlési
képviselık  általános  választásának  kitőzését
követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti 51.
napon kell megválasztani.

24. § Ha a szavazatszámláló bizottság vagy a
helyi  választási  bizottság  tagjainak
megválasztására  -  az  alacsony  lakosságszám
vagy  az  összeférhetetlenségi  szabályok  miatt,
illetıleg  azért,  mert  a  képviselı-testület  a
mőködésében akadályozott - a törvényben elıírt
határidıig  nem került  sor,  a  tagokat  a  területi
választási  bizottság  a  helyi  választási  iroda
vezetıjének  indítványára  haladéktalanul
megbízza.

25. § (1) A választási bizottságoknak - a 23. §-
ban említetteken felüli - további egy-egy tagját a
választókerületben jelöltet,  illetıleg listát  állító
jelölı szervezet, illetıleg a független jelölt bízza
meg.

(2) A választási bizottságok megbízott tagjait a
szavazás napját megelızı  9. napig a választási
bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság
megbízott  tagjait  a  helyi  választási  iroda
vezetıjénél kell bejelenteni.

26.  §  (1)  A  választási  bizottság  választott
tagjainak  megbízatása  a  -  23.  §-ban
meghatározott - következı  általános választásra
létrehozott  választási  bizottság  alakuló  üléséig
tart.

(2) A választási bizottság megbízott tagjának
megbízatása  -  a  (3)  bekezdésben  foglaltak
kivételével - a választás végleges eredményének
közzétételével szőnik meg.

(3)  Az  Országos  Választási  Bizottságba  az
Országgyőlés alakuló ülésén képviselıcsoportot
alakító  pártok  által  a  25.  §  szerint  megbízott
tagok  megbízatása  az  (1)  bekezdésben

meghatározott  idıpontig,  illetıleg  a
képviselıcsoport  megszőnéséig  tart.  Azok  a
pártok, amelyek a 25. § szerint nem bíztak meg
tagot az Országos Választási Bizottságba, de az
Országgyőlésben képviselıcsoportot alakítottak,
az  Országos  Választási  Bizottságba  egy-egy
tagot bízhatnak meg, akiknek a megbízatása az
(1)  bekezdésben  meghatározott  idıpontig,
illetıleg a képviselıcsoport megszőnéséig tart.

(4)  A  választási  bizottság  tagjának
megbízatása az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon
túl megszőnik:

a)  ha  a  megbízatás  törvényes  feltételei
megszőntek,

b)  ha  a  választási  bizottság  megállapította
tagjának összeférhetetlenségét,

c) lemondással,
d) a megbízatás visszavonásával.
27. §  (1) Ha a választási bizottság választott

tagja  meghalt,  vagy  megbízatása  a  26.  §  (4)
bekezdésében  meghatározott  okból  megszőnt,
helyébe  a  póttag  lép.  Póttag  hiányában  a
települési  önkormányzat  képviselı-testülete,
illetıleg a fıvárosi,  megyei  közgyőlés vagy az
általuk  kijelölt  bizottságuk,  az  Országos
Választási Bizottság esetében az Országgyőlés új
tagot választ.

(2) Ha a választási bizottság megbízott tagja
meghalt,  vagy  megbízatása  a  26.  §  (4)
bekezdésében  meghatározott  okból  megszőnt,
helyébe  a  jelölı  szervezet,  a  független  jelölt,
illetıleg a képviselıcsoport új tagot bízhat meg.

(3)  A 24.  §  szerint  kell  eljárni,  ha  az  ott
meghatározott  okból  nem  került  sor  a
szavazatszámláló  bizottság  vagy  a  helyi
választási bizottság új tagjának megválasztására.

(4) Ha a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottság tagjainak száma kevesebb mint  öt,  a
helyi  választási iroda vezetıje a póttagok vagy
más  szavazatszámláló  bizottság  tagjai  közül  a
bizottságot  kiegészíti.  Ha  ilyen  módon  nincs
lehetıség  a  szavazatszámláló  bizottság
kiegészítésére,  akkor  arról  a  területi  választási
iroda  vezetıje  gondoskodik  más  település
szavazatszámláló bizottságának esküt tett  tagjai
vagy póttagjai megbízásával.

28.  §  (1)  A  választási  bizottság  tagjai  az
illetékes polgármester, a fıvárosi fıpolgármester,
a  megyei  közgyőlés  elnöke,  illetıleg  az
Országgyőlés elnöke elıtt esküt tesznek. Az eskü
szövegét az 1. számú melléklet állapítja meg.
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(2)  A  választási  bizottság  -  tagjai
megválasztását és eskütételét követıen - alakuló
ülést  tart.  Az alakuló ülésen a választott  tagok
közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.

(3) A választási bizottságot az elnök képviseli.
Ha a választási bizottságnak nincs elnöke vagy
az  elnök  a  tevékenységében  akadályozott,  az
elnöki feladatokat a helyettese látja el.

(4)  A választott  és megbízott  tagok jogai  és
kötelezettségei  azonosak,  azzal  az  eltéréssel,
hogy  a  megbízott  tagok  részére  nem  jár
tiszteletdíj.

A választási bizottság döntése

29.  §  (1)  A választási  bizottság  testületként
mőködik,  döntéséhez  a  tagok  többségének
jelenléte  és  a  jelen  levı  tagok  többségének
azonos tartalmú szavazata  szükséges.  Szavazni
igennel vagy nemmel lehet.

(2)  A  választási  bizottság  ülésérıl
jegyzıkönyv  készül.  A  jegyzıkönyvben  a
kisebbségi  véleményt  is  -  indokaival  együtt  -
rögzíteni kell.  A jegyzıkönyv egy-egy másolati
példányát  a  választási  bizottság  -  kérésükre,
ingyenesen - átadja a jelöltek képviselıinek.

A tényállás megállapítása

29/A.  §  (1)  A választási  bizottság köteles  a
döntéshozatalhoz  szükséges  tényállást
megállapítani.

(2) A választási bizottság eljárásában minden
olyan bizonyíték (különösen az irat, a kérelmezı

nyilatkozata,  tanú  nyilatkozata  stb.)
felhasználható,  amely  alkalmas  a  tényállás
megállapításának megkönnyítésére. A választási
bizottság  által  hivatalosan  ismert  és  a
köztudomású tényeket  nem kell  bizonyítani.  A
választási bizottság a bizonyítékokat  egyenként
és összességükben értékeli,  és  az ezen alapuló
meggyızıdése szerint állapítja meg a tényállást.

(3) A választási bizottság a kérelmezı részére -
kérésére  -  biztosítja  a  szóbeli  nyilatkozattétel
lehetıségét.  Ez  esetben  az  ellenérdekő  fél
számára is - ha jelen van - lehetıvé kell tenni a
szóbeli nyilatkozattételt.

A határozat

29/B. § (1) A választási bizottság határozattal
dönt. A határozatot - meghozatala napján - írásba
kell foglalni.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell
a)  a  választási  bizottság  megnevezését,  a

határozat számát,
b)  a  kérelmezı  nevét  és  lakóhelyét

(székhelyét),
c) az ügy tárgyának megjelölését,
d)  a rendelkezı részben a választási bizottság

döntését,  a  fellebbezés  (bírósági  felülvizsgálat
iránti kérelem) lehetıségérıl való tájékoztatást,

e)  az indokolásban a megállapított  tényállást
és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a
kérelmezı  által  megjelölt,  de  mellızött
bizonyítást  és  a  mellızés  indokait,  valamint
azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a
választási bizottság a határozatot hozta.

(3) Ha a határozatban név-, szám- vagy más
elírás  van,  a  választási  bizottság  a  hibát
kérelemre  vagy  hivatalból  kijavíthatja.  A
számítási hibát tartalmazó határozat kijavítására
csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  számítási  hiba
kijavítása nem hat ki az ügy érdemére.

A határozat közlése

29/C. § (1) A határozatot - ha jelen van vagy
ha  telefaxszáma  vagy  elektronikus  levélcíme
rendelkezésre áll  -  a meghozatala napján rövid
úton kell közölni a kérelmezıvel, valamint azzal,
akire  a  határozat  jogot  vagy  kötelezettséget
keletkeztet  vagy  származtat.  A határozat  rövid
úton való közlése

a) a jelen lévık részére a határozat átadásával,
b) telefaxon,
c)  elektronikus  dokumentum formájában  (e-

mail), vagy
d)  a  kézbesítési  megbízott  részére  az  a)-c)

pontban meghatározott módon
történhet. A határozat rövid úton való közlésének
módját (módjait) a kérelmezı jelöli meg.

(2)  A  határozat  (1)  bekezdés  szerinti
közlésének  tényét  és  módját  az  iratra  fel  kell
jegyezni,  az  azt  igazoló  dokumentumot  az
ügyiratban el kell helyezni.

(3) A határozatot - ha arra az (1) bekezdés a)
pontja szerint nem került sor - kézbesíteni kell az
érintettnek.

(4) A határozatot - ingyenesen - át kell adni a
választási bizottság megbízott tagjai részére.
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(5)  A választási  bizottság  a  határozatát  -  a
személyes  adatok  kivételével  -  nyilvánosságra
hozza.

Szavazatszámláló bizottság

30. § A szavazatszámláló bizottság legalább öt
tagból áll.

Helyi választási bizottság

31. § (1) A helyi választási bizottság legalább
három,  az  egy  szavazókörrel  rendelkezı

településen legalább öt tagból áll.
(2)  A  helyi  választási  bizottság  az  egy

szavazókörrel  rendelkezı  településen  ellátja  a
szavazatszámláló bizottság feladatait is.

Országgyőlési egyéni választókerületi
választási bizottság

32. § Az országgyőlési egyéni választókerületi
választási bizottság legalább három tagból áll.

Területi választási bizottság

33. §  A területi  választási  bizottság legalább
három tagból áll.

Országos Választási Bizottság

34.  §  Az  Országos  Választási  Bizottság
legalább öt tagból áll.

A választási irodák

35.  §  (1)  A választási  irodák  a  választások
elıkészítésével,  szervezésével,  lebonyolításával,
a  választópolgárok,  a  jelöltek  és  a  jelölı

szervezetek  pártsemleges  tájékoztatásával,
választási  adatkezeléssel,  a  technikai  feltételek
megteremtésével,  a  törvényes  feltételek
meglétének és a szakmai szabályok betartásának
ellenırzésével összefüggı állami feladatot ellátó
szervek.

(2) A szavazatszámláló bizottságok kivételével
minden  választási  bizottság  mellett,  továbbá  a
külképviseleteken  választási  iroda  mőködik.  A
szavazatszámláló  bizottság  mellett  a  helyi
választási  iroda  egy  tagja
jegyzıkönyvvezetıként mőködik.

(3)  A  helyi  és  az  országgyőlési  egyéni
választókerületi  választási  iroda  vezetıje  az
illetékes  jegyzı,  a  területi  választási  iroda
vezetıje a fıjegyzı.  A külképviseleti  választási
iroda  vezetıjét  az  Országos  Választási  Iroda
vezetıje határozatlan idıre bízza meg.

… …

38. § (1) A választási iroda feladata:
a) hirdetményt tesz közzé a szavazás napjáról,

a  választással,  a  jelöléssel,  a  szavazással
kapcsolatos tudnivalókról,  továbbá az érvényes
jelöléshez szükséges ajánlások számáról,

b)  közzéteszi a választókerület jelöltjeinek, a
jelölı  szervezeteknek  a  nevét,  illetıleg  a
független jelölés tényét,

c) közzéteszi a választási bizottságok tagjainak
és  a  választási  iroda  vezetıjének  nevét,  a
választási szervek hivatali helyiségének címét,

d)  megszervezi a választási szervek tagjainak
oktatását,  biztosítja  a  választópolgárok
pártsemleges tájékoztatását,

e)  mőködteti  a  választások  információs
rendszereit,

f)  ellátja  a  jelöltajánlások  ellenırzésével
kapcsolatos technikai feladatokat,

g)  mőködteti  a  választási  csalást  felderítı

számítógépes programot,
h)  ellátja  a  belügyminiszter  rendeletében

meghatározott más feladatokat.
(2)  A  választási  iroda  feladatkörében

közszolgálati kiadványt, hirdetményt adhat ki.
39.  §  (1)  A  választási  irodák  szakmai

tevékenységét  a  belügyminiszter  az  Országos
Választási Iroda vezetıje útján irányítja.

(2)  Az Országos  Választási  Iroda vezetıje a
többi választási iroda vezetıje részére, a területi
választási  iroda  vezetıje  illetékességi  területén
az  országgyőlési  egyéni  választókerületi  és  a
helyi  választási  iroda  vezetıje  részére,  az
országgyőlési  egyéni  választókerületi  választási
iroda  vezetıje  illetékességi  területén  a  helyi
választási iroda vezetıje részére az e törvényben
meghatározott  feladatainak  ellátásával
kapcsolatban közvetlen utasítást adhat.

(3)  A  polgármester,  a  képviselı-testület,
illetıleg a közgyőlés és annak tisztségviselıje a
választások  elıkészítésével  és  lebonyolításával
kapcsolatos feladatok végrehajtására a választási
iroda vezetıjének, tagjainak nem adhat utasítást.
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VI. fejezet

Választási kampány

Kampányidıszak

40.  §  (1)  A választási  kampány  a  választás
kitőzésétıl  a  szavazást  megelızı  nap  0  óráig
tart.

(2)  A  szavazást  megelızı  nap  0  órától  a
szavazás  befejezéséig  választási  kampányt
folytatni tilos (kampánycsend).

A kampánycsend megsértése

41. § A kampánycsend megsértésének minısül
a  választópolgárok  választói  akaratának
befolyásolása, így különösen: a választópolgárok
számára  a  jelölt  vagy  a  jelölı  szervezet  által
ingyenesen  juttatott  szolgáltatás  (szavazásra
történı  szervezett  szállítás,  étel-ital  adása),
pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt
fényképét  vagy  nevét  tartalmazó  tárgyak
osztogatása,  választási  plakát  (a  továbbiakban:
plakát)  elhelyezése,  a  választói  akarat
befolyásolására  alkalmas  információk
szolgáltatása elektronikus vagy más úton.

Plakát

42. § (1) A választási kampány végéig a jelölı

szervezetek  és  a  jelöltek  engedély  nélkül
készíthetnek  plakátot.  A  plakát  olyan
sajtóterméknek  minısül,  amely  engedély  és
bejelentés  nélkül  elıállítható.  Egyebekben  a
plakátra  a  sajtóról  szóló  jogszabályokat  kell
alkalmazni.

(2)  Plakát  -  a  (3)-(6)  bekezdésben
meghatározott  kivételekkel  -  korlátozás  nélkül
elhelyezhetı.

(3) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni
kizárólag a tulajdonos, a bérlı, illetıleg - állami
vagy  önkormányzati  tulajdonban  lévı  ingatlan
esetén  -  a  vagyonkezelıi  jog  gyakorlójának
hozzájárulásával lehet.

(4)  Egyes  középületeken  vagy  a  közterület
meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi
önkormányzat,  a  fıvárosban  a  fıvárosi

önkormányzat  mőemlékvédelmi,
környezetvédelmi  okból  rendeletben
megtilthatja.  Állami  vagy  önkormányzati
hatóság  elhelyezésére  szolgáló  épületen  vagy
azon belül plakátot elhelyezni tilos.

(5)  A  választási  kampányt  szolgáló  önálló
hirdetıberendezés  elhelyezésére  a  közterület-
használatról  szóló  jogszabályokat  kell
alkalmazni.

(6) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne
fedje más jelölt vagy jelölı szervezet plakátját,
és  károkozás  nélkül  eltávolítható  legyen.  A
plakátot  az,  aki  elhelyezte,  vagy  akinek
érdekében  elhelyezték,  a  szavazást  követı  30
napon belül köteles eltávolítani.

Győlés

43. § (1) A választási győlések nyilvánosak. A
rend  fenntartásáról  a  győlés  szervezıje
gondoskodik.

(2) A választási kampány céljára az állami és
önkormányzati  költségvetési  szervek a jelöltek,
jelölı  szervezetek számára azonos feltételekkel
bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb
szükséges  berendezést.  Állami  vagy
önkormányzati  hatóság  elhelyezésére  szolgáló
épületben  választási  kampányt  folytatni,
választási  győlést  tartani  tilos,  kivéve  az
ötszáznál  kevesebb lakosú  településen,  feltéve,
hogy  más  közösségi  célú  épület  nem  áll
rendelkezésre.

Rádió- és televízióközvetítés

44.  §  (1)  A  kampányidıszakban  a
mősorszolgáltatók a jelölı szervezetek, illetıleg
a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek
közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez
véleményt, értékelı magyarázatot főzni tilos.

(2)  A  mősorszolgáltatók  választási
kampányban  való  részvételére  egyebekben  a
rádiózásról  és  televíziózásról  szóló  törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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VII. fejezet

Ajánlás

46.  §  (1)  Jelöltet  ajánlani  ajánlószelvényen
lehet.  Az ajánlószelvényt  az értesítıkkel együtt
kell eljuttatni a választópolgároknak.

(2) Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek
lakóhelye a választókerületben van.

(3) Jelöltet ajánlani a szavazást megelızı 23.
napig lehet.

(4) Az ajánlás nem vonható vissza.
47. § (1) Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani

a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetıleg a
jelölı  szervezet  képviselıje  részére  történı
átadásával lehet.

(2)  A  választópolgárokhoz  eljuttatott
ajánlószelvény  tartalmazza  a  választás
megnevezését.  Az  ajánló  választópolgár  az
ajánlószelvényre  rávezeti  családi  és  utónevét,
lakcímét,  személyi  azonosítóját,  az  ajánlott
személy családi  és utónevét,  a jelölı  szervezet
nevét,  illetıleg  a  független  jelölés  tényét.  Az
ajánlószelvényt  az  ajánló  választópolgár  saját
kezőleg aláírja.

48.  §  (1)  Ajánlószelvényt  az  állampolgárok
zaklatása  nélkül  -  a  (2)  bekezdésben  foglalt
kivétellel - bárhol lehet győjteni.

(2) Nem győjthetı ajánlószelvény:
a)  munkahelyen  munkaidıben  vagy

munkaviszonyból,  illetıleg  munkavégzésre
irányuló  más  jogviszonyból  fakadó
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

b)  a  fegyveres  erıknél  és  a  rendvédelmi
szerveknél szolgálati viszonyban levı személytıl
a  szolgálati  helyen  vagy  szolgálati  feladat
teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,
d)  állami  és  helyi  önkormányzati  szervek

hivatali helyiségében.
(3)  Az  ajánlásért  az  ajánlónak  vagy  rá

tekintettel  másnak  elınyt  adni  vagy  ígérni,
valamint  az  ajánlásért  elınyt  kérni,  illetıleg
elınyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

Közös jelölt

49.  §  (1)  Közös  jelöltet  állítani  csak  olyan
ajánlószelvények  alapján  lehet,  amelyeken  az

adott  közös  jelöltet  állító  valamennyi  jelölı
szervezet neve fel van tüntetve.

(2)  Ha  több  jelölı  szervezet  közösen  állít
jelöltet,  a  továbbiakban  -  a  választás
szempontjából  -  egy  jelölı  szervezetnek
számítanak.

Érvénytelen ajánlás

50. § (1) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b)  nem a 47. § (2) bekezdése szerint kitöltött

ajánlószelvényen adtak le,
c)  az  ajánlási  szabályok  megsértésével

győjtöttek.
(2) Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta,

annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
(3)  Aki  több  jelöltet  is  ajánlott,  annak

valamennyi ajánlása érvénytelen.

A jelölı szervezet bejelentése

51.  §  (1)  Azt  a  jelölı  szervezetet,  amely
jelöltet  vagy  listát  kíván  állítani,  a  társadalmi
szervezetek  bírósági  nyilvántartásából  a
választás  kitőzését  követıen  kiállított  kivonat
csatolásával kell bejelenteni az alábbiak szerint:

a) ha a jelölı szervezet több megye, illetıleg a
fıváros és valamely megye területén is jelöltet
vagy listát kíván állítani, az Országos Választási
Bizottságnál,

b)  ha  a  jelölı  szervezet  csak  egy  megye,
illetıleg  a  fıváros  területén  belül,  de  több
országgyőlési  egyéni  választókerületben,
illetıleg több településen kíván jelöltet állítani, a
területi választási bizottságnál,

c) ha a jelölı szervezet csak egy országgyőlési
egyéni  választókerületben,  illetıleg  csak  egy
településen  kíván  jelöltet  állítani,  az
országgyőlési  egyéni  választókerületi  választási
bizottságnál,  illetıleg  a  helyi  választási
bizottságnál.

(2)  A bejelentett,  illetıleg  a  nyilvántartásba
vett jelölı szervezetekrıl az Országos Választási
Iroda nyilvántartást vezet.
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(3) Jelöltet, illetıleg listát csak az (1) bekezdés
szerint  bejelentett  és  az  55.  §  szerint
nyilvántartásba vett jelölı szervezet állíthat.

A jelölt bejelentése

52.  §  (1)  A jelöltet  legkésıbb  a  szavazást
megelızı  23.  napon  az  ajánlószelvények
átadásával kell bejelenteni az illetékes választási
bizottságnál.

(2)  A bejelentésnek tartalmaznia kell  a jelölt
családi  és  utónevét,  személyi  azonosítóját,
lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

a) választójoga van,
b) a jelölést elfogadja,
c)  nincs  olyan  tisztsége,  amely

összeférhetetlen  a  képviselıi  vagy  a
polgármesteri  megbízatással,  illetıleg
megválasztása esetén arról lemond.

(3)  Ha  a  választókerületben  két  vagy  több
azonos családi és utónevő választópolgár kíván
jelöltként  indulni, a késıbb bejelentett  személy
köteles  gondoskodni  arról,  hogy  -  betőjelzés
vagy  második  utónév  feltüntetésével  -  a
korábban  bejelentett  jelölttıl
megkülönböztethetı legyen.

A lista bejelentése

53.  §  (1)  A listát  a  listaállításhoz szükséges
számú  jelölt,  illetıleg  lista  bejelentését  vagy
nyilvántartásba  vételét  igazoló,  az  55.  §  (1)
bekezdése  szerint  kiállított  igazolás  átadásával
kell bejelenteni.

(2) Az 52. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a
listán szereplı jelöltekre is alkalmazni kell.

(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt
állítható,  mint  a  listán  megszerezhetı

mandátumok  száma.  A listán  szereplı  jelöltek
sorrendjét a jelölı szervezet határozza meg, azt a
lista bejelentése után nem lehet módosítani. Ha
valamelyik  jelölt  a  listáról  kiesett,  helyére  a
listán soron következı jelölt lép.

Az ajánlások ellenırzése

54. § (1) Az ajánlásokat az illetékes választási
bizottságnak ellenıriznie kell.

(2) Az ajánlások ellenırzése a számszerőség, a
46.  §  (2)  bekezdésében  és  az  50.  §  (1)
bekezdésének  a)-b)  pontjában,  valamint  (2)-(3)

bekezdésében foglaltak ellenırzését, továbbá az
ajánlószelvényt  átadó  választópolgárok
azonosítását jelenti.

A jelölı szervezet, a jelölt és a lista
nyilvántartásba vétele

55. § (1) A jelölı szervezet, a jelölt, illetıleg a
lista  bejelentésérıl  a  választási  iroda,
nyilvántartásba  vételérıl  a  választási  bizottság
igazolást ad ki.

(2) Az illetékes választási bizottság minden, a
törvényes  feltételeknek  megfelelı  jelölı
szervezetet,  jelöltet,  illetıleg  listát  -  a
bejelentését  követı  három  napon  belül  -
nyilvántartásba vesz.

56. § (1) A választási bizottság visszautasítja a
jelölı  szervezet  nyilvántartásba  vételét,  ha  a
jelölı  szervezet  a  törvényes  feltételeknek  nem
felel meg.

(2) A választási bizottság visszautasítja a jelölt
nyilvántartásba vételét, ha a jelölés a törvényes
feltételeknek  nem  felel  meg,  vagy  a  jelölt  a
törvényben elıírt nyilatkozatait nem tette meg.

(3) A választási bizottság visszautasítja a lista
nyilvántartásba vételét, ha a jelölés a törvényes
feltételeknek nem felel meg.

A jelöltre vonatkozó rendelkezések

57. §  Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán
belül több helyen is jelöltnek ajánlották,  akkor
legkésıbb  a  választást  megelızı  19.  napig
nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  melyik  jelölést
fogadja el.

58. § A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése
elıtt a jelölésrıl írásban lemondott, választójogát
elvesztette, vagy meghalt. A kiesett jelölt nevét a
jelöltek  nyilvántartásából,  illetıleg  a
szavazólapokról törölni kell.

Az ajánlással kapcsolatos adatok védelme

59.  §  (1)  Az  ajánlószelvényekrıl  másolatot
készíteni  tilos.  Nem  tekinthetı  másolatnak  a
jelölés  érvényességének  megállapítása  céljából
vezetett technikai nyilvántartás.

(2)  A  jelölésnek  az  ajánló  személyre
vonatkozó adatai nem nyilvánosak. A jelöléssel
kapcsolatos  kifogás  esetén  az  ajánlószelvény
adatait,  valamint  a  technikai  nyilvántartást  az
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illetékes választási  bizottság,  a választási  iroda
és a bíróság ellenırizheti.

(3)  Az  ajánlószelvényeket,  valamint  a
technikai  nyilvántartást  az  illetékes  választási
iroda a szavazás napján megsemmisíti.

(4) A jelölı szervezet jelölési jogosultságát a
választási  bizottság  a  bíróság  által  bejegyzett
társadalmi  szervezetek  nyilvántartásában
ellenırizheti.

60.  §  A  jelöltnek  a  be  nem  nyújtott
ajánlószelvényeket  a  benyújtásukra
rendelkezésre álló határidı lejártát követı három
napon  belül  meg  kell  semmisítenie,  s  errıl
jegyzıkönyvet kell készítenie. A jegyzıkönyvet
három napon belül a választási bizottságnak át
kell adni.

VIII. fejezet

Szavazás

A szavazás ideje és helye

61. § (1) Szavazni a szavazás napján 6 órától
19  óráig  lehet.  Ha  a  helyi  körülmények
indokolják, a helyi választási bizottság, illetıleg
az  országgyőlési  egyéni  választókerületi
választási bizottság elrendelheti, hogy a szavazás
5 órakor kezdıdjék.

(2) Szavazni kizárólag személyesen, és - az e
törvényben  említett  kivételekkel  -  csak  a
választópolgár  lakóhelye  szerint  kijelölt
szavazóhelyiségben lehet.

(3)  A  mozgásában  gátolt  választópolgárt
szavazásának  lehetıvé  tétele  érdekében  -
kérésére - a szavazatszámláló bizottság legalább
két tagja mozgóurnával felkeresi.

(4) A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt
nem  lehet  bezárni,  és  a  szavazást  nem  lehet
meghosszabbítani,  vagy  -  rendkívüli  esemény
kivételével - szüneteltetni. Ha a szavazás napján
a szavazatszámláló bizottság tagjainak a száma
három  alá  csökken,  vagy  a  szavazás
elháríthatatlan külsı ok miatt lehetetlenné vált, a
szavazást  a  jelenlévık  kötelesek  azonnal
felfüggeszteni,  az  urnát,  továbbá  az  iratokat
zárolni,  és  a  felfüggesztés  tényérıl  a  helyi
választási  iroda vezetıjét  a  szavazás törvényes
folytatásának  biztosítása  érdekében
haladéktalanul értesíteni.

62. §  (1) A szavazóhelyiség nem lehet olyan
épületben, amely a jelölt vagy a jelölı szervezet
használatában van.

(2)  A  szavazóhelyiségben  a  szavazás
zökkenımentes  lebonyolításához  szükséges
számú,  de  legalább  két  szavazófülkét  kell
kialakítani.

(3)  A szavazás  céljára  a  szavazóhelyiségben
két vagy több urnát kell felállítani.

(4)  A  szavazatszámláló  bizottság  és  a
választópolgárok  részére  a  szavazóhelyiségben
és  a  szavazófülkékben  -  megfelelı  módon
rögzítve  -  tollat  kell  elhelyezni.  A
szavazatszámláló  bizottság  tagjai  a
szavazóhelyiségben  csak  a  hivatalosan
elhelyezett tollat használhatják.

(5)  A  szavazatszámláló  bizottság  tagjai  a
szavazás idıtartama alatt - a hivatalos választási
iratok és a (4) bekezdés szerinti toll kivételével -
nem  használhatnak  adatrögzítésre  vagy
adattovábbításra  alkalmas  eszközt  a
szavazóhelyiségben.

A szavazás megkezdése

63.  §  A  választási  iratok,  nyomtatványok
elhelyezését követıen a szavazás megkezdéséig
a szavazatszámláló bizottság és a választási iroda
tagjain  kívül  senki  sem  tartózkodhat  a
szavazóhelyiségben.

64.  §  (1)  A  szavazatszámláló  bizottság  az
urnák  állapotát  az  elsıként  szavazó
választópolgár - aki a szavazatszámláló bizottság
tagja  nem  lehet  -  jelenlétében  a  szavazás
megkezdése  elıtt  megvizsgálja.  A  vizsgálat
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eredményét  fel  kell  tüntetni  a  szavazási
jegyzıkönyvben.

(2)  Az  urnákat  az  elsıként  szavazó
választópolgár  jelenlétében  úgy  kell  lezárni,
hogy  azokból  az  urna  szétszedése  nélkül  ne
lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követıen
a szavazatszámláló bizottság az urnába ellenırzı
lapot helyez, amely tartalmazza az ellenırzı lap
elhelyezésének  idıpontját,  valamint  a
szavazatszámláló bizottság jelen levı  tagjainak
és  az  elsıként  szavazó  választópolgárnak  az
aláírását.

A szavazás módja

65. § (1) A szavazatszámláló bizottság elnöke
felelıs  azért,  hogy  a  szavazás  napján  a
szavazóhelyiségben  és  környékén  a  rendet
fenntartsák; a rend fenntartására tett intézkedése
mindenkire kötelezı.

(2)  A  szavazás  idıtartama  alatt  a
szavazóhelyiségben  a  választópolgárok  csak  a
választójog  gyakorlásához  szükséges  ideig
tartózkodhatnak.

66.  §  (1)  A  szavazóhelyiségben  az  a
választópolgár  szavazhat,  aki  a  névjegyzékben
szerepel,  illetıleg  akit  a  szavazatszámláló
bizottság a névjegyzékbe felvesz.

(2)  A  szavazatszámláló  bizottság  -  a
személyazonosság  és  a  lakcím megállapítására
alkalmas  igazolvány  alapján  -  megállapítja  a
szavazni  kívánó  személyazonosságát  és  azt,
hogy  szerepel-e  a  névjegyzékben.  A
szavazatszámláló  bizottság  felveszi  a
névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki

a) igazolással rendelkezik,
b)  igazolja,  hogy  lakcíme  a  szavazókör

területén  van,  feltéve,  hogy  nem  szerepel  a
választójoggal  nem  rendelkezı  nagykorú
polgárok nyilvántartásában.

(3) A szavazatszámláló bizottság visszautasítja
azt  a  választópolgárt,  aki  nem  tudja
személyazonosságát  és  lakcímét  megfelelıen
igazolni,  illetıleg  aki  -  törvényi  feltételek
hiányában - nem vehetı  fel  a névjegyzékbe. E
személyekrıl  a  szavazatszámláló  bizottság
jegyzéket vezet.

67. §  (1) Ha a szavazásnak nincs akadálya, a
szavazatszámláló  bizottság  átadja  a
választópolgárnak  a  szavazólapot,  amelyet  a

választópolgár  jelenlétében  hivatalos
bélyegzılenyomattal lát el.

(2)  A  szavazatszámláló  bizottság  szükség
esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül -
megmagyarázza a szavazás módját.

(3)  Ha  egy  jelölt  kiesett  a  szavazólapok
elkészítése  után,  e  tényrıl  a  szavazatszámláló
bizottság  köteles  a  szavazóhelyiségben
elhelyezett  hirdetményen,  valamint  szükség
szerint szóban tájékoztatni a választópolgárokat.
A kiesett  jelölt  nevét  a  szavazólapon  át  kell
húzni.

(4) A szavazólap átvételét a választópolgár a
névjegyzéken saját kező aláírásával igazolja. Az
írásképtelen  választópolgár  helyett  -  e  tény
feltüntetésével - a szavazatszámláló bizottság két
tagja írja alá a névjegyzéket.

68.  §  (1)  A  szavazólap  kitöltéséhez
szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére.
A  szavazófülke  használatára  a  választópolgár
nem kötelezhetı.

(2) A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a
szavazó  tartózkodhat  a  szavazófülkében.  Az  a
választópolgár, aki nem tud olvasni, illetıleg akit
testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a
szavazásban,  más  választópolgár  -  ennek
hiányában  a  szavazatszámláló  bizottság  két
tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.

69. § (1) Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon  szereplı  jelöltre,  listára,
népszavazási  kérdésre  (e  fejezetben  együtt:
jelölt)  lehet.  A  szavazólapok  mintáit  a  2-10.
számú mellékletek állapítják meg.

(2)  A jelöltre  szavazni  a  jelölt  neve  alatti,
feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metszı vonallal lehet.

(3) Érvénytelen az a szavazólap, amely
a)  nincs  ellátva  a  hivatalos

bélyegzılenyomattal,
b)  a  törvényben  meghatározottnál  több

szavazatot tartalmaz.
(4) Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a)  a  (3)  bekezdés  szerint  érvénytelen

szavazólapon adtak le,
b) nem a (2) bekezdés szerint adtak le,
c) kiesett jelöltre adtak le.
(5)  A szavazat  érvényességét  -  ha  az  egyéb

feltételeknek  megfelel  -  nem  érinti,  ha  a
szavazólapon  bármilyen  megjegyzést  tettek,  a
jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét
kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.
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70.  §  (1)  A  választópolgár  a  szavazólapot
borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság
elıtt urnába helyezi.

(2) Ha a választópolgár a borítéknak az urnába
történı  helyezése elıtt jelzi, hogy a szavazólap
kitöltését  elrontotta,  a  rontott  szavazólapot  a
szavazatszámláló  bizottság bevonja,  helyébe új
lapot  ad  ki,  és  ezt  a  tényt  a  jegyzıkönyvben
rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett
újat - személyenként - csak egyszer adhat ki.

71. § (1) A szavazatszámláló bizottság elnöke
19 órakor  a szavazóhelyiséget  bezárja.  Azok a
választópolgárok,  akik  a  szavazóhelyiségben
vagy  annak  elıtérben  tartózkodnak,  még
szavazhatnak.  Ezután  a  szavazatszámláló
bizottság a szavazást lezárja.

(2)  A szavazás lezárása után szavazatot  nem
szabad elfogadni.

Szavazás a külképviseleten

71/A.  §  (1)  A külképviseleti  szavazás  akkor
lehetséges, ha azt  a fogadó állam nem ellenzi.
Nem  kerül  sor  szavazásra  azon  a
külképviseleten,  amelynek  névjegyzékében
egyetlen választópolgár sem szerepel.

(2) A külképviseleti  választási iroda ellátja a
61-71.  §-ban  a  szavazatszámláló  bizottság
részére megállapított feladatokat, valamint dönt
a  szavazás  folyamán  felmerült  vitás
kérdésekben. A 61. § (3) és (4) bekezdése nem
alkalmazható.

(3) A szavazólap képét az Országos Választási
Iroda  küldi  meg  a  külképviseleti  választási
irodának,  amely  annak  kinyomtatásával  állítja
elı a szavazólapokat. A külképviseleti választási
iroda  kétszer  annyi  szavazólapot  nyomtat  ki,
mint  amennyi  a  külképviseleti  névjegyzékben
szereplı  választópolgárok  száma.  A
külképviseleti  választási  iroda  a  kinyomtatott
szavazólapokról nyilvántartást vezet.

(4)  A  külképviseleti  névjegyzékbe  felvett
választópolgár  a  külképviseleten,  vagy  ha  a
külképviselet  épülete nem alkalmas a szavazás
lebonyolítására,  a  külképviselet  által  biztosított
egyéb  helyiségben  szavazhat.  A
szavazóhelyiségben legalább egy  szavazófülkét
kell  kialakítani,  és  legalább  egy  urnát  kell
felállítani.

(5)  A  külképviseleten  a  magyarországi
szavazás napján,  helyi  idı  szerint  6 és 19 óra

között  lehet  szavazni.  Azokon  a
külképviseleteken, ahol az idıeltolódás a közép-
európai idıhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idı
szerinti 6 óra és a közép-európai idı szerinti 19
óra  között  lehet  szavazni.  Az  amerikai
kontinensen  létesített  külképviseleteken  a
magyarországi szavazást megelızı napon, helyi
idı szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni.

(6) A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt
nem  lehet  bezárni,  és  a  szavazást  nem  lehet
meghosszabbítani,  vagy  -  rendkívüli  esemény
kivételével - szüneteltetni. Ha a szavazás napján
a  szavazás  elháríthatatlan  külsı  ok  miatt
lehetetlenné  vált,  a  szavazást  a  jelen  lévık
kötelesek  azonnal  felfüggeszteni,  az  urnát,
továbbá  az  iratokat  zárolni,  és  a  felfüggesztés
tényérıl  az  Országos  Választási  Bizottságot  a
szavazás  törvényes  folytatásának  biztosítása
érdekében haladéktalanul értesíteni.

71/B. § (1) A külképviseleti választási iroda - a
személyazonosság  megállapítására  alkalmas,
magyar hatóság által kiállított igazolvány alapján
-  megállapítja  a  szavazni  kívánó  polgár
személyazonosságát  és  azt,  hogy  szerepel-e  a
külképviseleti  névjegyzékben.  Vissza  kell
utasítani  azt,  aki  személyazonosságát  a  fenti
módon nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a
külképviseleti névjegyzékben.

(2)  A szavazólap és a boríték választópolgár
részére  történı  átadásakor  a  választási  iroda
tagja  szavazásról  szóló  nyilatkozatot  tölt  ki,
amely  tartalmazza  a  választópolgár  családi  és
utónevét,  lakcímét,  személyi  azonosítóját.  A
szavazásról szóló nyilatkozatot a választópolgár
aláírásával  látja  el,  és  a  választási  iroda  tagja
hitelesíti.

(3) A választópolgár a szavazólapot - kitöltését
követıen - az e célra szolgáló borítékba helyezi,
és azt lezárja. A zárt borítékot és a szavazásról
szóló  nyilatkozatot  a  választópolgár  átadja  a
külképviseleti  választási  iroda  tagjának,  aki
azokat  a választópolgár jelenlétében egy másik
(külsı) borítékba helyezi, azt lezárja és átadja a
választópolgárnak.  A  választópolgár  a  külsı

borítékot a leragasztáson aláírja, majd az urnába
helyezi.

(4) Ha a külképviseleten a szavazás lezárását
megelızı  óráig  egyetlen  választópolgár  sem
szavaz,  az  elsıként  szavazó  választópolgár  a
külképviseleti választási iroda tagja is lehet.
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(5)  A  szavazást  le  kell  zárni,  ha  a
külképviseleti  névjegyzéken  szereplı

valamennyi választópolgár leadta szavazatát.

A külképviseleten leadott szavazatok
továbbítása

71/C. § (1) A külképviseleti választási iroda a
szavazás lezárását követıen az urnában - annak
felnyitása  nélkül  -  elhelyezi  a  névjegyzéket,  a
visszautasítottak  jegyzékét,  a  rendkívüli
eseményekrıl  kiállított  jegyzıkönyvet,  a
kinyomtatott  szavazólapokról  készített
nyilvántartást,  a  fel  nem használt  és  a  rontott
szavazólapokat  külön  kötegelve,  valamint  a
szavazás  befejezésérıl  kiállított  jegyzıkönyvet,
és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba

szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot
eltávolítani.

(2)  A lezárt  urnát  a  külképviseleti  választási
iroda a magyarországi szavazást követı  4. nap
24.00  óráig  az  Országos  Választási  Irodához
szállítja.

(3)  Ha  az  urna  nem  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  módon  lezárt  állapotban  vagy
nem  a  (2)  bekezdésben  meghatározott
határidıben érkezik meg az Országos Választási
Irodához,  az  abban  lévı  szavazatokat  az
eredmény  megállapításánál  nem  lehet
figyelembe venni, az urnát felbontás nélkül kell
tárolni,  és  -  tartalmával  együtt  -  a  választást
követı 90 nap után meg kell semmisíteni. Arról,
hogy  az  urna  nem  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  módon lezárt  állapotban van,  az
Országos Választási Bizottság dönt.

IX. fejezet

A szavazatok összesítése

A szavazatszámlálás

72.  §  (1)  A szavazatszámláló bizottság jelen
levı  tagjai  együttesen kötelesek összeszámlálni
valamennyi szavazólapot.

(2) A szavazatszámláló bizottság elıször a fel
nem használt, valamint a rontott szavazólapokat
külön-külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja
úgy,  hogy  a  pecsét  megsértése  nélkül
szavazólapot  ne  lehessen  kivenni,  illetıleg
betenni.

(3)  A  szavazatszámláló  bizottság  az  urna
felbontása elıtt ellenırzi  az urna sértetlenségét,
felbontja az urnát, és meggyızıdik az ellenırzı
lap  meglétérıl,  majd  az  urnában  levı
szavazólapok  számát  összehasonlítja  a
szavazókörben szavazók  számával.  A választás
eredményének megállapításához az urnában levı

szavazólapokat számba veszi, az urnába üresen
dobott borítékokat figyelmen kívül hagyja.

(4) A szavazatszámláló bizottság ezt követıen
külön  csoportba  helyezi  és  összeszámlálja  az
érvénytelen  szavazólapokat.  Az  érvénytelenség

okát a szavazólap hátoldalára rávezeti, és azt a
szavazatszámláló  bizottság  jelen  levı  tagjai
aláírják.  Az  érvénytelen  szavazólapokat  külön
kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a
pecsét  megsértése  nélkül  szavazólapot  ne
lehessen kivenni, illetıleg betenni. A kötegekre
rá kell írni a szavazókör sorszámát és a kötegben
levı szavazólapok számát.

(5)  Ha  a  szavazatszámláló  bizottság
megállapítja, hogy az urnába olyan személy által
leadott  szavazólap  került,  aki  az  adott
szavazókörben szavazati joggal nem rendelkezik,
a jelöltekre leadott érvényes szavazatok közül - a
jogosulatlanul  szavazók  száma  szerint  -
jelöltenként  egyet-egyet  érvénytelennek
nyilvánít.

(6)  Az  érvényes  szavazólapokat  jelöltenként
külön-külön  meg  kell  számolni,  majd  a  (4)
bekezdés szerint  kell  elvégezni  a kötegelést.  A
kötegre jelöltenként külön-külön rá kell  írni  az
érvényes szavazatok számát.

(7) A szavazatokat legalább kétszer meg kell
számlálni.  Az  ismételt  számlálást  addig  kell
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folytatni,  amíg  annak  eredménye  valamely
megelızı  számlálás eredményével  azonos nem
lesz.  A  jegyzıkönyvben  ezt  az  eredményt,
valamint  az ismételt  számlálás tényét  rögzíteni
kell.

Az eredmény megállapítása

73.  §  (1)  A  szavazatszámláló  bizottság  a
szavazatok  megszámlálását  követıen
megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

(2) A szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt  megállapító  döntése  ellen  csak  a
választási  bizottságnak  a  választási  eredményt
megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt
van helye.

(3)  Az  illetékes  választási  bizottság  a
szavazatszámláló  bizottságok  jegyzıkönyvei
alapján  legkésıbb  a  szavazást  követı  napon
összesíti  a  szavazatokat  és  megállapítja  a
választási eredményt.

(4)  A  választási  bizottságnak  a  választás
eredményét megállapító döntése ellen

a)  a  szavazatszámláló  bizottság  szavazóköri
eredményt megállapító döntésének törvénysértı

voltára, vagy
b)  a szavazóköri eredmények összesítésére és

a választási eredmény megállapítására vonatkozó
szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

(5)  Ha  a  (4)  bekezdés  a)  pontja  alapján
benyújtott  fellebbezés  elbírálása  csak  a
szavazatok  újraszámlálása  útján  lehetséges,  és
van  matematikai  lehetıség  a  választás
eredményének  megváltozására,  a  fellebbezést
elbíráló választási bizottság, illetıleg a bírósági
felülvizsgálat  iránti  kérelmet  elbíráló  bíróság
köteles  a  szavazatokat  újraszámlálni.  A
szavazatok újraszámlálása esetén a fellebbezés,
illetıleg a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem
elbírálására  rendelkezésre  álló  határidı  a
kétszeresére nı, és a választási bizottság vagy a
bíróság  a  választási  irodák  tagjainak
közremőködését igénybe veheti.

(6)  Azt  követıen,  hogy  a  szavazatszámláló
bizottság  megállapította  a  szavazókörben  a
szavazás  eredményét,  a  szavazatok
újraszámlálására  csak  az  (5)  bekezdés  alapján
van lehetıség.

A külképviseleti szavazási iratok ellenırzése

73/A. §  (1) Az Országos Választási Bizottság
megvizsgálja  a  külképviseletrıl  beérkezett
urnában  lévı  iratokat,  ennek  során  a
külképviseletrıl  beérkezett külsı  borítékot és a
szavazásról szóló nyilatkozatot - a szavazólapot
tartalmazó belsı boríték felbontása nélkül, annak
megállapítása  érdekében,  hogy a szavazatot  az
arra  jogosult  adta-e  le  -  a  külképviseleti
névjegyzék adatai alapján ellenırzi.

(2) Érvénytelen a szavazási irat, ha
a)  a  polgár  nem  szerepel  a  külképviseleti

névjegyzékben,
b)  a  választópolgár  nem  írta  alá  a  külsı

borítékot,  továbbá  ha  az  nincs  lezárva  vagy
sérült,

c)  a külsı  borítékból  hiányzik  a szavazásról
szóló nyilatkozat vagy a szavazólapot tartalmazó
belsı boríték,

d) a belsı boríték nincs lezárva,
e)  a  nyilatkozat  nem  tartalmazza  a

választópolgár adatait vagy aláírását,
f)  a  választópolgárnak  a  nyilatkozaton

feltüntetett  adatai  eltérnek  a  külképviseleti
névjegyzéken szereplı adataitól,

g)  a nyilatkozat nem tartalmazza a választási
iroda hitelesítését.

(3) Ha a szavazási irat a (2) bekezdés szerint
érvénytelen, ennek indokát a külsı borítékon fel
kell  tüntetni,  s  a  külsı  boríték  tartalmát  -  a
szavazólapot tartalmazó belsı boríték felnyitása
nélkül - vissza kell helyezni a külsı  borítékba.
Ezeket  a  borítékokat  külön  kell  kötegelni,  és
megsemmisítésükig  a  választási  irodában
biztonságos helyen kell ırizni.

(4) Ha a szavazási irat a (2) bekezdés szerint
nem  érvénytelen,  a  szavazólapot  tartalmazó
belsı  borítékot  -  annak  felnyitása  nélkül  -  a
választási  bizottság  mindaddig  külön  tárolja,
ameddig  valamennyi  külsı  boríték  felbontásra
nem kerül.  A szavazásról szóló nyilatkozatokat
külön kell kötegelni.

Jegyzıkönyv

74. § (1) A szavazatok összeszámlálásáról és a
szavazóköri,  valamint  a  választási  eredmény
megállapításáról  jegyzıkönyvet  kell  készíteni.
Jegyzıkönyv ceruzával nem készíthetı.

(2)  A jegyzıkönyveket  két  példányban  kell
kiállítani,  melyeket  a  választási  bizottság jelen
levı tagjai aláírnak.
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(3) A jegyzıkönyv egy-egy másolati példányát
a hozzá tartozó határozatokkal együtt az illetékes
választási  bizottság  -  kérésükre,  ingyenesen  -
átadja  a  jelöltek  jelen  levı  képviselıinek.
Sokszorosítás után a választási bizottság elnöke
a másolatot  bélyegzılenyomattal  és  aláírásával
hitelesíti.

75.  §  (1)  A  szavazatszámláló  bizottság  a
jegyzıkönyveket,  választási  iratokat,
nyomtatványokat és szavazólapokat - az urnával
együtt  -  haladéktalanul  a  helyi  választási
irodához szállítja.

(2) A jegyzıkönyvek egy példánya az illetékes
választási  irodában  a  szavazást  követı  három
napon belül megtekinthetı.

(3)  A  szavazólapokat  a  polgármesteri
hivatalban  az  illetékes  választási  bizottság
tagjainak  jelenlétében  kell  elhelyezni,  és  90
napig  meg  kell  ırizni  úgy,  hogy  illetéktelen
személyek részére ne váljék hozzáférhetıvé.  A
választás  eredményével  összefüggı  kifogás

esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerıs
lezárásáig  kell  megırizni.  90  nap  után  a
választási iratokat - a jegyzıkönyvek kivételével
- meg kell semmisíteni.

(4)  A jegyzıkönyvek  elsı  példányát  90  nap
elteltével az illetékes levéltárnak át kell adni.

Adatlap

76.  §  (1)  A  szavazatszámláló  bizottság
jegyzıkönyvvezetıje  a  szavazatok  elsı
összeszámlálásának  eredményérıl
haladéktalanul  adatlapot  állít  ki,  amelynek
adattartalmát  soron  kívül  a  helyi  választási
irodán, az országgyőlési egyéni választókerületi
választási  irodán és a területi  választási  irodán
keresztül  az  Országos  Választási  Irodához
továbbítja.

(2) A választási irodák a választás nem hiteles
eredményét  tartalmazó  tájékoztató  adatokat
nyilvánosságra hozzák.

X. fejezet

Jogorvoslatok

Kifogás

77.  §  (1)  Kifogást  a  választásra  irányadó
jogszabály,  illetıleg a választás és a választási
eljárás  alapelveinek  (3.  §)  megsértésére  (a
továbbiakban  együtt:  jogszabálysértés)
hivatkozással  bárki  benyújthat.  A kifogást  úgy
kell benyújtani, hogy az legkésıbb a sérelmezett
jogszabálysértés  elkövetésétıl  számított  három
napon belül megérkezzen. A választási bizottság
a benyújtott  kifogásról a beérkezésétıl  -  áttétel
esetén  az  elbírálására  jogosult  választási
bizottsághoz  történı  beérkezésétıl  -  számított
három napon belül dönt.

(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c)  a  kifogás  benyújtójának  nevét,  lakcímét

(székhelyét) és - ha a lakcímétıl  (székhelyétıl)
eltér - postai értesítési címét,

d)  a kifogás benyújtójának választása szerint
telefaxszámát  vagy  elektronikus  levélcímét,
illetıleg  kézbesítési  megbízottjának  nevét  és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

(3) Ha a választási bizottság megítélése szerint
a  kifogás  elbírálására  nem  az  a  választási
bizottság jogosult, amelyhez azt benyújtották, a
választási  bizottság  az  ügyet  -  legkésıbb  a
beérkezését  követı  napon  -  átteszi  az  annak
elbírálására  jogosult  választási  bizottsághoz,
amely köteles az ügyben eljárni.

(4)  A  választási  bizottság  a  (3)  bekezdés
szerinti  hatáskörét  a  bizottság  elnökére
átruházhatja. Ha a választási bizottság, illetıleg a
bizottság  elnöke  az  ügyet  nem  teszi  át  más
választási  bizottsághoz,  a  választási  bizottság
köteles az ügyben eljárni.

(5)  Ha  a  kifogás  elkésett,  vagy  nem
tartalmazza  a  (2)  bekezdés  a)-c)  pontjában
foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el
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kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a
kifogás  határidıben  történt  benyújtásának
vizsgálatakor  azt  az  idıpontot  kell  figyelembe
venni,  amikor  az  elsı  választási  bizottsághoz
beérkezett.

(6)  A  kifogás  a  választási  bizottság
határozatának  meghozataláig  visszavonható,  a
választási  bizottság  azonban  az  eljárást
hivatalból folytathatja.

(7)  A  külképviseleti  választási  iroda
tevékenysége  elleni  kifogásról  az  Országos
Választási  Bizottság  dönt.  A  kifogást  a
külképviseleti  választási  iroda  vezetıjéhez  kell
benyújtani, aki azt faxon vagy elektronikus úton
haladéktalanul az Országos Választási Irodához
továbbítja.  A kifogás  közvetlenül  az  Országos
Választási Bizottsághoz is benyújtható.

78.  §  (1)  Ha  a  választási  bizottság  a
kifogásnak helyt ad

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b)  a  jogsértıt  eltiltja  a  további

jogszabálysértéstıl,
c)  a  választási  eljárást  vagy  annak  a

jogorvoslattal  érintett  részét  megsemmisíti  és
megismételteti.

(2)  A  szavazás  megsemmisítését  és
megismételtetését  nem  zárja  ki,  ha  a  73.  §
alapján a fellebbezés benyújtására rendelkezésre
álló  határidı  eredménytelenül  eltelt,  vagy  a
jogorvoslati eljárás már lezárult.

(3) Ha a választási bizottság a kifogásnak nem
ad helyt, azt elutasítja.

Fellebbezés

79.  §  (1)  A  választási  bizottság  elsıfokú
határozata  ellen  bármely  választópolgár,  jelölt,
jelölı szervezet, illetıleg az ügyben érintett jogi
személy fellebbezést nyújthat be.

(2) Fellebbezést lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben

hozott határozata ellen.
(3) Nincs helye fellebbezésnek a másodfokon

eljáró választási bizottság által hozott határozat,
valamint  az  Országos  Választási  Bizottság
határozata ellen.

80.  §  (1)  A  fellebbezést  a  megtámadott
határozatot  hozó  választási  bizottságnál
(szavazatszámláló  bizottság  döntése  elleni

fellebbezés  esetén  az  elbírálására  jogosult
választási bizottságnál) kell elıterjeszteni.

(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésıbb  a  megtámadott  határozat
meghozatalától  számított  három  napon  belül
megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási
bizottsághoz.

(3)  A  választási  bizottságnak  a  szavazólap
adattartalmának  jóváhagyásával  kapcsolatos
döntése elleni fellebbezést úgy kell  benyújtani,
hogy az legkésıbb a választási bizottság döntését
követı  napon  megérkezzen.  A  fellebbezést
elbíráló  választási  bizottság  legkésıbb  a
fellebbezés felterjesztését követı napon dönt.

(4) A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a)  a fellebbezés  79.  §  (2)  bekezdés  szerinti

alapját,
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét

(székhelyét) és - ha a lakcímétıl  (székhelyétıl)
eltér - postai értesítési címét,

c)  a  fellebbezés  benyújtójának  választása
szerint  telefaxszámát  vagy  elektronikus
levélcímét,  illetıleg  kézbesítési  megbízottjának
nevét  és  telefaxszámát  vagy  elektronikus
levélcímét.

(5) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok
is felhozhatók.

(6)  A  fellebbezés  a  választási  bizottság
határozatának  meghozataláig  visszavonható,  a
választási  bizottság  azonban  az  eljárást
hivatalból folytathatja.

(7)  A fellebbezést  az  ügy  összes  iratával  a
beérkezése  napján  fel  kell  terjeszteni  a
fellebbezés  elbírálására  jogosult  választási
bizottsághoz. A felterjesztés során az elsı fokon
eljáró  választási  bizottság  a  fellebbezésrıl
kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat.

A fellebbezési eljárás

81. § (1) A fellebbezésrıl az annak elbírálására
jogosult  választási  bizottság  a  beérkezésétıl
számított három napon belül dönt.

(2) Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a
fellebbezést,  ha  az  elkésett,  nem  a  80.  §  (1)
bekezdése  szerinti  választási  bizottsághoz
nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 80. § (4)
bekezdés  a)  és  b)  pontjában  foglaltakat.  A
fellebbezés  nem utasítható  el,  ha  a  jogosult  a
fellebbezést  az  elbírálására  jogosult  választási
bizottságnál - határidıben - terjeszti elı.
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(3)  A  fellebbezés  alapján  a  fellebbezés
elbírálására  jogosult  választási  bizottság  a
sérelmezett  határozatot,  valamint  az  azt
megelızı eljárást megvizsgálja.

(4) A másodfokon eljáró választási bizottság a
fellebbezéssel megtámadott határozatot

a) helybenhagyja, vagy
b) megváltoztatja.
(5)  A  fellebbezési  eljárás  során  hozott

határozatot  a  másodfokon  eljárt  választási
bizottság  közli  a  fellebbezıvel  és  azokkal,
akikkel az elsıfokú határozatot közölték.

(6) A másodfokon eljáró választási bizottság a
fellebbezés  elbírálása  érdekében  megküldött
iratokat  a  határozat  meghozatalát  -  bírósági
felülvizsgálat iránti kérelem benyújtása esetén az
annak  elbírálását  -  követıen  öt  napon  belül
visszaküldi  a  határozattal  együtt  az elsı  fokon
eljáró választási bizottsághoz.

Bírósági felülvizsgálat

82.  §  (1)  A választási  bizottság  másodfokú
határozata,  továbbá  az  Országos  Választási
Bizottság  határozata  ellen  bármely
választópolgár,  jelölt,  jelölı  szervezet,  illetıleg
az  ügyben  érintett  jogi  személy  bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.

(2) Bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet
benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben

hozott határozata ellen.
(3)  A  bírósági  felülvizsgálatra  csak  akkor

kerülhet  sor,  ha  a  választási  eljárásban  a
fellebbezési  jogot  kimerítették,  vagy  a
fellebbezés  e  törvény  rendelkezései  szerint
kizárt.

(4)  A  bírósági  felülvizsgálat  iránti  kérelem
visszavonható.

83.  §  (1)  A  bírósági  felülvizsgálat  iránti
kérelmet  a  megtámadott  határozatot  hozó
választási bizottságnál kell elıterjeszteni.

(2)  A bírósági  felülvizsgálat  iránti  kérelmet
úgy  kell  benyújtani,  hogy  az  legkésıbb  a
megtámadott határozat meghozatalától számított
három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés
szerinti választási bizottsághoz.

(3)  A  választási  bizottságnak  a  szavazólap
adattartalmának  jóváhagyásával  kapcsolatos
döntése  elleni  bírósági  felülvizsgálat  iránti

kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb
a  választási  bizottság  döntését  követı  napon
megérkezzen.  A  bírósági  felülvizsgálat  iránti
kérelmet  elbíráló  bíróság legkésıbb a  bírósági
felülvizsgálat  iránti  kérelem  felterjesztését
követı napon dönt.

(4) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek
tartalmaznia kell

a)  a  kérelem  82.  §  (2)  bekezdés  szerinti
jogalapjának megjelölését,

b)  a  kérelem  benyújtójának  nevét,  lakcímét
(székhelyét) és - ha a lakcímétıl  (székhelyétıl)
eltér - postai értesítési címét,

c)  a kérelem benyújtójának választása szerint
telefaxszámát  vagy  elektronikus  levélcímét,
illetıleg  kézbesítési  megbízottjának  nevét  és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

(5) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben
új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

(6) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a
választási  bizottság  az  ügy  összes  iratával  a
beérkezése  napján  felterjeszti  az  annak
elbírálására jogosult  bírósághoz.  A felterjesztés
során a megtámadott határozatot hozó választási
bizottság  a  bírósági  felülvizsgálat  iránti
kérelemrıl  kialakított  álláspontjáról  is
nyilatkozhat.

(7) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a
másodfokú határozatot hozó választási bizottság
székhelye  szerint  illetékes  megyei,  fıvárosi
bíróság  bírálja  el.  Az  Országos  Választási
Bizottság  határozata  ellen  benyújtott  bírósági
felülvizsgálat  iránti  kérelmet  a  Legfelsıbb
Bíróság bírálja el.

A bírósági felülvizsgálati eljárás

84. §  (1) A bírósági felülvizsgálati eljárásban
az  ügyvédi  képviselet  kötelezı.  A  jogi
szakvizsgával rendelkezı személy saját ügyében
ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

(2)  A bíróság a  bírósági  felülvizsgálat  iránti
kérelemrıl nemperes eljárásban, három hivatásos
bíróból álló tanácsban határoz.

(3) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemrıl a
bíróság a felterjesztésétıl számított három napon
belül dönt.

(4) Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a
bírósági  felülvizsgálat  iránti  kérelmet,  ha  az
elkésett,  nem  a  83.  §  (1)  bekezdése  szerinti
választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem
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tartalmazza  a  83.  §  (4)  bekezdés  a)  és  b)
pontjában foglaltakat.

(5) A kérelem nem utasítható el, ha a jogosult
a kérelmet az elbírálására jogosult bíróságnál -
határidıben -  terjeszti  elı.  A bíróság ebben az
esetben  a  területi  választási  iroda  vezetıjének
rövid  úton  történı  megkeresésével
haladéktalanul  intézkedik  az  iratok
beszerzésérıl, és biztosítja a választási bizottság
számára,  hogy  a  bírósági  felülvizsgálat  iránti
kérelemrıl kialakított álláspontját felterjessze.

(6)  A  bírósági  felülvizsgálat  iránti  kérelem
alapján  a  bíróság  a  sérelmezett  határozatot,
valamint az azt megelızı eljárást megvizsgálja.
A bíróság a kérelmezı részére - annak kérésére -
biztosítja  a  szóbeli  nyilatkozattétel  lehetıségét.
Ez esetben az ellenérdekő fél számára is lehetıvé
kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.

(7) A bíróság a megtámadott határozatot
a) helybenhagyja, vagy
b) megváltoztatja.
(8)  A  bírósági  felülvizsgálat  során  hozott

határozatot a kérelmezıvel és azokkal, akikkel a
másodfokú határozatot közölték, a bíróság közli.

(9)  A  bíróság  a  határozatát  -  a  személyes
adatok kivételével - nyilvánosságra hozza.

(10)  A  bíróság  határozata  ellen  további
jogorvoslatnak helye nincs.

85.  §  A  jelen  fejezetben  foglalt
rendelkezéseket  alkalmazni  kell  a  névjegyzék
összeállításával,  a  médiakampánnyal,  valamint
az  eredmény  megállapításával  kapcsolatos
jogorvoslatokra is, a 20/E. §-ban, a 44/A. §-ban,
illetıleg a 73. §-ban foglalt eltérésekkel.

Második rész

Különleges rendelkezések

XI. fejezet

Az országgyőlési képviselık választása

86.  §  Az  I-X.  fejezet  rendelkezéseit  az
országgyőlési  képviselık  választásán  a  jelen
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A választás kitőzése

86/A.  §  (1)  Az  országgyőlési  képviselık
választásának  második  fordulóját  -  az  elsı

forduló kitőzésével egyidejőleg - az elsı fordulót
követı 14. napra kell kitőzni.

(2)  Az  idıközi  választást  az  Országos
Választási Bizottság tőzi ki.

(3)  Az  idıközi  választást  a  mandátum
megüresedésétıl számított négy hónapon belülre
kell kitőzni. Ha az idıközi választás érvénytelen
vagy  eredménytelen,  a  következı  idıközi
választást  az  érvénytelen  vagy  eredménytelen

választás  napjától  számított  négy  hónapon
belülre kell kitőzni.

(4)  Nem  lehet  idıközi  választást  tartani  az
általános  választások  évében  január  1-je  és
augusztus 31-e között.

A választási eljárás nyilvánossága

87. §  (1) A választás második fordulójáról az
illetékes  választási  bizottság  a
választópolgárokat  közlemény,  illetıleg
hirdetmény útján tájékoztatja.

(2)  A  választások  eredményét  az  Országos
Választási Bizottság a sajtó útján nyilvánosságra
hozza.

(3)  Az  országosan  összesített  végleges
választási  eredményt  az  Országos  Választási
Bizottság a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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(4)  A külképviseleti  megfigyelıt  a  választás
elsı fordulóját (a magyarországi szavazás napját)
megelızı 16. napig kell bejelenteni.

Választókerületek, szavazókörök

88. § A választókerületek kialakításának elvei:
a) az egyéni választókerület a fıváros, megye

területén belül van,
b) a települési önkormányzat egész területe az

egyéni választókerületen belül van; a fıvárosban
az egyéni választókerület két vagy több fıvárosi
kerületi önkormányzat területére is kiterjedhet; a
fıvárosi kerület és a megyei jogú város két vagy
több egyéni választókerületre is osztható,

c)  az  egyéni  választókerület  székhelye  -
lehetıség szerint - városban van,

d)  a  város  és  vonzáskörzete  egy
választókerületet is alkothat,

e) a területi választókerület a fıváros, illetıleg
a megye területével azonos.

A választójogosultság nyilvántartása

89. §  (1) Az a választópolgár, aki a szavazás
napján  lakcímétıl  távol,  de  Magyarország
területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes
helyi választási iroda vezetıjétıl kért igazolással
azon  település  helyi  választási  irodájának
vezetıjétıl  -  vagy  a  szavazás  napján
szavazatszámláló  bizottságától  -  kérheti  a
névjegyzékbe  való  felvételét,  ahol  a  szavazás
napján  tartózkodik.  Az  igazolás  alapján  a
választópolgár azon a magyarországi településen
szavazhat, ahol tartózkodik.

(2)  Az  igazolás  kiadásakor  a  lakcím szerint
illetékes  helyi  választási  iroda  vezetıje  a
választópolgárt  egyidejőleg  törli  a
névjegyzékbıl.  Az  igazolásban  -  a
választópolgár  nyilatkozata  alapján  -  meg  kell
jelölni  a  települést,  ahol  a  választópolgár
szavazni  kíván,  és  azt  a  névjegyzéken fel  kell
tüntetni.  Az igazolás átvételét  a választópolgár,
illetıleg e célra szóló meghatalmazás alapján az
általa megbízott személy az aláírásával elismeri.

(3) Az igazolás, valamint a személyazonosság
és  lakcím  igazolására  alkalmas  igazolvány
alapján a tartózkodási hely szerint illetékes helyi
választási  iroda  vezetıje  vagy  a
szavazatszámláló  bizottság  a  választópolgárt
külön  nyilvántartásba  veszi.  Az  igazolást  és  a

külön  nyilvántartást  a  választási  iratok  között
meg kell ırizni.

(4)  Igazolást  legkésıbb  az  elsı  fordulót
megelızı második napon lehet kiadni. Igazolást
személyesen  vagy  meghatalmazott  útján  lehet
kérni.  Az igazolás ajánlott  levélben is kérhetı,
feltéve,  hogy  az  az  illetékes  helyi  választási
irodához legkésıbb az elsı fordulót megelızı 5.
napon megérkezik. A levélben meg kell jelölni a
települést, ahol a választópolgár szavazni kíván.
A  levélben  kért  igazolást  a  választópolgár
számára az általa megjelölt címre tértivevénnyel
kell megküldeni.

(5) Az igazolás kiadásához az igazolást kérı a
nevét, személyi azonosítóját,  lakcímét, annak a
településnek  a  nevét,  ahol  a  szavazás  napján
tartózkodik, továbbá azt köteles közölni, hogy az
igazolást  az  elsı,  a  második  vagy  mindkét
fordulóra kéri.

89/A. §  A választás elsı fordulóját megelızı
napot  követıen  a  névjegyzéket  lakcímváltozás
miatt nem lehet módosítani.

89/B. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt  a  választás  elsı  fordulóját  (a
magyarországi  szavazás  napját)  megelızı  23.
napig lehet kérni.

(2)  A  külképviseleti  névjegyzékbe  történı
felvétel  iránti  kérelemben  a  választópolgár
köteles  megjelölni,  hogy  a  választás  elsı,
második vagy mindkét fordulójára kéri felvételét
a külképviseleti névjegyzékbe.

(3)  A kérelmet  akkor  is  el  kell  utasítani,  ha
nem tartalmazza a (2) bekezdés szerinti adatot.

(4)  A  külképviseleti  névjegyzék  a
választókerület,  valamint  a  választási  forduló
megjelölését is tartalmazza.

(5)  A  helyi  választási  iroda  vezetıje  a
külképviseleti  névjegyzék  adatait  a
magyarországi  szavazást  megelızı  15.  napig
küldi meg az Országos Választási Irodának.

(6)  Az  Országos  Választási  Iroda  a
külképviseleti  névjegyzék  adatait  megküldi  az
illetékes  országgyőlési  egyéni  választókerületi
választási bizottságnak is.

… …

Szavazás
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96. §  (1) Külön szavazólap szolgál az egyéni
választókerületi  jelöltre  és  külön  szavazólap  a
területi listára történı szavazáshoz.

(2)  Az  egyéni  választókerület  szavazólapja
ábécé  sorrendben  tartalmazza  a  jelöltek
hivatalosan használt családi és utónevét, az 52. §
(3) bekezdése szerinti  megkülönböztetı  jelzést,
valamint  a jelölı  szervezetek nevét,  illetıleg a
független jelölés tényét.

(3)  A területi  listás  szavazólap  a  választási
bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a
jelölı  szervezetek  nevét.  A  szavazólapon  -  a
jelölı szervezet által bejelentett sorrendben - fel
kell tüntetni a listán induló jelöltek közül az elsı
öt  jelölt  nevét,  valamint  az  esetleges
listakapcsolás tényét.

(4)  Valamennyi  szavazólapon  a  jelölı

szervezet neve mellett a jelölı szervezet kérésére
fel  kell  tüntetni  annak  rövidítését,  jelképének,
illetıleg  jelvényének  fekete-fehér  színő
lenyomatát.

(5)  Közös jelölt,  illetıleg közös lista állítása
esetén valamennyi jelölı szervezet nevét fel kell
tüntetni a szavazólapon.

Szavazás a külképviseleten

96/A.  §  (1)  Az  elsı  fordulóban  a
külképviseleten a magyarországi szavazás napját
megelızı 7. napon, helyi idı szerint 6 és 19 óra
között  lehet  szavazni.  Azokon  a
külképviseleteken, ahol az idıeltolódás a közép-
európai idıhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idı
szerinti 6 óra és a közép-európai idı szerinti 19
óra  között  lehet  szavazni.  Az  amerikai
kontinensen  létesített  külképviseleteken  a
magyarországi  szavazást  megelızı  8.  napon,
helyi  idı  szerint  6  és  19  óra  között  lehet
szavazni.

(2)  A külképviseleti  választási  iroda a külsı
borítékon  feltünteti  annak  az  országgyőlési
egyéni  választókerületnek  a  megjelölését,
amelynek szavazólapján a választópolgár szavaz.

A külképviseleten leadott szavazatok
továbbítása

96/B.  §  (1)  Az  országgyőlési  választás  elsı
fordulója esetén a magyarországi szavazás elıtti
3. nap 24.00 óráig kell az urnának az Országos
Választási Irodához érkeznie.

(2)  Az  Országos  Választási  Bizottság  a
határidıben  beérkezett  urnákat  felbontja,  és  a
külképviseleteken  leadott  szavazatokat
tartalmazó szavazási iratokat - a külsı borítékok
felbontása  nélkül  -  az  Országos  Választási
Bizottság elnöke vagy az általa megbízott tagja
az illetékes országgyőlési egyéni választókerületi
választási  bizottság  elnökének  vagy  az  általa
megbízott tagjának adja át.

(3)  Ha  a  külképviseleti  szavazatokat
tartalmazó  borítékon  nincs  feltüntetve  az
országgyőlési  egyéni  választókerület
megjelölése, a borítékot az Országos Választási
Bizottság - annak felbontása nélkül - mint le nem
adott szavazási iratot külön kötegeli, és e tényt
külön jegyzıkönyvben rögzíti.

(4)  Az  országgyőlési  választáson  az
országgyőlési  egyéni  választókerületi  választási
bizottság végzi a 73/A. § szerinti feladatot

a) a választás elsı fordulóján a magyarországi
szavazás napján,

b)  a választás második fordulóján a szavazási
iratok beérkezését követıen haladéktalanul.

A szavazatok összesítése

97.  §  A  szavazatszámlálásra  és  a
jegyzıkönyvek  elkészítésére  vonatkozó
szabályokat  az  egyéni  választókerületi  és  a
területi  listás  szavazólapok tekintetében  külön-
külön kell alkalmazni.

97/A.  §  (1)  Az  országgyőlési  egyéni
választókerületi választási bizottság a 73/A. § (4)
bekezdése  szerinti,  a  külképviseleti
szavazólapokat  tartalmazó  belsı  borítékokat  -
azok felbontása nélkül - szállítóborítékba zárja,
amelyen  fel  kell  tüntetni  az  abban  elhelyezett
belsı  borítékok  számát.  A szállítóborítékot  az
országgyőlési  egyéni  választókerületi  választási
bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik,  továbbá
elnöke  bélyegzılenyomattal  is  ellátja.  Az
országgyőlési  egyéni  választókerületi  választási
bizottság  a  szállítóborítékban  elhelyezett  belsı

borítékok számát külön jegyzıkönyvben rögzíti.
Az  országgyőlési  egyéni  választókerületi
választási bizottság elnöke a szállítóborítékot és
a  jegyzıkönyv  egy  példányát  az országgyőlési
egyéni  választókerület  székhelyén  lévı,  az
országgyőlési  egyéni  választókerületi  választási
bizottság  által  kijelölt  szavazókör
szavazatszámláló bizottsága elnökének adja át.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló
bizottság  a  külképviseleti  szavazólapokat
tartalmazó borítékokat - azok felbontása nélkül -
összekeveri  a  szavazókörben  leadott
szavazatokat tartalmazó borítékokkal.

(3)  A szavazás  második  fordulójában az  (1)
bekezdése szerinti  szavazatszámláló bizottság a
szavazás lezárása után lezárja az urnát úgy, hogy
ne lehessen abba szavazólapot  elhelyezni  vagy
abból  szavazólapot  eltávolítani.  Az  urnát  a
szavazatszámláló  bizottság  az  országgyőlési
egyéni  választókerületi  választási  bizottságnak
adja át,  amely gondoskodik annak biztonságos
ırzésérıl.

(4)  A  szavazás  második  fordulójában  az
országgyőlési  egyéni  választókerületi  választási
bizottság legkésıbb  a magyarországi  szavazást
követı  6.  napon  az  urnát  és  a  73/A.  §  (4)
bekezdése  szerinti  szavazólapokat  tartalmazó
borítékokat  átadja  az  (1)  bekezdés  szerinti
szavazatszámláló bizottságnak, amely a jelen §-
ban és - a 76. § kivételével -  a IX. fejezetben
foglalt feladatokat haladéktalanul ellátja.

98.  §  (1)  A szavazóköri  jegyzıkönyveket  az
országgyőlési egyéni választókerületi, illetıleg a
területi választási bizottsághoz kell továbbítani.

(2)  Az  országgyőlési  egyéni  választókerületi
választási  bizottság  a  szavazatszámláló
bizottságok  jegyzıkönyvei  alapján  összesíti  a
szavazatokat,  és  megállapítja  a  választás
választókerületi  eredményét,  amelyet
jegyzıkönyvben  rögzít.  A  jegyzıkönyvet  az
Országos  Választási  Bizottsághoz  kell
továbbítani.

(3)  A  területi  választási  bizottság  a
szavazatszámláló  bizottságok  jegyzıkönyvei
alapján összesíti a szavazatokat, és megállapítja
a  listákra  leadott  érvényes  szavazatok  számát,
amelyet  jegyzıkönyvben  rögzít.  A
jegyzıkönyvet  az  Országos  Választási
Bizottsághoz kell továbbítani.

(4) Az Országos Választási Bizottság a területi
választási  bizottságok  jegyzıkönyvei  alapján,
azok  beérkezését  követıen  megállapítja  a

százalékos határt és azt, hogy mely területi listák
juthatnak  mandátumhoz;  errıl  haladéktalanul
értesíti  a  területi  választási  bizottságokat,
amelyek megállapítják a területi választókerületi
választás  eredményét,  amelyet  jegyzıkönyvben
rögzítenek.

(5)  Az  Országos  Választási  Bizottság  az
egyéni  választókerületi  és  a  területi  választási
bizottságok  jegyzıkönyvei  alapján,  azok
beérkezését  követıen  összesíti  az  egyéni
választókerületi  jelöltekre  és  a  listákra  leadott
töredékszavazatokat, és megállapítja, hogy ezek
alapján  az  országos  listák  jelöltjei  közül  kik
jutottak mandátumhoz.

A megüresedett mandátum betöltése

98/A. §  Ha a területi listán vagy az országos
listán megválasztott képviselı  kiesik,  helyére a
jelölı  szervezet  a  mandátum  megüresedésétıl
számított  30  napon  belül  jelentheti  be  a
mandátumot szerzı jelöltet az illetékes választási
bizottságnál.

Jogorvoslat

99. § (1) A választási bizottságnak a választás
eredményét  megállapító  döntése  [90/A.  §  (2)
bekezdés f)  pont, 90/A. § (3) bekezdés h)  pont]
elleni fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
legkésıbb a választási bizottság döntését követı

napon  megérkezzen.  A fellebbezés  elbírálására
jogosult  választási  bizottság  a  fellebbezésrıl
legkésıbb a beérkezését  követı  napon dönt.  A
választási  bizottság  határozata  elleni  bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani,
hogy az legkésıbb a választási bizottság döntését
követı  napon  megérkezzen.  A  bíróság  a
kérelemrıl  legkésıbb  a  felterjesztését  követı
napon dönt.

(2) Ha a szavazást a választási bizottság vagy
a bíróság megismételteti, a választási bizottság a
megismételt  szavazást  a  megismételtetett
szavazás napját követı hetedik napra tőzi ki.

... ...
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XII. fejezet

A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választása

… …

Idıközi választás

115.  §  (1)  Az  idıközi  választást  az  ok
felmerülésétıl  számított  30  napon  belül  az
illetékes választási bizottság tőzi ki. Az idıközi
választást  a  mandátum  megüresedésétıl
számított  négy  hónapon  belülre,  a  képviselı-
testület feloszlatása vagy feloszlása esetén három
hónapon belülre kell kitőzni. Nem lehet idıközi
választást  tartani  az  általános  önkormányzati
választások  évében április  1-je  és  az  általános
választás napja között. Az idıközi választásra az
általános választás szabályait kell alkalmazni.

(2)  Ha  a  megyei,  a  kompenzációs  vagy  a
fıvárosi listáról megválasztott  képviselı kiesik,

helyére  a  jelölı  szervezet  a  megüresedéstıl
számított  30  napon  belül  jelentheti  be  az  új
jelöltet az illetékes választási bizottsághoz.

(3)  Ha  a  településen  csak  helyi  kisebbségi
önkormányzati  idıközi  választásra  kerülsor,  a
szavazóköröket  úgy  is  ki  lehet  alakítani,  hogy
egy  szavazókörre  a  10.  §  (1)  bekezdésében
meghatározottnál több választópolgár jusson. Ha
a szavazókörök száma kevesebb, mint a 23. § (1)
bekezdése  szerint  megválasztott
szavazatszámláló  bizottságok  száma,  a  helyi
választási  iroda  vezetıje  állapítja  meg,  hogy
mely szavazatszámláló bizottságok mőködnek az
idıközi választásokon.

115/A. §
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22/2005. (VI. 17.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezés alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányuló eljárásban meghozta a következı

határozatot:

1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  egyenlı

választójog  alapelvébıl  következı  alkotmányos  követelmény,  hogy  az  egyéni  választókerületekben a
választásra jogosultak száma a lehetı legkisebb mértékben térjen el egymástól, továbbá az egyes területi
választókerületenként megszerezhetı országgyőlési képviselıi mandátumok száma szorosan igazodjon a
választásra jogosultak számához.

2.  Az Alkotmánybíróság - hivatalból  eljárva -  megállapítja:  az Országgyőlés jogalkotói  feladatának
elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elı azáltal, hogy nem teremtette meg maradéktalanul
az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe foglalt egyenlı választójog alapelvébıl következı követelmények
érvényesülését biztosító jogszabályi feltételeket.

Az  Alkotmánybíróság  felhívja  az  Országgyőlést,  hogy  jogalkotói  feladatának  -  az  országgyőlési
képviselık Alkotmány 20. § (1) bekezdése alapján megtartandó választását követıen - 2007. június 30-ig
tegyen eleget.

3. Az Alkotmánybíróság az országgyőlési képviselık választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 2.
számú melléklete, valamint az országgyőlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló
2/1990. (I.  11.) MT rendelet melléklete alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére
irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

1.  Az  indítványozó  álláspontja  szerint  az  országgyőlési  képviselık  választásáról  szóló  1989.  évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 2. számú melléklete, valamint az országgyőlési egyéni és területi
választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I.  11.) MT rendelet (a továbbiakban: Vr.) melléklete
ellentétes  az  Alkotmánynak  az  egyenlı  választójog  elvét  megfogalmazó  rendelkezésével  [71.  §  (1)
bekezdés]. Az alkotmányellenesség okát az indítványozó abban látja, hogy a Vjt. „nem rendelkezik az
esetleges demográfiai  változások miatt  szükségessé váló,  annak megfelelı  választókerületi  határok és
területi választókerületenként megszerezhetı mandátumok számának módosításáról.” Mivel a Vjt. és a Vr.
megalkotása  óta  az ország egyes területein jelentıs népesség-átcsoportosulás  történt,  megváltozott  az
egyéni választókerületekben névjegyzékbe vett választópolgárok száma. Az indítványozó a BM Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatai alapján arra a következtetésre jut, hogy egyes
választókerületek választópolgárainak száma közötti különbség ma már meghaladja a kétszeres eltérést.
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Így - az indítványozó szerint - a választójog „nemcsak matematikai, hanem jogi értelemben sem nevezhetı

egyenlınek”,  s  ez  sérti  az  egyenlı  választójog  elvét.  Mindezekre  hivatkozva  az  indítványozó
kezdeményezte  a  támadott  jogszabályi  mellékletek  alkotmányellenességének  megállapítását  és
megsemmisítését.

2. Az Alkotmány 20. § (1) bekezdése:
„Az országgyőlési képviselık általános választását - az Országgyőlés feloszlása vagy feloszlatása miatti

választás kivételével  -  az elızı  Országgyőlés  megválasztását  követı  negyedik év április  vagy május
hónapjában kell megtartani.”

Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése:
„Az országgyőlési képviselıket, az Európai Parlament képviselıit, a helyi önkormányzati képviselıket,

valamint a polgármestert és a fıvárosi fıpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlı választójog
alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.”

A Vjt. 52. § így rendelkezik:
„E törvény mellékletei állapítják meg:
a) h.k.
b) a megyékben és a fıvárosban az egyéni választókerületek számát és területi választókerületenként a

megszerezhetı mandátumok számát;
c) a területi lista állításához szükséges egyéni választókerületi jelölések számát;
d) a szavazatösszesítés és a választás eredménye megállapításának számítási módját;”
A Vjt. 50. § (2) bekezdése kimondja:
„Felhatalmazást kap a Minisztertanács arra, hogy az egyéni és a területi választókerületek sorszámát,

székhelyét és területét megállapítsa.”
A Vr. 1. §-a így rendelkezik:
„Az országgyőlési képviselık választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. §-a (2) bekezdésének

felhatalmazása alapján a Minisztertanács az országgyőlési egyéni és területi választókerületek sorszámát,
székhelyét és területét a rendelet melléklete szerint állapítja meg.”

II.

Az  Alkotmánybíróság  elıször  azt  vizsgálta  meg,  hogy  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésében
megfogalmazott  egyenlı  választójog  elvébıl  következik-e,  hogy  az egyes  választókerületek  választói
névjegyzékében  nyilvántartásba  vett  választópolgárok  száma  megegyezzen.  Ehhez  kapcsolódó
alkotmányossági  kérdés,  hogy  az  egyes  területi  választókerületenként  megszerezhetı  országgyőlési
képviselıi  mandátumok számának pontos arányban kell-e állnia a névjegyzékbe vett választópolgárok
számával.

1.  Az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésében  nevesített  egyenlı  választójog  speciális  egyenlıségi
szabálynak  tekinthetı  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmáról  rendelkezı  70/A.  §  (1)  bekezdéséhez
képest. Az Alkotmánybíróság a 70/A. § (1) bekezdését olyan általános egyenlıségi szabálynak tekinti,
amely  szerint  a  jognak  az  egyes  személyeket  egyenlı  méltóságú  személyként  kell  kezelnie,
szempontjaikat egyenlı mércével kell mérnie. Így a hátrányos megkülönböztetés tilalma az Alkotmány 54.
§ (1) bekezdésén alapuló egyenlı emberi méltóság alkotmányos alapelvét juttatja kifejezésre. [9/1990. (IV.
25.) AB határozat, ABH 1990, 46.; 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280-281.]

Az alkotmányos demokráciákban az „egy ember - egy szavazat” elve alapján vált valóra a politikai
közösség  tagjainak  önkormányzása,  amely  megvalósítja  az  egyenlı  részvétel  jogát  a  demokratikus
eljárásban.  A  politikai  közösség  választójogosultsággal  rendelkezı  tagjainak  egyenlıségét  (egyenlı
értékességét)  fejezi  ki,  hogy  a  népszuverenitáson  alapuló  döntéshozatal  résztvevıi  azonos  jogokkal
rendelkeznek, és minden választópolgár szavazata ugyanannyira számít. Nyilvánvaló mindemellett, hogy
a képviselı-választás, a népszuverenitáson alapuló döntéshozatal a demokráciában alapvetı intézmény. Az
Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe foglalt egyenlı  választójog ezért szoros kapcsolatban áll a 2. § (1)
bekezdésében rögzített demokratikus jogállamiság elvével.
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A választójog egyenlıségének elve mindazonáltal túlmutat a választópolgárok egyenlıségén, mivel az
országgyőlési képviselık a politikai közösség minden tagját képviselik. Egyebek mellett ezt fejezi ki az
Alkotmány 20. § (2) bekezdése: „Az országgyőlési képviselık tevékenységüket a köz érdekében végzik.”
Ilyen  értelemben  az  egyenlı  képviselet  a  választójoggal  nem  rendelkezıkre  (Alkotmány  70.  §)  is
vonatkozik.  Az  Alkotmánybíróság  abból  indult  ki,  hogy  a  teljes  lakosságon  belül  a  választójoggal
rendelkezık aránya nem mutat érdemi eltérést az ország különbözı területein, ezért jelen határozatban a
választójog  egyenlıségét  a  választópolgárok  tekintetében  értelmezte.  (Amennyiben  egyes  területeken
kimutatható ilyen eltérés, akkor nem csak a választópolgárokat,  hanem valamennyi  ott  lakó személyt
számításba kell venni.)

Az  Alkotmány 71.  §  (1)  bekezdésébe foglalt  egyenlı  választójog  elvébıl  fakadó alkotmányossági
követelmények  érvényesülésének  mikéntjét  jelentısen  befolyásolja  a  törvényhozó  által  létrehozott
választási rendszer. A magyar Alkotmány ugyanis nem írja elı meghatározott választási rendszer törvényi
intézményesítését. Az Alkotmánybíróság korábbi megállapítása szerint „[a]z Alkotmány - a 71. §-ában
meghatározott választási alapelveken kívül - nem tartalmaz rendelkezéseket a választójog gyakorlásának
módjára nézve. Ebbıl következıen az Országgyőlés széles döntési szabadsággal rendelkezik a választási
rendszer megválasztása, a választási eljárás szabályainak megállapítása során. A törvényhozó szabadon
határozza meg a választókerületi rendszereket, a jelöltállítás, a szavazás és a mandátumszerzés rendjét. Az
Országgyőlés ezt a döntési szabadságát a választójogi szabályok megalkotása során is, csak az Alkotmány
keretei  között  gyakorolhatja,  úgy  köteles  ezeket  a  szabályokat  meghozni,  hogy  azok  az  Alkotmány
rendelkezéseivel ne ütközzenek, Alkotmányban szabályozott alapvetı jogot alkotmányellenes módon ne
korlátozzanak.” [63/B/1995. AB határozat, ABH 1996, 509, 513.; 31/2000. (X. 20.) AB határozat, ABH
2000, 210, 212-213.]

A Magyarországon bevezetett vegyes országgyőlési választási rendszer egyaránt tartalmazza a többségi
és az arányos választási rendszerekre jellemzı elemeket is. Képviselıi mandátumhoz lehet jutni a többségi
elv alapján az egyéni választókerületekben, az arányosságot követı területi választókerületben (megyei,
fıvárosi  lista),  valamint  a  töredékszavazatok kompenzálására szolgáló országos listáról  is  (amelyre a
választópolgárok közvetlenül nem szavaznak).

2.  A választási  rendszer  kialakításának  alkotmányos  kereteit  elsısorban  az  Alkotmány  71.  §  (1)
bekezdésébe  foglalt  választási  alapelvek  -  közöttük  az  egyenlı  választójog  elve  -  jelölik  ki.  Az
Alkotmánybíróság a 809/B/1998. AB határozatban általános érvénnyel állapította meg: „A választójog
egyenlıségének alkotmányos elve két követelményt támaszt a választási törvény megalkotójával szemben:
egyrészt a választójog a választópolgárok szempontjából  azonos értékő  legyen, másrészt  a szavazatok
lehetıleg azonos súlyúak legyenek egy-egy képviselı megválasztásánál.” (ABH 2000, 783, 784.)

A választójog egyenlı  értékősége azt jelenti,  hogy minden választópolgár azonos számú szavazattal
rendelkezik, és a szavazatszámlálásnál minden szavazat ugyanannyit ér. E tekintetben az Alkotmány 71. §
(1) bekezdése a plurális választójogot zárja ki, amely kedvezményezett választópolgári csoportok számára
több vagy  eltérı  értékő  szavazatot  biztosítana  a  választások során.  Az Alkotmánybíróság megítélése
szerint  ez  a  követelmény  abszolút:  az  Alkotmányból  következı  „egy  ember  egy  szavazat”  elvének
érvényesülése e tekintetben semmilyen indokból nem korlátozható. (A mai választási rendszerben ez a
követelmény  értelemszerően  külön-külön  vonatkozik  az  egyéni  jelöltre  és  a  területi  listára  történı
szavazásra.)

Az  Alkotmánybíróság  a  szavazatok  súlyával  összefüggésben  megállapította:  „A  választójog
egyenlısége  nem jelenti  és  nem is  jelentheti  a  választáskor  kifejezett  politikai  akarat  csorbítatlanul
egyenlı  érvényesülését.  Bár  az  Alkotmány kinyilvánítja  a  választójog  egyenlıségét,  az  állampolgári
politikai  akarat  képviselık útján való,  azaz közvetett  érvényesülése természetszerőleg aránytalanságot
eredményez.” [3/1991. (II. 7.) AB határozat, ABH 1991, 15, 17-18.]

A 6/1991. (II. 28.) AB határozatban a testület hangsúlyozta, hogy „a választópolgároknak az Alkotmány
71.  §-ának (1)  bekezdésében biztosított  jogát  kiemelkedıen fontos  politikai  jognak  tekinti”,  mert  „a
választópolgárok  kizárólag  az  aktív  választójog  négyévenkénti  gyakorlása  révén  tudnak  befolyást
gyakorolni  a  legfelsıbb  államhatalmi  és  népképviseleti  szerv  összetételére.”  Az  Alkotmánybíróság
álláspontja szerint „- éppen azért, mert különösen fontos állampolgári jogról van szó - akár az egyenlıség,
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akár az általánosság bármiféle korlátozása csak igen jelentıs elvi indokból fogadható el és egyeztethetı

össze az Alkotmánnyal.” (ABH 1991, 19, 20.)
Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság 2000-ben kimondta: „Az egyéni választókerületek

eltérı  nagysága  (választási  földrajz),  illetıleg  az  egy  mandátum megszerzéséhez  szükséges  konkrét
szavazatok száma (választási matematika) miatt a választások után, a választási eredmények ismeretében
természetesen nem lehet abszolút értelemben vett egyenlıség a szavazatok súlyában.” (809/B/1998. AB
határozat, ABH 2000, 783, 784.) A 33/2000. (X. 20.) AB határozat a választójog egyenlıségének elve
alapján azt fogalmazta meg, hogy „a választójognak a választópolgár szempontjából egyenértékőnek és a
szavazatoknak közel azonos súlyúaknak kell lenniük.” (ABH 2000, 221, 226.)

3.1. A mai országgyőlési választási rendszerben az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébıl  következı,  a
választójog egyenlıségére vonatkozó követelmények az egyéni választókerületi jelöltre és a területi listára
vonatkozó  szavazás  esetén  is  irányadók.  (Figyelembe  véve  a választási  rendszer  egyes  elemeinek
sajátosságait.)  A  szavazatok  egyenértékőségét  mindkét  szavazással  összefüggésben  olyan  eljárási
jogosultságok biztosítják, amelyek minden választópolgárt egyenlıen megilletnek. Idetartoznak - egyebek
mellett  -  a  jelölésre,  a  szavazás  rendjére,  valamint a  jogorvoslatokra  vonatkozó  szabályok.  Tartalmi
értelemben a szavazatok egyenértékőek, mert minden választópolgárnak - az egyenlı emberi méltóság
elvének megfelelıen - egy, a többi választópolgáréval azonos értékő szavazata van mind az egyéni jelölt,
mind a területi lista esetében.

3.2. Másként ítélendı meg a szavazatok eljárási és tartalmi értelemben vett egyenlısége a szavazatok
súlyára vonatkozó alkotmányossági elvárás esetében. A kiindulópont itt is az, hogy a jogszabályoknak
kifejezésre  kell  juttatniuk  a  választópolgárok  egyenlıségét:  a  szabályozás  nem  tehet  indokolatlan
különbséget a választópolgárok egyes csoportjai között, például lakóhelyük, illetve - közvetve - politikai
nézeteik,  nemzeti  vagy  etnikai  hovatartozásuk  miatt.  Ez  alapján  a  szavazatoknak  akkor  lehet  közel
egyenlı súlya, ha lehetıség van arra, hogy egyenlı számú szavazó döntése eredményezzen mandátumot.
Az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébıl következıen a körzethatárok és a listákról szerezhetı mandátumok
meghatározásának sem célja, sem eredménye nem lehet az, hogy egyes választói csoportokhoz tartozó
személyek indokolatlanul hátrányosabb helyzetbe kerülnek másokhoz képest.

A tartalmi  egyenlıség  szempontjából  annak  nincs  jelentısége,  hogy  az  országgyőlési  képviselı-
választás során konkrétan hány szavazat eredményez mandátumot. A többségi rendszerekben ugyanis a
megegyezı  nagyságú  választókerületekben  is  elkerülhetetlenül  eltérı  számú  szavazat  eredményez
mandátumot, tekintettel arra, hogy az egyes kerületekben eltérhet a versengı jelöltek (pártok) száma és
támogatottsága, valamint kerületenként különbözı a szavazásban ténylegesen részt vevı választópolgárok
száma.  Következésképpen  a  „lehetıleg  azonos  súlyú”,  illetıleg  „a  közel  azonos  súlyú”  szavazatok
követelménye nem vonatkozhat a szavazásban résztvevı  választópolgárok -  egyéni  jelöltre és területi
listára - ténylegesen leadott szavazataira és azok egymáshoz való viszonyára. A választási részvétel, a
választópolgárok  aktivitása  miatti  eltérések  és  a  ténylegesen  leadott  szavazatok  megoszlása  nincs
kihatással az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébıl következı egyenlı választójog elvének érvényesülésére.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány 71. § (1) bekezdése alapján nem követelhetı

meg az sem,  hogy  a mai  magyarországi  választási  rendszerben az  egyes  választókerületek választói
névjegyzékében nyilvántartásba vett választópolgárok száma pontosan megegyezzen. Ehhez hasonlóan az
sem várható  el,  hogy  az egyes  területi  választókerületenként  megszerezhetı  országgyőlési  képviselıi
mandátumok száma pontos arányban álljon a névjegyzékbe vett választópolgárok számával. Mindez csak
a  szabályozás  adott  idıpontjában  lenne  elképzelhetı,  mert  a  18.  életév  betöltése  (a  választójog
megszerzése), a halálozások, a lakóhelyváltozások és más körülmények miatt a névjegyzékekben szereplı

választópolgárok száma folyamatosan változik.
3.3.  A  választójog  egyenlıségébıl  származó  alkotmányossági  követelmények  tartalmának

meghatározásakor  az  Alkotmánybíróság  figyelembe  vette  az  Európa  Tanács  Velence  Bizottságának
190/2002. számú véleményét, amelyben a Code of Good Practice in Electoral Matters a közös európai
választójogi örökség egyik meghatározó elemének minısíti a választójog egyenlıségét. A dokumentum
szerint az egyenlıség magában foglalja a mandátumok választókerületek közötti egyenletes elosztásának
követelményét, amely a következıket tartalmazza:
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- a képviselıi  helyek elosztása kiegyensúlyozottan, világos szempontok szerint  kell  megtörténjen, a
következı  lehetséges kritériumok figyelembevételével: népesség, a nemzeti kisebbségek számaránya, a
regisztrált választópolgárok száma, a választójogukkal várhatóan élık aránya;

- földrajzi, közigazgatási, valamint történelmi határvonalak számításba vehetık;
- az egy képviselıi helyre jutó választópolgárok száma tekintetében a választókerületenkénti eltérés nem

haladhatja  meg a 10%-ot,  és semmiképpen sem lépheti  túl  a  15%-ot.  E  szabályoktól  csak  kivételes
körülmények  esetén  engedhetı  meg  az  eltérés  (adott  területen  élı  kisebbségek  érdekeinek  védelme,
szórványosan lakott terület egységének védelme érdekében);

-  a képviselıi  helyek elosztásának rendszerét  legkevesebb tízévenként újra kell  vizsgálni,  lehetıleg
választásokon kívüli idıszakokban;

-  a választókerületek határvonalainak újbóli  meghatározása esetén a következı  szempontoknak kell
érvényesülniük:  elfogulatlanság,  a  nemzeti  kisebbségek  hátrányos  helyzetbe  kerülése  lehetıségének
kizárása,  egy  többségében  független  személyekbıl  álló  bizottság  véleményének  meghallgatása.  (A
bizottságnak lehetıség szerint legyen földrajzi, illetve szociológiai szakember tagja, a pártok legyének
egyenlı arányban képviselve, illetve szükség esetén a nemzeti kisebbségek is.)

4.1. Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság az Alkotmány 71. § (1) bekezdését értelmezve
úgy ítélte meg, hogy a választójog egyenlıségének elve megköveteli a képviselıi helyek választókerületek
közötti  egyenletes  elosztását.  Az  Alkotmánybíróság  -  a  jogalkotónak  szóló  -  alkotmányos
követelményként fogalmazta meg, hogy az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak száma a
lehetı  legkisebb  mértékben  és  csak  megfelelı  alkotmányos  indokkal  térjen  el  egymástól.  A lehetı

legkisebb mértékő eltérésre kell törekednie a jogalkotónak a területi listákról megszerezhetı mandátumok
meghatározásakor  is.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  egyes  területi  választókerületenként  megszerezhetı

országgyőlési  képviselıi  mandátumok  számának  szorosan  igazodnia  kell  a  névjegyzékbe  vett
választópolgárok számához. (Mivel a területi listákról nem a többségi, hanem az arányossági elv alapján
lehet  mandátumhoz jutni,  a területi  választókerületek nagyságának, a jegyzékbe vett  választópolgárok
számának csak az adott területen megszerezhetı  mandátumokhoz viszonyítva van jelentısége.)  Tehát,
amennyire lehetséges, a jogalkotónak törekednie kell arra, hogy az egyenlı  képviselet elvei az egyéni
választókerületek és a területi listák esetében is érvényre jussanak.

4.2.  A  választójog  egyenlıségébıl  származó,  a  szavazatok  súlyára  vonatkozó  alkotmányossági
követelmények maximális teljesítésétıl a jogalkotó csak megfelelı alkotmányos indok esetén térhet el.
Minél  jelentısebb az eltérés a választásra jogosultak száma, illetve -  a területi  listás rendszerben -  a
választókerületenként  megszerezhetı  mandátumok  száma  között,  annál  erısebb  alkotmányos  indok
szükséges az eltérés igazolásához. Megfelelı  indok lehet - egyebek mellett  -  a földrajzi  viszonyok, a
közigazgatási határok, valamint a nemzeti, illetve etnikai kisebbségek számarányának figyelembevétele.
Ugyanakkor még a statisztikailag egyébként elhanyagolható különbségek is alkotmányellenesek lehetnek,
ha  azok  a  választókerületek  határaival  való  manipuláció eredményeként  jönnek  létre.  Történetileg  a
választás eredményének elızetes befolyásolását célzó ilyen jellegő  változtatásokra (gerrymandering) a
leggyakrabban  a  politikai  erıviszonyok  mesterséges  átalakítása,  illetve  a  kisebbségek  politikai
részvételének megnehezítése érdekében került sor.

4.3. Nyilvánvaló, hogy létezhet olyan rendkívüli eltérés az egyes választókerületek, illetve területi listák
között,  amely  önmagában véve,  azaz függetlenül  az eltérés indokától,  sérti  az  Alkotmány 71.  §  (1)
bekezdését. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy minden körülmények között ellentétes az egyenlı

választójog elvével, ha az egyéni választókerületekben a jegyzékbe vett választópolgárok száma közötti
kétszeres eltérés mutatható ki. A kétszeres eltérést tartalmazó szabályozás nem az egyenlı választójog elsı
elemét,  a  szavazatok  egyenértékőségét  befolyásolja,  mert  az  ország  más-más  részein  (különbözı
választókerületekben)  élı  minden  egyes  választópolgár  azonos  számú  szavazattal  rendelkezik,  és  a
szavazatszámlálásnál minden szavazat ugyanannyit ér. Ugyanakkor a kétszeres eltérés olyan különbséget
eredményez az egyenlı választójog második eleme, a választópolgárok különbözı közösségeihez tartozó
személyek szavazatainak súlya között, hogy az ellentétes az alkotmányos általános [54. § (1) bekezdés;
70/A.  §  (1)  bekezdés]  és  speciális  [71.  §  (1)  bekezdés]  egyenlıségi  szabályaival.  Ilyen  esetben  a
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választásra jogosultak száma közötti eltérés olyan nagy mértékő, hogy azt semmiféle indok nem teheti
alkotmányosan elfogadhatóvá.

A  kétszeresnél  kisebb,  konkrét  szabályozásbeli  eltérések külön  -  jelen  ügyben  nem  vizsgált  -
alkotmányossági  kérdést  jelentenek.  Az Alkotmánybíróság így a jelen határozatban nem foglalt  állást
arról, hogy pontosan milyen mértékő eltérés esetén lehet mérlegelni az eltérés indokát. (A szakirodalmi
vizsgálatok  kiterjednek  a  legkisebb  és  a  legnagyobb  kerületek  közötti  különbségen  túl  az  egyes
kerületeknek az átlagtól való eltérésére is.)

4.4.  Az  egyes  választókerületekben  nyilvántartásba  vett választópolgárok  számának  folyamatos
változása, s különösen a belsı migráció azt indokolja, hogy a jogalkotó idırıl idıre vizsgálja felül az
egyéni  választókerületek  határait,  valamint  az  egyes  területi  listákról  megszerezhetı  mandátumok
arányait. Ugyanakkor a határok túl gyakori változtatása veszélyeztetheti a választási rendszer stabilitását,
és  -  különösen,  ha  arra  nem  sokkal  a  választásokat  megelızıen  kerül  sor  -  felkeltheti  a  politikai
erıviszonyok megengedhetetlen módosításának gyanúját.

III.

Az Alkotmánybíróság az indítvány alapján a támadott szabályozást összevetette az Alkotmány 71. § (1)
bekezdésében foglalt - a jelen határozat indokolásának II. pontjában kifejtett - egyenlı választójog elvével.

1. A Vjt. 2. számú melléklete egyfelıl azt határozza meg, hogy az egyes megyékben (és a fıvárosban)
hány  egyéni  választókerület  van  (az  összesen  176-ból).  Másrészt  a  melléklet  tartalmazza  a  területi
választókerületekben összesen megszerezhetı 152 mandátum megyénkénti eloszlását. A Vr. melléklete az
országgyőlési  egyéni  és területi  választókerületek sorszámát,  székhelyét  és területét  állapítja meg.  Az
indítványozó  mindkét  melléklet  egésze  alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
kezdeményezte.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált  jogszabályi  mellékletek az Alkotmány 71. § (1)
bekezdésének végrehajtására szolgáló rendelkezések. Az egyenlı választójog elvének érvényesülése függ
a Vjt. 2. számú mellékletének és a Vr. mellékletének tartalmától. Az egyéni választókerületek megyénkénti
megoszlása (Vjt. 2. számú melléklete) és az egyes választókerületek területének körülírása (Vr. melléklete)
alapvetıen befolyásolja az egyéni jelöltekre leadható szavazatok súlyát. A területi választókerületekben
megszerezhetı  mandátumok megyénkénti  elosztása  (Vjt.  2.  számú melléklete)  pedig  a  területi  listás
szavazatok súlyát határozza meg. Emiatt a hatályos szabályozásban alapvetıen a vizsgált két mellékleten
múlik, hogy teljesül-e az Alkotmánybíróság által a jelen határozat indokolásának II. pontjában kifejtett két
alkotmányossági követelmény: az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak száma a lehetı

legkisebb  mértékben  és  csak  megfelelı  alkotmányos  indokkal  térhet  el  egymástól;  az  egyes  területi
választókerületenként megszerezhetı országgyőlési képviselıi mandátumok számának szorosan igazodnia
kell a választásra jogosultak számához. Az ettıl való eltérésre csak megfelelı alkotmányos indok esetén
kerülhet sor.

2.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  Vjt.  2.  számú  melléklete  és  a  Vr.  melléklete  nem
nyilvánítható  egészében  alkotmányellenessé,  és  ebbıl  következıen  nem  semmisíthetı  meg  azon  az
alapon,  hogy  bizonyos  egyéni  választókerületekben  jegyzékbe  vett  választópolgárok  száma  között
kétszeres eltérés mutatható ki. Ezt az indítványozói kezdeményezést az Alkotmánybíróság egyrészt azért
utasította  el,  mert  a  támadott  mellékletek  tartalmának  csak  egy  része  áll  összefüggésben  a  felvetett
alkotmányossági kifogással. (A Vjt. 2. számú mellékletének az a része, amely az egyéni választókerületek
számának  megyénkénti  megoszlásáról  rendelkezik,  valamint  az  egyes  egyéni  választókerületek
területének körülírása, amelyet a Vr. melléklete tartalmaz.) Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll
keretében  nem  vetheti  össze  valamennyi  egyéni  választókerületben  jegyzékbe  vett  választópolgárok
számának egymáshoz való viszonyát, illetve a választókerületek átlagától való eltérését. Önmagában a
túlzott  eltérést  mutató választókerületekre vonatkozó konkrét  rendelkezések utólagos alkotmányossági
vizsgálata és megsemmisítése sem járható út, mert a választási rendszer egy-egy ilyen elemének kiemelése
közvetlenül kihat a rendszer egészének mőködésére. Kivételt jelenthet például, ha a jogalkotó a választási
rendszerre  vonatkozó  jogszabályokat,  illetve  azok  mellékleteit  módosítja,  és  az  alkotmányossági

65



felülvizsgálat  az esetleg még hatályba  sem lépett  módosításokat  érinti.  Az indítványozó azonban két
jogszabályi melléklet teljes megsemmisítését kezdeményezte, ami az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
ellehetetlenítené, a választási rendszer mőködtetését.

Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  Vjt.  2.  számú  melléklete  és  a  Vr.  melléklete
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

IV.

1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése
kimondja:  „Ha az Alkotmánybíróság hivatalból,  illetıleg bárki  indítványára azt  állapítja meg,  hogy a
jogalkotó  szerv  a  jogszabályi  felhatalmazásból  származó jogalkotói  feladatát  elmulasztotta  és  ezzel
alkotmányellenességet  idézett  elı,  a  mulasztást  elkövetı  szervet  -  határidı  megjelölésével  -  felhívja
feladatának teljesítésére.” Az Abtv. 21. § (7) bekezdése - a 49. § idézett (1) bekezdésével megegyezıen -
úgy  rendelkezik,  hogy  az  Alkotmánybíróság  hivatalból  is  indíthat  mulasztásban  megnyilvánuló
alkotmányellenesség vizsgálatára irányuló eljárást.

Jelen ügyben az indítványozó az utólagos normakontrollra irányuló indítványa keretében kifogásolta,
hogy  a  Vjt.  „nem  rendelkezik  az  esetleges  demográfiai  változások  miatt  szükségessé  váló,  annak
megfelelı  választókerületi  határok  és  területi  választókerületenként megszerezhetı  mandátumok
számának módosításáról.” Ezt a kifogást, valamint a jelen határozat indokolásának II. pontjában kifejtett
elvi szempontokat figyelembe véve, az Alkotmánybíróság az Abtv. 49. § (1) bekezdése alapján - hivatalból
eljárva - megvizsgálta, hogy a választási rendszerre vonatkozó jogszabályok kellı garanciát nyújtanak-e
az Alkotmány 71. § (1) bekezdésébe foglalt egyenlı választójog elvébıl következı, a szavazatok közel
azonos súlyára vonatkozó alkotmányossági követelményeknek.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Abtv. 49. § (1) bekezdésének alkalmazására akkor kerülhet
sor,  ha  együttesen  fennáll  két  feltétel:  a  jogalkotó  mulasztása  és  az  ennek  folytán  elıidézett
alkotmányellenes  helyzet.  [22/1990.  (X.  16.)  AB  határozat,  ABH 1990,  83,  86.;  1395/E/1996.  AB
határozat, ABH, 1998, 667, 669.; 35/1999. (XI. 26.) AB határozat, ABH 1999, 310, 317.; 49/2001. (XI.
22.) AB határozat, ABH 2002, 351, 355.]

Az Alkotmánybíróság nemcsak akkor állapít meg alkotmányellenes mulasztást, ha az adott tárgykörre
vonatkozóan semmilyen jogszabály nincs, hanem akkor is, ha az adott kérdésben van ugyan szabályozás,
de  az  Alkotmány  által  megkívánt  jogszabályi  rendelkezés hiányzik.  Az  Alkotmánybíróság  számos
határozatában  hangsúlyozta,  hogy  abban  az  esetben  is  sor  kerülhet  alkotmányellenes  mulasztás
megállapítására,  ha  a  jogalkotó  az  Alkotmányból,  illetve  egyéb  jogszabályból  származó  jogalkotói
feladatát  teljesítette,  ennek során azonban olyan szabályozási  hiányosságok következtek be,  amelyek
alkotmányellenes helyzetet idéztek elı. [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113.; 29/1997.
(IV.  29.)  AB határozat,  ABH 1997, 122, 128;  15/1998.  (V. 8.)  AB határozat,  ABH 1998,  132,  138.;
22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999, 176, 196, 201.; 49/2001. (XI. 22.) AB határozat, ABH 2001,
351, 355.]

2.1. Az Alkotmány 71. § (3) bekezdése kimondja: „Az országgyőlési képviselık, az Európai Parlament
képviselıi, továbbá a helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek választásáról külön törvények
rendelkeznek,  amelyek  elfogadásához  a  jelenlevı  országgyőlési  képviselık  kétharmadának szavazata
szükséges.”

Az  Alkotmánybíróság  a  63/B/1995.  számú  határozatban  hangsúlyozta,  hogy  a  választójog  olyan
„alapvetı  jog,  amely az állampolgároknak az állami  hatalom gyakorlásában való  részvételét  hivatott
biztosítani és amelynek érvényesülése azt a követelményt támasztja az állammal szemben, hogy biztosítsa
gyakorlásának  feltételeit  és  jogszabály  -  az  Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdésben  foglalt  elıírásnak
megfelelıen törvény - határozza meg gyakorlásának módját, rendjét, valamint garanciáit.” (ABH 1996,
509, 513.)

A szavazatok  súlyára  vonatkozó  alkotmányossági  követelmények tartalmával  összefüggésben a Ve.
fogalmaz meg elıírásokat.

A Ve. 9. §-a kimondja:
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„(1)  A  választókerületeket  úgy  kell  kialakítani,  hogy  választókerületenként  a  lakosság  száma
megközelítıen azonos legyen.

(2) A választókerületek kialakításánál figyelemmel kell lenni a nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi
és egyéb helyi sajátosságokra is.”

A Ve. „Választókerületek, szavazókörök” cím alatti 88. §-a így rendelkezik:
„A választókerületek kialakításának elvei:
a) az egyéni választókerület a fıváros, megye területén belül van,
b)  a települési  önkormányzat egész területe az egyéni  választókerületen belül  van;  a fıvárosban az

egyéni választókerület két vagy több fıvárosi kerületi önkormányzat területére is kiterjedhet; a fıvárosi
kerület és a megyei jogú város két vagy több egyéni választókerületre is osztható,

c) az egyéni választókerület székhelye - lehetıség szerint - városban van,
d) a város és vonzáskörzete egy választókerületet is alkothat,
e) a területi választókerület a fıváros, illetıleg a megye területével azonos.”
A Vjt. 50. § (2) bekezdése kimondja: „Felhatalmazást kap a Minisztertanács arra, hogy az egyéni és a

területi választókerületek sorszámát, székhelyét és területét megállapítsa.” Ezzel tartalmilag megegyezı

felhatalmazó rendelkezés szerepel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
152. §-ában: „Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az országgyőlési egyéni és területi választókerületek
sorszámát,  székhelyét  és területét  megállapítsa.”  A Vjt. 52.  §  b)-c)  pontjai  szerint  a  Vjt.  mellékletei
állapítják meg - egyebek mellett - „a megyékben és a fıvárosban az egyéni választókerületek számát és
területi választókerületenként a megszerezhetı mandátumok számát”.

2.2. Az egyéni és a területi választókerületek kialakításával kapcsolatban tehát a Ve. és a Vjt. tartalmaz
rendelkezéseket. A hatályos szabályozás szerint a választókerületek területének meghatározása a Kormány
hatáskörébe  tartozik,  míg  az  egyéni  választókerületek  megyei  megoszlásáról  és  a  területi  listáról
megszerezhetı mandátumok számáról az Országgyőlés jogosult dönteni.

Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  egyéni  és  a  területi  választókerületek  kialakítására
vonatkozó szabályok rendkívül hiányosak. A Ve. 9. §-a, amely szerint választókerületenként a lakosság
számának megközelítıen azonosnak kell  lennie,  lényegében csak  a  jelen határozat  indokolásának II.
pontjában kifejtett absztrakt alkotmányossági követelménynek megfelelı elıírást tartalmazza. Korábban a
Vjt.  „A  választókerületek  kialakításának  elvei”  címő,  1.  számú  melléklete  egyebek  mellett  úgy
rendelkezett, hogy: „Az egyéni választókerületek lakosainak száma megközelítıleg 60 ezer.” Az 1. számú
mellékletet a Ve. 155. § a) pontja hatályon kívül helyezte. (Hatálytalan 1997. XI. 6-tól.) Ma sem a Ve.,
sem  más  törvény  nem  határozza  meg  a  választókerületek  területének  módosításánál  irányadó
szempontokat. Tisztázatlan, hogy a Kormánynak mit lehet és mit kell mérlegelnie, amikor a változtatásról
dönt.  Nincs  törvényi  szabály,  amely  a  megengedett  eltérés  mértékérıl  rendelkezne,  akár  az  egyes
kerületek választópolgárainak száma közötti  különbségek, akár az egyes kerületeknek az átlagtól való
eltérése (és az esetleges kivételek) meghatározásával. Hiányoznak azok a törvényi garanciák is, amelyek
azt biztosítanák, hogy a Kormány döntéshozatalhoz vezetı eljárása megfeleljen a kiegyensúlyozottság és
elfogulatlanság követelményeinek.

Az  Alkotmánybíróság a  törvényi  szabályozás súlyos  hiányosságának tekinti,  hogy nincs  elıírás az
egyéni  választókerületek  területének és a  területi  listákhoz tartozó  mandátumok számának idıszakos
felülvizsgálatára. Az elmúlt tizenöt évben nem is került sor az alkotmányos átalakulás idején rögzített
kerülethatárok és listás mandátumszámok átfogó felülvizsgálatára. A Vr. módosítása általában csak akkor
történt meg, ha azt közigazgatási változás szükségessé tette. (Például, ha valamelyik település az egyik
megyébıl  kiválva  egy  másikhoz  csatlakozott.)  Mindemellett  törvényben  kell  meghatározni,  hogy
közvetlenül  a választásokat  megelızı  idıszakban milyen kivételes esetekben módosíthatók az egyéni
választókerületi határok. Tehát a törvényhozásnak kell rendelkeznie az idıszakos felülvizsgálatot végzı
intézményrıl, a felülvizsgálat idejérıl, valamint a választások elıtti beavatkozási korlátozásról.

A  törvényhozás  a  választókerületekre  vonatkozó  szabályozás  kialakításakor  a  választójoggal
rendelkezık  számához  és  a  teljes  lakosságszámhoz  is  igazíthatja  a  mandátumszámokat.  Azonban
tekintettel kell lenni arra, hogy a jelen határozat indokolásának II. pontjában kifejtettek szerint az egyenlı

képviselet  a  választójoggal  nem  rendelkezıkre  is  vonatkozik.  Ezért  a  választójoggal  rendelkezık
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számához  viszonyított  mandátumszám  csak  akkor  felel  meg  az Alkotmánynak,  ha  a  választójoggal
rendelkezık és a teljes lakosság aránya nem mutat érdemi eltérést az ország egyes területein. Ellenkezı

esetben nem csak a választópolgárokat, hanem valamennyi ott lakó személyt számításba kell venni. A
választópolgárok száma és a lakosságszám arányait az Alkotmánybíróság jelen ügyben nem vizsgálta.

2.3. Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll keretében - indítvány hiányában - nem foglalt állást a
hatályos  szabályozás  jogforrási  szintjérıl.  A  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
vizsgálatakor az Alkotmánybíróság azonban figyelembe vette, hogy a mai rendszerben a választókerületek
területe  függ  az  állam közigazgatási  tagozódásától.  Az  Alkotmány  41.  §  kimondja:  „(1)  A Magyar
Köztársaság területe fıvárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. (2) A fıváros kerületekre
tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók.” Az Alkotmány 19. § (3) bekezdés l)  pontja, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 93. § (4) bekezdése alapján
a megyék összevonásáról, szétválasztásáról, határainak megváltoztatásáról, elnevezésérıl és székhelyérıl,
a megyei jogú várossá nyilvánításról, valamint a fıvárosi kerületek kialakításáról az Országgyőlés dönt.
Ugyanakkor az Ötv. 94. § b) pontja szerint a városi cím adományozásáról, továbbá a község alakításáról,
egyesítésérıl,  a  községegyesítés  megszüntetésérıl,  a  város,  község  elnevezésérıl  -  az  érintett
önkormányzatok kezdeményezésére - a köztársasági elnök dönt. Mivel a községek, városok létrehozatala,
egyesítése stb. kihat az egyéni választókerületekre, ezért - a hatályos szabályozás szerint - a változtatások
általában a Vr. mellékletének módosítását indokolják.

Az  Alkotmányból  nem  következik,  hogy  a  községek  alakítása, egyesítése,  illetve  a  városi  cím
adományozása  (amelyekkel  összefüggésben  az  Országgyőlésnek  nincs  hatásköre)  szükségképpen  a
választási rendszert meghatározó - kétharmados - törvények módosításának kényszerét vonja maga után.
Ha az idırıl idıre elıforduló közigazgatási változásokat késedelmesen vagy egyáltalán nem követné a
választási  törvények  módosítása,  akkor  a  választások  kivihetetlenné  válnának.  Ezért  a  szabályozás
rugalmasságának biztosítását az Alkotmánybíróság lényeges szempontnak tekinti.

Mindazonáltal  alkotmányossági  szempontból  jelentıs  veszélyeket  hordoz  magában,  ha  a  Kormány
megfelelı  törvényi  korlátok  nélkül  határozhatja  meg  a  választókerületek  területét.  Amint  arra  az
Alkotmánybíróság jelen határozat indokolásának II. pontjában utalt, a választókerületek határaival való
manipuláció, a választás eredményének a politikai erıviszonyok mesterséges átalakítását célzó elızetes
befolyásolása  minden  körülmények  között  ellentétes  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésével.  Az
Alkotmányból az következik, hogy törvényi szinten jelenjenek meg azok a lényeges garanciák, amelyek
megfelelıen körülhatárolják a Kormány, valamint a késıbbi - esetleg nem kétharmados többséghez kötött
-  törvényhozás  mozgásterét,  és  biztosítják  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésébıl  következı  egyenlı
választójog elvének érvényesülését.

3.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  törvényi  szabályozás  ismertetett  hiányosságai  az
Alkotmány 71. § (1)  bekezdésében rögzített  egyenlı  választójog alapelve és azon belül  a szavazatok
súlyára vonatkozó alkotmányossági követelmények sérelmével járnak. Amint azt az Alkotmánybíróság a
jelen  határozat  indokolásának  II.  pontjában  hangsúlyozta,  a  választójogi  szabályozás  nem  tehet
indokolatlan különbséget a választópolgárok egyes csoportjai között. Másfelıl közelítve: a körzethatárok
és a listákról szerezhetı mandátumok meghatározásának sem célja, sem eredménye nem lehet az, hogy
egyes  választói  csoportokhoz  tartozó  személyek  indokolatlanul  hátrányosabb  helyzetbe  kerülnek
másokhoz képest.

Mivel  a  jelenlegi  törvényi  szabályozás  nem  tartalmazza  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésének
érvényesüléséhez  szükséges  garanciákat,  az  Alkotmánybíróság hivatalból  eljárva  megállapította:  az
Országgyőlés jogalkotói feladatának elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elı azáltal, hogy
nem teremtette meg maradéktalanul  az Alkotmány 71.  § (1) bekezdésébe foglalt  egyenlı  választójog
alapelvébıl következı alkotmányossági követelmények érvényesülését biztosító jogszabályi feltételeket.

4.  Az  Alkotmánybíróság  a  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapításával
egyidejőleg felhívta az Országgyőlést, hogy jogalkotói feladatának 2007. június 30-ig tegyen eleget. A
határidı  megállapításánál a testület tekintettel  volt  arra,  hogy alkotmányossági  szempontból rendkívül
aggályos, ha a választásokat közvetlenül megelızı idıszakban kerül sor a törvénymódosításra és annak
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megfelelıen az egyéni választókerületek területének és a területi  listákról megszerezhetı  mandátumok
számának átfogó felülvizsgálatára.

Az Alkotmány 20. § (1) bekezdése kimondja: „Az országgyőlési képviselık általános választását - az
Országgyőlés  feloszlása  vagy  feloszlatása  miatti  választás  kivételével  -  az  elızı  Országgyőlés
megválasztását  követı  negyedik  év  április  vagy  május  hónapjában  kell  megtartani.”  Ez  alapján  a
következı  -  nem rendkívüli  -  országgyőlési  képviselı-választásra 2006. április  vagy május hónapban
kerülhet  sor.  Így a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése az országgyőlési
képviselık  Alkotmány  20.  §  (1)  bekezdése  alapján  megtartandó  választását  követıen  megalakuló  új
Országgyőlés kötelessége lesz.

Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság,  hogy  határozata  nem érinti  azoknak  az  országgyőlési  képviselı-
választásoknak az alkotmányosságát, amelyeket a jelen határozatban elıírt törvénymódosítást, valamint az
egyéni választókerületek területének és a területi listákról megszerezhetı mandátumok számának átfogó
felülvizsgálatát megelızıen tartottak. A választási rendszert meghatározó jogszabályoknak hosszú távon,
stabilan  kell  biztosítaniuk  az  Alkotmány 71.  §-ában felsorolt  választási  elvek  érvényesülését.  Ennek
kialakítására,  a  hiányzó  rendelkezések  pótlására  a  választásokat  követıen  kerülhet  sor.  Az
Alkotmánybíróság továbbá megjegyzi, hogy jelen határozatával az országgyőlési képviselı-választásokra
vonatkozó  szabályozással  összefüggésben  állapított  meg  mulasztásban  megnyilvánuló
alkotmányellenességet, de a határozat indokolásának II. részében kifejtett elvi szempontok értelemszerően
irányadók az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében nevesített többi választás esetében is.

5.  Az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányos  követelmény,  valamint  a  mulasztásban  megnyilvánuló
alkotmányellenesség  megállapítására  tekintettel  elrendelte  a  határozat  Magyar  Közlönyben  való
közzétételét.
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34/2005. (IX. 29.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyőlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett
törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének elızetes vizsgálatára benyújtott indítványa alapján
meghozta a következı

határozatot:

Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  kisebbségi  önkormányzati  képviselık  választásáról,
valamint  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekre  vonatkozó  egyes  törvények  módosításáról  szóló,  az
Országgyőlés 2005. június 13-i ülésnapján elfogadott törvény 68. §-ának (3) bekezdése alkotmányellenes.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

A köztársasági elnök - az Alkotmány 26. §-ának (4) bekezdése alapján - nem írta alá a kisebbségi
önkormányzati  képviselık választásáról, valamint a nemzeti  és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes
törvények  módosításáról  szóló,  az  Országgyőlés  2005.  június  13-i  ülésnapján  elfogadott  törvényt  (a
továbbiakban: Tv.), hanem azt az Alkotmánybíróságnak küldte meg véleményezésre. A köztársasági elnök
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. §-ának a) pontjára, 21.
§-a  (1)  bekezdésének  b)  pontjára  és  35.  §-ára  hivatkozva  indítványozta,  hogy  az  Alkotmánybíróság
vizsgálja meg alkotmányossági szempontból a Tv. 68. §-a (3) bekezdésének rendelkezéseit.

Az  indítvány  szerint  aggályos  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.  törvénybe  (a
továbbiakban: Öt.) a Tv.-vel beiktatott  az a megoldás, amellyel  a települési kisebbségi  önkormányzat
megválasztott  tagja  -  meghatározott  számú  választópolgárnak  a  települési  kisebbségi  önkormányzati
választás  keretében  történı  szavazása  esetén  -  nyilatkozattétellel  a  helyi  önkormányzat
képviselıtestületének tagjává válik. Az indítvány szerint ez a szabályozás ellentétes az Alkotmány 2. §-
ának (1) és (2) bekezdésével, 44. §-ának (1) bekezdésével, 70. §-ának (2) és (3) bekezdésével, valamint
71. §-ának (1) bekezdésével.

Az indítvány kifejti, hogy az Alkotmány 2. §-ának (1) és (2) bekezdése, 42. §-a, 44. §-a, 70. §-ának (2)
és (3) bekezdése, valamint 71. §-a alapján a helyi önkormányzat képviselı-testületének tagja csak olyan
személy lehet, akit a helyi választáson választójoggal rendelkezı személyek összessége számára nyitva
álló választás legitimál.  A Tv. 68. §-ának (3)  bekezdésével  megállapított  megoldás szerint  azonban a
képviselı-testületnek olyan személyek is tagjává válnak,  akiket  a választópolgárok egy szőkebb köre
választ meg. A Tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis a kisebbségi választásokon csak az a helyi
önkormányzati  választásokon  választójoggal  rendelkezı  személy  vehet  részt,  aki  a  külön  törvényben
meghatározott kisebbséghez tartozik és a kisebbséghez tartozását kinyilvánítja. Az indítvány szerint az
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Alkotmány felsorolt rendelkezései alapján azért merül fel aggály ezzel a szabályozással szemben, mert a
kisebbségi  választásokon  megválasztott  személy  a  helyi önkormányzat  képviselı-testületének  annak
ellenére lesz tagja, hogy a demokratikus legitimáció ebben a tekintetben nem valósul meg.

Az  indítvány  szerint  a  Tv.  68.  §-ának  (3)  bekezdése  ellentétes  továbbá  a  választójog  egyenlı

értékőségének az Alkotmány 71. §-a (1) bekezdésén alapuló elvével is. A Tv. 2. §-a (1) bekezdésének c)
pontját  figyelembe véve ugyanis  a támadott  szabály  alapján  azok a személyek,  akik  a  kisebbséghez
tartozásukat  kinyilvánítják,  mind  a  helyi  önkormányzati  választáson,  mind  a  kisebbségi  választáson
választójoggal  rendelkeznek,  míg  a  többi  választópolgár  csak a  helyi  önkormányzati  választáson
nyilváníthat véleményt.

II.

1. Az indítványozó az Alkotmány következı rendelkezései alapján fejtett ki aggályokat a Tv. 68. §-ának
(3) bekezdésével szemben:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselıi

útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”
„42. § A község, a város, a fıváros és kerületei, valamint  a megye választópolgárainak közösségét

megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintı helyi
közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.”

„44.  §  (1)  A választópolgárok a helyi  önkormányzást  az általuk választott  képviselı-testület  útján,
illetıleg helyi népszavazással gyakorolják.”

„70.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  rendelkezı  minden  nagykorú  magyar
állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezı

nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselık és a polgármesterek
választásán választható és - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság
területén tartózkodik - választó legyen, valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt
vegyen. Polgármesterré és fıvárosi fıpolgármesterré magyar állampolgár választható.

(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként,  bevándoroltként vagy letelepedettként  elismert
nagykorú  személyt  megillet  az  a  jog,  hogy  a  helyi  önkormányzati  képviselık  és  a  polgármesterek
választásán  -  amennyiben  a  választás,  illetve  a  népszavazás  napján  a  Magyar  Köztársaság területén
tartózkodik - választó legyen, valamint a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.”

„71. § (1) Az országgyőlési képviselıket, az Európai  Parlament képviselıit,  a helyi  önkormányzati
képviselıket,  valamint  a  polgármestert  és  a  fıvárosi  fıpolgármestert  a  választópolgárok  általános  és
egyenlı választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.”

2. A Tv. 68. §-ának (3) bekezdése - amely az Öt.-t módosítja - a következı rendelkezéseket tartalmazza:
„Az Öt. a következı 21/A. §-sal egészül ki:
»21/A. § (1) A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a települési kisebbségi önkormányzat

legtöbb szavazattal megválasztott tagja az (5) bekezdés szerint tett  nyilatkozatával a képviselı-testület
tagjává  válik,  ha  a  települési  kisebbségi  önkormányzat  választásán  legalább  annyi  választópolgár
szavazott  érvényesen,  mint  amennyi  a  települési  önkormányzati általános  választáson  a  kislistán
mandátumhoz jutott jelöltekre leadott szavazatok átlagának

a) a 600 vagy annál kevesebb lakosú településen a fele,
b) az 5000 vagy ennél kevesebb lakosú településen az egyharmada,
c) az 5000-nél több lakosú településen az egynegyede.
(2)  A 10 000-nél  több lakosú településen a települési  kisebbségi  önkormányzat legtöbb szavazattal

megválasztott  tagja az (5) bekezdés szerint tett  nyilatkozatával a képviselı-testület tagjává válik, ha a
települési kisebbségi önkormányzat választásán legalább annyi választópolgár szavazott érvényesen, mint
a  települési  önkormányzati  általános  választáson  az  egyéni  választókerületekben  megválasztott
önkormányzati képviselıkre leadott érvényes szavazatok

a) átlagának a kétszerese a 25 000 vagy annál kevesebb lakosú településen,
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b) átlaga az 50 000 vagy annál kevesebb lakosú településen,
c) átlagának a fele a 100 000 vagy annál kevesebb lakosú településen,
d) átlagának az egyharmada a 100 000-nél több lakosú településen.
(3) Az (1), illetıleg a (2) bekezdés szerint a képviselı-testület tagjává vált képviselı a képviselı-testület

határozatképessége, döntéshozatala, mőködése szempontjából települési képviselınek tekintendı, és esküt
tesz a  képviselı-testület  elıtt.  E  képviselıt  csak egyik  -  választása szerinti  -  minıségben illeti  meg
tiszteletdíj.

(4) Az (1), illetıleg (2) bekezdésben foglalt esetben egyenlı szavazatszám esetén a képviselık között
sorsolás dönt, amelyet a helyi választási bizottság végez el.

(5)  Az (1),  illetıleg (2)  bekezdésben foglalt  esetben a települési  kisebbségi  önkormányzat  legtöbb
szavazattal megválasztott tagja a választást követı 8 naptári napon belül nyilatkozik, hogy a megbízatást
vállalja-e. A határidı jogvesztı. Ha a jogosult határidıben nem tesz nyilatkozatot, vagy a megbízatást nem
vállalja, a települési kisebbségi önkormányzat tagja nem válik a települési önkormányzat tagjává.«”

III.

1.  Az  indítványozó által  aggályosnak tartott  szabály  szerint  a  települési  kisebbségi  önkormányzati
választásokon választó és választható személyek (a kisebbségi választópolgárok) által legtöbb szavazattal
megválasztott  települési  kisebbségi önkormányzati  tag -  meghatározott feltételek mellett  - a települési
önkormányzat képviselıtestületének tagjává válik. Az indítvány szerint ez a szabály sérti az Alkotmány
44. §-ának (1) bekezdését.

Az  Alkotmány  44.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  a  választópolgárokat  megilleti  a  helyi
önkormányzáshoz való jog. A helyi önkormányzás jogának tartalmát az Alkotmány 42. §-a alapján a helyi
közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi  közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása
jelenti  [61/2003.  (XI.  26.)  AB  határozat,  ABH  2003,  627,  635.].  A helyi  önkormányzásnak  a
választópolgárok  közösségét  megilletı  joga  -  az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában  kialakult  elveknek
megfelelıen  -  tartalma  szerint  az  alapvetı  jogokkal  megegyezı  védelemben  részesül.  Így  e  jog
korlátozására,  a  jog  lényeges  tartalma  kivételével,  az Alkotmány  8.  §-ának  (2)  bekezdésében
meghatározott feltételek szerint sor kerülhet [18/1993. (III. 19.) AB határozat, ABH 1993, 161, 167-168.].

Az Alkotmány 44. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a választópolgárok a helyi önkormányzáshoz
való jogot választott képviselı-testület, illetıleg helyi népszavazás útján gyakorolják. Az Alkotmány 70.
§-ának (2) bekezdése alapján - meghatározott feltételek mellett - minden magyar állampolgárt megillet az
a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselık választásán választó és választható legyen, népszavazásban
és  népi  kezdeményezésben  részt  vegyen.  Az  Alkotmánynak  ezt  a  rendelkezését  értelmezve  az
Alkotmánybíróság a 22/1993. (IV. 2.) AB határozatban kifejtette, hogy az önkormányzáshoz való jog az
Alkotmány 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott népszuverenitással összefüggésben áll, de önálló
kategória. A helyi önkormányzás joga ugyanis nem az ország választópolgárainak összességét illeti meg,
hanem csak az egymástól  közjogilag elkülönített  települések és területi  egységek választópolgárainak
közösségét (ABH 1993, 182, 186-187.).

2. A Tv. aggályosnak tartott szabálya a nemzeti és etnikai kisebbségi választópolgárok által a kisebbségi
önkormányzat tagjává megválasztott  személynek a települési  önkormányzat képviselı-testülete tagjává
válásáról  szól.  Az  Alkotmánybíróság  ezért  megvizsgálta,  hogy  milyen  rendelkezéseket  tartalmaz  az
Alkotmány a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletérıl.

Az Alkotmány 68. §-ának (2) bekezdése - egyebek között - kimondja, hogy a Magyar Köztársaság
biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek kollektív részvételét a közéletben. A 68. § (3) bekezdése szerint
az ország területén élı  nemzeti  és etnikai  kisebbségek képviseletét  törvények biztosítják.  A 68. § (4)
bekezdése alapján a nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

Az Alkotmány a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait az alapjogok között szabályozza. A közéletben
való részvétel joga az alapjogok között szerepel, de az Alkotmány szerint kollektív részvételrıl van szó. A
kisebbségek  képviseletére  vonatkozó  jogról  szóló  szabályt követıen  mondj  a  ki  az  Alkotmány  a
kisebbségeknek  az  önkormányzat  létesítésére  vonatkozó jogát.  Az  Alkotmány  szabálya  ezekben  az
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esetekben az elvi tétel kimondására korlátozódik, az összes többi rendelkezés meghatározása - a 68. § (5)
bekezdése  alapján  -  a  jelenlévı  országgyőlési  képviselık  kétharmadának  szavazatával  elfogadott
törvényben történik. Az Alkotmány tehát nem határozza meg, hogy a kisebbségek önkormányzatai hogyan
jönnek létre, milyen helyet foglalnak el az államszervezetben, hogyan kapcsolódnak az állami szervekhez
(435/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 711, 714.).

A  kisebbségek  képviseletének,  valamint  a  kisebbségi  helyi  és  országos  önkormányzatoknak  a
szabályozására vonatkozóan a törvényalkotónak adott felhatalmazásra is értelemszerően irányadó az a
megállapítás,  amelyet  az  Alkotmánybíróság a  helyi  önkormányzásról  általában  tett:  a  törvényhozó a
szabályozásnál - az Alkotmány keretei között - széles körő döntési szabadsággal rendelkezik [56/1996.
(XII. 12.) AB határozat, ABH 1996, 204, 206.].

3. Az indítványban szereplı aggályok a nemzeti és etnikai kisebbségek közéletben való részvételével
állnak kapcsolatban. Az Alkotmánynak a kisebbségek jogairól szóló szabálya alapján történı  vizsgálat
során figyelembe kell venni azt is, hogy a Magyar Köztársaságot ennek a kérdésnek a tekintetében milyen
nemzetközi kötelezettségek terhelik. Az is mérlegelendı, hogy kifejezett kötelezettségek nélkül milyen
nemzetközi elvárások érvényesülnek.

a)  A Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya  - amelyet  az  Egyesült  Nemzetek
Szervezetének Közgyőlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án fogadott el, Magyarországon pedig az
1976. évi 8. törvényerejő rendelet hirdetett ki - a 27. cikkben kimondta, a nemzeti, vallási vagy nyelvi
kisebbségekhez tartozó személyektıl  nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival
együttesen  saját  kultúrájuk  legyen,  saját  vallásukat  vallják  és  gyakorolják,  vagy  saját  nyelvüket
használják.

Az  Egyezségokmány 27.  cikke  alapján  az  ENSZ Közgyőlése  1992-ben  a  46/135.  sz.  határozattal
elfogadta  a  nemzeti  vagy  etnikai,  vallási  és  nyelvi  kisebbségekhez  tartozó  személyek  jogairól  szóló
nyilatkozatot. A nyilatkozat 2. cikkének 2. bekezdése szerint a kisebbséghez tartozó személyeknek joguk
van hatékonyan részt  venni  a  kulturális,  vallási,  társadalmi,  gazdasági  életben és  a közéletben.  A 3.
bekezdés a közéletben való részvétel jogát azzal konkretizálja, hogy kimondja, a kisebbséghez tartozó
személyeknek  joguk  van  a  kisebbségre  vonatkozó  nemzeti,  -  megfelelı  esetben  -  regionális  szintő
döntések meghozatalában való részvételre. A 3. bekezdéshez főzött magyarázat szerint a döntéshozatalban
való részvétel legmegfelelıbb módjának kiválasztása több tényezı figyelembevétele alapján történhet. Így
szerepe lehet  annak,  hogy a kisebbség az adott  ország területén  egy tömbben helyezkedik-e el  vagy
szétszórtan, nagy vagy kis létszámmal. A döntést befolyásolhatja az adott országban alkalmazott választási
rendszer is.

b)  Az Európa Tanács ismételten foglalkozott a kisebbségek jogainak védelmével. 1995. február l-jén
elfogadásra  került  a  Nemzeti  Kisebbségek  Védelmérıl  szóló  Keretegyezmény,  amelyet  az  1999.  évi
XXXIV. törvény hirdetett ki. Az Egyezmény 15. cikke szerint az államok vállalják - egyebek mellett - azt,
hogy megteremtik a feltételeket a nemzeti kisebbségek számára a (különösen az ıket érintı) közügyekben
való részvételhez.

A  kisebbségeknek  a  közéletben  való  részvételére  is  vonatkozott  a  Velence  Bizottságnak  2002.
októberében elfogadott az az irányelve (Opinion no. 190/2002), amelyet a választások szabályairól az
Európa  Tanács  Parlamentjének  felkérésére  dolgozott  ki,  és  amelyet  a  Parlament  2003.  január  30-án
elfogadott határozatában az államoknak alkalmazásra javasolt [Resolution 1320 (2003)]. Az irányelv 2.4.
pontja a következıket javasolja a kisebbségek képviseletének biztosítása érdekében:

- engedélyezni kell a kisebbségeket képviselı pártok választásokon való részvételét,
-  a  szavazatok  egyenlı  értékőségének  követelményével  összeegyeztethetı  a  kisebbségek  számára

meghatározott  számú hely fenntartása vagy a képviselıi  helyek elosztásánál  a kisebbségek javára az
általános szabálytól való eltérés,

-  sem a  jelölteket,  sem a  szavazókat  nem szabad  kötelezni  arra,  hogy  kisebbséghez  tartozásukat
nyilvánossá tegyék.

A Velence Bizottság az irányelvet megalapozó elemzı anyagában megállapította, hogy a kisebbségek
védelme az alkotmányjog egyik igen fontos témájává vált. A kérdés vizsgálata három alapvetı elvvel áll
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szoros összefüggésben: a demokráciával, az emberi jogokkal és a jogállamisággal [Electoral Law and
National Minorities, CDL-INF (2000) 4].

c) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) gyakorlatában több olyan ügy volt,
amelyben a Bíróság a kisebbségek jogairól foglalt állást.

A Beard ügyben a Bíróság kifejtette, hogy a Nemzeti Kisebbségek Védelmérıl szóló Keretegyezmény
csak általános elveket határoz meg, és a kisebbségek jogaira vonatkozó ügyekben nem változtatja meg a
Bíróság tevékenységének azt a jellegét, amely az emberi jogok és az alapvetı szabadságok védelmérıl
szóló,  1950.  évi  római  egyezmény (a  továbbiakban:  Egyezmény)  alapján  kialakult  (Beard  v.  United
Kingdom ügyben 2001. január 18-án hozott határozat, appl. no. 24882/94, 104, 105. pont).

Magyarországon  az  1993.  évi  XXXI.  törvénnyel  kihirdetett  Egyezményhez  tartozó  elsı  kiegészítı
jegyzıkönyv 3. cikkében az államok kötelezettséget vállalnak arra,  hogy ésszerő  idıközönként,  titkos
szavazással  szabad  választásokat  tartanak,  biztosítva  a  nép  véleményének  kifejezését  a  törvényhozó
testület megválasztásánál. A Bíróság a 3. cikkel kapcsolatban több elvi megállapítást fogalmazott meg a
nyelvi, nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium ügyben (1987.
március 2-án hozott határozat, Ser. A. Vol. 113.). A Bíróság kifejtette, hogy a 3. cikk alapján fennálló
választási jog nem abszolút, korlátozása lehetséges, de az államok által  meghatározott korlátozás nem
foszthatja meg a jogot  lényeges tartalmától  (52. pont).  Az államok mérlegelési  szabadsága kiterjed a
lehetséges választási  rendszerek bármelyikének kiválasztására, ha ez a rendszer  biztosítja valamennyi
állampolgár azonos jogát a választásra és a megválaszthatóságra, egyúttal lehetıvé teszi a választások
révén az Egyezmény 10. cikke által védett szabad véleménynyilvánítást (54. pont). A Bíróság kiemelte,
hogy  a  kisebbségek választási  rendszerrel  kapcsolatos  jogait  a  közigazgatási  és  a  politikai  rendszer
összefüggéseiben kell  vizsgálni.  Ilyen  alapon elfogadhatók  tehát  a  közigazgatási  területenként  eltérı

megoldások, amelyek az országban élı különbözı nyelvi közösségek között az egyensúly megteremtését
szolgálják (57. pont).

A Bíróságnak  ez  az  említett  határozata  megerısítette  az  Emberi  Jogok  Európai  Bizottsága  által
korábban elfogadott álláspontot, amely szerint az államok korlátozhatják az aktív és passzív választási
jogot, ha a korlátozás nem önkényes és nem zárja ki a szabad véleménynyilvánítást. A Bizottság azt is
hangsúlyozta, hogy az Egyezmény elsı kiegészítı jegyzıkönyvének 3. cikkébıl nem vezethetı le egyik
választási  rendszer  alkalmazásának kötelezettsége sem, és az alkalmazásra kerülı  választási  rendszer
akkor sem sérti az egyezményt, ha az a kisebb pártok számára hátrányos. A Bizottság az adott esetben nem
vizsgálta azt a kérdést, hogy miként kell megítélni az Egyezménynek a diszkrimináció tilalmáról szóló 14.
cikkét,  figyelembe véve az olyan választási  rendszert, amely arra vezet,  hogy valamely vallási  vagy
etnikai csoport soha nem jut képviselethez (The Liberal Party, Mrs. R. & Mr. P. v. the United Kingdom
ügyben 1980. december 18-án hozott határozat, appl. no. 8765/79). Ugyanezek az elvek tükrözıdnek a
Bíróság egy újabb határozatában is, amelyben a Bíróság megismételte, hogy az államok korlátozhatják a
választási  jogot,  és  a  kérdésrıl  a  választási  rendszer  egészével,  a  politikai  rendszer  semlegességével
összefüggésben kell dönteni (Ahmed and others v. the United Kingdom ügyben 1998. szeptember 2-án
hozott határozat, 75. pont).

A nemzetközi kötelezettségekrıl elmondottak alapján megállapítható, hogy
- a nemzetközi egyezmények alapján az államoknak valamilyen módon biztosítaniuk kell a kisebbségek

közügyekben  való  részvételét,  különösen  a  rájuk  vonatkozó  döntések  meghozatalában  való
közremőködését,

- a kisebbségek közügyekben való részvételének biztosítása szoros kapcsolatban áll  a demokratikus
rendszer, az emberi jogok és a jogállamiság alapkérdéseivel,

-  a  kisebbségek közügyekben való részvételét  biztosító  szabályok kialakításánál  több tényezıt  kell
figyelembe venni; ezek között szerepel az adott állam sajátosságainak megfelelı közigazgatási rendszer és
az alkalmazásra kerülı választási rendszer, valamint a kisebbségeknek az adott államban való megjelenése
(földrajzilag koncentrált vagy szétszórt letelepedés, viszonylag nagy vagy kis lélekszáma stb.) is,

- a nemzetközi kötelezettségek nem zárják ki a választójog korlátozását, ha a korlátozás nem önkényes,
nem zárja ki a választójog gyakorlását, nem jár a kisebbségek hátrányos megkülönböztetésével.
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4.  Az  Alkotmánybíróság  a  nemzetközi  viszonylatban  fennálló  kötelezettségeket  és  az  államok
magatartását befolyásoló állásfoglalásokat is figyelembe véve vizsgálta a jelen ügyben felmerült kérdést.

A fentiek szerint
-  az  Alkotmány  44.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  minden  választópolgárt  megillet  a  választott

képviselı-testület útján, illetıleg helyi népszavazással gyakorolt helyi önkormányzás alapjoga,
- az Alkotmány 70. §-ának (2) bekezdése alapján minden választópolgárnak alapjoga, hogy a helyi

önkormányzati képviselık választásán választható és választó legyen.
Kérdéses az Alkotmány hivatkozott szabályai alapján a Tv. 68. §-ának (3) bekezdése azon szabályának a

megítélése, amely szerint meghatározott feltételek mellett a kisebbséghez tartozó személyeket megilleti az
a jog,  hogy a -  Tv.  2.  §-ának (1)  bekezdése alapján -  csak az ı  szavazatukkal  települési  kisebbségi
önkormányzat tagjává választott személy a helyi önkormányzat képviselı-testületének tagjává váljék.

Az  Alkotmány  68.  §-ának  (2)-(4)  bekezdései  alapján  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbséghez  tartozó
személyeket kollektíve megilleti a közéletben való részvételnek, a képviseletnek, a kisebbségek helyi és
országos  önkormányzata  létrehozásának  alapjoga.  A Tv.  hivatkozott  szabálya  a  nemzeti  és  etnikai
kisebbségeknek az Alkotmány 68. §-ában meghatározott jogai érvényesülését szolgálja, de a Tv. 68. §-
ának (3) bekezdésében választott megoldást az Alkotmány nem tartalmazza, a kisebbségekhez tartozó
személyeknek a közéletben való részvételre, képviseletre vonatkozó joga más módon is megvalósulhat.

A kérdéses szabály alkotmányosságának megítéléséhez meg kell vizsgálni az Alkotmány 71. §-ának (1)
bekezdését is.

5. A minden választópolgárt megilletı választójog az Alkotmány 71. §-a (1) bekezdése szerint általános
és egyenlı.

Az Alkotmánybíróság a jelen esetben is a választójogról a 22/2005. (VI. 17.) AB határozatban (ABK
2005.  június)  -  a  korábbi  gyakorlatot  is  összefoglalva  -  kifejtett  elveket  tekintette  irányadónak.  Az
Alkotmány 71. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyenlı választójog a megkülönböztetési tilalom
[Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdése] speciális rendelkezése a választójog tekintetében. Az Alkotmány
71.  §-ának  (1)  bekezdésében  meghatározott  választójogi  szabály  azt  jelenti,  hogy  egyrészt  minden
választópolgár  azonos  számú  szavazattal  rendelkezik,  másrészt  szavazataik  a  szavazatszámlálásnál
ugyanannyit érnek (ezt mondta ki a 809/B/1998. AB határozat is, ABH 2000, 783, 784.). A szavazáson az
„egy  ember-egy  szavazat”  elv  alapján  egyenlı  joggal  való  részvétel  révén  valósul  meg  a  politikai
közösség tagjainak demokratikus önkormányzása.

A helyi önkormányzásnak az Alkotmány 42. §-a alapján fennálló joga tekintetében is érvényes az az elv,
hogy a képviselık a politikai közösség minden tagját képviselik. A képviselı-választás népszuverenitáson
(helyi  népszuverenitáson)  alapuló  döntéshozatal,  a  demokratikus  állam alapvetı  intézménye.  Így  az
egyenlı  választójog  szoros  kapcsolatban  áll  az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)  bekezdésében  kimondott
demokratikus jogállamiság elvével.

A Tv. vizsgált szabálya alapján a kisebbséghez tartozó személyek nemcsak a minden választópolgárt
megilletı  választójogot  gyakorolhatják  a  helyi  önkormányzati  képviselı-testület  tagjainak
megválasztásakor, hanem élhetnek a kisebbségi önkormányzat megválasztásakor a kisebbséghez tartozók
választójogával  is,  és  a  megválasztott  kisebbségi  önkormányzati  képviselı  tagjává  válhat  a  helyi
önkormányzat  képviselı-testületének  is.  Itt  tehát  a  helyi  önkormányzat  képviselı-testületének  tagja
tekintetében kétszeres választójog áll fenn.

Kérdéses,  hogy  az Alkotmány 71.  §-ának (1)  bekezdésén alapuló egyenlı  választójog elvétıl  való
eltérésnek - ami egyúttal a választópolgárokat az Alkotmány 42. §-a, 44. §-a és 70. §-a alapján megilletı

alapjog korlátozásának is minısül - alkotmányos indoka lehet-e a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó
személyeknek az Alkotmány 68. §-ában meghatározott alapjogai érvényesülése.

Az  alapjog  korlátozásának,  a  választójog  egyenlı  értékőségének  elve  alól  teendı  ezen  kivétel
alkotmányos  indokoltságát  vizsgálva  az  Alkotmánybíróság  az  52/1997.  (X.  14.)  AB  határozatban
kifejtetteket  vette  alapul:  „Az  Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata  szerint  azonban  minden  alapjog
magában  foglalja  az  alanyi  védelmi  igény  mellett  az  állam objektív  kötelességét  is  a  joggyakorlás
feltételeinek biztosítására [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 302, illetve a 30/1992. (V.
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26.)  AB  határozat,  ABH  1992,  167,  171.].  Ez  az  intézményvédelem különösen  fontos  az  olyan,  a
népszuverenitás gyakorlására szolgáló intézmény esetében, mint a népszavazás. Az intézményvédelem
alkotmányos  követelménye  (mércéje)  nem  a  szükségesség  és  az  arányosság,  hanem  a  mindenkori
intézmény alkotmányos feladatai megvalósításához igazodik.” (ABH 1997, 331, 344.)

Az  Országgyőlés  az  Alkotmány  68.  §-ában  meghatározott  kisebbségi  alapjogok  érvényesülésének
biztosítására alkotta meg a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt (a
továbbiakban: Nekt). A Nekt. tervezetének indokolása kiemelte, hogy a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségek között meglévı jelentıs különbségek ellenére egységes szabályozásra kerül sor. Az indokolás
hangsúlyozta:

„A  törvény  kiemelt  közösségi  jogként  biztosítja  a  kisebbségek  számára  a  saját  önkormányzat
létrehozásának lehetıségét. Ezzel hatékony és legitim politikai érdekérvényesítést biztosít a kisebbségek
számára helyi és országos szinten egyaránt.”

A Tv.  vizsgált  rendelkezése  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbséghez  tartozó  személyek  közéletben  való
részvételére,  képviseletére,  a  kisebbségek  helyi  és  országos  önkormányzata  létrehozására  vonatkozó
alapjogának Nekt.-ben biztosított megoldásától eltért. A Nektv. nem az egyetlen lehetséges szabályozást
jelenti.  A választandó  jogi  rendezésnél  alapvetı  követelmény,  hogy  az  az  Alkotmány  szabályaival
összhangban álljon.

A Tv. 68. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szabály nem az egyetlen lehetséges megoldás, nem
szükségszerő és ellentétes az Alkotmány 71. §-ának (1) bekezdésével. Alkotmányosan nem indokolható a
választópolgárokat az Alkotmány 42. §-a, 44. §-a, valamint a 70. §-a alapján megilletı alapjognak a Tv.
68. §-a (3) bekezdésével történı korlátozása sem.

6.  A Tv.  vizsgált  szabálya,  amely eltér  a  választójog egyenlıségének az  Alkotmányban kimondott
elvétıl, és korlátozza a kisebbséghez nem tartozó választópolgároknak a helyi önkormányzásra, valamint
a  helyi  önkormányzat  képviselı-testülete  tagjának  megválasztására  vonatkozó  alapjogát, nincs
összhangban az Alkotmány 2. §-ával sem.

Az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése a demokratikus jogállam elvét mondja ki, a (2) bekezdés pedig a
népszuverenitásét. Az Alkotmánybíróság már a 22/1993. (IV. 2.) AB határozatban megállapította, hogy a
helyi  önkormányzás  alapjoga  eltér  ugyan a  népszuverenitástól,  de összefüggésben áll  azzal.  A helyi
önkormányzásnál a jog nem az ország választópolgárainak összességét illeti meg, hanem az egymástól
közjogilag elkülönített települések és területi egységek választópolgárainak közösségét (ABH 1993, 182,
186.).  A helyi  önkormányzásra is vonatkozik az az Alkotmány 2. §-ának (2)  bekezdése értelmezésén
alapuló elv, hogy közhatalom kizárólag demokratikus legitimáció alapján gyakorolható [30/1998. (VI. 25.)
AB határozat, ABH 1998, 220, 233.].

A közhatalom demokratikus forrása akkor érvényesül, a demokratikus legitimáció akkor valósul meg,
ha a közhatalmat gyakorló testület tagjait a választópolgárok közvetlenül választják, vagy a választások,
kinevezések láncolata a választópolgároktól a közhatalmat gyakorlókig folyamatos [16/1998. (V. 8.) AB
határozat, ABH 1998, 140, 146.].

Az  Alkotmánybíróság  már  a  35/1992.  (VI.  10.)  AB határozatban kimondta,  hogy  törvénnyel  kell
biztosítani  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  helyi  és  országos  önkormányzatainak  létrehozását  az
Alkotmány 68. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtására (ABH 1992, 204, 205.). A helyi önkormányzat
képviselı-testülete tagjának a települések választópolgárai által történı megválasztása és a kisebbségek
helyi önkormányzata tagjainak megválasztásánál is alapvetı elv a demokratikus legitimáció. A Tv. 68. §-
ának  (3)  bekezdése  esetében  hiányzik  a  demokratikus  forrás,  nem  áll  fenn  a  legitimáció  a  helyi
önkormányzat képviselı-testületének azon tagjai  tekintetében,  akik nem a valamennyi  választópolgárt
megilletı  választójog alapján, hanem csak a Tv. 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kisebbségi
választópolgárok részvételével megtartott választásokon kapják megbízatásukat.

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Tv. 68. §-ának (3) bekezdése sérti az
Alkotmány 2. §-át is.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatot a benne foglalt álláspont elvi jelentıségére tekintettel a Magyar
Közlönyben közzéteszi.
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III. Népszavazás, népi kezdeményezés

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

28/B.  §  (1)  Országos  népszavazás  és  népi
kezdeményezés  tárgya  az  Országgyőlés
hatáskörébe tartozó kérdés lehet.

(2)  Az  országos  népszavazásról  és  népi
kezdeményezésrıl szóló törvény elfogadásához a
jelenlévı  országgyőlési  képviselık
kétharmadának szavazata szükséges.

28/C.  §  (1)  Országos  népszavazást
döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából
lehet  tartani,  a  népszavazás  elrendelésére
kötelezıen vagy mérlegelés alapján kerül sor.

(2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.

(3)  Ha  az  országos  népszavazást  el  kell
rendelni,  az  eredményes  népszavazás  alapján
hozott döntés az Országgyőlésre kötelezı.

(4) Mérlegelés alapján országos népszavazást
a  köztársasági  elnök,  a  Kormány,  az
országgyőlési képviselık egyharmada vagy 100
000  választópolgár  kezdeményezésére  az
Országgyőlés rendelhet el.

(5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
a)  a  költségvetésrıl,  a  költségvetés

végrehajtásáról,  a  központi  adónemekrıl  és
illetékekrıl,  a vámokról, valamint a helyi  adók
központi  feltételeirıl  szóló  törvények
tartalmáról,

b)  hatályos  nemzetközi  szerzıdésbıl  eredı
kötelezettségekrıl, illetve az e kötelezettségeket
tartalmazó törvények tartalmáról,

c)  az  Alkotmány  népszavazásról,  népi
kezdeményezésrıl szóló rendelkezéseirıl,

d)  az  Országgyőlés  hatáskörébe  tartozó
személyi  és  szervezetalakítási  (-átalakítási,
-megszüntetési) kérdésekrıl,

e) az Országgyőlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g)  hadiállapot  kinyilvánításáról,  rendkívüli

állapot és szükségállapot kihirdetésérıl,
h)  a  Magyar  Honvédség  külföldi  vagy

országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képviselı-testületének

feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.
(6)  Az  ügydöntı  országos  népszavazás

eredményes,  ha  az  érvényesen  szavazó
választópolgárok több mint fele, de legalább az
összes  választópolgár  több mint  egynegyede a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

28/D.  §  Országos  népi  kezdeményezést
legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az
országos  népi  kezdeményezés  arra  irányulhat,
hogy  az  Országgyőlés  hatáskörébe  tartozó
kérdést az Országgyőlés tőzze a napirendjére. Az
országos  népi  kezdeményezésben
megfogalmazott kérdést az Országgyőlés köteles
megtárgyalni.

28/E.  §  Országos  népszavazás  elrendelésére
irányuló  állampolgári  kezdeményezés  esetén
négy  hónapig,  országos  népi  kezdeményezés
esetén két hónapig lehet aláírást győjteni.

... ...
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1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

… …

IV. fejezet

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

45.  §  (1)  A  helyi  népszavazásban  és  népi
kezdeményezésben  az  vehet  részt,  aki  a  helyi
önkormányzati választáson választójogosult.

(2) A helyi népszavazás
a) érvényes, ha a választópolgárok több mint a

fele szavazott, és
b) eredményes, ha a szavazóknak több mint a

fele  a megfogalmazott  kérdésre azonos  választ
adott.

(3)-(5)
46.  §  (1)  A  képviselı-testület  helyi

népszavazást  köteles  kiírni  a  következı

kérdésekben:
a)  a településnek a területével határos másik

megyéhez  történı  átcsatolására  irányuló
kezdeményezése,

b)  a községegyesítésnek és a községegyesítés
megszüntetésének kezdeményezése,

c) új község alakításának kezdeményezése,
d) lakott területrész átadása, átvétele, cseréje,
e)  társult képviselı-testület alakítása, a társult

képviselı-testületbıl való kiválás, továbbá
f) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati

rendelet meghatároz.
(2)  Az  (1)  bekezdés  a)-d)  pontjában  foglalt

esetekben  a  helyi  népszavazásban  az  érintett
településrész,  község választópolgárai  vehetnek
részt.

(3)  A  képviselı-testület  helyi  népszavazást
rendelhet el:

a)  a  képviselı-testület  hatáskörébe  tartozó
ügyben,

b) az önkormányzati rendelet megerısítésére.
(4) Nem rendelhetı el helyi népszavazás:
a) a költségvetésrıl való döntésre,
b)  a  helyi  adónemeket,  illetıleg  mértéküket

megállapító rendelet tárgyában,

c)  a  képviselı-testület  hatáskörébe  tartozó
szervezeti,  mőködési,  személyi  kérdésekben,  a
képviselı-testület feloszlásának a kimondásáról.

47.  §  (1)  A  helyi  népszavazást  a
polgármesternél kezdeményezheti:

a)  a  települési  képviselık  legalább
egynegyede,

b) a képviselı-testület bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete,
d)  az  önkormányzati  rendeletben

meghatározott  számú  választópolgár,  ami  nem
lehet  kevesebb  a  választópolgárok  tíz
százalékánál,  és  nem  lehet  több  a
választópolgárok huszonöt százalékánál.

(2) A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi
népszavazást,  ha  azt  az  önkormányzati
rendeletében  meghatározott  számú
választópolgár kezdeményezte.

(3)
(4) A képviselı-testület az ötszáz lakoson aluli

községben  a  helyi  népszavazást  a  falugyőlés
hatáskörébe utalhatja, azzal a feltétellel, hogy a
falugyőlés  döntése  abban  az  esetben  számít
népszavazási  döntésnek,  ha  a  falugyőlésen  a
választópolgároknak több mint a fele jelen van.

48.  §  A népszavazás  eredménye  kötelezı  a
képviselı-testületre.  Eredménytelen  helyi
népszavazás  esetén  a  népszavazásra  bocsátott
kérdésben  a  képviselı-testület  dönthet.
Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy
éven belül  nem lehet  kitőzni,  akkor sem, ha a
helyi népszavazás eredménytelen volt.

49.  §  (1)  Népi  kezdeményezés  útján  a
képviselı-testület elé terjeszthetı  minden olyan
ügy,  amelynek  eldöntése  a  képviselı-testület
hatáskörébe tartozik.
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(2)  A  képviselı-testület  önkormányzati
rendeletében meghatározott - a választópolgárok
öt százalékánál nem kevesebb és tíz százalékánál
nem  nagyobb  -  számú  választópolgár  a  népi
kezdeményezést  a  polgármesternek  nyújthatja
be. A képviselı-testület köteles megtárgyalni azt
a  népi  kezdeményezést,  melyet  a  képviselı-
testület által meghatározott számú választópolgár
indítványozott.

50. § (1)
(2)  A  képviselı-testület  önkormányzati

rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és
népi  kezdeményezés  további  feltételeit,  az
eljárás rendjét.

51. §

… …
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1997. évi C. törvény a választási eljárásról

... ...

XIII. fejezet

Országos népszavazás

116.  §  Az I-X.  fejezet,  valamint  a  89.  §,  a
99/O.  §  rendelkezéseit  az  országos
népszavazáson  a  jelen  fejezetben  foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

A népszavazás kezdeményezése

117. § (1) Az Országos Választási Bizottság a
jogszabályi feltételeknek megfelelı aláírásgyőjtı
ívet,  illetıleg  kérdést  a  benyújtástól  számított
harminc napon belül hitelesíti.

(2)  Az  Országos  Választási  Bizottságnak  az
aláírásgyőjtı  ív,  illetıleg  a  konkrét  kérdés
hitelesítésével  kapcsolatos  határozatát  nyolc
napon  belül  a  Magyar  Közlönyben  közzé  kell
tenni.

118.  §  (1)  A 130.  §  (1)  bekezdése  szerinti
jogorvoslati  határidı  eredménytelen  elteltét
követı  napon,  jogorvoslat  esetén  az
Alkotmánybíróság  hitelesítı  határozatot
helybenhagyó döntésének a Magyar Közlönyben
való közzététele napján az Országos Választási
Iroda vezetıje hitelesítési záradékkal látja el az
aláírásgyőjtı  ív  mintapéldányát.  Az
aláírásgyőjtést  a  hitelesítési  záradékkal  ellátott
aláírásgyőjtı ív másolatával lehet megkezdeni.

(2)  Az  aláírásgyőjtésre  a  46.  §  (2)  és  (4)
bekezdése, a 48. §, az 50. § (1) bekezdésének c)
pontja és (2) bekezdése, valamint az 54. §, az 59.
§ és a 60. § rendelkezéseit az e fejezetben foglalt
eltérésekkel megfelelıen alkalmazni kell.

(3)  Valamennyi  aláírásgyőjtı  ívet  a
népszavazásra  javasolt  kérdéssel  kell  kezdeni.
Egy aláírásgyőjtı  íven  egy kérdés  szerepelhet.
Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell
szerepelniük.

(4) Az aláírásgyőjtı íveken a saját kező aláírás
mellett  -  az  aláírás  hitelességének  ellenırzése
céljából  -  fel  kell  tüntetni  a  kezdeményezı
olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint
személyi azonosítóját.

(5)  Az  aláírásgyőjtı  ívet  az  aláírást  győjtı
polgár az aláírásával látja el.

118/A.  §  (1)  Ha  az  aláírásgyőjtést  az
országgyőlési  képviselık,  illetıleg  a  helyi
önkormányzati  képviselık  és  polgármesterek
általános  választásának  napját  megelızı  41.
napig  nem  fejezik  be,  az  addig  összegyőjtött
aláírásokat  tartalmazó  aláírásgyőjtı  íveket
legkésıbb a választás napját megelızı 40. napig
át kell adni az Országos Választási Bizottságnak.
Az aláírásgyőjtés az országos népszavazásról és
népi  kezdeményezésrıl  szóló  1998.  évi  III.
törvény  3.  §-ának  (2)  bekezdésében
meghatározott idıtartam alatt szünetel.

(2)  A választás  napját  követı  41.  napon  az
Országos Választási Iroda vezetıje új hitelesítési
záradékkal  látja  el  az  aláírásgyőjtı  ív
mintapéldányát.  Az aláírásgyőjtést  kizárólag az
új hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyőjtı ív
másolatával lehet  folytatni az Alkotmány 28/E.
§-ában  megállapított  határidı  lejártáig.  A
szünetelés idıtartama a  határidıbe nem számít
be.

119.  §  (1)  Az  aláírások  ellenırzése  az
érvényesnek  tekinthetı  aláírások  számának
statisztikai és matematikai módszerekkel történı

megállapítását  jelenti  a  népszavazás-
kezdeményezést  aláíró  választópolgárok
adatainak  a  személyiadat-  és
lakcímnyilvántartás,  továbbá  a  választójoggal
nem  rendelkezı  nagykorú  polgárok
nyilvántartása adatainak felhasználásával. Ha az
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alkalmazott statisztikai és matematikai módszer
nem valószínősíti a kellı számú érvényes aláírás
meglétét,  akkor  az  aláírások  ellenırzését  az
aláírások  tételes  vizsgálatával  kell  folytatni
mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége
vagy  érvénytelensége  kétséget  kizáróan  meg
nem állapítható.

(2)  Az  aláírások  ellenırzése  során  a
kezdeményezést  benyújtók  képviselıje  jelen
lehet.

(3) Az aláírások ellenırzését a kezdeményezés
benyújtásától  számított  45  napon  belül  kell
lefolytatni.

120. §  (1)  Ha az aláírások ellenırzése során
alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások
eredetiségét  illetıen,  és  az  ilyen  aláírások
érvényessége vagy érvénytelensége befolyásolja
a  kezdeményezés  érvényességét,  az  Országos
Választási  Bizottság  a  személyiadat-  és
lakcímnyilvántartás  központi  hivatala  vagy
területi szerve, illetıleg a helyi választási iroda
vezetıje  útján  a  személyazonosságot  is
ellenırizheti.

(2)  A  személyazonosság  (1)  bekezdésben
foglalt  ellenırzése  esetén  az  aláírások
ellenırzésének  határideje  30  nappal
meghosszabbodik.

121.  §  Az  aláírásgyőjtı  íveket  az  aláírások
ellenırzését,  illetıleg  a  jogorvoslati  eljárás
befejezését  követı  30  nap  elteltével  meg  kell
semmisíteni.

A népszavazás elrendelése és kitőzése

122.  §  (1)  A  népszavazás  idıpontját  a
köztársasági  elnök  a  népszavazást  elrendelı

országgyőlési  határozat  elleni  jogorvoslati
határidı  eredménytelen  elteltét  -  jogorvoslat
esetén annak elbírálását - követı 15 napon belül
tőzi ki.

(2)  A  népszavazást  legkésıbb  43  nappal  a
szavazás  napja  elıtt,  az  azt  elrendelı
országgyőlési  határozat  közzétételét  -
jogorvoslat esetén az annak elbírálását - követı

90 napon belüli idıpontra kell kitőzni.
(3) A népszavazást a (2) bekezdés szerinti 43

napos idıközön belülre is ki lehet tőzni, ha más
kérdésben  a  köztársasági  elnök  már  korábban
népszavazást tőzött ki, annak idejéig legalább 20
nap  van  hátra,  és  az  újabb  kérdésben  történı

népszavazás  egyidejő  megtartása  a  szavazás

lebonyolításának  törvényességét  nem
veszélyezteti.

(4)  Nem  lehet  népszavazást  tartani  az
országgyőlési képviselık, az Európai Parlament
tagjai,  illetıleg  a  helyi  önkormányzati
képviselık  és  polgármesterek  általános
választásának napján, valamint az azt megelızı
és  követı  41  napon  belül.  Ha  a  népszavazást
emiatt nem lehet a (2) bekezdés szerint kitőzni, a
népszavazást  a  választást  követı  131  napon
belüli idıpontra kell kitőzni.

(5)  A  népszavazás  elrendelésérıl  és  a
népszavazás  idıpontjának  kitőzésérıl  szóló
határozatot  a  Magyar  Közlönyben  közzé  kell
tenni.

123.  §  A népszavazáson  a  névjegyzéket  a
szavazás napja elıtt 18 nappal kell közszemlére
tenni.  A  választópolgárokat  a  névjegyzékbe
vételükrıl legkésıbb a szavazás napja elıtti 16.
napig kell értesítı megküldésével tájékoztatni.

Választási szervek

124.  §  (1)  A  népszavazáson  az  alábbi
választási bizottságok mőködnek:

a) szavazatszámláló bizottság,
b)  az  egy  szavazókörrel  rendelkezı

településeken  a  szavazatszámláló  bizottság
feladatait ellátó helyi választási bizottság,

c) területi választási bizottság,
d) Országos Választási Bizottság.
(2)  A  népszavazáson  az  alábbi  választási

irodák mőködnek:
a) helyi választási iroda,
b) külképviseleti választási iroda,
c)  országgyőlési  egyéni  választókerületi

választási iroda,
d) területi választási iroda,
e) Országos Választási Iroda.

A választási bizottságok hatásköre

124/A. § (1) A szavazatszámláló bizottság
a)  ellenırzi  a  szavazóhelyiséget,  levezeti  a

szavazást,  gondoskodik  a  szavazás  törvényes
lebonyolításáról,

b)  dönt  a  szavazás  folyamán felmerült  vitás
kérdésekben,

c)  megszámlálja  a  szavazatokat,  és
megállapítja  a  szavazókörben  a  szavazás
eredményét, amirıl jegyzıkönyvet állít ki,
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d)  indítványozza  az  illetékes  választási
bizottságnak  a  szavazás  szavazóköri
eredményének  megsemmisítését,  ha  olyan
törvénysértést  észlel,  amely  azt  érdemben
befolyásolta.

(2) A területi választási bizottság
a)  dönt  a  népszavazással  kapcsolatos,

kizárólag  az  illetékességi  területét  érintı

kifogásról,
b) dönt a szavazatszámláló bizottságnak az (1)

bekezdés  a)  és  b)  pontja  alapján  hozott
határozata elleni fellebbezésrıl,

c)  a  tudomására  jutott  törvénysértés  esetén
kezdeményezi  a  hatáskörrel  rendelkezı  szerv
döntését.

(3) Az Országos Választási Bizottság
a)  állásfoglalást  ad  ki  a  választással

kapcsolatos  jogszabályok egységes  értelmezése
és  az  egységes  joggyakorlat  kialakítása
érdekében; az állásfoglalás iránymutató jellegő,
az  ellen  jogorvoslatnak  helye  nincs;  az
állásfoglalást a Magyar Közlönyben közzé kell
tenni,

b) dönt az aláírásgyőjtı ív, illetıleg a konkrét
kérdés hitelesítésérıl,

c) elvégzi a benyújtott aláírások ellenırzését,
d)  jóváhagyja  az  országos  népszavazás

szavazólapjának adattartalmát,
e)  megszámlálja  a  külképviseleteken  leadott

szavazatokat,  és  megállapítja  a  külképviseleti
szavazás eredményét, amirıl jegyzıkönyvet állít
ki,

f)  dönt  a  külképviseleti  választási  iroda
tevékenységével kapcsolatos kifogásról, továbbá
minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a
területi választási bizottság hatáskörébe,

g) dönt a szavazatszámláló bizottságnak az (1)
bekezdés  c)  pontja  alapján  hozott  határozata
elleni fellebbezésrıl,

h)  dönt  a  területi  választási  bizottság
határozata elleni fellebbezésrıl,

i)  megsemmisíti  a  szavazás  eredményét,  ha
olyan  törvénysértést  állapít  meg,  amely  azt
érdemben befolyásolta,

j)  megállapítja  és  közzéteszi  a  népszavazás
eredményét,

k)  a  tudomására  jutott  törvénysértés  esetén
kezdeményezi  a  hatáskörrel  rendelkezı  szerv
döntését,

l)  beszámol az Országgyőlésnek az országos
népszavazásról.

125.  §  (1)  A választási  bizottságokba  -  az
Országos  Választási  Bizottság  kivételével  -  a
kezdeményezést  benyújtók  választási
bizottságonként egy közös megbízottat, továbbá
a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevı,
de országgyőlési képviselıcsoporttal rendelkezı
pártok egy-egy megbízottat küldhetnek.

(2) Az Országos Választási Bizottság tagjaként
a  kezdeményezést  benyújtó,  de  országgyőlési
képviselıcsoporttal nem rendelkezı szervezetek
egy közös képviselıt bízhatnak meg.

(3)  A külképviseletekre  az  (1)  bekezdésben
foglalt  rendelkezések megfelelı  alkalmazásával
lehet megfigyelıt megbízni.

Szavazás

126.  §  (1)  A  szavazás,  az  eredmény
megállapítása  és  a  jogorvoslat  során  a
népszavazásra  feltett  minden  kérdést  külön-
külön kell figyelembe venni.

(2)  Egy  szavazólapon  csak  egy  kérdés
szerepelhet.

A szavazatok összesítése

127. §  (1) A 72. § alkalmazása során jelöltön
választ kell érteni.

(2) Ha a szavazólapon több kérdés szerepel, a
szavazólapon  leadott  érvényes  szavazatokat
kérdésenként külön-külön kell megszámlálni. Ha
a  választópolgár  egy  kérdésen  belül  több
válaszra  szavazott,  e  szavazatai  érvénytelenek,
ez  azonban  nem  érinti  a  szavazólap
érvényességét.  Az  érvényes  és  érvénytelen
szavazatot  egyaránt  tartalmazó  szavazólapokat
külön kell kötegelni. A kötegre kérdésenként és
azon belül válaszonként külön-külön rá kell írni
az érvényes szavazatok számát.

128.  §  A  népszavazás  eredményét  a
szavazatszámláló  bizottságok  jegyzıkönyvei
alapján, azok beérkezését követıen az Országos
Választási Bizottság állapítja meg.

129.  §  A  népszavazás  eredményérıl  az
Országos  Választási  Bizottság  írásban
tájékoztatja  a  köztársasági  elnököt  és  az
Országgyőlés elnökét, valamint közleményt tesz
közzé a Magyar Közlönyben.

Jogorvoslat
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130.  §  (1)  Az  Országos  Választási
Bizottságnak  az  aláírásgyőjtı  ív,  illetıleg  a
konkrét  kérdés  hitelesítésével  kapcsolatos
döntése elleni  kifogást  a  határozat  közzétételét
követı  tizenöt  napon  belül  lehet  -  az
Alkotmánybírósághoz  címezve  -  az  Országos
Választási Bizottsághoz benyújtani.

(2)  Az Országgyőlés  népszavazást  elrendelı,
valamint  kötelezıen  elrendelendı  népszavazás
elrendelését elutasító határozata elleni kifogást a
határozat közzétételét követı nyolc napon belül
lehet  -  az  Alkotmánybírósághoz  címezve  -  az
Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. Az

Országos  Választási  Bizottság  a  kifogás
benyújtásáról  haladéktalanul  tájékoztatja  az
Országgyőlés elnökét, a népszavazást  elrendelı

határozat elleni kifogásról a köztársasági elnököt
is.

(3)  Az  Alkotmánybíróság  a  kifogást  soron
kívül  bírálja  el.  Az  Alkotmánybíróság  az
Országos  Választási  Bizottság,  illetıleg  az
Országgyőlés  határozatát  helybenhagyja,  vagy
azt  megsemmisíti,  és  az  Országos  Választási
Bizottságot,  illetıleg  az  Országgyőlést  új
eljárásra utasítja.

(4)

XIV. fejezet

Országos népi kezdeményezés

131. § Az országos népi kezdeményezés során
a 117-121. § és a 130. § (1) és (3) bekezdésének
rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

A választási bizottságok hatásköre

131/A. § Az Országos Választási Bizottság
a)  állásfoglalást  ad  ki  a  választással

kapcsolatos  jogszabályok egységes  értelmezése
és  az  egységes  joggyakorlat  kialakítása
érdekében; az állásfoglalás iránymutató jellegő,

az  ellen  jogorvoslatnak  helye  nincs;  az
állásfoglalást  a Magyar Közlönyben közzé kell
tenni,

b)  dönt  a  kérdés  és  az  aláírásgyőjtı  ív
hitelesítésérıl,

c) elvégzi a benyújtott aláírások ellenırzését,
d) dönt a benyújtott kifogásról,
e)  a  tudomására  jutott  törvénysértés  esetén

kezdeményezi  a  hatáskörrel  rendelkezı  szerv
döntését.

XV. fejezet

Helyi népszavazás

132.  §  Az  I-X.  fejezet  rendelkezéseit  -  a
külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti
szavazással  kapcsolatos  rendelkezések
kivételével  -,  valamint  a  118.  §  (2)-(5)
bekezdése,  a  119.  §,  a  121.  §,  a  122.  §  (1)
bekezdése,  a  123.  §,  a  126.  és  a  127.  §
rendelkezéseit  a  helyi  népszavazáson  az  e
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A népszavazás kezdeményezése

133. § (1) Az aláírásgyőjtı ívek egy példányát
az aláírásgyőjtés  megkezdése elıtt  -  hitelesítés
céljából - be kell nyújtani a helyi választási iroda
vezetıjéhez, megyei, fıvárosi ügyben a területi
választási iroda vezetıjéhez.
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(2) A helyi, illetıleg a területi választási iroda
vezetıje  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelelı

aláírásgyőjtı  ívet  a  benyújtásától  számított  15
napon  belül  hitelesíti.  Meg  kell  tagadni  az
aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha

a)  a kérdés nem tartozik a képviselı-testület,
illetıleg a közgyőlés hatáskörébe;

b)  a kérdésben nem lehet helyi  népszavazást
tartani;

c)  ugyanabban  a  kérdésben  egy  éven  belül
népszavazást tartottak;

d) az aláírásgyőjtı ív nem felel meg a 118. §-
ban foglalt követelményeknek.

(3) A helyi, illetıleg a területi választási iroda
vezetıjének  az  aláírásgyőjtı  ív  hitelesítésével
kapcsolatos döntését a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.

(4)  A  jogorvoslati  határidı  eredménytelen
elteltét  követı  napon,  jogorvoslat  esetén  a
bíróság  hitelesítı  határozatot  helybenhagyó
döntése kézbesítésének napján a helyi, illetıleg a
területi  választási  iroda  vezetıje  hitelesítési
záradékkal  látja  el  az  aláírásgyőjtı  ív
mintapéldányát.  Az aláírásgyőjtést a hitelesítési
záradékkal  ellátott  aláírásgyőjtı  ív  másolatával
lehet megkezdeni.

134. §  (1) A népszavazás kitőzésére irányuló
állampolgári kezdeményezést az aláírásgyőjtı ív
hitelesítését  követı  egy hónapon belül  egyszer
lehet  benyújtani  a  polgármesterhez,  illetıleg  a
közgyőlés  elnökéhez  (e  fejezetben  együtt:
polgármester).  A  pótlólag  benyújtott,  a
kezdeményezést  kiegészítı  aláírások
érvénytelenek.

(2)  A határidı  elmulasztása  esetén  a  helyi,
illetıleg  a  területi  választási  bizottság  az
aláírásokat nem ellenırzi.

135.  §  Az  aláírások  ellenırzésérıl  a  helyi,
illetıleg  a  területi  választási  bizottság
gondoskodik.

136. §  (1)  Ha az aláírások ellenırzése során
alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások
eredetiségét  illetıen,  és  az  ilyen  aláírások
érvényessége vagy érvénytelensége befolyásolja
a  kezdeményezés  érvényességét,  a  helyi,
illetıleg  a  területi  választási  bizottság  a
személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetıleg a
helyi  választási  iroda  vezetıje  útján  a
személyazonosságot is ellenırizheti.

(2) A személyazonosság (1) bekezdés szerinti
ellenırzése  esetén  az  aláírások  ellenırzésének
határideje 30 nappal meghosszabbodik.

137. § (1) A helyi, illetıleg a területi választási
bizottság  elnöke  az  aláírások  ellenırzésének
eredményérıl  haladéktalanul  tájékoztatja  a
polgármestert.

(2)  Az  aláírásgyőjtı  íveket  az  aláírások
ellenırzését,  illetve  a  jogorvoslati  eljárás
befejezését  követı  30  nap  elteltével  meg  kell
semmisíteni.

A népszavazás elrendelése és kitőzése

138.  §  A  polgármester  a  népszavazás
elrendelésére irányuló kezdeményezést a 137. §
(1) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét,
nem  állampolgári  kezdeményezés  esetén  a
benyújtását  követı  legközelebbi  ülésnapon
bejelenti.

139.  §  A népszavazás  elrendelésére irányuló
kezdeményezésrıl  a  polgármester  bejelentését
követı 30 napon belül dönteni kell.

140.  §  Ha  a  népszavazás  elrendelésére
irányuló  állampolgári  kezdeményezést  késve
nyújtották be, vagy az aláírások ellenırzésének
eredményeként  a  helyi,  illetıleg  a  területi
választási bizottság azt állapította meg, hogy az
érvényes  aláírások  száma  nem  éri  el  az
önkormányzati  rendeletben  meghatározott
számot,  a  kezdeményezést  a  polgármester
elutasítja.

141. §  A népszavazás idıpontját a képviselı-
testület, illetıleg a fıvárosi, megyei közgyőlés (e
fejezetben  együtt:  képviselı-testület)  a
népszavazás elrendelésével  egyidejőleg tőzi  ki,
az attól számított négy hónapon belüli idıpontra.

142.  §  A  népszavazás  elrendelésérıl  és  a
népszavazás  idıpontjának  kitőzésérıl  szóló
határozatot az önkormányzat hivatalos lapjában,
illetve  a  helyben  szokásos  módon  közzé  kell
tenni.

Választási szervek

143.  §  (1)  A helyi  népszavazáson az  alábbi
választási bizottságok mőködnek:

a) szavazatszámláló bizottság,
b) helyi választási bizottság,
c) területi választási bizottság,
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d)  fıvárosi,  megyei  ügyben  az  Országos
Választási Bizottság is.

(2) A helyi népszavazáson az alábbi választási
irodák mőködnek:

a) helyi választási iroda,
b)  országgyőlési  egyéni  választókerületi

választási iroda,
c) területi választási iroda,
d)  fıvárosi,  megyei  ügyben  az  Országos

Választási Iroda is.

A választási bizottságok hatásköre

143/A. § (1) A szavazatszámláló bizottság
a)  ellenırzi  a  szavazóhelyiséget,  levezeti  a

szavazást,  gondoskodik  a  szavazás  törvényes
lebonyolításáról,

b)  dönt  a  szavazás  folyamán felmerült  vitás
kérdésekben,

c)  megszámlálja  a  szavazatokat,  és
megállapítja  a  szavazókörben  a  szavazás
eredményét, amirıl jegyzıkönyvet állít ki,

d)  indítványozza  az  illetékes  választási
bizottságnak  a  szavazás  szavazóköri
eredményének  megsemmisítését,  ha  olyan
törvénysértést  észlel,  amely  azt  érdemben
befolyásolta.

(2) A helyi választási bizottság
a) elvégzi a benyújtott aláírások ellenırzését,
b)  dönt  a  népszavazással  kapcsolatos

kifogásról,
c) dönt a szavazatszámláló bizottságnak az (1)

bekezdés  a)  és  b)  pontja  alapján  hozott
határozata elleni fellebbezésrıl,

d)  megsemmisíti  a  szavazás  eredményét,  ha
olyan  törvénysértést  állapít  meg,  amely  azt
érdemben befolyásolta,

e)  megállapítja  és  közzéteszi  a  népszavazás
eredményét,

f)  a  tudomására  jutott  törvénysértés  esetén
kezdeményezi  a  hatáskörrel  rendelkezı  szerv
döntését.

(3) A területi választási bizottság
a)  dönt a helyi választási bizottság határozata

elleni fellebbezésrıl,
b)  a  tudomására  jutott  törvénysértés  esetén

kezdeményezi  a  hatáskörrel  rendelkezı  szerv
döntését.

(4)  Az  Országos  Választási  Bizottság
állásfoglalást  ad  ki  a  választással  kapcsolatos
jogszabályok  egységes  értelmezése  és  az
egységes joggyakorlat kialakítása érdekében; az
állásfoglalás  iránymutató  jellegő,  az  ellen
jogorvoslatnak  helye  nincs;  az  állásfoglalást  a
Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(5) Területi szintő helyi népszavazás esetén a
(2)  bekezdésben  foglalt  feladatokat  a  területi
választási  bizottság,  a  (3)  bekezdésben  foglalt
feladatokat  az  Országos  Választási  Bizottság
látja el.

144.  §  A szavazatszámláló  bizottságba  és  a
helyi,  illetıleg fıvárosi  vagy megyei  ügyben a
területi választási bizottságba a kezdeményezést
benyújtók választási  bizottságonként egy közös
megbízottat,  továbbá  a  kezdeményezés
benyújtásában részt nem vevı,  de a képviselı-
testületben képviselıcsoporttal rendelkezı jelölı
szervezetek egy-egy megbízottat delegálhatnak.

A szavazatok összesítése

145.  §  (1)  A  népszavazási  eredményt  a
szavazatszámláló  bizottságok  jegyzıkönyvei
alapján a helyi,  illetıleg fıvárosi vagy megyei
ügy esetén a területi választási bizottság állapítja
meg.

(2) A helyi népszavazáson nem kell adatlapot
kiállítani.

Jogorvoslat

146. § (1) A helyi, illetıleg a területi választási
iroda vezetıjének a népszavazás-kezdeményezés
aláírásgyőjtı  íveinek hitelesítésével  kapcsolatos
döntése  ellen  a  közzétételtıl  számított  tizenöt
napon  belül  a  helyi  bírósághoz  (Budapesten  a
Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetıleg a
megyei bírósághoz lehet kifogást benyújtani.

(2) A képviselı-testület, illetıleg a közgyőlés
népszavazást  elrendelı,  valamint  kötelezıen
elrendelendı  népszavazás  elrendelését  elutasító
határozata  ellen  a  határozat  közzétételétıl
számított  nyolc napon belül a helyi  bírósághoz
(Budapesten  a  Pesti  Központi  Kerületi
Bírósághoz), illetıleg a megyei bírósághoz lehet
kifogást benyújtani.
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XVI. fejezet

Helyi népi kezdeményezés

147.  §  A helyi  népi  kezdeményezés során a
118. § (2)-(5) bekezdése, a 119. §, a 133-140. §
és a 146. § (1) bekezdésének rendelkezéseit az e
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

148.  §  A helyi,  illetıleg a területi  választási
iroda  vezetıje  akkor  tagadja  meg  az
aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha

a)  a kérdés nem tartozik a képviselı-testület
hatáskörébe,

b)  az aláírásgyőjtı ív nem felel meg a 118. §
(2)-(5) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A választási bizottságok hatásköre

148/A. § (1) A helyi választási bizottság

a) elvégzi a benyújtott aláírások ellenırzését,
b)  a  tudomására  jutott  törvénysértés  esetén

kezdeményezi  a  hatáskörrel  rendelkezı  szerv
döntését.

(2) A területi választási bizottság
a)  dönt a helyi választási bizottság határozata

elleni fellebbezésrıl,
b)  a  tudomására  jutott  törvénysértés  esetén

kezdeményezi  a  hatáskörrel  rendelkezı  szerv
döntését.

(3)  Területi  szintő  helyi  népi  kezdeményezés
esetén az (1) bekezdésben foglalt  feladatokat a
területi  választási  bizottság,  a  (2)  bekezdésben
foglalt  feladatokat  az  Országos  Választási
Bizottság látja el.
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1998. évi III. törvény az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrıl

Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép. Hatalmát az Alkotmány keretei között, elsısorban
választott  képviselıi  útján gyakorolja.  A demokratikus hatalomgyakorlás része,  hogy az ország sorsát
érintı  legfontosabb  ügyek  eldöntésében,  illetıleg  a  képviseleti  döntések  befolyásolásában  vagy
megváltoztatásában a nép közvetlenül, szavazás útján is részt vehessen.
Ezekre az elvi alapokra figyelemmel az Országgyőlés a következı törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. §
2. §  Az aláírásgyőjtı  ívek mintapéldányát az

aláírásgyőjtés  megkezdése  elıtt  -  hitelesítés
céljából - be kell nyújtani az Országos Választási
Bizottsághoz.

3.  §  (1)  Népszavazás  kitőzésére  irányuló
állampolgári  kezdeményezés,  illetıleg  népi
kezdeményezés  támogatására  a  hitelesített
mintapéldánnyal  megegyezı  aláírásgyőjtı
íveken lehet aláírást győjteni.

(2)  Az  országgyőlési  képviselık,  illetıleg  a
helyi  önkormányzati  képviselık  és
polgármesterek  általános  választásának  napján,
valamint  az azt  megelızı  és követı  41 napon
belül nem lehet aláírást győjteni.

4.  §  (1)  Az  Országos  Választási  Bizottság
gondoskodik a népszavazás kitőzésére irányuló
állampolgári  kezdeményezés,  illetıleg  a  népi
kezdeményezés aláírásainak ellenırzésérıl.

(2)  A  kezdeményezés  benyújtására  az
Alkotmány 28/E. §-ában meghatározott határidı

elmulasztása  esetén  az  Országos  Választási
Bizottság az aláírásokat nem ellenırzi.

(3)  A (2)  bekezdésben  hivatkozott  határidı

elmulasztásáról,  illetıleg  az  aláírások
ellenırzésének  eredményérıl  az  Országos

Választási  Bizottság  elnöke  haladéktalanul
tájékoztatja az Országgyőlés elnökét.

5.  §  Ha  a  népszavazás  kitőzésére  irányuló
állampolgári  kezdeményezést,  illetıleg  a  népi
kezdeményezést  késve  nyújtották  be,  vagy  az
aláírások  ellenırzésének  eredményeként  az
Országos  Választási  Bizottság  azt  állapította
meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri
el  az  Alkotmányban  meghatározott  számot,  az
Országgyőlés  elnöke  a  4.  §  (3)  bekezdése
szerinti  tájékoztatás  kézhezvételét  követı

legközelebbi  ülésnapon  bejelenti,  hogy  a
kezdeményezés  nem  felelt  meg  a  jogszabályi
követelményeknek.

6.  §  Az  Országgyőlés  elnöke  a  törvényben
foglalt  feltételeknek megfelelı  kezdeményezést
a  4.  §  (3)  bekezdése,  illetıleg  a  9.  §  (2)
bekezdése  szerinti  tájékoztatás  kézhezvételét
követı legközelebbi ülésnapon bejelenti.

7.  §  (1)  Az Országgyőlés  a kezdeményezést
köteles napirendre tőzni és megtárgyalni.

(2) A 14. § (1) bekezdésében és a 20. §-ban
foglalt  határidı  számításánál  az  ülésszakok
közötti  szünetet,  valamint  az  elnapolás
idıtartamát figyelmen kívül kell hagyni.
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Népszavazás

8.  §  (1)  Az  eredményes  ügydöntı
népszavazással hozott döntés az Országgyőlésre
kötelezı.

(2)  A  véleménynyilvánító  népszavazás  az
állampolgárok  közremőködését  biztosítja  az
Országgyőlés  döntéseinek  meghozatalában,  de
nem  kötelezi  az  Országgyőlést  meghatározott
tartalmú döntésre.

(3) A kötelezı  népszavazás csak ügydöntı,  a
mérlegelés  alapján  elrendelt  (a  továbbiakban:
fakultatív)  népszavazás  az  Országgyőlés
döntésétıl  függıen -  a (4)  bekezdésben foglalt
korlátozással  -  ügydöntı  vagy
véleménynyilvánító lehet.

(4) Az Országgyőlés által már elfogadott, de a
köztársasági elnök által még alá nem írt törvény
megerısítésérıl elrendelt népszavazás ügydöntı.

9. § (1) A fakultatív népszavazás elrendelésére
irányuló kezdeményezést a köztársasági elnök, a
Kormány, illetıleg az országgyőlési  képviselık
egyharmada  az  Országos  Választási  Bizottság
elnökéhez nyújthatja be.

(2)  Az  Országos  Választási  Bizottság  az
Alkotmányban, valamint a 10. § a)-c) pontjaiban
foglalt  követelmények teljesítését megvizsgálja,
és  ennek  alapján  dönt  a  konkrét  kérdés
hitelesítésérıl. Az Országos Választási Bizottság
elnöke a hitelesítés eredményérıl haladéktalanul
tájékoztatja az Országgyőlés elnökét.

(3)  Ha  az  Országos  Választási  Bizottság  a
kérdést nem hitelesítette, az Országgyőlés elnöke
a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét
követı legközelebbi ülésnapon bejelenti, hogy a
kezdeményezés  nem  felelt  meg  a  jogszabályi
követelményeknek.

10.  §  Az  Országos  Választási  Bizottság
megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha

a)  a  kérdés  nem  tartozik  az  Országgyőlés
hatáskörébe,

b)  a  kérdésben  nem  lehet  országos
népszavazást tartani,

c)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a
törvényben foglalt követelményeknek,

d)  az  aláírásgyőjtı  ív  nem  felel  meg  a
választási  eljárásról  szóló  törvényben  foglalt
követelményeknek.

11.  §  A  népszavazás  kitőzésére  irányuló
állampolgári  kezdeményezést  -  az
aláírásgyőjtésnek  a  választási  eljárásról  szóló
1997.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)
118/A. §-a szerinti  szünetelése kivételével  -  az
aláírásgyőjtı  ív  hitelesítését  követı  négy
hónapon  belül  egyszer  lehet  benyújtani  az
Országos  Választási  Bizottság  elnökéhez.  A
pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítı

aláírások érvénytelenek.
12. § Ha az Országos Választási Bizottság az

aláírásgyőjtı ívet, illetıleg a kérdést hitelesítette,
ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be
aláírásgyőjtı  ívek  újabb  mintapéldánya  (2.  §),
illetıleg  népszavazás  elrendelésére  irányuló
újabb kezdeményezés (9. §)

a) a népszavazás megtartásáig, vagy
b) a kezdeményezés elutasításáig, illetıleg
c)  az  aláírásgyőjtı  ívek  benyújtására

rendelkezésre  álló  határidı  eredménytelen
elteltéig.

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

(2)  A konkrét  kérdést  a  kezdeményezésben
megfogalmazott  formában  kell  népszavazásra
bocsátani.

14. § (1) A népszavazás elrendelésére irányuló
kezdeményezésrıl  a  6.  §  szerinti  bejelentést
követıen

a) kötelezı népszavazás esetén 15,
b) fakultatív népszavazás esetén 30

napon belül kell dönteni.
(2)  Az  Országgyőlésnek  a  népszavazás

elrendelésérıl szóló határozata tartalmazza, hogy
a  népszavazás  ügydöntı  vagy
véleménynyilvánító,  a  népszavazásra  bocsátott
konkrét  kérdést,  továbbá  rendelkezik  a
népszavazás költségvetésérıl.

(3)  Az  Országgyőlés  elnöke  a  népszavazás
elrendelésérıl  három napon belül tájékoztatja a
köztársasági elnököt.

15-16. §
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Népi kezdeményezés

17. §  A népi  kezdeményezésnek pontosan és
egyértelmően tartalmaznia kell a megtárgyalásra
javasolt kérdést.

18. § Az Országos Választási Bizottság akkor
tagadja meg az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha

a)  a  kérdés  nem  tartozik  az  Országgyőlés
hatáskörébe,

b)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a
törvényben foglalt követelményeknek,

c)  az  aláírásgyőjtı  ív  nem  felel  meg  a
választási  eljárásról  szóló  törvényben  foglalt
követelményeknek.

19.  §  A  népi  kezdeményezést  -  az
aláírásgyőjtésnek  a  Ve.  118/A.  §-a  szerinti
szünetelése  kivételével  -  az  aláírásgyőjtı  ív
hitelesítését  követı  két  hónapon  belül  egyszer
lehet  benyújtani  az  Országos  Választási
Bizottság  elnökéhez.  A pótlólag  benyújtott,  a
kezdeményezést  kiegészítı  aláírások
érvénytelenek.

20. § A népi kezdeményezésrıl a 6. § szerinti
bejelentést követı három hónapon belül dönteni
kell.

... ...
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5/2004. (III. 2.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az  Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási  Bizottság  országos  népszavazás  kitőzésére  irányuló
kezdeményezés  aláírásgyőjtı  ívének  hitelesítése  tárgyában  hozott  határozata  ellen  benyújtott  kifogás
alapján -  dr. Bihari Mihály  alkotmánybíró párhuzamos indokolásával, valamint  dr. Holló András  és  dr.
Kukorelli István alkotmánybírák különvéleményével - meghozta a következı

határozatot:

Az  Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási  Bizottság  116/2003.  (IX.  18.)  OVB  határozatát
helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

1. A Magyarok Világszövetsége aláírásgyőjtı ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) azzal, hogy országos ügydöntı népszavazást kíván kezdeményezni a
következı kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Országgyőlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére
- magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségőnek valló, nem Magyarországon lakó,
nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII.  törvény 19. § szerinti  „Magyar
igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”

Az OVB 116/2003.  (IX. 18.)  OVB határozatával  az aláírásgyőjtı  ív mintapéldányát hitelesítette.  A
határozat indokolása megállapította, hogy az aláírásgyőjtı ív megfelel a törvényben meghatározott formai,
valamint  a  feltett  kérdésre  vonatkozó  tartalmi  követelményeknek.  Az  OVB határozatát  az  országos
népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ára,
10. §-ára, 13. §-ára, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117.
§-ára és 118. §-ára alapította.

2. Az OVB határozata a Magyar Közlöny 2003. szeptember 23-i számában jelent meg. A határozat ellen
2003. október 7-én, a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidın belül kifogást nyújtottak
be. Az OVB a kifogást megküldte az Alkotmánybíróságnak. Az OVB határozata ellen benyújtott kifogást
az Alkotmánybíróság - a Ve. 130. §-ának (3) bekezdése szerint - soron kívül bírálja el.

3. A kifogást tevı (a továbbiakban: indítványozó) azt kérte, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg
az OVB határozatát és utasítsa az OVB-t új eljárásra. A kérelmet a következıkkel indokolta:

- az aláírásgyőjtı íven szereplı  kérdés eredményes népszavazás esetén olyan törvény megalkotására
kötelezné az Országgyőlést,  amely az állampolgárság megszerzésénél  elınyben részesítené a magukat
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magyar nemzetiségőnek valló és ezt meghatározott módon igazoló személyeket. E miatt a szabály miatt
nemzetiségükre  tekintettel  hátrányos  megkülönböztetést  szenvednének  el  azok  a  személyek,  akik  az
említett feltételnek nem felelnek meg. A 2002. évi III. törvénnyel kihirdetésre került az Európa Tanács
keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény), amelynek 5. Cikke tiltja a diszkriminációt. Az Alkotmány 28/C. §-a (5) bekezdésének  b)
pontja, valamint az Nsztv. 10. §-ának b) pontja alapján ezért a kérdésben nem tartható népszavazás;

-  a  kérdés alapján megalkotandó törvény sértené  az 1921:  XXXIII.  tc.  által  kihirdetett,  az Észak-
amerikai  Egyesült  Államokkal,  a  Brit  Birodalommal,  Franciaországgal,  Olaszországgal  és  Japánnal,
továbbá Belgiummal,  Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával,  Panamával,  Lengyelországgal,
Portugáliával,  Romániával,  a  Szerb-Horváth-Szlovén  Állammal,  Sziámmal  és  Cseh-Szlovákországgal
1920.  évi  június  hó  4.  napján  Trianonban kötött  békeszerzıdést  (a  továbbiakban:  békeszerzıdés).  A
békeszerzıdés 61. Cikke szerint azok a személyek, akik olyan területen laktak, amely azelıtt az Osztrák-
Magyar  Monarchiához  tartozott,  a  magyar  állampolgárság  kizárásával  annak  az  államnak  az
állampolgárságát szerezték meg, amely az adott területen az állami fıhatalmat gyakorolja. Az OVB által
hitelesített  kérdés  alapján  az  állampolgárságot  kérelmezınek  magyar  nemzetiségét  a  szomszédos
államokban élı  magyarokról  szóló 2001.  évi  LXII.  törvény (a továbbiakban:  Szátv.)  19.  §-a szerinti
„Magyar igazolvánnyal” vagy a törvényben meghatározott egyéb módon kellene igazolnia. A szomszédos
államokban  értelemszerően  azok  a  személyek  vallják  magukat  magyar  nemzetiségőnek,  akik  a
békeszerzıdés elıtt magyar állampolgárok voltak, vagy a békeszerzıdés elıtt magyar állampolgársággal
rendelkezı  személyek  leszármazottai;  ık  kaphatnak  „Magyar  igazolvány”-t.  Erre  hivatkozva  az
indítványozó  azt  állítja,  hogy:  „a  trianoni  béke  idézett  cikke  szerint  ezen  személyek  magyar
állampolgárságukat  a  trianoni  béke  mint  nemzetközi  szerzıdés  által,  kollektíven  veszítették  el;
állampolgárságuk kollektív visszaszerzése ezért a trianoni békével ellentétes.” Ezért az Nsztv. 10. §-ának
b) pontja szerint a kérdésben nem lehet népszavazást tartani;

-  az  állampolgárság  megadását  kérelmezık  között  különbséget  tevı  szabály  ellentétben  állna  az
Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdésével. Bár a megkülönböztetés nem vonatkoznék alapjogra, ésszerő

indokot nélkülöz és így sérti az Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdésében elismert emberi méltóságot. Ezért
az Nsztv. 10. §-ának a) pontja szerint a kérdés nem tartozik az Országgyőlés hatáskörébe;

-  a  kérdés  megfogalmazása  bonyolult,  sok  feltételt  tartalmaz,  nem  egyértelmő,  és  olyan
szakkifejezéseket (pl. honosítás) használ, amelyek ismerete a népszavazáson részt vevı választópolgártól
nem várható el. Ezért a kérdés nem felel meg az Nsztv. 10. §-a c) pontjának.

4.  Jelen  ügyben az  Alkotmánybíróság hatáskörét  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  h)  pontjának  megfelelıen  a  Ve.  130.  §-a  határozza  meg.  Az
Alkotmánybíróság - jogorvoslati eljárása során - az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak
alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyőjtı  ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az
irányadó törvényeknek megfelelıen járt-e el, helyesen jutott-e az OVB arra a következtetésre, hogy az
adott  kérdésben népszavazás  tartható vagy éppen nem tartható.  Az  Alkotmánybíróság ezt  a  feladatát
alkotmányos  jogállásával  és  rendeltetésével  összhangban  látja  el  [az  állandó  gyakorlatból  legutóbb
48/2003. (X. 27.) AB határozat, ABK 2003, október, 681.].

II.

A határozat meghozatalánál alapul vett jogszabályok:

a) az Alkotmány rendelkezései:
„28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyőlés hatáskörébe tartozó

kérdés lehet.”
„28/C. § (1) Országos népszavazást döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, a

népszavazás elrendelésére kötelezıen vagy mérlegelés alapján kerül sor.
(2) Országos népszavazást kell tartani legalább 200 000 választópolgár kezdeményezésére.
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(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az
Országgyőlésre kötelezı.

...
(5) Nem lehet országos népszavazást tartani
...
b) hatályos nemzetközi szerzıdésbıl eredı kötelezettségekrıl, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó

törvények tartalmáról,”
„70/A.  §  (1)  A Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén  tartózkodó minden személy  számára  az

emberi, illetve az állampolgári  jogokat,  bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,  szín, nem, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

b) az Nsztv. szabályai:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyőlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgyőjtı ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

c) a Ve. szabályai:
„130.  §  (1)  Az  Országos  Választási  Bizottságnak  az  aláírásgyőjtı  ív,  illetıleg  a  konkrét  kérdés

hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követı tizenöt napon belül lehet
- az Alkotmánybírósághoz címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

...
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási

Bizottság, illetıleg az Országgyőlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos
Választási Bizottságot, illetıleg az Országgyőlést új eljárásra utasítja.”

d) az Egyezmény rendelkezései:
„5. Cikk A diszkrimináció tilalma
1.  A részes államok állampolgárságra vonatkozó szabályai  nem tartalmazhatnak megkülönböztetést

vagy nem foglalhatnak magukban semmilyen olyan gyakorlatot, amely kimeríti a nemen, valláson, fajon,
bırszínen vagy nemzeti vagy etnikai származáson alapuló diszkriminációt.

2.  Minden  részes  államot  a  diszkrimináció  tilalmának  elve vezérel  állampolgárai  tekintetében,
függetlenül attól, hogy ık születésüknél fogva állampolgárok-e, vagy az állam állampolgárságát késıbb
szerezték meg.”

„6. Cikk Az állampolgárság megszerzése
...
4. Minden részes állam köteles belsı jogában elısegíteni állampolgárságának megszerzését az alábbi

személyek számára:
a) állampolgárainak házastársai;
...
e) azon személyek, akik a területén születtek és ott jogszerően és szokásosan tartózkodnak;
...
g) olyan hontalan személyek és menekültként elismert személyek, akik az állam területén jogszerően és

szokásosan tartózkodnak.”

e) az Szátv. szabályai:
„1.  §  (1)  A törvény hatálya  a  Horvát  Köztársaságban,  Romániában,  Szerbia  és  Montenegróban,  a

Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam)
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lakóhellyel  rendelkezı,  nem magyar  állampolgárságú, magát magyar  nemzetiségőnek valló  személyre
terjed ki.”

„19. § (1) Az e törvényben meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultságot az 1. § (1) és (2)
bekezdésének  hatálya  alá  tartozó  személyek  esetében  a  „Magyar  igazolvány”,  illetıleg  a  „Magyar
hozzátartozói igazolvány” igazolja.

(2)  A Magyar  Köztársaság Kormánya által  erre  kijelölt  magyar  központi  közigazgatási  szervtıl  (a
továbbiakban: elbíráló hatóság)

a) arcképes „Magyar igazolvány” kiadását kérheti az 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, magát
magyar nemzetiségőnek valló személy, kiskorú esetén törvényes képviselıje útján;

...
(3) Kérelmére „Magyar igazolvány”-ra jogosult a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személy, aki
a) tud magyar nyelven; vagy
b) a lakóhelye szerinti állam
ba) magát magyar nemzetiségőnek valló személyként tartja nyilván, vagy
bb) területén mőködı, magyar nemzetiségő személyeket tömörítı szervezet nyilvántartott tagja, vagy
bc) területén mőködı egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségőként tartják számon.”

f) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) szabályai:
„4. § (1) Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha
a) a kérelem elıterjesztését megelızı nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott;
b)  a magyar  jog  szerint  büntetlen  elıélető  és  a  kérelem elbírálásakor  ellene  magyar  bíróság elıtt

büntetıeljárás nincs folyamatban;
c) megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított;
d) honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; és
e) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekbıl magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a

törvény alapján mentesül.
...
(3)  Az  (1)  bekezdés  b)-e)  pontjában  meghatározott  feltételek  fennállása  esetén,  kérelmére,

kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségőnek valló, nem magyar állampolgár, aki a
kérelem elıterjesztésekor legalább egy éve Magyarországon lakik, és felmenıje magyar állampolgár volt.

(4)  Kedvezményesen  honosítható  az  a  nem  magyar  állampolgár,  akinek  a  kérelem  benyújtását
megelızıen legalább öt éven át folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye, és az (1) bekezdés b)-e)
pontjaiban meghatározott feltételek fennállnak, ha

a) az ország területén született;
b) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet;
c) hontalan.
(5)  Az  (1)-(4)  bekezdésekben  meghatározott  idıtartamú,  folyamatos  magyarországi  lakóhelytıl  a

kiskorú  tekintetében  el  lehet  térni,  ha  a  honosítását  a  szülıvel  együtt  kéri,  vagy  szülıje  a  magyar
állampolgárságot megszerezte.

(6) A magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek lakóhelyétıl függetlenül honosítható.”

III.

1.  Az OVB kifogásolt  határozata országos ügydöntı  népszavazás kezdeményezését hitelesítette.  Az
aláírásgyőjtı  íven  szereplı  kérdés  olyan  törvény  megalkotására  vonatkozik,  amely  a  kedvezményes
honosítás  körének  bıvítésére  irányul.  Az  indítványozó  szerint  eredményes  népszavazás  esetén  az
Országgyőlés olyan törvény megalkotására kényszerülne, amely ellentétes volna törvény által kihirdetett
nemzetközi  egyezményekkel  és  ennek  következtében  ellentétben  állna  az  Alkotmány  28/C.  §-a  (5)
bekezdésének b) pontjával.

Az Alkotmány 28. §-a (5) bekezdésének b)  pontját értelmezve a 62/1997. (XII. 5.) AB végzésben az
Alkotmánybíróság kimondta, hogy az Alkotmány egyértelmő és világos szabálya kizárja a már hatályos
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nemzetközi  kötelezettségek  további  alakításának  körébıl  a  népszavazás  útján  történı  közvetlen
hatalomgyakorlást. Ezekrıl a kötelezettségekrıl nem tartható tehát népszavazás és ez a tilalom független
attól, hogy a népszavazás eredménye megerısítené-e a kötelezettséget vagy ellentmondana annak (ABH
1997,  542,  546.).  A  25/2000.  (VII.  6.)  AB  határozat  pedig  azt  állapította  meg,  hogy  nem  lehet
népszavazást tartani a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó törvény tartalmáról (ABH 2000, 159, 162.).
Nem állhat  elı  olyan helyzet,  hogy az államnak az eredményes népszavazás értelmében nemzetközi
szerzıdést kelljen felmondania, illetve annak tartalmát meg kelljen változtatnia [72/2002. (XII. 19.) AB
határozat, ABH 2002, 433, 438.].

2.  Az  indítványozó  álláspontja  szerint  az  eredményes  népszavazás  esetén  hozandó  törvény  az
Egyezmény 5. Cikkében meghatározott megkülönböztetési tilalommal ellentétben állna.

Az Egyezmény 2. Cikke szerint az állampolgárság kifejezés az Egyezmény alkalmazásában valamely
személy és egy állam között fennálló jogi köteléket jelent, és nem utal a személy etnikai származására. Az
Egyezményhez  az  Európa  Tanács  keretében  kidolgozott  kommentár  a 2.  Cikknél  említi,  hogy  az
állampolgárságnak ez a megfogalmazása a Nemzetközi Bíróságnak a Nottebohm ügyben 1955. április 6-
án hozott határozatát veszi alapul (Explanatory Report to the European Convention on Nationality, ETS
no. 166; a továbbiakban: kommentár). A kérdéses ügyben Liechtenstein kártérítést követelt Guatemalától
az állampolgárának okozott kár miatt és a vita elıkérdése az volt, hogy valóban fennáll-e a liechtensteini
állampolgárság.  Ebben  a  nemzetközi  jogi  vitában  -  ahol  egyébként  az  érintett  személy  nemzeti
hovatartozása sem Liechtenstein, sem Guatemala vonatkozásában nem játszhatott szerepet - a Nemzetközi
Bíróság  abból  indult  ki,  hogy  az  államok  általános  gyakorlata  szerint  az  állampolgárság  valamely
személynek egy állam lakosságához való szorosabb kötıdését fejezi ki.

Mind a Nemzetközi Bíróság határozata, mind az Egyezmény 2. Cikkének elsı bekezdése kimondja:
„minden állam saját joga szerint határozza meg, hogy kik az ı állampolgárai”. Az Egyezmény 5. Cikkének
elsı  bekezdése tiltja,  hogy  az államok állampolgárságra vonatkozó szabályai  -  többek között  etnikai
származás alapján - diszkriminációt tartalmazzanak.

A kommentár  kiemeli,  hogy  az  Egyezmény  összefüggésben  áll  az  emberi  jogok  és  az  alapvetı

szabadságok védelmérıl szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménnyel (kihirdette az 1993.
évi XXXI. törvény - a továbbiakban: Európai Emberi Jogi Egyezmény). Így az Egyezmény 5. Cikkének
elsı bekezdése az Európai Emberi Jogi Egyezmény 14. Cikke alapján fogalmazza meg a diszkrimináció
tilalmát.

Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 14. Cikke a megkülönböztetés tilalmát az ebben az egyezményben
meghatározott jogok gyakorlásának lehetıségére vonatkoztatva állapítja meg. Ennek alapján az Emberi
Jogok Európai  Bíróságának  állandó  gyakorlata  a  diszkrimináció  tilalmát  nem önálló  rendelkezésnek
tekinti és csak az Európai Emberi Jogi Egyezményben meghatározott jog gyakorlásával összefüggésben
alkalmazza (Abdulaziz,  Cabales, Balkandali  ügyben hozott  1985.  május 28-i  határozat;  A sorozat  94.
szám, 71. pont).

Az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  ítélkezési  gyakorlata  a  diszkrimináció  fennálltának
megállapításánál a belga nyelvi vitában megfogalmazott álláspontot követi. Eszerint nincs szó az Európai
Emberi  Jogi  Egyezmény  14.  Cikkében  meghatározott  diszkrimináció  tilalmának  megsértésérıl,  ha  a
különbségtétel  eltérı  tényállási  elemek  alapján  történik,  továbbá  ha  a  megkülönböztetés  közérdeken
alapul, és a közösség érdekeinek védelme arányban áll az alkalmazott hátrányokkal (1968. július 23-i
határozat, A sorozat 6. szám, 44. o. 7. pont; Abdulaziz ügy 72. pont). Az állampolgárság honosítással
történı megadása nincs összefüggésben az Európai Emberi Jogi Egyezményben meghatározott jogokkal.
Az eredményes népszavazás esetén meghozandó törvénynél tehát nem merülne fel az Európai Emberi Jogi
Egyezmény 14. Cikkének diszkriminációról szóló rendelkezésével való ellentét.

3. Az Egyezmény 5. Cikke elsı bekezdésének szabályát értelmezve a kommentár rámutat arra, hogy
nem tekinthetı  a  szabály  megsértésének  minden  olyan  eset,  amelyben  az  államok  kedvezményeket
biztosítanak  az  állampolgárság  megadásánál.  Megalapozottnak  tekinti  azt  a  kedvezményt,  amelyet
honosításnál  a  nemzeti  nyelv  ismerete,  a  leszármazás,  a  születési  hely  alapján  nyújtanak.  Utal  a
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kommentár  arra  is,  hogy  maga  az  Egyezmény  ír  elı  kedvezményes  elbírálást  a  6.  Cikk  negyedik
bekezdésében (pl. házastársi kapcsolat, az állam területén való születés és tartózkodás, hontalan státus
esetén). Elismeri a kommentár a meghatározott államok állampolgárainak nyújtott kedvezményeket is, és
példaként említi,  hogy az Európai  Unió tagállamai az általános szabálynál  rövidebb tartózkodási  idıt
írhatnak elı másik tagállam állampolgárainak a honosítására.

Az európai államok gyakorlata azt mutatja, hogy a honosításnál az alapszabályhoz viszonyítva számos
kedvezményt alkalmaznak. A kedvezmények néhány példája (a kommentárban említett, az Európai Unió
egyes tagállamai  által  azon az alapon adott  kedvezményen túlmenıen,  hogy a kérelmezı  egy másik
tagállam állampolgára):

- egyes skandináv államokban kedvezményben részesül egy másik skandináv állam állampolgára [így
rendelkezik a svéd 2001. július 1-jén hatályba lépett állampolgársági törvény 11. Cikkének a)  pontja, a
finn 2003. június 1-jén hatályba lépett állampolgársági törvény 30. Cikke],

- a francia 1993. július 22-i, 93-933. számú törvény franciaországi tartózkodás követelménye nélkül
lehetıvé tette a honosítást annak a külföldi állampolgárnak, aki francia nyelvi és kulturális közösséghez
tartozik, ha olyan területen vagy államban él, amelyben a hivatalos nyelv francia (21-20. Cikk),

-  a  portugál  állampolgársági  szabály  kedvezményes  honosítást  tett  lehetıvé  az  olyan  kérelmezı
számára, aki korábban portugál állampolgár volt,  vagy portugálok leszármazója, vagy olyan közösség
tagja, amelynek portugál felmenıi voltak, vagy a portugál államnak szolgálatokat tett vagy erre felkérik
(1982. augusztus 12-i törvény 6. Cikkének második bekezdése),

-  az  1995.  május  2-i  görög  állampolgársági  törvény  kivételesen  lehetıvé  tette  az  állampolgárság
megadását az olyan külföldön élı  görög etnikai  leszármazású nagykorú személyeknek,  akiknek nincs
állampolgársága vagy nem ismert az állampolgársága és ténylegesen görög módon cselekszenek (5. Cikk),

-  a  2003-ban  módosított  román  állampolgársági  törvény  szerint az  olyan  kérelmezık,  akik  1989.
december 22-e elıtt önhibájukon kívül vesztették el a román állampolgárságot, azzal a kedvezménnyel
kaphatják vissza az állampolgárságot, hogy nem követelmény a romániai lakóhely; ugyanez a szabály
vonatkozik az ilyen személyek leszármazóira is (a másodfokkal bezáróan) (Hivatalos Közlöny 2003. I.
rész, 399. szám).

Az  elmondottak  azt  mutatják,  hogy  -  a  magában  az  Egyezményben  a  fı  szabályhoz  viszonyítva
megállapított  kivételekre  is  tekintettel  -  az  Egyezmény  5. Cikkében  megfogalmazott  diszkrimináció
tilalmát szőken értelmezik, számos esetben elismerik a kedvezményes elbírálás megengedhetıségét.

4. Eredményes népszavazás esetén az aláírásgyőjtı íven szereplı kérdésnek megfelelıen olyan törvény
megalkotására kerülne sor,  amely kedvezményes honosítást  tenne lehetıvé a magyar  nemzetiséget az
Szátv. 19. §-a szerint vagy más módon igazoló személyek számára. A tervezett kedvezményes honosítás
egyes feltételeit tehát nem maga az aláírásgyőjtı íven szereplı kérdés határozza meg, hanem utalás révén
ezek a feltételek részben az Szátv.-ben találhatók, így az Szátv. szabályai egészítik ki a kérdést.

Az  elmúlt  években  több  vizsgálat  folyt  az  Szátv.-nek  az  Egyezménnyel  és  más  nemzetközi
egyezményekkel való összhangja tárgyában. A szomszédos államokban élı magyarokról szóló 2001. évi
LXII.  törvény  módosításáról  szóló  2003.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Szátvm.)  részletes
felülvizsgálat  után az Szátv.  számos rendelkezését  megváltoztatta.  Az Szátvm.  tervezetének általános
indokolása rámutatott  arra,  hogy az Szátv.  hatálybalépését követıen a magyar  kormány felkérésére a
jogszabálynak az európai  kisebbségvédelmi  gyakorlattal  és a nemzetközi  joggal  való  összevetését  az
Európa  Tanács  Joggal  a  Demokráciáért  Európai  Bizottsága  (a  továbbiakban:  Velencei  Bizottság)
elvégezte. A Velencei Bizottság az Szátv.-t a hátrányos megkülönböztetés szempontjából is vizsgálta. A
vizsgálatnál a Bizottság azt tekintette irányadónak, hogy az etnikai alapú megkülönböztetés csak akkor
engedhetı meg, ha a különbségtétel ténylegesen és ésszerően is indokolható. Az Szátvm. megalkotásának
az volt a célja, hogy az Szátv.-t a Velencei Bizottság ajánlásaira figyelemmel módosítsa.

Az így módosított Szátv. 19. §-ának (3) bekezdése szerint a magyar nemzetiség „Magyar igazolvány”
útján történı igazolásának meghatározott feltételei vannak. Ilyen feltétel a nyelvtudás, valamint a magyar
nemzetiségőként való nyilvántartás, vagy olyan közösségekben való részvétel, amelyekben kifejezésre jut
a magyar nemzetiségő érzés. Ezek az ismérvek a Magyarországhoz való szorosabb kötıdést fejezik ki. Ez

95



az ismérv megfelel a Nemzetközi Bíróság által  a Nottebohm ügyben az állampolgárságra alkalmazott
ismérvnek, valamint az Egyezmény alapján elfogadható ésszerő indoknak.

5. A magyar állampolgárság honosítással történı megszerzésének általános feltételeit az Ápt. 4. §-ának
(1) bekezdése határozza meg. A 4. § többi bekezdése az általános feltételektıl  való egyes eltéréseket,
bizonyos  kedvezmények  nyújtásának  eseteit  fogalmazza  meg.  A  4.  §  több  szabályát  a  magyar
állampolgárságról  szóló  1993.  évi  LV.  törvény  módosításáról szóló  2001.  évi  XXXII.  törvény  (a
továbbiakban: Áptm.) állapította meg. Az Áptm. tervezetének általános indokolása hivatkozik arra, hogy a
módosításra  az  Egyezmény  alapján  kerül  sor.  Az  egyes  szakaszokhoz  főzött  indokolás  a  honosítás
feltételeinél nyújtott kedvezmények eseteit részben a Magyarországhoz való erısebb kötıdéssel, részben a
könnyebb beilleszkedéssel magyarázza.

Az állampolgárság honosítással való megszerzésének a kérdésben szereplı, tervezett új esete az Szátv.
és az Áptv. szabályaira épül. A honosítás egyéni kérelem alapján, a feltételeknek az Szátv.-ben a „Magyar
igazolvány”  megadására  meghatározott,  egyénenként  történı  vizsgálata  eredményeként,  vagy  a
megalkotandó törvényben megfogalmazott egyéb feltételek szerint történhetne meg.

Az  elmondottak  szerint  nincs  szó  az  állampolgárságnak  az  indítványozó  által  állított  kollektív
visszaszerzésérıl, a békeszerzıdéssel ellentétes jogszabály megalkotásáról.

Az aláírásgyőjtı íven szereplı kérdés eredményes népszavazás esetén az Országgyőlés a kedvezményes
honosítás  már  meglévı  esetei  mellé  határozna  meg  újakat  vagy  szabályozná  újra  a  kedvezményes
honosítást és illesztené be az új rendelkezések közé az aláírásgyőjtı íven szereplı esetet. Megállapítható
tehát, hogy a kérdés nem szól nemzetközi szerzıdésbıl eredı kötelezettségrıl, illetve e kötelezettséget
tartalmazó  törvény  tartalmáról,  az  esetleges  eredményes  népszavazás  pedig  nem  teremtene  olyan
helyzetet, amelyben nemzetközi szerzıdést kellene felmondani, illetve tartalmát megváltoztatni. Ezért a
kérdés nem ellentétes az Alkotmány 28/C. §-a (5) bekezdésének b) pontjával és az Nsztv. 10. §-ának b)
pontjával.

IV.

1. Az indítványozó szerint az aláírásgyőjtı íven szereplı kérdés alapján eredményes népszavazás olyan
törvény megalkotásához vezetne, amely ellentétes az Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdésével. Ezért a
kérdés nem tartozik az Országgyőlés hatáskörébe, következésképpen az Nsztv. 10. §-ának a) pontja szerint
az aláírásgyőjtı ív hitelesítését meg kell tagadni.

Az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII.  7.)  AB határozatában kimondta, hogy nemcsak az Alkotmány
28/C.  §-ának  (5)  bekezdésében  felsorolt  esetekben  nem  lehet népszavazást  tartani,  hanem  az
Alkotmányból a népszavazás más korlátai is levezethetık (ABH 1999, 251, 263.). Az 50/2001. (XI. 29.)
AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság  azt  is  megállapította,  hogy  az  Alkotmány  28/C.  §-ának  (3)
bekezdése alapján az eredményes népszavazás az Országgyőlést csak törvényhozó (nem alkotmányozó)
hatalomként  kötelezheti  „értelemszerően  azonban  az  Alkotmány  rendelkezéseivel  összhangban  álló”
jogalkotásra (ABH 2001, 359, 364.). Ezért az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy valóban fennállna-e
az  Alkotmány  70/A.  §-ának  (1)  bekezdésével  való  ellentét  az  eredményes  népszavazás  alapján
megalkotandó törvénynél.

Az Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdését értelmezve az Alkotmánybíróság már a 9/1990. (IV. 25.) AB
határozatban  kifejtette  azt  az  állandó  gyakorlat  által  követett  álláspontot,  amely  szerint,  a
megkülönböztetés  tilalma  azt  jelenti,  hogy  a  jognak  mindenkit  egyenlı  méltóságú  személyként  kell
kezelnie, de nem vonja maga után azt, hogy minden különbségtétel tilos (ABH 1990, 46, 48.). A 61/1992.
(XI.  20.)  AB határozat  rámutatott  arra,  hogy az államnak joga és bizonyos körben kötelessége is az
emberek között ténylegesen meglévı különbségek figyelembevétele, ez azonban nem vezethet az emberi
méltósághoz való jog sérelméhez (ABH 1992, 280, 281-282.). A kialakult gyakorlat szerint ilyen sérelmet
akkor lehet megállapítani, ha a megkülönböztetésnek nincs ésszerő indoka [1/1995. (II. 8.) AB határozat,
ABH 1995, 31, 47.].
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Az elızıekben kifejtettek szerint a tervezett kedvezményes honosítás alapvetı oka a Magyarországhoz
való  erıs  kötıdés  egyénenként  vizsgált  megléte.  Ez  az  állampolgársági  kérdések  szabályozásánál  a
kedvezmény nyújtásának ésszerő indoka [ami megfelel az Alkotmány 6. §-a (3) bekezdésének]. Ez az
álláspont  összhangban  van  a  Velencei  Bizottságnak  a  nemzeti  kisebbségek  anyaország  által  történı

kedvezményekben  részesítésérıl  szóló,  2001.  október  19-20-án  elfogadott  jelentésének  egyik
megállapításával.  A Bizottság  jelentése  az  Európa  Tanács  Nemzeti  Kisebbségek  Védelmérıl  szóló,
Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményre hivatkozva arra a következtetésre jut, hogy
nem minısül  diszkriminációnak,  ha  a  lakosság  egy  része  nem részesül  olyan  kedvezményben,  mint
amelyet  egy  etnikai  alapon  meghatározott  csoport  tagjai  megkapnak.  Ezzel  kapcsolatban  a  jelentés
megemlíti az államok állampolgárságra vonatkozó jogszabályaiban általános gyakorlatként, etnikai alapon
nyújtott kedvezményeket [a Jelentés D. részének d) pontja].

Mindezek alapján megállapítható, hogy az aláírásgyőjtı ív hitelesítése megtagadásának az Nsztv. 10. §
a) pontja alapján nincs helye.

2. Az indítványozó álláspontja szerint a kérdés megfogalmazása bonyolult, sok feltételt tartalmaz, nem
egyértelmő, és olyan szakkifejezéseket (pl. honosítás) használ, amelyek ismerete a népszavazáson részt
vevı választópolgártól nem várható el. Ezért a kérdés nem felel meg az Nsztv. 10. §-a c) pontjának.

Az Alkotmánybíróság az 51/2001. (XI. 29.) AB határozatban kifejtette, hogy a népszavazáshoz való jog
jellegére tekintettel  és e politikai  jog minél  teljesebb érvényesülése  érdekében a népszavazásra szánt
kérdés egyértelmőségének megítélésekor az Alkotmánybíróságnak szőkítıen kell értelmeznie hatáskörét.
Így az egyértelmőség követelményénél azt kell vizsgálni, hogy a kérdést egyféleképpen lehet-e értelmezni
és az eldöntendı kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehet-e felelni (ABH 2001, 392, 396.). Az adott
esetben  a  kérdés  megfogalmazása  eleget  tesz  az  egyértelmőség  nyelvtani  követelményének.  Az
Alkotmánybíróság már  korábban is  úgy  foglalt  állást,  hogy  a  kérdés  megfelel  az  Nsztv.  13.  §-ában
foglaltaknak akkor, ha a kérdés egészének érthetıségét nem zavarják a kérdésben szereplı szakkifejezések
[63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 345.]. Ez az álláspont érvényesül a jelen esetben is; a
kérdés egésze a szakkifejezések ellenére közérthetı.

A kérdés egyértelmőségének megállapításához az is hozzátartozik,  hogy az Országgyőlés el  tudja-e
dönteni,  terheli-e  jogalkotási  kötelezettség,  és  ha  igen,  milyen.  Az  adott  esetben  a  kérdésbıl
megállapítható,  hogy  kedvezményes  honosításra  vonatkozó  szabályokat  kell  megalkotni  és  ezek  a
megalkotandó  szabályok  a  Magyarországhoz  való  szorosabb  kötıdés  ellenırzésére,  a  „Magyar
igazolvány” megadására meghatározott feltételekre építhetnek, vagy más módot is megállapíthatnak. Az
Országgyőlés  számára tehát  a  jogalkotás feladata érthetı.  A kérdés nem korlátozza az Országgyőlést
abban sem, hogy a megalkotandó új szabályban a jelenlegi honosítási feltételekhez viszonyítva további
kedvezményt határozzon meg.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a kifogást  elutasította  és az Országos  Választási  Bizottság
116/2003. (IX. 18.) OVB határozatát helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság jelen határozatát  a Magyar Közlönyben közzéteszi,  figyelemmel arra,  hogy a
kifogásolt OVB határozat a Magyar Közlönyben megjelent.

Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró párhuzamos indokolása

A  határozat  rendelkezı  részével  és  indokolásával  egyetértek.  A  határozatnak  a  diszkrimináció
tilalmával,  illetve  a  kedvezmény megállapításával  kapcsolatos indokolásához  néhány elvi  jelentıségő
normatani gondolatot kívánok főzni. A normatani indokolást azért tartom különösen fontosnak, mert a
jelen indítványba foglaltakhoz hasonló érvelés más ügyek kapcsán is gyakran fordul elı.

Az  indítványozó  arra  hivatkozott,  hogy:  „Az  OVB  határozatban  hitelesített  kérdés  eredményes
népszavazás esetén olyan törvény megalkotására kötelezné az Országgyőlést, amely az állampolgárság
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megszerzésénél  a  magukat  magyar  nemzetiségőeknek  valló,  s  ezt  meghatározott  módon  igazoló
személyeket nemzetiségükre való tekintettel elınyben részesíti. Ez ugyanakkor azzal jár, hogy a kérdéses
meghatározott  feltételeknek  meg  nem  felelı  személyek  az  állampolgárság  megszerzése  során
nemzetiségükre való tekintettel hátrányos megkülönböztetést szenvednek el.” Az indítványozó álláspontja
szerint ez ellentétes a 2002. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-
án kelt,  az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 5. Cikkének 1.
pontjában meghatározott diszkrimináció tilalmával.

Normatani  szempontból  el  kell  választani  egymástól  a  fıszabályt,  valamint  a  hátrányos
megkülönböztetést tartalmazó speciális szabályt, illetve a kedvezményt megállapító speciális szabályt. A
fıszabály  (lex generale)  alól kivételt adó szabály  (lex speciale)  kétféle lehet: vagy elınyben részesítı,
vagy  hátrányos  megkülönbözetést  tartalmazó  speciális  szabály.  Álláspontom  szerint  az  indokolatlan
hátrányos megkülönböztetés tilos, azonban a nem eleve jogosultak számára megállapított kedvezmények
és mentességek biztosítása csak önkényes különbségtétel esetén tiltott.

A fıszabályhoz képest megállapított kedvezmény mindaddig speciális szabály marad, amíg a fıszabály
létezik. Kizárólag a fıszabály megszőnésével válhatna a speciális szabály automatikusan fıszabállyá. A
speciális szabályként megállapított kedvezmény önmagában nem szünteti meg a fıszabály létét és annak
általános érvényét, tehát nem válik a speciális szabály általános érvényő mércévé.

A  normatani  összefüggéseket  a  konkrét  esetre  alkalmazva  a  konstans  fıszabály  a  magyar
állampolgárságról  szóló 1993.  évi  LV.  törvény (a továbbiakban: Ápt.)  4.  §  (1)  bekezdésében,  míg a
kedvezményt  megállapító  speciális  szabályok  az  Ápt.  4.  §  (3)-(6)  bekezdéseiben  találhatók.  Az
Egyezmény 5. Cikke az általános érvényő szabályhoz [Ápt. 4. § (1) bekezdés] képest tiltja az indokolatlan
szigorítást, mégpedig mind a nemen, valláson, fajon, bırszínen, mind a nemzeti vagy etnikai származáson
alapuló hátrányos megkülönböztetést. A nem önkényes alapon megállapított kedvezményeket [ilyenek az
Ápt. 4. § (3)-(6) bekezdésében foglaltak] azonban nem tiltja az Egyezmény 5. Cikke.

A népszavazásra irányuló kezdeményezés - érvényes és eredményes szavazással történı - támogatása
esetén a törvényhozó arra lenne köteles, hogy az Ápt.-ben már meglévı általános szabályhoz [Ápt. 4. § (1)
bekezdéséhez] képest - nem önkényesen megállapított speciális szabály formájában - újabb kedvezményt
biztosítson a magyar állampolgárság megszerzésére. A kedvezményt biztosító szabály speciális szabály
marad, s nem válik fıszabállyá. A speciális szabály a fıszabályhoz képest csak meghatározott feltételek
megléte esetén alkalmazható, alkalmazása esetén a fıszabályba foglaltaknál gyorsabban, rövidebb idı

alatt megszerezhetı állampolgárságot, kedvezményt biztosít. Azonban a speciális feltételek hiánya esetén
továbbra is a fıszabályt kell alkalmazni, mégpedig mindenféle megkülönböztetés nélkül.

Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

1.  Nem  értek  egyet  a  határozat  rendelkezı  részével,  álláspontom  szerint  jelen  ügyben  az
Alkotmánybíróságnak az Országos Választási Bizottság (OVB) 116/2003. (IX. 18.) határozatát meg kellett
volna  semmisítenie  és  az  OVB-t  új  eljárásra  kellett  volna  utasítania.  Az  Alkotmánybíróság,  állandó
gyakorlata szerint, a kifogás keretei között alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban azt
vizsgálja, hogy az OVB az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelıen járt-e el a hitelesítési
eljárásban.

Megítélésem szerint  az  országos  népszavazásra  bocsátandó  kérdésnek  az  Alkotmánybíróság  olyan
értelmezést ad, amely a kérdésbıl  nem feltétlenül  következik. A határozat  a jogalkotói egyértelmőség
irányából  lényegében  lefordítja  a  kérdést  és  arra  törekszik,  hogy  elhelyezze  azt  az  alkotmányos
rendszerben.  Felfogásom szerint  a  népszavazási  eljárás során -  bár  a  kérdést  értelemszerően  minden
közremőködı  szerv értelmezi - annak lényeges tartalmához egyetlen döntéshozó szerv sem nyúlhat, a
szavazólapon is ugyanannak a kérdésnek kell szerepelnie, amit kezdeményezıi megfogalmaztak.

2. A Magyarországra kötelezı nemzetközi jogi normák közül - jelen ügyben - az Alkotmánybíróságnak
mindenekelıtt a kifogást tevı által hivatkozott, a 2002. évi III. törvény által kihirdetett, az Európa Tanács
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keretében,  1997.  november  6-án  kelt  állampolgárságról  szóló  Európai  Egyezményt  (a  továbbiakban:
Egyezmény) kellett vizsgálnia.

Az  Egyezmény  3.  Cikk  1.  pontja  alapján  minden állam saját  joga szerint  határozza  meg,  kik  az
állampolgárai, az állampolgársággal kapcsolatos szabályok megalkotása ugyanis az állami szuverenitás
egyik fontos megnyilvánulása. Az egyén és az állam közötti legfıbb jogi kapcsolat az állampolgárság,
amely az Egyezmény alkalmazásában valamely személy és egy állam közötti olyan jogi kötelék, amely
nem utal  a  személy  etnikai  származására.  [2.  Cikk  a)  pont]  E  definíció  az  Európa  Tanács  által  az
Egyezményhez főzött kommentár szerint a Nemzetközi Bíróságnak a Nottebohm-ügyben született ítéletét
veszi  alapul,  amely  szerint  „az  állampolgárság  egy  jogi  kapcsolat,  amelynek  alapja  egy  tényleges
társadalmi  kötıdés,  egy  valódi,  az  életmódhoz,  az  érdekekhez  és  az  érzelmekhez  kötıdı  kapcsolat,
amelyhez  kölcsönös  jogok  és  kötelezettségek  járulnak.  Azt  mondhatnánk,  jogi  kifejezıdése annak  a
ténynek, hogy az egyén, amely ezt az állampolgárságot [...] megszerzi, valójában szorosabban kapcsolódik
az állampolgársága szerinti állam népéhez, mint bármely más államéhoz”. (ICJ Reports, 1955, 23.)

Az Egyezmény 5. Cikk 1. pontja alapján a részes államok állampolgárságra vonatkozó szabályai nem
tartalmazhatnak  megkülönböztetést,  vagy  nem foglalhatnak  magukban  semmilyen  olyan  gyakorlatot,
amely  kimeríti  -  többek  között  -  a  nemzeti  vagy  etnikai  származáson  alapuló  diszkriminációt.  A
kommentár az 1993. évi XXXI. törvény által kihirdetett, az emberi jogok és az alapvetı szabadságok
védelmérıl szóló egyezmény 14. Cikkére utalva hangsúlyozza, hogy nem mindenfajta megkülönböztetés
ellentétes az Egyezmény 5. Cikk 1. pontjával. Nem sérül az Egyezmény 5. Cikk 1. pontjában foglalt
diszkriminációtilalom,  ha  a  különbségtétel  alapja  valamely ésszerő  és  objektív  ok,  illetve  nem
egyezménysértı az indokolt, nem önkényes kedvezıbb bánásmód.

A kommentár is megengedi tehát, hogy a részes államok más államok polgárait kedvezıbb feltételek
mellett honosítsák, vagyis kedvezıbb bánásmódban részesítsék az állampolgárság elnyerésekor, ha annak
ésszerő  indoka van. Ésszerőnek minısül  a kommentár alapján az, ha a részes állam a kedvezményes
honosításhoz  a  nemzeti  nyelv  ismeretét  követeli  meg,  ha  születési  helyhez  köti  az  állampolgárság
könnyített  megszerzését,  illetve,  ha  kedvezményesen honosítja  az  állampolgárának leszármazottját.  A
részes  államok  kedvezményesen  honosíthatják  más  állam  polgárait,  így  például  az  Európai  Unió
tagállamai  rövidebb  tartózkodási  idıt  követelhetnek  meg  az  uniós  tagállamok  állampolgárainak
honosításakor, ez - fogalmaz a kommentár - állampolgárság alapján történı kedvezıbb bánásmódot jelent.
Látható,  hogy a kommentárban említett  példák objektív  jogi tények -  ez jellemzi  a  konkrét  nemzeti
megoldásokat  is  -  amelyekhez  képest  az  európai  gyakorlatban  eleddig  alig  ismert  szubjektív  alapú
kedvezmény lenne a kérdésben szereplı nyilatkozattételhez kötött honosítási jogcím.

3. A határozat szerint „[a]z állampolgárság honosítással való megszerzésének a kérdésben szereplı,
tervezett  új  esete az Szátv.  és az Áptv.  szabályaira épül”.  Álláspontom szerint  azonban ez a konkrét
kérdésbıl nem következik.

Ahogyan azt az 52/1997. (X. 14.) AB határozat is hangsúlyozta, a közvetlen hatalomgyakorlás ugyan a
népszuverenitás  gyakorlásának  kivételes  formája,  de  kivételes  megvalósulása  eseteiben  a  képviseleti
hatalomgyakorlás fölött áll. Ez azt jelenti, hogy az eredményes ügydöntı  népszavazás olyan eszköz a
választópolgárok  számára,  amelynek  segítségével  elvonhatják  a  döntés  jogát  a  törvényhozóktól,  az
Országgyőlés  ugyanis  az adott  népszavazási  kérdés tekintetében „végrehajtói  szerepbe kerül”.  [Lásd:
50/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001., 359, 381.] A népszavazást kezdeményezık az Alkotmány, a
Ve. és az Nsztv. vonatkozó rendelkezéseinek a keretei között jogosultak olyan kérdés megfogalmazására,
amelynek célja  vagy  eredménye  valamely új  törvény megalkotása,  illetve  hatályban  lévı  jogszabály
módosítása, hatályon kívül helyezése.

Az Áptv. a nem magyar állampolgárok honosítását a következı feltételekhez köti: nyolc év folyamatos
magyarországi  helyben  lakás,  büntetlen  elıélet,  a  kérelmezı  ellen  magyar  bíróság  elıtt  nincs
büntetıeljárás folyamatban, a magyarországi megélhetés és lakóhely biztosított,  a honosítás a Magyar
Köztársaság érdekeit  nem sérti,  valamint  alkotmányos alapismereti  vizsga letétele,  illetve az az alóli
mentesség igazolása. [4. § (1) bekezdés] Az Áptv. 4. § (3) bekezdése alapján kérelmére, kedvezményesen
honosítható  az  a  magát  magyar  nemzetiségőnek  valló,  nem  magyar  állampolgár,  aki  a  kérelem
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elıterjesztésekor  legalább  egy  éve  Magyarországon  lakik,  és  felmenıje  magyar  állampolgár  volt.  A
kedvezmény csupán a magyarországi  helyben lakás idejére vonatkozik,  minden egyéb tekintetben az
általános feltételeknek kell megfelelnie a magát magyar nemzetiségőnek valló, nem magyar állampolgár
honosítandónak, aki - ez objektív jogi tény - magyar állampolgár leszármazottja.

Az Áptv.  alapján tehát  az állampolgárság ténylegességének (effektivitás elve)  legfıbb kritériuma a
lakóhely, a népszavazásra bocsátandó kérdés viszont a nem Magyarországon lakó, de a magát magyar
nemzetiségőnek valló, és a magyar nemzetiségét a kérdésben megállapított módon igazoló nem magyar
állampolgárságú személyek csak és kizárólag magyar nemzetiségükre tekintettel történı kedvezményes
honosítását célozza. Következésképp nem állíthatjuk, hogy a konkrét kérdés az Áptv. szabályaira épül.

Véleményem szerint a jogalkotónak lehetısége van arra, hogy bizonyos esetekben tovább könnyítsen az
állampolgárság  megszerzésének  feltételein,  és  a  jelenlegi  szabályokhoz  képest  egyszerősítse  az
állampolgárság megszerzését úgy, hogy a fent felsorolt objektív feltételek némelyike alól mentességet
biztosít. Ez azonban nem sértheti az Alkotmányt és a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeket, továbbá
nem eredményezheti  azt,  hogy a jogalkotó mentességet  biztosít  a személyek egy meghatározott  köre
számára az állampolgárság megszerzésének valamennyi objektív feltétele alól. [Az Áptv. alapján jelenleg
két objektív honosítási feltétel megléte alól még a legkedvezményezettebb esetben sem adhat felmentést a
köztársasági  elnök:  nevezetesen  a  honosítás  a  Magyar  Köztársaság  érdekeit  ne  sértse  (egyénenkénti
nemzetbiztonsági szempont), továbbá a magyar jog szerint a kérelmezı büntetlen elıélető legyen és a
kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság elıtt büntetıeljárás ne legyen folyamatban.]

A jelen ügyben vizsgált népszavazásra bocsátandó kérdés - értelmezésem szerint - bár utal a kérelemre
történı  kedvezményes  honosításra,  kizárólag  egy  feltételhez  kötné  azt:  a  magyar  nemzetiség
meghatározott módon történı igazolásához. A konkrét kérdés alapján ez az igazolás történhet az Szátv. 19.
§-a szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon. Az
Szátv. 19. §-a alapján „Magyar igazolványt” a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban állandó
lakóhellyel  rendelkezı,  nem magyar  állampolgárságú,  magát  magyar  nemzetiségőnek  valló  személy
kérhet  (kivéve az Ausztriában élı  személyt),  ha tud magyar  nyelven vagy a lakóhelye szerinti  állam
magyar nemzetiségőnek valló személyként tartja nyilván, ha az ezen állam területén mőködı,  magyar
nemzetiségő személyeket tömörítı szervezet nyilvántartott tagja, vagy a lakóhely szerinti állam területén
mőködı egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségőként tartják számon. A „Magyar igazolvány” az
Szátv.-ben  meghatározott  kedvezményekre  jogosít.  Egy  eredményes  népszavazás  következtében  ezen
igazolvány -  ha azt  a  tulajdonos kérelmezi  -  automatikusan a magyar  állampolgárság megszerzésére
jogosítana.

A kedvezményes  honosítás  kedvezményezettjei  tehát  lakóhelytıl,  születési  helytıl,  nyelvtudástól,
leszármazástól  független  jogcímen,  pusztán  azon  az  alapon  volnának  jogosultak  a  kedvezményes
honosításra, hogy magyar nemzetiségőnek vallják magukat. A nemzetiségre (nemzeti hovatartozásra) mint
egyetlen állampolgársági szerzési feltételre történı utalás az Egyezmény alapján nem minısül indokolt
kedvezıbb bánásmódnak, a nemzeti hovatartozásról való nyilatkozat önmagában ugyanis nem alkalmas a
Nottebohm-ügyben megkövetelt,  a polgár és állama közötti  szoros, valódi (effektív) kapcsolat létének
bizonyítására.

Álláspontom  szerint  a  feltett  kérdésben  az  államot  az  Egyezmény  szellemébıl  és  konkrét
rendelkezéseibıl fakadó nemzetközi kötelezettség terheli, márpedig az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése
alapján  nem  lehet  országos  népszavazást  tartani  hatályos  nemzetközi  szerzıdésbıl  eredı
kötelezettségekrıl, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról.

4. Az Alkotmány 6. § (3) bekezdése szerint „[a] Magyar Köztársaság felelısséget érez a határain kívül
élı magyarok sorsáért, és elımozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását”. Meggyızıdésem
szerint  az  Alkotmány  hivatkozott  „felelısségi  klauzulája”  nem  csupán  külpolitikai  államcél,
nemzetpolitikai  tétel,  hanem jogilag is  értelmezhetı  alapelv,  amely a „nemzettag”  jogállásáról  szóló,
általam is  fontosnak  tartott  Szátv.  és  az  esetleges  további  állampolgársági  kedvezmények  alapja.  A
felelısségi  klauzulát  azonban  az  állampolgársággal  összefüggésben  nem  lehet  az  Alkotmány  más
rendelkezéseitıl (például 69-70. §) függetlenül értelmezni. Az állampolgárság nemcsak alapjog, hanem a

100



szuverenitás (terület, népesség, fıhatalom) klasszikus alkotmányjogi intézménye, amely történetileg nem
feltétlenül  azonos  az  adott  személy etnikai  származásával.  A népszavazás  kezdeményezıi  szándékuk
szerint  nem  az  országhoz  (az  államhoz,  államterülethez),  hanem  a  nemzethez  kívánják  kötni  az
állampolgárság intézményét. Szándékuk nemességét nem vitatva, ez az elképzelés komoly alkotmányjogi
problémákat vet fel.
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58/2004. (XII. 14.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitőzésére irányuló
kezdeményezés  aláírásgyőjtı  ívének  hitelesítése  tárgyában  hozott  határozata  ellen  benyújtott  kifogás
alapján - dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következı

határozatot:

Az  Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási  Bizottság  122/2003.  (X.  27.)  OVB  határozatát
megsemmisíti és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

A Pajzs Szövetség aláírásgyőjtı ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a
továbbiakban:  OVB) azzal,  hogy országos  ügydöntı  népszavazást  kíván kezdeményezni  a  következı

kérdésben:
„Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság ne ismerje el az Európai Unió alkotmányának létrehozásáról

szóló nemzetközi szerzıdés Magyar Köztársaságra vonatkozó, kötelezı érvényő hatályát?”
Az OVB az aláírásgyőjtı ív hitelesítését a 122/2003. (X. 27.) OVB határozatában megtagadta. Az OVB

eljárása során megállapította, hogy „a népszavazásra feltenni kívánt kérdés az Alkotmány 28/C. §-ában
rögzített tilalomba ütközik, mely szerint nem lehet népszavazást tartani hatályos nemzetközi szerzıdésbıl
eredı kötelezettségrıl.”

Az OVB álláspontja szerint  ugyanis „[a]  népszavazásra feltett  kérdésbıl  tartalma szerint  ütközik a
Magyar Köztársaság csatlakozásának feltételeirıl, valamint az Európai Unió alapját képezı szerzıdések
kiigazításáról szóló okmányban foglalt kötelezettségvállalással, különös figyelemmel az annak 5. Cikke
(1) és (2) bekezdéseibe foglaltakkal.”

II.

Az OVB határozata ellen a törvényes határidın belül kifogást nyújtottak be, melynek elıterjesztıje a
határozat megsemmisítését és az OVB új eljárás lefolytatására utasítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Álláspontja szerint az OVB határozatának az indokolása helytelen, mivel „[a]z indokolásban hivatkozott,
az Európai Unió alapját képezı szerzıdések kiigazításáról szóló okmány V. cikk (1) és (2) bekezdéseibe
foglaltak a már megkötött nemzetközi szerzıdések, és nem a késıbb megkötésre (különösen nem annak a
magyar jogrendszerbe helyezésére) kerülı nemzetközi szerzıdésekre vonatkozik. Ez nemcsak erkölcsi,
hanem jogi nonszensz is lenne, hiszen azt jelentené, hogy az EU-hoz kapcsolódó, bármikor létrejövı és
bármilyen tárgyra vonatkozó nemzetközi szerzıdés automatikusan a magyar jogrendszer része lenne, a
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népszuverenitás elvének teljes megsértésével.  (...)  Az »EU-Alkotmány« nem egy meglévı  nemzetközi
szerzıdés  valamilyen  módosítása,  vagy  kiegészítése,  hanem  jellegében  és  minıségében  más,  mint
bármelyik  jelenleg  aláírt  vagy  hatályos  nemzetközi  szerzıdés,  beleértve  az  EU-csatlakozásról  szóló
nemzetközi szerzıdést is, viszont - jellegében és tartalmában - helyébe lép egy aláírt (az EU csatlakozásról
szóló, 2003. április 16-án Athénban), de nem hatályos nemzetközi szerzıdésnek. (...) Miután a beadvány
tárgyát  képezı  indítvány  nem hatályos  nemzetközi  szerzıdésre  és  nem is  az  Alkotmánybíróság elvi
álláspontjában [14/2003. (IV. 9.) végzés - hivatkozva a 127/H/2003. AB határozatban] hivatkozott, (az EU
csatlakozásról szóló, 2003. április 16-án Athénban) aláírt, de nem hatályos nemzetközi szerzıdésre, vagy
annak hatályos elızmény-szerzıdései valamelyikére vonatkozik [Európai Unió Alkotmány-tervezet IV. 2.
Cikk],  hanem  egy  -  tervezetében  nyilvánosságra  hozott  ezután  elfogadásra  kerülı,  »kiemelkedı
fontosságú« [Alk. 19. § (3) bekezdés  f)  pont] nemzetközi szerzıdésre, nem vonatkozik rá sem a fent
említett Alkotmánybírósági állásfoglalás, sem más, tiltó jogszabály.”

III.

Az Alkotmánybíróság a 122/2003. (X. 27.) OVB határozat ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) és az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrıl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) alábbi rendelkezései alapján
vizsgálta meg:

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

képviselıi útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”
„28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
(...)
b) hatályos nemzetközi szerzıdésbıl eredı kötelezettségekrıl, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó

törvények tartalmáról,”

2. Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyőlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgyőjtı ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
„13. § (1) A népszavazásra feltett  konkrét kérdést úgy kell  megfogalmazni, hogy arra egyértelmően

lehessen válaszolni.”

3. Ve.
„130.  §  (1)  Az  Országos  Választási  Bizottságnak  az  aláírásgyőjtı  ív,  illetıleg  a  konkrét  kérdés

hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követı tizenöt napon belül lehet
- az Alkotmánybírósághoz címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási

Bizottság, illetıleg az Országgyőlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos
Választási Bizottságot, illetıleg az Országgyőlést új eljárásra utasítja.”
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IV.

A kifogás megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  h)  pontjában foglaltaknak  megfelelıen a  Ve.  130.  §-a
határozza meg.

Az  Alkotmánybíróság  az  OVB határozatai  ellen  benyújtott  kifogások  elbírálása  során  kialakította
következetes gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt
vizsgálja,  hogy  a  beérkezett  kifogás  megfelel-e  a  Ve.  78.  §  (2)  bekezdésében,  illetve  130.  §  (1)
bekezdésében  foglalt  feltételeknek,  és  az  OVB  az  aláírásgyőjtı  ív  hitelesítési  eljárásában  az
Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelıen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság e
feladatát  alkotmányos  jogállásával  és  rendeltetésével  összhangban  látja  el.  [25/1999.  (VII.  7.)  AB
határozat, ABH 1999, 251, 256.]

Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította, hogy a kifogás megfelel a törvényi feltételeknek,
ezért azt a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.

2. A népszavazási kezdeményezés, illetve az ezt elutasító OVB határozat elleni kifogás benyújtása óta
eltelt idıben a jogi környezet alapvetıen megváltozott. Egyrészt 2003 novemberének végén még reálisnak
tőnt,  hogy  az  Európai  Unió  tagállamainak  az  Európai  Unió  alkotmányának  (a  továbbiakban:  ASz)
véglegesítésére  összehívott  Kormányközi  Konferenciája  2003.  december  12-13-án az Európai  Tanács
ülésének keretében azzal  az eredménnyel  zárul,  hogy elfogadják az ASz tervezetének szövegét,  majd
kisebb pontosítások után azt még 2004. május 1-je, az új tagállamok csatlakozása elıtt aláírják a (régi)
tagállamok. Ez azonban nem történt meg, a Kormányközi Konferencia 2004. június 17-18-án, Brüsszelben
tartott  ülésén állapodott csak meg az ASz („egy Európai Alkotmány létrehozásáról” szóló nemzetközi
szerzıdés)  szövegérıl,  aláírására  pedig  2004.  október  29-én,  Rómában  került  sor.  Másrészrıl  az  új
tagállamok,  így  Magyarország is  2004.  május  1-jével  az  Európai  Unió  teljes  jogú  tagjává  vált.  Így
teljesedésbe  ment  az  OVB által  is  hivatkozott,  a  Cseh Köztársaság,  az  Észt  Köztársaság,  a  Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel  Köztársaság,  a  Szlovén Köztársaság és  a  Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirıl,
valamint az európai unió alapját képezı szerzıdések kiigazításáról szóló okmány 5. cikkének (1) és (2)
bekezdése, mely szerint „(1) Az új tagállamok ezen okmánnyal csatlakoznak a tagállamok kormányainak a
Tanács  keretében  ülésezı  képviselıi  által  elfogadott  határozatokhoz  és  megállapodásokhoz.  Az  új
tagállamok vállalják, hogy a csatlakozás napjával csatlakoznak valamennyi egyéb olyan megállapodáshoz
is,  amelyet  a  jelenlegi  tagállamok  kötöttek,  és  amely  az  Unió  mőködésére  vonatkozik  vagy  annak
tevékenységével kapcsolatos.

(2) Az új tagállamok vállalják, hogy csatlakoznak a jelenlegi tagállamok által aláírt, az EK-Szerzıdés
293.  cikkében  említett,  illetve  az  EK-Szerzıdés  célkitőzéseinek  teljesítésétıl  elválaszthatatlan
egyezményekhez,  továbbá  az  ezen  egyezményeknek  a  Bíróság  általi  értelmezésérıl  szóló
jegyzıkönyvekhez, és hogy e célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében tárgyalásokat
kezdenek a jelenlegi tagállamokkal.”

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke és külügyminisztere - az Országgyőlés 105/2004. (X. 20.) OGY
határozatában kapott felhatalmazás alapján - 2004. október 29-én aláírta az ASz-t, melynek megerısítése
az  Országgyőlés  hatáskörébe  tartozik.  Az  ASz  IV-447.  cikk  (1)  bekezdése  rendelkezik  az  ASz
megerısítésérıl. Eszerint a tagállamok a saját alkotmányos követelményeiknek megfelelıen erısítik meg
a szerzıdést, és a megerısítı okiratokat az Olasz Köztársaság Kormányánál helyezik letétbe. Ez alapján
némelyik  tagállamban fognak népszavazást  tartani  az ASz megerısítése  kérdésében,  más tagállamok
alkotmányos rendje viszont ezt eleve kizárja.

Az Alkotmánybíróság több határozatában is - így többek között a 36/2003. (VI. 26.) AB határozatában -
megállapította: „[a] már aláírt nemzetközi szerzıdéseket a szerzıdések jogáról szóló bécsi egyezmény [a
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szerzıdések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerzıdés kihirdetésérıl szóló
1987. évi 12. törvényerejő rendelet] sajátos, a részes államok számára nemzetközi kötelezettséget teremtı
védelemben részesíti.  A bécsi  egyezmény -  a  szerzıdés  tárgyának és  céljának  a  hatálybalépés  elıtti
meghiúsításától való tartózkodási kötelezettségrıl  szóló - 18. cikke értelmében a Magyar Köztársaság
tartózkodni köteles minden olyan cselekménytıl, amely meghiúsítaná a már aláírt nemzetközi szerzıdés
tárgyát és célját.” (ABH 2003, I. kötet, 410, 414-415.)

A Bécsi Egyezmény 18. cikkének a) pontjába foglalt tilalom a Magyar Köztársaság azon szerveit köti,
amelyek egy konkrét nemzetközi szerzıdés elıkészítésében részt vesznek;  nem készíthetnek elı  tehát
olyan  nemzetközi  szerzıdést,  amely  ellentétes  a  konkrét,  már  aláírt  nemzetközi  szerzıdéssel.  Ezen
túlmenıen sem a Kormány, sem az Országgyőlés nem hozhat olyan jogszabályt, amely meghiúsítaná a
már aláírt, de még meg nem erısített konkrét nemzetközi szerzıdés tárgyát vagy célját. Ez a kötelezettség
nem érinti azonban az Országgyőlésnek azt a jogát, hogy a nemzetközi szerzıdés megerısítésének vagy
meg nem erısítésének kérdésében szabadon döntsön. A Bécsi Egyezmény 18. cikke  a)  pontjába foglalt
tilalom nem jelenti továbbá azt sem, hogy állampolgári kezdeményezés alapján ne lehetne népszavazást
tartani a már aláírt, de az Országgyőlés által még meg nem erısített, konkrét nemzetközi szerzıdésrıl. Az
Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdésének  b)  pontja  a  már  megerısített,  kihirdetett  és  hatályba  lépett
nemzetközi szerzıdésekkel kapcsolatban állapít meg népszavazási tilalmat, és nem a már aláírt, de még
meg nem erısített nemzetközi szerzıdések vonatkozásában. Mindezekbıl következıen az Alkotmánynak
és az Nsztv.-nek megfelelı népszavazási kezdeményezés esetén tartható népszavazás a már aláírt, de még
nem megerısített nemzetközi szerzıdés megerısítésének a kérdésében.

Az Alkotmánybíróság - eltérıen a 36/2003. (VI. 26.) AB határozatától - arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a Bécsi Egyezmény 18. cikkének a)  pontja nem zárja ki eleve a népszavazást a már aláírt, de az
Országgyőlés által még meg nem erısített nemzetközi szerzıdésekhez kapcsolódóan.

A nemzetközi  szerzıdésekkel  kapcsolatos  eljárás  során  szigorúan  el  kell  választani  egymástól  a
szerzıdés  aláírásának,  megerısítésének  és  kihirdetésének  aktusát.  Az  állam képviselıje  (általában  a
Kormány, ennek nevében a miniszterelnök vagy a külügyminiszter) a szerzıdés aláírásával arra vállal
kötelezettséget,  hogy  nem  kéri  a  szerzıdés  tartalmának  újratárgyalását,  mivel  annak  tartalmában a
tárgyaló/szerzıdı felek megállapodtak. A nemzetközi szerzıdés aláírása tehát tulajdonképpen a szerzıdés
tartalmának részleteiben és egészében történı  konkretizálását,  az ebben való megállapodást jelenti,  és
egyben valószínősíti, hogy a szerzıdést az azt aláíró államok az adott tartalommal késıbb megerısítik,
majd ezt követıen - a nemzeti jogba való beemelés céljából - a megfelelı jogszabályban kihirdetik. A
Bécsi  Egyezmény  18.  cikk  a)  pontja  ezen  túlmenıen  arról  rendelkezik,  hogy  az  állam,  amely  a
megerısítés  fenntartásával  aláírt  valamely  nemzetközi  szerzıdést,  tartózkodni  köteles  mindazon
cselekménytıl,  amely  meghiúsítaná  a  szerzıdés  tárgyát  és  célját  mindaddig,  amíg  nem  válik
nyilvánvalóvá  az  államnak  az  a  szándéka,  hogy  a  szerzıdésnek  mégsem  válik  részesévé.  A Bécsi
Egyezménynek ezen szakasza eljárási, garanciális szabályt tartalmaz, melynek alanya, címzettje az aláíró
(állam), tartalma pedig, hogy az állam vagy annak valamely szerve (például az Országgyőlés, a Kormány)
tartózkodni  köteles  minden  olyan  cselekménytıl  (például  jogalkotástól,  újabb  nemzetközi  szerzıdés
megkötésétıl), amely a nemzetközi szerzıdés tárgyát vagy célját meghiúsítaná. A Bécsi Egyezménybıl
következıen a Magyar Köztársaságnak kizárólag arra van kötelezettsége, hogy az aláírt, de még meg nem
erısített nemzetközi szerzıdésben foglalt tartalmat védje (tehát például nem hozható olyan jogszabály,
amely a szerzıdés valamely tartalmi elemével ellentétes lenne), azonban sem a Bécsi Egyezménybıl, sem
más  nemzetközi  szerzıdésbıl  nem fakad  az  a  kötelezettsége,  hogy  az  aláírt  nemzetközi  szerzıdést
feltétlenül meg kell erısítenie az állam erre hatáskörrel rendelkezı  szervének. A szerzıdés aláírásával
beáll azonban az állam azon kötelezettsége, hogy a szerzıdés tartalmát már a megerısítés aktusa elıtt,
annak megtörténtéig is védelemben részesítse, és ne tegyen olyat, ami a szerzıdés tárgyát vagy célját
meghiúsítaná. Annak eldöntése, hogy a már aláírt, nagy jelentıségő nemzetközi szerzıdést - így az ASz-t -
a Magyar Köztársaság a konkrét tartalommal végül megerısíti-e vagy sem (vagyis annak elismerése, hogy
az adott tartalmú nemzetközi szerzıdésnek a Magyar Köztársaság részese kíván-e lenni vagy sem) - az
ASz esetében többek között az Alkotmány 2/A. §-a alapján is - az Országgyőlés hatáskörébe tartozik. A
Bécsi Egyezmény garanciális eljárási szabályt tartalmazó, 18. cikkének a) pontjából nem keletkezik olyan

105



jogi kötelezettség, amely alapján az Országgyőlésnek a már aláírt (de értelemszerően még nem hatályos)
nemzetközi  szerzıdést  mindenképpen  meg  kell  erısítenie.  A  megerısítés  tárgyában  hozott  pozitív
(megerısítı)  döntéssel  ismeri  el  az Országgyőlés,  hogy a nemzetközi  szerzıdést,  és az abból  fakadó
kötelezettségeket a Magyar Köztársaság magára nézve kötelezınek tekinti. A szerzıdés aláírása tehát csak
valószínősíti, hogy az állam részese kíván lenni az adott tartalmú szerzıdésnek, ám nem jelenti egyben
ennek  kötelezettségét  is.  Így  az  Országgyőlésnek  valódi  döntési  lehetısége  van  a  szerzıdés
megerısítésének  kérdésében  (ez  azonban  nincs  meg  a  szerzıdés  tartalmának  vonatkozásában).  Az
Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint népszavazás az Országgyőlés hatáskörébe tartozó kérdésben
tartható. Mivel a nemzetközi szerzıdés megerısítése az Országgyőlés hatáskörébe tartozó kérdés, amely
döntés tartalmára (megerısítés vagy meg nem erısítés) nézve az Országgyőlést semmiféle, nemzetközi
szerzıdésbıl fakadó kötelezettség sem terheli, ezért önmagában abban a kérdésben, hogy az Országgyőlés
megerısítsen-e vagy sem egy nemzetközi szerzıdést, kezdeményezhetı és tartható népszavazás. Nincsen
ugyanis még hatályos (aláírt, megerısített, kihirdetett és hatályba lépett) nemzetközi szerzıdés, amely az
Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdésének  b)  pontjában  megfogalmazott  tiltott  népszavazási  tárgykörbe
tartozna, hanem pusztán egy aláírt nemzetközi szerzıdés létezik. Nem jelenti ugyanis a Bécsi Egyezmény
18. cikk a) pontjának - és ezen keresztül az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése b) pontjának - sérelmét sem
az, ha az Országgyőlés esetleg nem erısít meg egy nemzetközi szerzıdést, sem az, ha az Országgyőlés
megerısítésrıl  szóló  döntésének  tartalmát  népszavazás  határozza  meg.  Természetesen  a  valamely
nemzetközi  szerzıdés  megerısítése  kérdésében  tartandó  népszavazási  kezdeményezés  esetében  is
vizsgálandó, hogy a népszavazási kérdés megfelel-e az Alkotmányban és az Nsztv.-ben meghatározott
egyéb feltételeknek [így például nem ütközik-e az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésébe foglalt egyéb tiltott
tárgykörbe, vagy megfelel-e az Nsztv. szerinti egyértelmőségi követelménynek].

A fentiekbıl  következıen nem ellentétes a Bécsi Egyezmény 18. cikkének  a)  pontjával, és így nem
tartozik az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének  b)  pontjába foglalt tiltott tárgykörbe az, ha megfelelı

kérdés alapján népszavazás dönt arról, hogy az Országgyőlés megerısítse-e az ASz-t vagy sem. Jelen
népszavazási kérdés esetében a pozitív tartalmú döntés (tehát érvényes és eredményes, többségében az
„igen”-re leadott szavazat) arra kötelezi az Országgyőlést, hogy az ASz-t ne erısítse meg, míg a negatív
tartalmú (érvényes és eredményes, többségében a „nem”-re leadott szavazat alapján) az Országgyőlés
köteles az ASz-t megerısíteni. Érvénytelen vagy eredménytelen népszavazás esetén az Országgyőlésnek
megmarad a mérlegelési joga az ASz megerısítésének kérdésében.

A  Magyar  Köztársaság  alkotmányos  rendje  szerint  tehát  lehetséges  népszavazás  tartása  arról  a
kérdésrıl, hogy az Országgyőlés megerısítsen-e valamely nemzetközi szerzıdést - így az ASz-t - vagy
sem.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB döntését megsemmisítette és az OVB-t új eljárásra
utasította.

Az  Alkotmánybíróság  határozatának  közzétételét  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
törvény  41.  §-ára,  valamint  a  Magyar  Közlönyben  megjelent,  a népszavazásra  vonatkozó  OVB
határozatnak a megsemmisítésére tekintettel rendelte el.

Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

Nem értek egyet a határozattal. Nézetem szerint az Országos Választási Bizottság határozatát helyben
kellett volna hagyni az alábbi indokolással:

1. Az Alkotmánybíróságnak a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. §-a alapján folyó
eljárása jellegét  tekintve jogorvoslati  eljárás,  de az Alkotmánybíróság ilyen esetekben is alkotmányos
jogállásának megfelelıen látja el feladatát [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]. Így
nem csak az Országos Választási Bizottság határozata ellen benyújtott  kifogásban kifejtett  álláspontot
bírálja el, hanem a jogbiztonság követelményeire tekintettel arra is kiterjeszti a vizsgálatot, hogy nincs-e
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egyéb akadálya a népszavazásnak [52/1997. (X. 14.) AB határozat, ABH 1997, 331, 343,; 15/2003. (IV.
18.) AB határozat, ABH 2003, 208, 212, 213.].

Az  Európai  Alkotmány  létrehozásáról  szóló  nemzetközi  szerzıdés  kötelezı  hatályának  elismerése
tárgyában tervezett népszavazás kérdésében azt kell ellenırizni, hogy az Alkotmány alapján lehet-e helye
ügydöntı népszavazásnak.

2.  Az  Alkotmány  28/C.  §-ának  (5)  bekezdése  rendelkezik  arról,  hogy  melyek  azok  a  kérdések,
amelyekrıl nem lehet népszavazást tartani. A népszavazás megengedhetıségének vizsgálata azonban nem
korlátozódhat az Alkotmánynak erre a szabályára. A Magyar Köztársaság Európai Unióban tagállamként
való részvételével kapcsolatban az Alkotmány módosításáról szóló 2002. évi LXI. törvény új szabályokkal
egészítette  ki  az  Alkotmány  szövegét.  Az  országgyőlési  döntéshozatalt  érintı  kérdésekben  az
alkotmánymódosítás a következıket tartalmazta:

- a 2/A. § (2) bekezdése szerint az országgyőlési képviselık kétharmadának szavazata szükséges az
olyan  nemzetközi  szerzıdés  megerısítéséhez  és  kihirdetéséhez,  amely  a  2/A.  §  (1)  bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen az Unióban tagállamként  való részvétel  érdekében,  -  az Uniót,  illetıleg az
Európai  Közösségeket  alapító  szerzıdésekbıl  fakadó  jogok  gyakorlásához  és  kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges mértékben - az Alkotmányból eredı egyes hatáskörök közös gyakorlásáról szól,

- a 35/A. § (1) bekezdése szerint a jelen lévı országgyőlési képviselık kétharmadának szavazatával
elfogadott törvény rendelkezik az európai integrációval összefüggı ügyekben az Országgyőlés ellenırzési
jogkörének, a Kormánnyal való egyeztetésnek és a Kormány tájékoztatási kötelezettségének a részletes
szabályairól,

- a 71. § (3) bekezdése szerint az Európai Parlament képviselıinek választásáról szóló törvényhez is a
jelen lévı országgyőlési képviselık kétharmadának szavazata szükséges,

-  a  már  hatályát  vesztett  79.  §  ügydöntı  népszavazást  rendelt  el  az  Unióhoz  való  csatlakozásról
meghatározva a népszavazás kérdését: „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió
tagjává váljon?”

A felsorolt döntéshozatali eseteknél figyelembe kell venni
egyrészt, hogy a 2/A. § (2) bekezdése az Alkotmányból folyó jogoknak az Unió keretében történı közös

gyakorlására vonatkozó nemzetközi szerzıdések megerısítéséhez azt a követelményt támasztja, amit a 24.
§ (3) bekezdése az Alkotmány megváltoztatásához vagy olyan rendkívüli döntések meghozatalához, mint
a hadiállapot kinyilvánítása,

másrészt, hogy az Unióhoz való csatlakozásról tartandó népszavazást alkotmánymódosítás rendelte el.
Az alkotmánymódosításról szóló törvény javaslatának a 2/A. §-ra vonatkozó indokolása többek között a

következıket mondta ki:
„A szükséges mérték garanciális jelentıségő korlátja mellett tehát azt is kimondja az Alkotmány, hogy a

közös  gyakorlás  csak  egyes  konkrét  hatáskörökre  terjed  ki,  vagyis  a  közösen  gyakorolt  hatáskörök
terjedelme  korlátozott.  Amennyiben  az  Európai  Unió  alapító  szerzıdéseinek  módosításával  újabb
hatáskörök tekintetében válna szükségessé azok közös gyakorlása, az errıl szóló nemzetközi szerzıdés
megerısítésére és kihirdetésére irányadó az Alkotmány új 2/A. § (2) bekezdése. Tekintettel arra, hogy a
törvény az Alkotmányból eredı egyes hatáskörök közös gyakorlására ad felhatalmazást, ez csak olyan
hatáskörre vonatkozhat, amelyet az Alkotmány alapján magyar állami szerv egyébként alkotmányosan
gyakorolhatna.

E törvény szerint a 2/A. § (1) bekezdésében szabályozott nemzetközi szerzıdés megerısítéséhez és
kihirdetéséhez alkotmányozó többség szükséges, mivel a Magyar Köztársaság fıhatalmának korlátozására
kerül sor.”

3. Az Alkotmánybíróság kezdettıl fogva azt az álláspontot fogadja el, hogy az Országgyőlés hatásköre
minden  kérdés  eldöntésére  kiterjed,  ezzel  szemben  a  népszavazással  történı  döntéshozatal  kivételes
(894/B/1990.  AB  határozat,  ABH  1990,  247,  248.).  Ezt  az  elvi  álláspontot  erısítette  meg  az
Alkotmánybíróság  1993-ban  az  Alkotmány  értelmezése  tárgyában  hozott  határozatában,  amelyben
kimondta, hogy a népszuverenitás gyakorlásának elsıdleges formája a képviselet, népszavazás csak az
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Alkotmány és az alkotmányosan hozott törvények keretei között dönthet az Országgyőlés hatáskörébe
tartozó ügyekben, a népszavazásra bocsátott kérdés nem foglalhat magában burkolt alkotmánymódosítást
[2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 1993, 33.].

Az  1993.  évi  határozat  alapján  az  Alkotmánybíróság  azt  is  megállapította,  hogy  az  Alkotmány
módosítása tárgyában nem rendelhetı  el  olyan ügydöntı  népszavazás,  amelynek eredménye kötelezı

volna az Országgyőlésre [25/1995. (V. 10) AB végzés, ABH 1995, 427, 429.].
A népszavazás tárgyában hozott másik, elvi jelentıségő határozatában az Alkotmánybíróság kimondta,

hogy az Alkotmány 28/C. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott népszavazás a nép közvetlen
hatalomgyakorlását  jelenti.  Itt  mind  a  kezdeményezés,  mind a  kérdés  megfogalmazása,  mind  a
kikényszeríthetıség tekintetében  „az  ügy  ura”  a  nép.  Az  Országgyőlés  köteles  minden  „kiszolgáló”,
megvalósító cselekményt teljesíteni a szavazás megtartására, majd pedig annak eredménye szerint eljárni
[52/1997. (X. 14.) AB határozat, ABH 1997, 331, 340.].

Az Alkotmány 1997. évi LIX. törvénnyel történı módosítása iktatta be a 28/C. § (5) bekezdését, amely
meghatározza, hogy mely esetekben nem lehet országos népszavazást tartani. Az Alkotmánybíróságnak az
1997. évi alkotmánymódosítás óta követett gyakorlata változatlanul fenntartja azonban azt az 1993-ban
elfogadott  elvet,  hogy  a  választópolgárok  kezdeményezésére  tartott  népszavazással  nem  lehet  az
Alkotmányt módosítani. Az Alkotmánybíróság ennek az álláspontnak az alapjaként kifejtette,  hogy az
1997-ben  végrehajtott  alkotmánymódosítás  nem érintette  az  Alkotmánynak  a  közjogi  berendezkedés
alapjait  meghatározó  rendelkezéseit.  A  népszavazás  kiegészítı  jellege  az  Alkotmányban  rögzített
parlamentáris kormányforma lényegébıl következik [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251,
260-261.].

Az Alkotmánybíróság álláspontjának az is alapját adja, hogy az Alkotmány az Országgyőlés hatáskörén
belül  megkülönböztetett  módon  szabályozza  az  alkotmányozást.  Az  Alkotmány  megalkotása  és
megváltoztatása  kizárólag  az  Országgyőlés  jogkörébe  tartozik,  és  az  Országgyőlés  e  jogkörében  az
alkotmánymódosításra  irányadó  eljárási  és  határozathozatali  követelmények  betartásával,
alkotmánymódosításra irányuló közvetlen és kifejezett alkotmányozó hatalmi rendelkezés alapján járhat el
[1260/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 816, 819.; 30/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 220,
234.].

Az alkotmánymódosításra irányuló jellege miatt állapította meg az Alkotmánybíróság, hogy nincs helye
népszavazásnak annak a kezdeményezésnek az esetében, amelynél a kérdés az volt: „Akarja-e Ön, hogy
Magyarország államformája Királyság legyen?” [28/1999. (X. 6.) AB határozat, ABH 1999, 290, 292.].

Az  Alkotmánybíróság arra  is  rámutatott,  hogy  ha  az  alkotmánymódosítás  tartalmát  a  népszavazás
határozza meg, akkor a népszavazás elvonja az alkotmányozó hatalomjogkörét [25/1999. (VII. 7.) AB
határozat, ABH 1999, 251, 262.; 50/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 359, 369.].

Az  alkotmánymódosítás  esetén  kívül  az  is  elıfordulhat  a  kétszázezer  választópolgár  által
kezdeményezett eredményes ügydöntı  népszavazás esetében, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés
alapján valamely alapjogot nyilvánvaló módon súlyosan sértı vagy tömeges egyéni jogsérelmet okozó
jogszabály megalkotására lenne köteles a törvényhozó hatalom. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
ebben  az  esetben  a  népszavazásra  bocsátandó  kérdésnek  a  hitelesítési  eljárásban  történı  elızetes
alkotmányossági vizsgálata nyújthat megfelelı  védelmet [15/2003. (IV. 18.) AB határozat, ABH 2003,
208, 212.]. A védelem alapja azonban ilyenkor sem az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésében meghatározott
lista alkalmazása.

Az  Alkotmány 79.  §-ának az  Európai  Unióhoz való csatlakozásra  vonatkozó népszavazásról  szóló
rendelkezését vizsgálva az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ez az egy esetre meghatározott szabály
eltér a népszavazás jogi szabályozásától. A 79. §-ban meghatározottól különbözı, más népszavazásra nem
kerülhet sor, és ezzel kapcsolatos jogorvoslatnak nincs helye [48/2003. (X. 27.) AB határozat, ABH 2003,
552, 554.].

4. Az elmondottak alapján megállapítható, hogy az Alkotmány 2/A. §-ának (2) bekezdése - a 79. §-hoz
hasonlóan  -  eltér  az  Alkotmány  korábbi  szabályaitól.  Ez  az  eltérés  megnyilvánul  abban,  hogy  az
alkotmányozó hatalomnak tartja fenn - a kérdés különleges jelentısége miatt - azoknak a nemzetközi
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szerzıdéseknek a megerısítését és kihirdetését, amelyek az Unióhoz való csatlakozást követıen ismét
rendezik  az  Alkotmányból  származó  hatásköröknek  az  Európai Unió  keretei  között  történı  közös
gyakorlását.  Az  Alkotmány  79.  §-ával  is  jelezte  az  alkotmányozó,  hogy  ebben  a  hatáskör  közös
gyakorlására vonatkozó kérdéskörben a nemzetközi egyezményrıl népszavazás csak akkor lehetséges, ha
alkotmánymódosítás ezt lehetıvé teszi.

Az  Európai  Alkotmányról  szóló  szerzıdés  a  korábbi  nemzetközi  szerzıdések  helyébe  lépve  új
rendelkezéseket tartalmaz a hatáskörök közös gyakorlásáról is. Az Alkotmány 2/A. §-ának (2) bekezdése
alapján ennek a szerzıdésnek a megerısítése és kihirdetése az alkotmányozó hatáskörébe tartozik.  E
nemzetközi szerzıdés ratifikálására vonatkozó népszavazás ellentétes volna az Alkotmány 2/A. §-ának (2)
bekezdésével.
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15/2005. (IV. 28.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az  Országos  Választási  Bizottságnak országos  népszavazás  kitőzésére  irányuló
aláírásgyőjtı  ív  mintapéldányának,  illetıleg  az  azon  szereplı  kérdés  hitelesítése  tárgyában  hozott
határozata ellen benyújtott kifogások alapján meghozta a következı

határozatot:

Az  Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási  Bizottság  131/2004. (X.  28.)  számú  határozatát
megsemmisíti és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

1.  A  Fidelitas  képviselıje  aláírásgyőjtı  ív  mintapéldányát  nyújtotta  be  az  Országos  Választási
Bizottsághoz  (a  továbbiakban:  OVB)  azzal,  hogy  a  kérelmezık  országos  népszavazást  kívánnak
kezdeményezni abban a kérdésben: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyőlés azonnali hatállyal állítsa
le a gazdasági társaságokban és a közhasznú társaságokban meglévı állami tulajdon privatizációját?”

Az  Országos  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  az  aláírásgyőjtı  ív  megfelel  a  törvényben
meghatározott, valamint a feltett kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek. Ezért az OVB 131/2004.
(X.  28.)  OVB határozatával  az  aláírásgyőjtı  ív  mintapéldányát  hitelesítette.  Az  OVB határozata  az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2.
§-án, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-án, 118. § (3)-(5)
bekezdésein, valamint 130. § (1) bekezdésén alapult.

A határozat a Magyar Közlöny 2004. évi 160. számában 2004. november 2-i dátummal jelent meg. Az
OVB  határozata  ellen  a  törvényes  határidın  belül  nyolc  kifogás  érkezett.  Az  Alkotmánybíróság  a
kifogásokat - tartalmi azonosságukra tekintettel - egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

2. A kifogások elıterjesztıi - egy kivétellel - valamennyien arra hivatkoztak, hogy az Alkotmány 28/C.
§  (5)  bekezdésének  a)  pontja  szerint  nem lehet  országos  népszavazást  tartani  a költségvetésrıl.  Az
aláírásgyőjtı íven szereplı kérdés ezzel szemben a költségvetésrıl szóló törvényben kifejezetten megjelölt
elemekre vonatkozik és sérti az államháztartásról szóló törvénynek a költségvetésrıl szóló szabályait is. A
kérdés az Alkotmányban meghatározott tilalomba ütközik.

Volt  olyan  elıterjesztı,  akinek  az  álláspontja  szerint  a  kérdés  alapján  megtartandó  népszavazás
eredményessége esetén a privatizáció leállítása, az állami tulajdon körének rögzítése akadályozná a tıke
szabad áramlását. Ezért az Európai Unióhoz történı csatlakozást kimondó nemzetközi szerzıdéssel való
kapcsolata alapján a népszavazás megtartása ellentétes lenne az Alkotmány 2/A. §-ának (1) bekezdésével
és  7.  §-ának  (1)  bekezdésével.  Az  elıterjesztı  nem jelöli  ugyan  meg kifejezetten,  de  tartalmilag  az
aláírásgyőjtı  íven szereplı  kérdésnek az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés  b)  pontjával  való ellentétét
kifogásolja.
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Több elıterjesztı álláspontja szerint a népszavazásra bocsátandó kérdés sérti az Alkotmány 28/C. § (5)
bekezdés d) pontját, mert érinti az Állami Vagyonkezelı és Privatizációs Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.)
szervezetét,

Az elıterjesztık szerint az aláírásgyőjtı íven szereplı kérdés jóváhagyását az OVB-nek az Nsztv. 10. §-
ának több pontja alapján meg kellett volna tagadnia. Voltak, akik szerint a kérdés ellentétes az Nsztv. 10. §
a)  pontjával,  mert  a  privatizációról  szóló  törvény  a  nemzeti  vagyon  tekintetében  a  tulajdonosi
jogosítványokat  a  Kormány  hatáskörébe  utalja  és  így  kizárja  az  Országgyőlés  hatáskörét;  a  kérdés
hitelesítése sérti tehát az Alkotmány 28/B. §-ának (1) bekezdését is. Több elıterjesztı szerint az OVB által
hitelesített kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, mert nem szól
a privatizáció leállításának tárgyi és idıbeli hatályáról, nem egyértelmő.

A kifogások utalnak továbbá az Alkotmány 2. §-a (1) bekezdésének, 9. §-a (1) és (2) bekezdésének, 13.
§-a (1) bekezdésének megsértésére is.

II.

Az Alkotmánybíróság határozatának meghozatalánál a következı jogszabályokat vette alapul:
1. Az Alkotmány rendelkezései:
„28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésrıl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrıl és illetékekrıl, a vámokról,

valamint a helyi adók központi feltételeirıl szóló törvények tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerzıdésbıl eredı kötelezettségekrıl, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó

törvények tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésrıl szóló rendelkezéseirıl,
d)  az Országgyőlés  hatáskörébe tartozó személyi  és  szervezetalakítási (-átalakítási,  -megszüntetési)

kérdésekrıl,
...
f) a Kormány programjáról.”
2. Az Nsztv. rendelkezései:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyőjtı ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyőlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgyőjtı ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
„13. § (1) A népszavazásra feltett  konkrét kérdést úgy kell  megfogalmazni, hogy arra egyértelmően

lehessen válaszolni.
(2) A konkrét kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában kell népszavazásra bocsátani.”
3. A Ve. rendelkezései:
„117. § (1) Az Országos Választási Bizottság a jogszabályi feltételeknek megfelelı aláírásgyőjtı ívet,

illetıleg kérdést a benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti.”
„130.  §  (1)  Az  Országos  Választási  Bizottságnak  az  aláírásgyőjtı  ív,  illetıleg  a  konkrét  kérdés

hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követı tizenöt napon belül lehet
- az Alkotmánybírósághoz címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

...
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási

Bizottság, illetıleg az Országgyőlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos
Választási Bizottságot, illetıleg az Országgyőlést új eljárásra utasítja.”

III.

1.  Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
törvény (a továbbiakban:  Abtv.)  1.  §-a  h)  pontjának  megfelelıen a Ve.  130.  §-a  határozza  meg.  Az
Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természető. Az Alkotmánybíróság az OVB
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határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyőjtı ív
hitelesítése során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelıen járt-e el [63/2002. (XII. 3.)
AB határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos
jogállásával és, rendeltetésével összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az Alkotmánybíróság elıször azt vizsgálta meg, hogy lehet-e az Alkotmány szerint az adott kérdésrıl
népszavazást tartani. Az OVB határozata ellen benyújtott kifogások elsıdlegesen az Alkotmány 28/C. §
(5)  bekezdésének  a)  pontjára  hivatkoznak,  amely  szerint  a  költségvetésrıl  nincs  helye  országos
népszavazásnak.

Az  Alkotmánybíróság 51/2001.  (XI.  29.)  AB határozatában vizsgált  olyan  országos  népszavazásra
vonatkozó kezdeményezést, amelynél azt a kifogást terjesztették elı, hogy az aláírásgyőjtı íven szereplı
kérdés a költségvetést érinti. Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában rámutatott arra, hogy az
Országgyőlés  hatáskörébe  tartozó  kérdéseknél  többnyire  megtalálható valamilyen  összefüggés  a
költségvetéssel. Nem minısül azonban tiltottnak az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének a) pontja alapján
az aláírásgyőjtı íven szereplı kérdés pusztán azon az alapon, hogy a népszavazás eredménye esetlegesen
érinti az Országgyőlés döntési lehetıségét a következı költségvetési törvény megalkotásakor. Az adott
esetben  az  aláírásgyőjtı  íven  szereplı  kérdés  tárgyában  megszervezett  eredményes  népszavazás  sem
vezetett volna szükségszerően a nyugdíjak emelésére. A kérdés csak a nyugdíjemelés módszerének egyik
szempontjára  vonatkozott,  érvényesítése  több  módon  történhetett  volna  meg.  Ezért  jutott  az
Alkotmánybíróság arra a következtetésre, hogy a vizsgált kérdés távoli, közvetett összefüggésben áll a
költségvetéssel (ABH 2001, 392, 395.).

Az 59/2004. (XII. 4.) AB határozat is abból indult ki, hogy az Alkotmány 28. §-a (5) bekezdésének a)
pontjában szereplı költségvetésrıl szóló törvény fogalmába nem tartozhat bele az összes olyan jogszabály,
amelynek valamilyen költségvetési vonzata van. Ebben a határozatban azonban az Alkotmánybíróság azt
állapította  meg,  hogy  az  eredményes  népszavazás  a  Nyugdíjbiztosítási  Alap  költségvetése  kiadási
fıösszegének  megváltoztatását  és  a  Kormány kiegészítı  (nem az  Országgyőlés  hatáskörébe  tartozó)
intézkedését vonta volna maga után. Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy
az adott kérdést nem lehet hitelesíteni (ABK 2004. december, 1030, 1031-1032.).

Annak megítélésénél, hogy az aláírásgyőjtı íven szereplı kérdés, illetve a megtartandó népszavazás a
költségvetési  törvényben  szereplı  egyes  bevételi  vagy  kiadási  tételekkel  közvetlen  és  jelentıs
kapcsolatban áll-e, a költségvetés egyes elemeinek akár pozitív, akár negatív meghatározását jelenti-e, az
Alkotmánybíróság  -  az  Alkotmány  szabályai  és  az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában  kialakult  elvek
alapján  -  esetenkénti  mérlegelés  alapján  dönt.  A vizsgálatnál  az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi
szempontokat veszi alapul, nem a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi jogi megfontolásokat.

3. Az állami vagyon privatizációjának a központi költségvetésben való megjelenése vizsgálatánál az
Alkotmánybíróság a következıket vette alapul.

Az Állami Vagyonügynökségrıl és a hozzá tartozó vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló 1990.
évi VII.  törvény 34. §-a szerint a vagyonpolitikai irányelveket a következı  évi állami költségvetéssel
egyidejőleg  kell  az  Országgyőlés  elé  terjeszteni,  és  az  irányelvekrıl  az  Országgyőlés  határoz.  A
vagyonpolitikai irányelvekben kell  meghatározni - többek között - az állam vállalkozásokban mőködı
vagyona  értékesítésének  feltételeit  és  kereteit,  továbbá  „a  Vagyonügynökség  elızı  évi  bevételei
felhasználásának módját  (az  állami  költségvetésbe  való  befizetés,  az  államadósság csökkentése  és  a
gazdálkodó szervezetek részére történı átengedés arányát stb.)”. A törvény Országgyőlés elé terjesztett
javaslatának  általános  indokolása  kiemelte,  hogy  „a  Vagyonügynökség  csak  akkor  és  oly  módon
avatkozhat  be  a gazdasági  folyamatokba,  amikor  és  ahogyan azt  a  törvény és az Országgyőlés  által
elfogadott  Vagyonpolitikai  Irányelvek  lehetıvé  teszik”.  Hasonló  rendelkezést  tartalmazott  a  tartósan
állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény
24. §-a.

A privatizációt és annak végrehajtását újraszabályozta az állam tulajdonában lévı vállalkozói vagyon
értékesítésérıl szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Privtv.). Ez a a törvény nem tartalmazta
a vagyonpolitikai irányelvekrıl szóló szabályokat. Meghatározta azonban az ÁPV Rt. tevékenységének, a
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privatizáció lebonyolításának a központi költségvetéshez való viszonyát, az Országgyőlés hatáskörét. A
vizsgált kérdés szempontjából a 24. § (1) bekezdése a döntı. Eszerint:

„A 23. §-ban foglalt bevételek terhére a központi költségvetés részére az ÁPV Rt. által fizetendı összeg
elıirányzott  mértékérıl  az  Országgyőlés  a  költségvetési  törvényben  rendelkezik.  A  költségvetési
törvényben  kell  meghatározni  továbbá  az  állam  törvényben  vállalt  kötelezettségeinek  teljesítéséhez
szükséges vagyonátruházások mértékét, a kedvezményezettek körét, az ÁPV Rt. által történı hitelfelvétel,
illetve kötvénykibocsátás felsı határát.”

A Privtv. javaslatának miniszteri indokolása rámutatott arra, hogy a költségvetési törvények határozzák
meg a privatizálandó vagyon tekintetében a gazdaságpolitika változó elemeihez való igazodást. A 24. §-
hoz főzött indokolás többek között a következıket mondja ki:

„Annak érdekében, hogy az Országgyőlés rendelkezhessen a privatizációból származó bevételek és így
végsı soron az állami vagyon felhasználása felett, a Javaslat az ÁPV Rt. gazdálkodását az Országgyőlés
rendelkezési körébe utalja. Ennek megfelelıen az Országgyőlés az éves költségvetési törvény keretében
rendelkezik az ÁPV Rt. tulajdonában lévı vagyon értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel,
illetıleg  a  hozzá  rendelt  vagyonból  befolyó  bevételek  elıirányzott  befizetési  mértékérıl  és
felhasználásáról. A törvényjavaslatnak e paragrafusa szabályozza a speciális helyzető és rendeltetéső ÁPV
Rt. gazdálkodását, és azt az Országgyőlés által meghatározott célok megvalósításának rendeli alá.”

Az Országgyőlés hatáskörének és a költségvetésnek a privatizációval való kapcsolata szempontjából
jelentıs a Privtv. 25. §-ának (2) és (3) bekezdése is:

„(2)  A Kormány  évente  -  az  elızı  évi  állami  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  törvényjavaslat
elıterjesztésével egyidejőleg - köteles az Országgyőlésnek beszámolni az ÁPV Rt. tevékenységérıl,  a
tulajdonában  álló,  valamint  a  hozzárendelt  vagyon  alakulásáról,  hasznosításának  eredményérıl.  Az
Országgyőléshez benyújtott beszámolót az Országos Érdekegyeztetı Tanács is megtárgyalja.

(3) Az ÁPV Rt.-hez hozzárendelt vagyon alakulásáról kimutatást kell készíteni, és azt a beszámolóval
egyidejőleg kell elıterjeszteni.”

4. A Privtv. rendelkezésének megfelelıen az éves költségvetésrıl szóló törvényekben nevesítve szerepel
az ÁPV Rt., egyrészt a bevételek, másrészt a kiadások tekintetében. Így a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetésérıl szóló 2004. évi CXXXV. törvény az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos
egyes  kérdések  keretében az 5.  §-ban az alapvetı  szabályokat  határozza  meg,  a  törvény 13.  számú
melléklete pedig számszerően rögzíti az 5. §-nak megfelelı következményeket.

Az 5. § (1) bekezdése szerint az ÁPV Rt.
„2005. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 13.

számú  mellékletében  részletezett  kiadásokra  fordíthatja.  Az  e  kiadási  elıirányzatok  teljesítése  után
fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részébıl a privatizációért felelıs miniszter által
meghatározott  összeget  a  privatizációs tartalék növelésére lehet  fordítani,  az ezen felüli  részt  be kell
fizetni a központi költségvetésbe.”

Az 5. § (10) bekezdése elıírja, hogy
„Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelı  összegő  befizetést

teljesít a központi költségvetésbe.”
Az 5. § (11) bekezdése szintén osztalékfizetési kötelezettséget állapít meg az ÁPV Rt. nem hozzárendelt

vagyonába tartozó társaságban való részesedése után.
A központi költségvetés fı bevételei között az ÁPV Rt. által fizetett osztalék összegszerően szerepel.
A 2005.  évi  költségvetésrıl  szóló  törvény  5.  §-ának  idézett  rendelkezéseihez  hasonló  szabályokat

tartalmazott a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérıl és az államháztartás hároméves kereteirıl
szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-a.

Az  éves  költségvetési  törvények  ÁPV  Rt.-re  és  az  állami vagyonra  vonatkozó  rendelkezéseinek
jelentıségét a privatizációra vonatkozó jogszabályokkal összefüggésben lehet értékelni.

5.  Az említett  jogszabályok alapján az állapítható meg, hogy az aláírásgyőjtı  íven megfogalmazott
kérdésrıl  tartott  eredményes  népszavazás  a privatizáció  azonnali  hatályú  leállításával  az ország éves
költségvetésérıl szóló törvényt közvetlenül és jelentıs módon érinti. Ezért az aláírásgyőjtı íven szereplı
kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének a) pontjával ellentétes.
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A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az OVB 131/2004. (X. 28.) OVB határozatát a Ve. 130. §-
ának (3) bekezdése alapján megsemmisítette és a testületet új eljárás lefolytatására utasította.

6. Az Alkotmánybíróság a kifogásokban szereplı további érvek vizsgálatát nem tartotta szükségesnek,
tekintettel arra, hogy a fentiekben megállapította: a kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének  a)
pontjában meghatározott tilalomba ütközik.

7.  Az Alkotmánybíróság e határozatának közzétételét  az Abtv.  41. §-a alapján,  valamint  a Magyar
Közlönyben megjelent,  a  népszavazásra vonatkozó OVB határozatnak a  megsemmisítését  figyelembe
véve rendelte el.
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16/2005. (IV. 28.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitőzésére irányuló
kezdeményezés aláírásgyőjtı  ív mintapéldánya, illetıleg az azon szereplı kérdés hitelesítését elutasító
határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következı

határozatot:

Az  Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási  Bizottság  5/2005.  (I.  13.)  OVB  határozatát
helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 123/2004. (IX. 23.) OVB határozatával
hitelesítette a Somsák Á.  László által  képviselt  Magyar Nyugdíjasok Pártjának országos népszavazás
kezdeményezésére irányuló aláírásgyőjtı  ív mintapéldányán szereplı kérdését. Az aláírásgyőjtı íven a
következı kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a minimálnyugdíj a mindenkori nyugdíjas létminimum
összegére  (KSH:  35 000 Ft)  legyen felemelve és az e feletti  nyugdíjakat  ennek figyelembevételével
arányosan emeljék?”

Az OVB ezen határozatával szemben kifogást nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz. A kifogás alapján
az Alkotmánybíróság az OVB határozatát megsemmisítette és az OVB-t új eljárásra utasította [59/2004.
(XII. 14.) AB határozat, (a továbbiakban: Abh.) ABK 2004, december, 1030-1032.].

Az új eljárás során az 5/2005. (I. 13.) OVB határozatban a kérdés hitelesítését az OVB az Abh.-ban
foglaltakra  hivatkozva  megtagadta.  E  határozat  ellen  a Magyar  Nyugdíjasok  Pártjának  képviselıje
„fellebbezést” nyújtott  be. Kezdeményezte az OVB határozat megsemmisítését,  azzal az indokolással,
hogy a parlament által hozott új nyugdíjtörvény nem jár azonnali, közvetlen vagy feltétlen költségvetési
kihatással.

2. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII.  törvény 1. §  h)  pontjában foglaltaknak megfelelıen a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §-a határozza meg.

Eszerint az OVB-nek az aláírásgyőjtı ív, illetıleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése
ellen lehetıség van kifogást elıterjeszteni, amit az Alkotmánybíróság bírál el. Ugyanakkor sem a Ve., sem
más  törvény  nem  rendelkezik  arról,  hogy  ugyanazon  népszavazási  kérdés  aláírásgyőjtı  ívének
hitelesítésérıl hozott második OVB határozat ellen is biztosított-e a jogorvoslat. Az Alkotmánybíróság a
36/2003. (VI. 26.) AB határozatában a következıket állapította meg: „[a]bból (...), hogy a Ve. nem zárja ki
annak lehetıségét, hogy a kifogást tevı az ismételt eljárásban született OVB határozat ellen jogorvoslattal
éljen, az következik, hogy egészen addig, amíg a törvényhozó nem határozza meg a megismételt eljárásra
vonatkozó speciális szabályokat, a Ve. 130. § (1) bekezdése az irányadó, amely alapján az OVB-nek az
aláírásgyőjtı  ív,  illetıleg  a  konkrét  kérdés  hitelesítésével  kapcsolatos  minden  döntése  ellen  kifogás
nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.” (ABH 2003, 410, 413.)

Az Alkotmánybíróság ennek megfelelıen lefolytatta eljárását a jelen ügyben is.
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A kifogás 2005.  január  31-én érkezett  meg az OVB-hez.  A kifogást  az Országos Választási  Iroda
vezetıje 2005. február 1-jén küldte meg az Alkotmánybíróságnak. Az 5/2005. (I.  13.) OVB határozat
2005. január 18-án lett közzétéve a Magyar Közlöny 6. számában. Az OVB döntése elleni kifogást a Ve.
130. § (1) bekezdése szerint annak közzétételét követı tizenöt napon belül lehet - az Alkotmánybírósághoz
címezve - az OVB-hez benyújtani. A kifogást a törvényi határidın belül terjesztették elı. Az indítványozó
beadványát fellebbezésként nyújtotta be, de az Alkotmánybíróság annak tartalmára tekintettel kifogásként
bírálta el.

3. A kifogás nem megalapozott.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az OVB az új eljárásban az Alkotmánybíróság döntésére

tekintettel,  az  abban  kifejtett  indokok  alapján  hozta  meg  az  5/2005.  (I.  13.)  OVB  határozatot.  Az
Alkotmánybíróság az Abh.-ban részletesen kifejtette, hogy a hitelesítésre benyújtott kérdés „közvetlenül a
költségvetésre vonatkozik, így az Alkotmányban tételesen megjelenített kizárt népszavazási tárgykörbe
ütközik.” [Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés] (ABK 2004. december, 1030., 1032.) Az Alkotmánybíróság a
konkrét kérdésben már állást foglalt,  és az OVB döntése ezzel egyezı,  ezért az Alkotmánybíróság az
5/2005. (I. 13.) OVB határozatot helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság - figyelemmel az OVB határozatának Magyar Közlönyben való megjelenésére -
elrendelte e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.
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IV. Állampolgárság

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

69. § (1) A Magyar Köztársaságban senkit nem
lehet  magyar  állampolgárságától  önkényesen
megfosztani,  vagy  magyar  állampolgárt  a
Magyar Köztársaság területérıl kiutasítani.

(2)  Magyar  állampolgár  külföldrıl  bármikor
hazatérhet.

(3) Minden magyar állampolgár jogosult arra,
hogy  törvényes  külföldi  tartózkodásának  ideje
alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze.

(4)  Az  állampolgárságról  szóló  törvény
elfogadásához  a  jelenlévı  országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.

... ...
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1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

Az Országgyőlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megırzése és az állampolgárok Magyar
Köztársasághoz való kötıdésének erısítése érdekében, a magyar állampolgársági jog hagyományait és a
nemzetközi  szerzıdések  elıírásait  figyelembe  véve,  a  magyar  állampolgárság  keletkezésének,
megszerzésének és megszőnésének szabályairól a következı törvényt alkotja:

Alapelvek

1.  §  (1)  A magyar  állampolgárok  között  az
állampolgárság  keletkezésének,  illetıleg
megszerzésének  jogcíme  alapján  különbséget
tenni nem lehet.

(2)  Senkit  nem  lehet  állampolgárságától,
illetve  állampolgársága  megváltoztatásának
jogától önkényesen megfosztani.

(3) E törvény
- a  személy akaratszabadságának tiszteletben

tartása  mellett  elısegíti  a  család
állampolgárságának egységét;

-  elısegíti  a  hontalanság  eseteinek
csökkentését;

- biztosítja a személyes adatok védelmét.
(4) A törvénynek nincs visszaható hatálya. A

magyar állampolgárságra azok a jogszabályok az
irányadók,  amelyek  az  állampolgárságra  ható
tények  vagy  események  bekövetkezésekor
hatályban voltak.

A magyar állampolgárok

2. § (1) Magyar állampolgár az, aki e törvény
hatálybalépésekor  magyar  állampolgár,  továbbá
az,  aki  e  törvény  erejénél  fogva  magyar
állampolgárrá  válik,  vagy  e  törvény  alapján
magyar  állampolgárságot  szerez,  amíg
állampolgársága nem szőnik meg.

(2) Azt a magyar állampolgárt, aki egyidejőleg
más  államnak  is  állampolgára  -  ha  törvény
másként  nem  rendelkezik  -,  a  magyar  jog
alkalmazása  szempontjából  magyar
állampolgárnak kell tekinteni.

A magyar állampolgárság keletkezése

3.  §  (1)  Születésénél  fogva  magyar
állampolgárrá  válik  a  magyar  állampolgár
gyermeke.

(2)  A  nem  magyar  állampolgár  szülı
gyermekének magyar állampolgársága a születés

napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha másik
szülıje - teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat,
utólagos házasságkötés, továbbá az apaság vagy
az anyaság bírói megállapítása alapján - magyar
állampolgár.
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(3)  Ellenkezı  bizonyításig  magyar
állampolgárnak kell tekinteni:

a)  a  Magyarországon lakóhellyel  rendelkezı

hontalan  szülık  Magyarországon  született
gyermekét;

b)  az  ismeretlen  szülıktıl  származó,
Magyarországon talált gyermeket.

A magyar állampolgárság megszerzése

Honosítás

4. § (1) Kérelmére honosítható a nem magyar
állampolgár, ha:

a)  a  kérelem elıterjesztését  megelızı  nyolc
éven át folyamatosan Magyarországon lakott;

b) a magyar jog szerint büntetlen elıélető és a
kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság elıtt
büntetıeljárás nincs folyamatban;

c)  megélhetése és lakóhelye Magyarországon
biztosított;

d)  honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit
nem sérti; és

e)  igazolja,  hogy  alkotmányos
alapismeretekbıl  magyar  nyelven  eredményes
vizsgát  tett,  vagy  ez  alól  a  törvény  alapján
mentesül.

(2)  Kedvezményesen  honosítható  az  a  nem
magyar  állampolgár,  aki  a  kérelme
elıterjesztését megelızıen legalább három évig
folyamatosan Magyarországon lakott,  és az (1)
bekezdés  b)-e)  pontjában  meghatározott
feltételek fennállnak, ha

a)  magyar állampolgárral legalább három éve
érvényes  házasságban  él,  vagy  házassága  a
házastárs halálával szőnt meg;

b) kiskorú gyermeke magyar állampolgár;

c) magyar állampolgár fogadta örökbe, vagy

d) magyar hatóság menekültként elismerte.

(3)  Az  (1)  bekezdés  b)-e)  pontjában
meghatározott  feltételek  fennállása  esetén  -
kérelmére  -  kedvezményesen honosítható  az  a
magát  magyar  nemzetiségőnek  valló,  nem
magyar  állampolgár,  aki  Magyarországon lakik
és felmenıje magyar állampolgár volt.

(4)  Kedvezményesen  honosítható  az  a  nem
magyar  állampolgár,  akinek  a  kérelem
benyújtását  megelızıen  legalább  öt  éven  át
folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye,
és  az  (1)  bekezdés  b)-e)  pontjaiban
meghatározott feltételek fennállnak, ha

a) az ország területén született;
b)  kiskorúsága idején létesített magyarországi

lakóhelyet;
c) hontalan.
(5)  Az  (1)-(4)  bekezdésekben  meghatározott

idıtartamú,  folyamatos  magyarországi
lakóhelytıl a kiskorú tekintetében el lehet térni,
ha  a  honosítását  a  szülıvel  együtt  kéri,  vagy
szülıje a magyar állampolgárságot megszerezte.

(6) A magyar állampolgár által örökbefogadott
kiskorú  gyermek  lakóhelyétıl  függetlenül
honosítható.

(7)  A  köztársasági  elnök  a  folyamatos
magyarországi  lakóhely  tekintetében az  (1)-(4)
bekezdésben meghatározott  idıtartam, valamint
az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott
feltétel  alól  -  a  belügyminiszter  javaslatára  -
felmentést adhat, ha a kérelmezı honosításához a
Magyar Köztársaságnak fontos érdeke főzıdik.
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Alkotmányos alapismeretek vizsga

4/A. §  (1)  A 4. § (1)  bekezdés  e)  pontjában
meghatározott  vizsgát  a kérelmezı  a lakóhelye
szerint illetékes megyei (fıvárosi) közigazgatási
hivatalban  a  hivatal  vezetıje  által  kijelölt
vizsgabizottság elıtt teszi le.

(2) Nem köteles vizsgát tenni:
a)  a  cselekvıképtelen  és  a  korlátozottan

cselekvıképes személy;

b)  aki  magyar  tannyelvő  nevelési-oktatási
vagy  felsıoktatási  intézményben  végzettséget
szerzett;

c)  aki  a  kérelem benyújtásakor  65.  életévét
betöltötte;

d)  aki  igazolja,  hogy  egészségi  állapotának
tartós  és  visszafordíthatatlan  romlása  miatt
képtelen a vizsga letételére.

Visszahonosítás

5. § Kérelmére visszahonosítható a 4. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott feltételek fennállása
esetén az a Magyarországon lakó személy, akinek magyar állampolgársága megszőnt.

Nyilatkozat

5/A. §  (1) A Magyar Köztársaság Elnökéhez
címzett  írásbeli  nyilatkozatával  -  a
nyilatkozattétel  napjától  -  megszerzi  a  magyar
állampolgárságot az a személy:

a)  akit  a  külföldön  tartózkodó  egyes
személyeknek magyar állampolgárságuktól való
megfosztásáról szóló 1947. évi X. törvény és az
1948.  évi  XXVI.  törvény,  a  magyar
állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény,
illetve az állampolgárságról  szóló 1957.  évi  V.
törvény  alapján  a  magyar  állampolgárságától
megfosztottak,  továbbá  az,  aki  a  Magyar
Köztársaság  Kormányának  7970/1946.  ME
rendelete,  a  10.515/1947.  Korm.  rendelet,  a
12.200/1947. Korm. rendelet alapján veszítette el
magyar  állampolgárságát,  valamint  az,  akinek
magyar állampolgársága 1947. szeptember 15. és
1990. május 2. napja között elbocsátással szőnt
meg;

b)  aki  az  ország  területén  született  és
születésével  nem szerezte  meg  szülei  külföldi

állampolgárságát  a  szülık  állampolgárságára
irányadó  külföldi  jog  alapján,  feltéve,  hogy  a
születése  napján  magyarországi  lakóhellyel
rendelkezett  és  a  nyilatkozat  megtételét
közvetlenül  megelızıen  legalább  öt  éve  az
ország területén lakik. A nyilatkozatot az érintett
tizenkilencedik  életévének  betöltéséig  teheti
meg;

c) aki magyar állampolgár anyától és külföldi
állampolgár  apától  1957.  október  1-je  elıtt
született,  és  születésével  nem  vált  magyar
állampolgárrá.

(2)  A  nyilatkozat  elfogadása  esetén  a
belügyminiszter  bizonyítványban  igazolja  az
állampolgárság megszerzését.

(3)  A belügyminiszter  határozatban  állapítja
meg,  ha  a  nyilatkozat  elfogadásának  feltételei
hiányoznak,  beleértve  a  13-15.  §-okban  a
kérelem  benyújtására  elıírtakat.  A  határozat
felülvizsgálata a Fıvárosi Bíróságtól kérhetı.
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Hatásköri szabályok, eskü és fogadalom

6. § (1) A magyar állampolgárság honosítással,
illetıleg  visszahonosítással  történı
megszerzésére  irányuló  kérelemrıl  -  a
belügyminiszter  elıterjesztése  alapján  -  a
köztársasági elnök dönt.

(2) A magyar állampolgárság megszerzésérıl a
köztársasági  elnök  honosítási,  illetıleg
visszahonosítási  okiratot  (a  továbbiakban:
honosítási okirat) ad ki.

7.  §  (1)  A  honosított,  illetıleg  a
visszahonosított  (a  továbbiakban  együtt:
honosított)  személy  választása  szerint
állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az
esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye
szerint illetékes polgármester elıtt, illetve a 4. §
(6)  és  (7)  bekezdésének  hatálya  alá  tartozó
honosított  a  polgármester  vagy  a  magyar
külképviselet  vezetıje  elıtt  teszi  le.  A
cselekvıképtelen személy nevében az esküt vagy
fogadalmat a törvényes képviselıje teszi le.

(2) A honosított a magyar állampolgárságot az
eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi
meg. Az eskütétel, illetve fogadalomtétel tényét
és napját a honosítási okiraton fel kell tüntetni.

(3)  Ha a honosított  az eskü vagy fogadalom
letétele  elıtt  meghalt,  vagy  olyan  állapotba
került,  amely  megakadályozza  az  eskü  vagy
fogadalom  letételében,  a  magyar
állampolgárságot  a  honosítási  okirat
kiállításának napján szerzi meg.

(4) Az állampolgársági eskü szövege:
„Én,  ......................  esküszöm,  hogy

Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar
Köztársaságnak  hő  állampolgára  leszek,
Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és
megtartom.  Hazámat  erımhöz  mérten
megvédem,  képességeimnek  megfelelıen
szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”

Az állampolgársági fogadalom szövege:
„Én,  ......................  fogadom,  hogy

Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar
Köztársaságnak  hő  állampolgára  leszek,
Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és
megtartom.  Hazámat  erımhöz  mérten
megvédem,  képességeimnek  megfelelıen
szolgálom.”

(5)  Az  állampolgársági  eskü  és  az
állampolgársági fogadalom egyenértékő.

A magyar állampolgárság megszőnése

Lemondás

8. § (1) A külföldön lakó magyar állampolgár -
a köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozatában
- lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha

a)  külföldi  állampolgársággal  is  rendelkezik
vagy annak megszerzését valószínősíteni tudja.

b)-c)
(2)  Ha  az  (1)  bekezdésben  megállapított

feltételek  fennállnak,  a  belügyminiszter
javaslatot  tesz  a  köztársasági  elnöknek  a
lemondás  elfogadására.  A  magyar
állampolgárság lemondással való megszőnésérıl

a  köztársasági  elnök  okiratot  ad  ki.  A magyar
állampolgárság az okirat kiállítása napján szőnik
meg.

(3)  A belügyminiszter  határozatban  állapítja
meg,  ha  a  lemondás  elfogadásának  feltételei
hiányoznak.  A  határozat  felülvizsgálata  a
Fıvárosi Bíróságtól kérhetı.

(4)  A lemondás  elfogadásától  számított  egy
éven  belül  kérheti  a  köztársasági  elnöktıl
magyar  állampolgárságának  visszaállítását  az,
aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.
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A magyar állampolgárság visszavonása

9.  §  (1)  A  magyar  állampolgárság
visszavonható  attól  a  személytıl,  aki  magyar
állampolgárságát a jogszabályok megszegésével,
így különösen valótlan adatok közlésével, illetve
adatok vagy tények elhallgatásával  a hatóságot
félrevezetve  szerezte  meg.  Nincs  helye  a
visszavonásnak  a  magyar  állampolgárság
megszerzésétıl számított tíz év elteltével.

(2)  Az  állampolgárság  visszavonására  okot
adó  tény  fennállását  a  belügyminiszter

határozattal  állapítja  meg.  A  határozat
felülvizsgálata a Fıvárosi Bíróságtól kérhetı.

(3)  A magyar  állampolgárság visszavonással
történı  megszüntetésérıl  -  a  belügyminiszter
elıterjesztése alapján - a köztársasági elnök dönt.

(4) A magyar állampolgárság visszavonásáról
szóló  határozatot  a  Magyar  Közlönyben közzé
kell tenni. A magyar állampolgárság a határozat
közzététele napján szőnik meg.

A magyar állampolgárság igazolása

10.  §  A  magyar  állampolgárság  érvényes
személyi  igazolvánnyal,  érvényes  magyar
útlevéllel  vagy állampolgársági bizonyítvánnyal
igazolható.

11.  §  (1)  A  belügyminiszter  az  érintett
kérelmére  állampolgársági  bizonyítványban
igazolja  a  magyar  állampolgárság  fennállását,
megszőnését,  illetıleg  azt,  hogy  a
bizonyítványban megjelölt személy nem magyar
állampolgár.

(2)  Az  állampolgársági  bizonyítvány  a
kiállításától számított egy évig érvényes.

(3)  Az  állampolgársági  bizonyítvány
tartalmazza:

a)  az  eljáró  hatóság  megnevezését,  az  ügy
számát,

b) a kérelmezı nevét, születési helyét és idejét,
c) a ténymegállapítást,
d)  a  ténymegállapítás  alapjául  szolgáló

jogszabály megjelölését,

e)  a  döntéshozatal  helyét,  idejét,  a
kiadmányozó  nevét,  hivatali  beosztását  és  a
hatóság bélyegzılenyomatát,

f)  az  állampolgársági  bizonyítvány
érvényességi idejét.

(4) Az állampolgársági bizonyítvány, továbbá
az  állampolgársági  bizonyítvány  kiadása  iránti
kérelmet  elutasító  határozat  felülvizsgálata  a
Fıvárosi Bíróságtól kérhetı.

(5) Az állampolgársági bizonyítvány kiadására
irányuló  eljárásban  újrafelvételi,  illetve
méltányossági kérelem nem nyújtható be.

12. § Az igazságszolgáltatási, a bőnüldözı, az
idegenrendészeti,  a nemzetbiztonsági, a katonai
igazgatási  szervek,  a  jegyzı  (fıjegyzı),  a
közjegyzı,  valamint  a  konzuli  és  külföldi
hatóság,  továbbá  más  hatóság,  illetıleg  állami
szerv  megkeresésére  a  belügyminiszter
megállapítja  az  ügyfél  magyar
állampolgárságának  fennállását,  megszőnését
vagy  azt,  hogy  az  ügyfél  nem  magyar
állampolgár.
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Az állampolgársági eljárás

13.  §  (1)  Az  állampolgárság  megszerzésére
irányuló  nyilatkozatot  és  kérelmet,  továbbá  az
állampolgárságról  lemondó  nyilatkozatot,
valamint  az  állampolgársági  bizonyítvány
kiadása iránti  kérelmet (a továbbiakban együtt:
állampolgársági kérelem) be lehet nyújtani

a)  Magyarországon élı  kérelmezı  választása
szerint a lakóhelye szerint illetékes települési -
fıvárosban  a  kerületi  -  önkormányzat
polgármesteri  hivatala  anyakönyvvezetıjéhez
vagy  a  külön  jogszabályban  meghatározott
körzetközponti  jegyzı  székhelyén  mőködı
anyakönyvvezetıhöz,

b)  külföldön  élı  kérelmezı  esetében  az
illetékes magyar konzuli tisztviselıhöz.

(2)  Az  állampolgársági  kérelmet
jogszabályban  meghatározott  adattartalommal,
továbbá  -  az  állampolgársági  bizonyítvány
kiadása  iránti  kérelem  kivételével  -  magyar
nyelven kell benyújtani. A kérelmet saját kezőleg
alá  kell  írni.  A  kérelem  benyújtásakor  a
kérelmezı  személyazonosságát  ellenırizni,
továbbá a  kérelem adatait  a  csatolt  okmányok
adataival egyeztetni kell.

(3)  Más  személy  állampolgárságának
igazolására irányuló bizonyítvány iránti kérelmet
benyújthat az, aki erre vonatkozó jogos érdekét
igazolja.

(4)  Az  állampolgársági  kérelmet  az
anyakönyvvezetı  öt  napon  belül,  a  konzul  az
átvételtıl  számított  elsı  diplomáciai  postával
köteles felterjeszteni a belügyminiszterhez.

14.  §  (1)  Az  állampolgársági  kérelemnek
tartalmaznia kell az érintett

a)  születési  családi  és  utónevét,  házassági
nevét  (a  továbbiakban  együtt:  név),  születési
helyét és idejét, anyja nevét,

b)  jelenlegi  és  korábbi  házasságkötésének
helyét és idejét, a házastárs(ak) nevét, születési
helyét és idejét, a házastárs anyja nevét,

c) felmenıi nevét, születési helyét és idejét, a
felmenık házasságkötésének helyét és idejét,

d) lakcímét, valamint
e) az állampolgárságára, külföldre távozásának

idıpontjára vonatkozó adatokat.

(2)  A  12.  §  szerinti  megkeresésnek
tartalmaznia kell  az (1)  bekezdés  a)  pontjában
foglalt  adatokat,  továbbá  mindazokat  az
adatokat,  amelyek  az  (1)  bekezdésben
meghatározott adatkörbıl rendelkezésre állnak.

(3)  Az  állampolgársági  kérelemhez  a
kérelmezınek  mellékelnie  kell  születési
anyakönyvi  kivonatát  és  a  családi  állapotát
igazoló  okiratokat,  továbbá  a  kérelem
elbírálásához  e  törvény  4-5.,  8.  és  11.  §-ában
meghatározott  feltételek  fennállását  igazoló,
külön jogszabályban meghatározott okiratokat.

(4)  Ha  az  (1)  bekezdés  a)-c)  pontjában
meghatározott  adatot  magyar  anyakönyv
tartalmazza,  és  a  kérelmezı  az  adatot  igazoló
okirattal  nem  rendelkezik,  kérelmére  a
belügyminiszter  gondoskodik  az  okirat
beszerzésérıl. Ha a kérelem elbírálásához olyan
adat  szükséges,  amely  más  magyar  hatóság
nyilvántartásából vagy irataiból ismerhetı  meg,
ezek beszerzésére a belügyminiszter intézkedik.

(5) Nemzetközi szerzıdés eltérı rendelkezése
hiányában az idegen nyelvő okiratot

a) hiteles magyar nyelvő fordítással és
b) diplomáciai felülhitelesítéssel

ellátva  kell  az  állampolgársági  kérelemhez
csatolni.

(6)  Ha  az  állampolgársági  kérelem hiányos,
vagy  az  elbíráláshoz  szükséges  okiratokat  a
kérelmezı - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel -
nem csatolta, a belügyminiszter a hiány pótlására
határidı  tőzésével  és  a  mulasztás
jogkövetkezményeire  történı  figyelmeztetés
mellett  a kérelmezıt  felhívhatja.  Okirat  hiánya
esetén  a  beszerzéséhez  szükséges  idıtartam
figyelembevételével  megállapított  határidıt  kell
kitőzni. Az állampolgársági bizonyítvány kiadása
iránti  kérelem  esetén  a  hiánypótlási  felhívás
kibocsátásának  határideje  a  kérelem
beérkezésétıl számított tizenöt nap.

15.  §  (1)  Az  állampolgársági  kérelmet  a
cselekvıképes  kérelmezı  személyesen,  a
korlátozottan  cselekvıképes,  illetıleg  a
cselekvıképtelen  személy nevében a  törvényes
képviselıje terjesztheti elı.
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(2)  A honosítási  és visszahonosítási kérelem,
valamint a lemondási nyilatkozat benyújtásakor
a korlátozottan cselekvıképes személyt  is  meg
kell hallgatni.

(3)  Kiskorú  személy  magyar
állampolgárságról  való  lemondásához  -  ha
elháríthatatlan  akadálya  nincs  -  mindkét  szülı

hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell.
(4) Házastársak, illetve szülı együttélı kiskorú

vagy  cselekvıképtelen  nagykorú  gyermekével
közös  honosítási,  visszahonosítási  kérelmet,
illetıleg  a  magyar  állampolgárságról  lemondó
nyilatkozatot terjeszthet elı.

16.  §  (1)  A  honosítási  okiratot  a
belügyminiszter  15  napon  belül  megküldi  a
kérelmezı  lakóhelye  szerint  illetékes
polgármesternek,  a  4.  §  (6)  és  (7)  bekezdése
alapján  honosított  esetében  a  polgármesternek
vagy diplomáciai  futár  útján a magyar  konzuli
tisztviselınek.

(2) A polgármester vagy a konzuli tisztviselı

az okirat  megérkezését  követı  15  napon belül
értesíti  a  kérelmezıt  az  állampolgársági  eskü
vagy  fogadalom  letételének  idıpontjáról  és
helyérıl.

(3) Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat
a  letételére  szóló  felhívás  kézbesítésétıl
számított  két  hónapon  belül  kell  letenni.  A
határidıt  a  belügyminiszter  kérelemre
meghosszabbíthatja.

(4)  Ha  az  állampolgársági  eskü  vagy
fogadalom  letételére  a  felhívás  kézbesítésétıl
számított egy éven belül, a kérelmezı hibájából
nem  kerül  sor,  a  honosítási,  visszahonosítási
határozat hatályát veszti.

17.  §  (1)  A belügyminiszter  egy  éven  belül
adja  ki  az  5/A.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott bizonyítványt, vagy hozza meg az
5/A. § (3) bekezdése szerinti határozatot.

(2) A belügyminiszter a 6. § (1) bekezdésében
foglalt  elıterjesztést  honosítás  esetén  tizenkét
hónapon belül, visszahonosítás esetén pedig hat
hónapon  belül  nyújtja  be  a  köztársasági
elnöknek. A belügyminiszter hat hónapon belül

tesz  javaslatot  a  köztársasági  elnöknek  a
lemondás elfogadására, vagy hozza meg a 8. §
(3) bekezdése szerinti határozatot.

(3)  Az állampolgársági  bizonyítvány  kiadása
iránti  kérelemnek,  valamint  a  12.  §  szerinti
megkeresésnek  a  belügyminiszter  három
hónapon belül tesz eleget.

(4)  Az  (1)-(3)  bekezdésben  megállapított
határidı a nyilatkozatnak, a kérelemnek, illetve a
megkeresésnek  a  belügyminiszterhez  érkezése
napján  kezdıdik,  amely  indokolt  esetben  egy
ízben három hónappal meghosszabbítható.

(5) A honosítási és visszahonosítási kérelmet,
valamint  a  lemondási  nyilatkozatot  a
köztársasági elnök döntéséig, az állampolgársági
bizonyítvány  iránti  kérelmet  a  bizonyítvány
kiadásáig  a  kérelmezı  visszavonhatja.  Ilyen
esetben  az  eljárást  a  belügyminiszter
megszünteti.

(6) Az állampolgársági eljárásban a kérelmezı

helyett meghatalmazottja is eljárhat, kivéve, ha e
törvény  személyes  eljárást  ír  elı.  Az
állampolgársági ügyben eljáró szerv a képviseleti
jogosultságot  megvizsgálhatja  és  visszautasítja
az olyan meghatalmazott eljárását, aki az ügyben
a képviselet ellátására nem alkalmas, vagy aki a
jogosultságát nem igazolja.

(7) Ha az állampolgársági ügy eldöntése olyan
kérdés elızetes elbírálásától függ, amelyben az
eljárás  más  szerv  hatáskörébe  tartozik,  a
belügyminiszter  az  eljárást  felfüggeszti.  Ha  a
más  szerv  elıtti  eljárás  megindítására  a
kérelmezı  jogosult,  erre  megfelelı  határidı
kitőzése mellett a belügyminiszter felhívja. Ha a
kérelmezı  a  felhívásnak  nem  tesz  eleget,  a
belügyminiszter  az eljárást  megszünteti  vagy a
rendelkezésre  álló  adatok  alapján  dönt,  illetve
tesz elıterjesztést a köztársasági elnöknek.

(8)  Az állampolgársági  bizonyítvány  kiadása
iránti  kérelem  esetén  a  belügyminiszter  a
kérelem érdemi  vizsgálat  nélküli  elutasításáról,
az eljárás megszüntetésérıl és felfüggesztésérıl,
valamint az eljárási költség viselése tekintetében
végzéssel dönt.
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Adatvédelem, adatszolgáltatás

18. § Az állampolgársági iratba betekinthet:
a)  az  ügyben  érintett  személy,  halála  után

leszármazója, valamint felmenıje;
b)  az  igazságszolgáltatási,  a  bőnüldözı  és  a

nemzetbiztonsági  feladatokat  ellátó  szervek  a
hatáskörükbe  tartozó  ügyben,  törvényben
szabályozott eljárásuk során.

19.  §  (1)  A  magyar  állampolgárság
megszerzésével  kapcsolatos  adatszolgáltatást  -
beleértve a 14. § (1) bekezdésében és a 20/A. §-
ban  meghatározott  adatokat  is  -  az
állampolgársági  eskü  vagy  fogadalom
letételének  helye  szerint  illetékes
anyakönyvvezetı  teljesíti  más
anyakönyvvezetınek,  a  polgárok  személyi
adatait  és lakcímét  nyilvántartó hatóságnak,  az
idegenrendészeti,  a  menekültügyi  hatóságnak,
valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak.

(2) A magyar állampolgárság megszőnésérıl a
belügyminiszter  értesíti  a  polgárok  személyi
adatait  és  lakcímét  nyilvántartó  hatóságot,  az

anyakönyvi  hatóságot,  a  Központi  Statisztikai
Hivatalt,  továbbá  -  a  hadköteles  személyek
esetében - a Honvédelmi Minisztériumot.

(3)  Az  állampolgársági  eljárás  során  a
belügyminiszter

a) betekinthet az anyakönyvbe, az anyakönyvi
alapiratokba, és ezekrıl másolatot kérhet;

b)  adatot  kérhet  és  betekinthet  a  polgárok
személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartásába  és  a
külföldiek nyilvántartásába;

c) adatot kérhet a rendırségi, a bőntettesek és
a  büntetıeljárás  alatt  állók  nyilvántartásából,
valamint az ügyészségtıl és a bíróságtól;

d)  véleményt  kérhet  a  jegyzıtıl,  a
gyámhatóságtól  és  az  idegenrendészeti
hatóságoktól,  továbbá  véleményt  kér  a
rendırségtıl  és  az  illetékes  nemzetbiztonsági
szolgálattól.

20.  §  Az  állampolgársági  iratok  nem
selejtezhetık, ırzésükrıl és nyilvántartásukról a
belügyminiszter gondoskodik.

Névmódosítás

20/A. § (1) A honosítást vagy visszahonosítást
kérı külföldi egyidejőleg kérheti

a)  azt,  hogy  saját  vagy  felmenıje  egykori
magyar családi nevét viselhesse;

b) többtagú családi nevébıl egy vagy több tag,
valamint a nemre utaló végzıdés vagy névelem
elhagyását;

c) családi nevének magyarra fordítását;

(2)  A névmódosítási  kérelmet  okirattal  vagy
szakvéleménnyel kell alátámasztani.

(3)  A  névmódosítás  engedélyezésérıl  a
belügyminiszter okiratot ad ki, mely a 7. §-ban
szabályozott  eskü-  vagy  fogadalomtétel  napján
lép hatályba.

(4) A névmódosítást anyakönyvezni kell.

A külföldi helységnév használata

20/B. § (1) A honosítási vagy visszahonosítási
eljárás  során  a  külföldi  helységnevet  -  a  (2)
bekezdésben  foglaltak  kivételével  -  az  illetı

országban  elıírt  hivatalos  formában  kell

használni.  A  hivatalos  külföldi  helységnév
mellett  -  ha ismert - járulékosan (zárójelben) a
magyar  elnevezést  is  fel  kell  tüntetni,  ha  a
településnek volt hivatalos magyar elnevezése.
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(2)  A honosítást  vagy  visszahonosítási  kérı

külföldi  kérelmezheti,  hogy  amennyiben  a
külföldi  helységnek  volt  hivatalos  magyar
elnevezése,  az  eljárás  során  kizárólag  azt
használják.

(3)  A külföldi  helységnév  után  -  ha  az  az
iratokból  megállapítható  -  a  tartomány  vagy
szövetségi tagállam, valamint minden esetben az
ország nevét zárójelben kell feltüntetni.

(4)  Az ország nevét az anyakönyvi  esemény
idıpontjában érvényes módon kell bejegyezni.

Záró rendelkezések

21. §
22.  §  Az  e  törvény  rendelkezései  alapján

indított  perekben -  ha e törvény másként  nem
rendelkezik  -  a  polgári  perrendtartásról  szóló
1952.  évi  III.  törvény  XX.  fejezetét  kell
alkalmazni.

23. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából
Magyarországon  lakik  az  a  lakóhellyel
rendelkezı  nem  magyar  állampolgár,  akinek
bevándorlását  engedélyezték,  vagy  akit
menekültként  elismertek,  valamint  aki
letelepedési  engedélyt  kapott,  továbbá  az
Európai  Unió  más  tagállamának  EGT
tartózkodási  engedéllyel  rendelkezı
állampolgára.

(2)  E  törvény  alkalmazása  szempontjából
külföldön  lakik  az  a  személy,  akinek
Magyarországon  nincs  bejelentett  lakóhelye
vagy tartózkodási helye.

24.  §  (1)  E  törvény  a  kihirdetését  követı
negyedik hónap elsı napján lép hatályba.

(2)-(3)

(4)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy
megállapítsa:

a)  a  belügyminiszter  e  törvényben
meghatározott feladatainak részletes szabályait;

b)  az  eskü  vagy  fogadalom  letételével
kapcsolatos feladatokat;

c)  a jegyzınek, az anyakönyvvezetınek és a
konzulnak  az  állampolgársági  kérelmek
átvételével, az okiratok továbbításával, valamint
a  hatósági  nyilvántartások  értesítésével
kapcsolatos feladatait;

d)  az  eljárásban  használandó

formanyomtatványokat; 

e)  a  4.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjában  elıírt
vizsga követelményeit, valamint a közigazgatási
hivatal  vezetıjének  a  vizsgával  kapcsolatos
feladatait és az eljárás rendjét, a vizsga letétele
alóli  felmentésre való  jogosultság igazolásának
szabályait,  a  vizsga  letételét  igazoló  okmány
tartalmát és biztonsági követelményét.
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2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997.
november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai

Egyezmény kihirdetésérıl

1.  §  Az  Országgyőlés  az  Európa  Tanács
keretében,  1997.  november  6-án  kelt,  az
állampolgárságról  szóló Európai  Egyezményt  e
törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerısítésérıl szóló okiratot
a  Magyar  Köztársaság  külügyminisztere  2001.
november  21.  napján  az  Európa  Tanács

Fıtitkáránál  letétbe  helyezte;  az  Egyezmény  -
annak 27.  Cikke 3.  bekezdése alapján -  2002.
március 1-jén hatályba lép.)

2.  §  Az  Egyezmény  eredeti  angol  nyelvő
szövege  és  hiteles  magyar  nyelvő  fordítása  a
következı:

... ...

Az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény

… …

2. Cikk

Meghatározások

Az Egyezmény alkalmazásában:
a) „állampolgárság” valamely személy és egy

állam közötti jogi kötelék, és nem utal a személy
etnikai származására;

b)  „többes  állampolgárság”  ugyanazon
személy  által  két  vagy  több  állampolgársággal
való egyidejő rendelkezés;

c)  „gyermek”  minden  18  évesnél  fiatalabb
személy, kivéve, ha a gyermekre vonatkozó jog
szerint a nagykorúságot korábban éri el;

d)  „belsı jog” a nemzeti jogrendszer minden
fajta  rendelkezései,  ideértve  az  Alkotmányt,  a
törvényeket,  a rendeleteket,  a határozatokat,  az
esetjogot, a szokásjogot és gyakorlatot, valamint
a kötelezı érvényő nemzetközi dokumentumból
származó szabályokat.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

3. Cikk

Az állam illetékessége

1.  Minden állam saját  joga szerint  határozza
meg, hogy kik az ı állampolgárai.

2. Az ilyen jogszabályt más államok annyiban
kötelesek elfogadni, amennyiben az összhangban
áll  a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, a
nemzetközi  szokásjoggal  és  az  állampolgárság
tekintetében általánosan elismert jogelvekkel.

4. Cikk

Alapelvek

Minden  részes  állam  állampolgárságra
vonatkozó  szabályainak  az  alábbi  alapelveken
kell alapulniuk:

a)  minden  személynek  joga  van  valamely
állampolgársághoz;

b) a hontalanságot el kell kerülni;
c)  senkit  sem lehet  önkényesen  megfosztani

állampolgárságától;
d)  sem egy részes állam állampolgára és egy

külföldi  közötti  házasság,  sem  a  házasság
felbontása,  sem  pedig  a  házasság  alatt  a
házastársak  egyike  állampolgárságának
megváltozása nem érinti automatikusan a másik
házastárs állampolgárságát.
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5. Cikk

A diszkrimináció tilalma

1.  A  részes  államok  állampolgárságra
vonatkozó  szabályai  nem  tartalmazhatnak
megkülönböztetést  vagy  nem  foglalhatnak
magukban semmilyen olyan gyakorlatot,  amely
kimeríti a nemen, valláson, fajon, bırszínen vagy
nemzeti  vagy  etnikai  származáson  alapuló
diszkriminációt.

2.  Minden  részes  államot  a  diszkrimináció
tilalmának  elve  vezérel  állampolgárai
tekintetében,  függetlenül  attól,  hogy  ık
születésüknél  fogva  állampolgárok-e,  vagy  az
állam állampolgárságát késıbb szerezték meg.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6. Cikk

Az állampolgárság megszerzése

1. Minden részes állam köteles belsı jogában
rendelkezni arról, hogy az alábbi személyek ex
lege szerezzenek állampolgárságot:

a)  gyermekek,  akiknek  a  szülei  ezen
gyermekek  születésének  idıpontjában  az  adott
részes  állam  állampolgárai,  figyelembe  véve
azon  kivételeket,  amelyekrıl  a  belsı  jog
rendelkezhet  a  külföldön  született  gyermekek
tekintetében.  Azon gyermekek vonatkozásában,
akiknél az anyaságot, illetve apaságot elismerés,
bírósági határozat vagy hasonló eljárás állapítja
meg,  minden  részes  állam  rendelkezhet  úgy,
hogy a gyermek az állampolgárságot a belsı jog
által meghatározott eljárást követıen szerzi meg;

b)  területén talált gyermekek, akik egyébként
hontalanok lennének.

2. Minden részes állam köteles belsı jogában
rendelkezni arról, hogy a területükön született, és
a  születéssel  másik  állampolgárságot  nem
szerzett  gyermekek  állampolgárságot
szerezhessenek.  Az  állampolgárságot  meg  kell
adni:

a) ex lege születéskor, vagy
b)  a születést követıen, azon gyermekeknek,

akik  hontalanok  maradtak,  a  hatósághoz  az

érintett  gyermek  által  vagy  képviseletében  a
részes  állam  belsı  joga  által  elıírt  módon
benyújtott  kérelem  alapján.  Az  ilyen  kérelem
benyújtását  függıvé  lehet  tenni  a  kérelem
benyújtását közvetlenül megelızıen öt évet meg
nem haladó idıtartamig az adott állam területén
történı jogszerő és szokásos tartózkodástól.

3. Minden részes állam köteles belsı jogában
rendelkezni a területén jogszerően és szokásosan
tartózkodó  személyek  honosításának
lehetıségérıl.  A  honosítás  feltételeinek
meghatározásakor  nem  írhat  elı  a  kérelem
benyújtását  megelızı  tíz  évet  meghaladó
tartózkodási idıt.

4. Minden részes állam köteles belsı jogában
elısegíteni állampolgárságának megszerzését az
alábbi személyek számára:

a) állampolgárainak házastársai;
b)  valamely állampolgárának gyermekei, akik

a 6. Cikk 1. bekezdés  a)  pontja szerinti kivétel
alá esnek;

c)  azon  gyermekek,  akiknek  valamelyik
szülıje  megszerzi  vagy  megszerezte  az  állam
állampolgárságát;

d) valamely állampolgára által örökbefogadott
gyermekek;

e)  azon személyek, akik a területén születtek
és ott jogszerően és szokásosan tartózkodnak;

f)  olyan  személyek,  akik  az  állam területén
jogszerően és szokásosan az érintett részes állam
belsı  joga  által  meghatározott  idıtartamig
tartózkodnak, mely idıtartam 18 éves koruk elıtt
kezdıdött;

g)  olyan hontalan személyek és menekültként
elismert  személyek,  akik  az  állam  területén
jogszerően és szokásosan tartózkodnak.

7. Cikk

Az állampolgárság ex lege vagy a részes
állam kezdeményezése alapján történı

elvesztése

1.  A  részes  állam  nem  rendelkezhet  belsı

jogában az állampolgárság ex lege vagy a részes
állam  kezdeményezésére  történı  elvesztésérıl,
kivéve az alábbi esetekben:

a)  egy  másik  állampolgárság  önkéntes
megszerzése;

b)  a  részes  állam  állampolgárságának
megszerzése a kérelmezı által elkövetett csalás,
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hamis  adatszolgáltatás  vagy  bármely  releváns
tény eltitkolása révén;

c)  önkéntes  szolgálat  egy  külföldi  katonai
erınél;

d)  a részes állam alapvetı  érdekeit  súlyosan
sértı magatartás;

e)  a részes  állam és a szokásosan külföldön
tartózkodó  állampolgára  közötti  tényleges
kapcsolat hiánya;

f)  ha  egy  gyermek  kiskorúságának  idején
megállapítást nyer, hogy már nem állnak fenn a
belsı  jog  által  meghatározott  azon  feltételek,
amelyek a részes állam állampolgárságának ex
lege megszerzéséhez vezettek;

g)  a gyermek örökbefogadása, ha a gyermek
az  örökbefogadó  szülık  egyikének  vagy
mindkettınek  a  külföldi  állampolgárságát
megszerzi vagy azzal már rendelkezik.

2.  A részes  állam  rendelkezhet  arról,  hogy
azon  gyermekek,  akiknek  a  szülei  elveszítik
állampolgárságukat,  szintén  elveszítik
állampolgárságukat, kivéve az 1. bekezdés c) és
d)  pontjaiban  hivatkozott  esetekben.  A
gyermekek  azonban  nem  veszíthetik  el
állampolgárságukat, ha szüleik egyike megtartja
azt.

3.  A  részes  állam  belsı  jogában  nem
rendelkezhet az állampolgárságnak a jelen cikk
1.  és  2.  bekezdése  értelmében  történı

elvesztésérıl,  ha  az  érintett  személy  ezáltal
hontalanná válna, kivéve a jelen cikk 1. bekezdés
b) pontjában említett eseteket.

8. Cikk

Az állampolgárság elvesztése az érintett
személy kezdeményezése alapján

1. Minden részes állam köteles engedélyezni
az  állampolgárságról  való  lemondást,  feltéve,
hogy az érintett  személyek ezáltal  nem válnak
hontalanná.

2. Mindazonáltal, a részes állam belsı jogában
rendelkezhet  arról,  hogy  az  állampolgárságról
csak  azon állampolgárai  jogosultak lemondani,
akik szokásosan külföldön tartózkodnak.

9. Cikk

Az állampolgárság visszaállítása

Minden  részes  állam  köteles  elısegíteni  a
belsı  joga  által  meghatározott  esetekben  és
feltételek  szerint  az  állampolgárság
visszaállítását  olyan  korábbi  állampolgárai
számára, akik területén jogszerően és szokásosan
tartózkodnak.

IV. Fejezet

AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

10. Cikk

A kérelmek feldolgozása

Minden részes állam köteles biztosítani, hogy
az  állampolgárságának  megszerzéséhez,
megtartásához,  elvesztéséhez,  visszaállításához
vagy  igazolásához  kapcsolódó  kérelmeket
ésszerő határidın belül intézzék el.

11. Cikk

Határozatok

Minden részes állam köteles biztosítani, hogy
az  állampolgárságának  megszerzéséhez,
megtartásához, elvesztéséhez, visszaszerzéséhez
vagy  igazolásához  kapcsolódó  határozatok
írásbeli indokolást tartalmazzanak.

12. Cikk

Felülvizsgálathoz való jog

Minden részes állam köteles biztosítani, hogy
az  állampolgárságának  megszerzéséhez,
megtartásához,  elvesztéséhez,  visszaállításához
vagy  igazolásához  kapcsolódó  határozatok  a
belsı  jogával  összhangban  közigazgatási  vagy
bírósági úton felülvizsgálhatók legyenek.

13. Cikk

Eljárási költségek

1.  Minden  részes  állam  köteles  biztosítani,
hogy  az  állampolgárságának  megszerzéséhez,
megtartásához,  elvesztéséhez,  visszaállításához
vagy igazolásához kapcsolódó eljárási költségek
ésszerőek legyenek.
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2.  Minden  részes  állam  köteles  biztosítani,
hogy a közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálat
költségei  ne jelentsenek akadályt a kérelmezık
számára.

V. Fejezet

TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁG

14. Cikk

A többes állampolgárság ex lege
megszerzésének esetei

1. Minden részes állam köteles engedélyezni:
a)  hogy  a  születéskor  automatikusan

különbözı  állampolgárságokat  megszerzett
gyermekek  ezeket  az  állampolgárságokat
megtarthassák;

b)  hogy  állampolgáraik  másik
állampolgársággal  is  rendelkezhessenek,
amennyiben  ezt  a  másik  állampolgárságot
automatikusan,  házasságkötés  révén  szerzik
meg.

2.  Az  1.  bekezdésben  említett
állampolgárságok megtartása a jelen Egyezmény
7. Cikke vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá
esik.

15. Cikk

A többes állampolgárság egyéb lehetséges
esetei

Jelen  Egyezmény  rendelkezései  nem
korlátozhatják a részes állam azon jogát,  hogy
belsı jogában meghatározza, hogy:

a)  azon állampolgárai, akik egy másik Állam
állampolgárságát  megszerzik  vagy  azzal
rendelkeznek,  megtarthatják-e
állampolgárságukat vagy elveszítik azt;

b)  az  állampolgárság  megszerzése  vagy
megtartása függ-e egy másik állampolgárságról
való lemondástól vagy annak elvesztésétıl.

16. Cikk

A korábbi állampolgárság megtartása

Valamely  részes  állam  egy  másik
állampolgárságról  való  lemondást  vagy  annak

elvesztését  nem  írhatja  elı  állampolgársága
megszerzésének vagy megtartásának feltételéül,
amennyiben  a  lemondás  vagy  elvesztés  nem
lehetséges,  vagy  ésszerően  nem  követelhetı
meg.

17. Cikk

A többes állampolgársághoz kapcsolódó
jogok és kötelezettségek

1.  Valamely  részes  állam  egy  másik
állampolgársággal  rendelkezı  állampolgárait
ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg
azon részes állam területén, ahol  tartózkodnak,
mint a részes állam bármely állampolgárát.

2. Jelen fejezet rendelkezései nem érintik:
a) a nemzetközi jognak valamely részes állam

által  egy  olyan  állampolgárának  nyújtandó
diplomáciai  vagy konzuli  védelemre vonatkozó
szabályait,  aki  egyidejőleg  egy  másik
állampolgársággal is rendelkezik;

b)  az  egyes  részes  államok  nemzetközi
magánjogi  szabályainak  alkalmazását  a  többes
állampolgárság esetében.

… …

3. §  (1) A Magyar Köztársaság Kormánya az
Országgyőlés  felhatalmazása  alapján  az
Egyezmény megerısítésérıl  szóló okirat letétbe
helyezésekor a következı fenntartásokat tette:

a 11. Cikkhez:
„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a

jogot,  hogy  a  11.  Cikk  tekintetében  az
állampolgárság  megszerzési  ügyekben  hozott
határozatok  írásbeli  indokolására  vonatkozó
szabályt  a  hatályos  magyar  jogi  szabályozás
szerint ne alkalmazza.”

a 12. Cikkhez:
„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a

jogot,  hogy  a  12.  Cikk  tekintetében  az
állampolgárság  megszerzési  ügyekben  hozott
határozatok  tekintetében  a  közigazgatási  vagy
bírósági úton történı felülvizsgálatára vonatkozó
szabályt  a  hatályos  magyar  jogi  szabályozás
szerint ne alkalmazza.”

a 21. Cikk 3. a) pontjához:
„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a

jogot, hogy a 21. Cikk 3. a) pont tekintetében

131



-  csak  a  Magyar  Köztársaság  területén  élı

férfiak minısüljenek hadkötelesnek. Az a többes
állampolgár, aki nem az ország területén él, nem
kötelezhetı  katonai  vagy  alternatív  szolgálatra,
valamint önkéntesség esetén sem teljesíthet ilyen
szolgálatot;

- az ország területén élı,  többes állampolgár
hadköteles,  a  Magyar  Köztársaság tekintetében
nem  mentesül  a  sorkatonai  szolgálatra  vagy
polgári szolgálatra történı behívás alól.”

(2)  A  Magyar  Köztársaság  Kormánya  az
Országgyőlés  felhatalmazása  alapján  az

Egyezmény megerısítésérıl  szóló okirat letétbe
helyezésekor a következı nyilatkozatokat tette:

a 22. Cikk b) pontjához:
„A  Magyar  Köztársaság  kijelenti,  hogy  a

Magyar  Köztársaságban  a  honvédelmi
kötelezettség alapján  a behívásnak a kötelezett
30. életéve betöltéséig van helye.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép
hatályba.  Az  Egyezmény  rendelkezéseit  2002.
március hónap 1. napjától kell alkalmazni.

(2)  A  törvény  végrehajtásáról  a
belügyminiszter gondoskodik.
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V. Az Országgyőlés

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

II. fejezet

Az Országgyőlés

19.  §  (1)  A Magyar  Köztársaság  legfelsıbb
államhatalmi  és  népképviseleti  szerve  az
Országgyőlés.

(2)  Az  Országgyőlés  a  népszuverenitásból
eredı  jogait  gyakorolva biztosítja a társadalom
alkotmányos  rendjét,  meghatározza  a
kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.

(3) E jogkörében az Országgyőlés
a)  megalkotja  a  Magyar  Köztársaság

Alkotmányát;
b) törvényeket alkot;
c)  meghatározza  az  ország  társadalmi-

gazdasági tervét;
d)  megállapítja  az  államháztartás  mérlegét,

jóváhagyja  az  állami  költségvetést  és  annak
végrehajtását;

e) dönt a Kormány programjáról;
f)  megköti  a  Magyar  Köztársaság

külkapcsolatai  szempontjából  kiemelkedı
fontosságú nemzetközi szerzıdéseket;

g)  dönt  a  hadiállapot  kinyilvánításáról  és  a
békekötés kérdésérıl;

h)  hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres
támadásának  közvetlen  veszélye  (háborús
veszély) esetén kihirdeti  a rendkívüli  állapotot,
és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;

i)  az alkotmányos rend megdöntésére vagy a
hatalom  kizárólagos  megszerzésére  irányuló
fegyveres  cselekmények,  továbbá  az  élet-  és
vagyonbiztonságot  tömeges  méretekben

veszélyeztetı, fegyveresen vagy felfegyverkezve
elkövetett súlyos erıszakos cselekmények, elemi
csapás  vagy  ipari  szerencsétlenség  esetén  (a
továbbiakban  együtt:  szükséghelyzet)
szükségállapotot hirdet ki;

j)  az  Alkotmányban  meghatározott  esetek
kivételével dönt a Magyar Honvédség országon
belüli  vagy  külföldi  alkalmazásáról,  külföldi
fegyveres  erık  magyarországi,  vagy  az  ország
területérıl  kiinduló  alkalmazásáról,  a  Magyar
Honvédség békefenntartásban való részvételérıl,
külföldi  hadmőveleti  területen  végzett
humanitárius  tevékenységérıl,  valamint  a
Magyar  Honvédség  külföldi,  illetve  a  külföldi
fegyveres erık magyarországi állomásozásáról;

k)  megválasztja  a  Köztársaság  elnökét,  a
miniszterelnököt,  az  Alkotmánybíróság  tagjait,
az  országgyőlési  biztosokat,  az  Állami
Számvevıszék  elnökét  és  alelnökeit,  a
Legfelsıbb Bíróság elnökét és a legfıbb ügyészt;

l)  a  Kormánynak  -  az  Alkotmánybíróság
véleményének  kikérése  után  elıterjesztett  -
javaslatára  feloszlatja  azt  a  helyi
képviselıtestületet,  amelynek  mőködése  az
Alkotmánnyal  ellentétes;  dönt  a  megyék
területérıl, nevérıl, székhelyérıl, a megyei jogú
várossá  nyilvánításról  és  a  fıvárosi  kerületek
kialakításáról;

m) közkegyelmet gyakorol;
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n)  külsı  fegyveres  támadás  veszélye  esetén
vagy  szövetségi  kötelezettség  teljesítése
érdekében  meghatározott  idıre  kihirdeti
(meghosszabbítja) a megelızı védelmi helyzetet,
és  felhatalmazza  a  Kormányt  a  szükséges
intézkedések megtételére.

(4)  A  (3)  bekezdés  g),  h)  és  i)  pontjában
meghatározott  döntéshez  az  országgyőlési
képviselık  kétharmadának  a  szavazata
szükséges.

(5)
(6)  A (3)  bekezdés  j)  és  n)  pontja  szerinti

döntéshez a jelenlévı  országgyőlési  képviselık
kétharmadának a szavazata szükséges.

19/A.  §  (1)  Ha az Országgyőlés  e  döntések
meghozatalában  akadályoztatva  van,  a
köztársasági  elnök  jogosult  a  hadiállapot
kinyilvánítására,  a  rendkívüli  állapot
kihirdetésére  és  a  Honvédelmi  Tanács
létrehozására,  továbbá  a  szükségállapot
kihirdetésére.

(2)  Az  Országgyőlés  e  döntések
meghozatalában  akkor  van  akadályoztatva,  ha
nem ülésezik,  és összehívása az idı  rövidsége,
továbbá  a  hadiállapotot,  a  rendkívüli  állapotot
vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt
elháríthatatlan akadályba ütközik.

(3)  Az  akadályoztatás  tényét,  továbbá  a
hadiállapot  kinyilvánításának,  a  rendkívüli
állapot  vagy  a  szükségállapot  kihirdetésének
indokoltságát  az  Országgyőlés  elnöke,  az
Alkotmánybíróság  elnöke  és  a  miniszterelnök
együttesen állapítja meg.

(4)  Az  Országgyőlés  a  hadiállapot,  a
rendkívüli  állapot  vagy  a  szükségállapot
kihirdetésének  az  indokoltságát  az
akadályoztatásának  megszőnése  utáni  elsı
ülésén  felülvizsgálja,  és  dönt  az  alkalmazott
intézkedések  jogszerőségérıl.  E  döntéshez  az
országgyőlési  képviselık  kétharmadának  a
szavazata szükséges.

19/B.  §  (1)  Rendkívüli  állapot  idején  a
Honvédelmi Tanács dönt

a) a Magyar Honvédség országon belüli vagy
külföldi  alkalmazásáról,  békefenntartásban való
részvételérıl,  külföldi  hadmőveleti  területen
végzett  humanitárius tevékenységérıl,  valamint
külföldi állomásozásáról,

b)  a  külföldi  fegyveres  erık  magyarországi
vagy  az  ország  területérıl  kiinduló

alkalmazásáról,  illetve  magyarországi
állomásozásáról,

c)  a  külön  törvényben  meghatározott
rendkívüli intézkedések bevezetésérıl.

(2)  A  Honvédelmi  Tanács  elnöke  a
köztársasági  elnök,  tagjai:  az  Országgyőlés
elnöke,  az  Országgyőlésben  képviselettel
rendelkezı  pártok  képviselıcsoportjainak
vezetıi,  a  miniszterelnök,  a  miniszterek  és
tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar fınöke.

(3) A Honvédelmi Tanács gyakorolja:
a) az Országgyőlés által rá átruházott jogokat,
b) a köztársasági elnök jogait,
c) a Kormány jogait.
(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat,

ebben  egyes  törvények  alkalmazását
felfüggesztheti,  illetıleg  törvényi
rendelkezésektıl  eltérhet,  továbbá  egyéb
különleges intézkedéseket hozhat, az Alkotmány
alkalmazását azonban nem függesztheti fel.

(5)  A  Honvédelmi  Tanács  rendelete  a
rendkívüli állapot megszőnésével hatályát veszti,
kivéve  ha  az Országgyőlés  a  rendelet  hatályát
meghosszabbítja.

(6) Az Alkotmánybíróság mőködése rendkívüli
állapot idején sem korlátozható.

19/C. § (1) A szükségállapot kihirdetésekor az
Országgyőlés  akadályoztatása  esetén  a
köztársasági  elnök  dönt  a  Magyar  Honvédség
40/B. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról.

(2) A szükségállapot idején a külön törvényben
megállapított rendkívüli intézkedéseket rendeleti
úton a köztársasági elnök vezeti be.

(3)  A  köztársasági  elnök  a  bevezetett
rendkívüli  intézkedésekrıl  haladéktalanul
tájékoztatja  az  Országgyőlés  elnökét.  A
szükségállapot  idején  az  Országgyőlés  -
akadályoztatása  estén  az  Országgyőlés
Honvédelmi Bizottsága - folyamatosan ülésezik.
Az  Országgyőlés,  illetıleg  az  Országgyőlés
Honvédelmi Bizottsága a köztársasági elnök által
bevezetett  rendkívüli  intézkedések alkalmazását
felfüggesztheti.

(4)  A  rendeleti  úton  bevezetett  rendkívüli
intézkedések harminc napig maradnak hatályban,
kivéve  ha  hatályukat  az  Országgyőlés  -
akadályoztatása  esetén  az  Országgyőlés
Honvédelmi Bizottsága - meghosszabbítja.

(5) A szükségállapotra egyébként a rendkívüli
állapotra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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19/D.  §  A  rendkívüli  állapot  és  a
szükségállapot  idején  alkalmazandó  részletes
szabályokról  szóló  törvény  elfogadásához  a
jelenlévı  országgyőlési  képviselık
kétharmadának szavazata szükséges.

19/E.  §  (1)  Külsı  fegyveres  csoportoknak
Magyarország  területére  történı  váratlan
betörése esetén a támadás elhárítására, illetıleg
az  ország  területének  a  honi  és  szövetséges
légvédelmi  és  repülı  készültségi  erıkkel  való
oltalmazására, az alkotmányos rend, az élet- és
vagyonbiztonság,  a  közrend és  a  közbiztonság
védelme  érdekében  a  Kormány  a  köztársasági
elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a
támadással arányos és erre felkészített erıkkel -
a  szükségállapot  vagy  a  rendkívüli  állapot
kihirdetésére  vonatkozó  döntésig  azonnal
intézkedni köteles.

(2)  A  Kormány  az  (1)  bekezdés  alapján
megtett  intézkedésérıl  haladéktalanul
tájékoztatja  az  Országgyőlést,  a  köztársasági
elnököt  a  további  intézkedések  megtétele
érdekében.

(3)  A  Kormány  azonnali  intézkedésére
alkalmazandó  szabályokról  szóló  törvény
elfogadásához  a  jelenlévı  országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.

20.  §  (1)  Az  országgyőlési  képviselık
általános választását - az Országgyőlés feloszlása
vagy feloszlatása miatti választás kivételével - az
elızı  Országgyőlés  megválasztását  követı
negyedik év április vagy május hónapjában kell
megtartani.

(2)  Az  országgyőlési  képviselık
tevékenységüket a köz érdekében végzik.

(3)  Az  országgyőlési  képviselıt  -  az
országgyőlési  képviselık  jogállásáról  szóló
törvényben szabályozottak szerint - mentelmi jog
illeti meg.

(4)  Az  országgyőlési  képviselıt  a
függetlenségét  biztosító  tiszteletdíj,  továbbá
meghatározott  kedvezmények  és  költségeinek
fedezésére  költségtérítés  illetik  meg.  A
tiszteletdíj  és  a  költségtérítés  összegérıl,
valamint a kedvezmények körérıl szóló törvény
elfogadásához  a  jelenlévı  országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.

(5) A képviselı nem lehet köztársasági elnök,
az  Alkotmánybíróság  tagja,  az  állampolgári
jogok  országgyőlési  biztosa,  az  Állami
Számvevıszék elnöke, alelnöke és számvevıje,

bíró, ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja -
a  Kormány  tagja  és  a  politikai  államtitkár
kivételével -, továbbá a Magyar Honvédség és a
rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja.
Törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit  is
megállapíthatja.

(6)  Az  országgyőlési  képviselık  jogállásáról
szóló  törvény  elfogadásához  a  jelenlévı

országgyőlési  képviselık  kétharmadának
szavazata szükséges.

20/A.  §  (1)  Az  országgyőlési  képviselı
megbízatása megszőnik:

a)  az  Országgyőlés  mőködésének
befejezésével,

b) a képviselı halálával,
c) az összeférhetetlenség kimondásával,
d) lemondással,
e) a választójog elvesztésével.
(2)  Az  összeférhetetlenség  kimondásáról  az

Országgyőlés  a  jelenlévı  képviselık
kétharmadának szavazatával határoz.

(3)  A képviselı  az  Országgyőléshez  intézett
nyilatkozatával  lemondhat  megbízatásáról.  A
lemondás  érvényességéhez  az  Országgyőlés
elfogadó nyilatkozata nem szükséges.

21.  §  (1)  Az  Országgyőlés  elnököt,
alelnököket és jegyzıket választ tagjai sorából.

(2)  Az  Országgyőlés  állandó  bizottságokat
alakít  tagjaiból,  és  bármely  kérdés
megvizsgálására bizottságot küldhet ki.

(3)  Az  országgyőlési  bizottságok  által  kért
adatokat  mindenki  köteles  a  rendelkezésükre
bocsátani,  illetıleg  köteles  elıttük  vallomást
tenni.

22. § (1) Az Országgyőlés évenként két rendes
ülésszakot  tart:  minden  év  február  elsejétıl
június  tizenötödikéig,  illetve  szeptember
elsejétıl december tizenötödikéig.

(2)  Az  Országgyőlés  alakuló  ülését  -  a
választást követı egy hónapon belüli idıpontra -
a köztársasági  elnök hívja össze;  egyébként az
Országgyőlés  ülésszakának  és  ezen  belül  az
egyes  üléseknek  az  összehívásáról  az
Országgyőlés elnöke gondoskodik.

(3) A köztársasági elnök, a Kormány, vagy a
képviselık  egyötödének  írásbeli  kérelmére  az
Országgyőlést  rendkívüli  ülésszakra  vagy
rendkívüli ülésre össze kell hívni. A kérelemben
az  összehívás  indokát,  továbbá  a  javasolt
idıpontot és napirendet meg kell jelölni.
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(4)  A  köztársasági  elnök  az  Országgyőlés
ülését  egy  ülésszak  alatt  egy  alkalommal  -
legfeljebb harminc napra - elnapolhatja.

(5) Az elnapolás tartama alatt az Országgyőlés
elnöke  a  képviselık  egyötödének  írásbeli
kérelmére - a kérelem kézhezvételétıl számított
nyolc napnál nem távolabbi idıpontra - köteles
az Országgyőlést összehívni.

23. §  Az Országgyőlés ülései nyilvánosak. A
köztársasági elnök, a Kormány, továbbá bármely
képviselı  kérelmére  az  Országgyőlés  a
képviselık  kétharmadának  a  szavazatával  zárt
ülés tartását is elhatározhatja.

24.  §  (1)  Az  Országgyőlés  akkor
határozatképes, ha a képviselıknek több mint a
fele jelen van.

(2) Az Országgyőlés a határozatait a jelenlévı
képviselık  több  mint  a  felének  szavazatával
hozza.

(3)  Az  Alkotmány  megváltoztatásához,
valamint az Alkotmányban meghatározott egyes
döntések  meghozatalához  az  országgyőlési
képviselık  kétharmadának  a  szavazata
szükséges.

(4) Az Országgyőlés a jelenlévı országgyőlési
képviselık  kétharmadának  szavazatával
elfogadott  Házszabályban  állapítja  meg
mőködésének szabályait és tárgyalási rendjét.

(5)
25.  §  (1)  Törvényt  a  köztársasági  elnök,  a

Kormány,  minden  országgyőlési  bizottság  és
bármely  országgyőlési  képviselı
kezdeményezhet.

(2) A törvényhozás joga az Országgyőlést illeti
meg.

(3) Az Országgyőlés által elfogadott törvényt
az Országgyőlés elnöke aláírja, majd megküldi a
köztársasági elnöknek.

26.  §  (1)  A  törvény  kihirdetésérıl,  annak
kézhezvételétıl  számított  tizenöt  napon  -  az
Országgyőlés elnökének sürgısségi kérelmére öt
napon - belül a köztársasági elnök gondoskodik.
A  kihirdetésre  megküldött  törvényt  aláírja.  A
törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni.

(2) Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy
annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet,
azt  aláírás  elıtt  az  (1)  bekezdésben  említett
határidın  belül  megfontolás  végett,
észrevételeinek  közlésével  visszaküldheti  az
Országgyőlésnek.

(3)  Az  Országgyőlés  a  törvényt  újra
megtárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz. Az
Országgyőlés  elnöke  által  ezt  követıen
megküldött törvényt a köztársasági elnök köteles
aláírni és öt napon belül kihirdetni.

(4)  A köztársasági  elnök  a  törvényt  aláírás
elıtt az (1) bekezdésben említett határidın belül
véleményezésre  megküldi  az
Alkotmánybíróságnak,  ha  annak  valamelyik
rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

(5)  Ha  az  Alkotmánybíróság  -  soron  kívüli
eljárásban  -  az  alkotmányellenességet
megállapítja, a köztársasági elnök a törvényt az
Országgyőlésnek visszaküldi, egyébként köteles
a törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni.

(6)  A  népszavazásra  bocsátott  törvényt  a
köztársasági elnök csak akkor írja alá, ha azt a
népszavazás megerısítette.

27. § Az Országgyőlés tagjai az állampolgári,
valamint a nemzeti  és etnikai kisebbségi jogok
országgyőlési  biztosaihoz,  az  Állami
Számvevıszék elnökéhez és a Magyar Nemzeti
Bank  elnökéhez  kérdést,  a  Kormányhoz,  a
Kormány  bármely  tagjához  és  a  legfıbb
ügyészhez interpellációt és kérdést intézhetnek a
feladatkörükbe tartozó minden ügyben.

28.  §  (1)  Az  Országgyőlés  megbízatása  az
alakuló ülésével kezdıdik.

(2)  Az Országgyőlés  kimondhatja feloszlását
megbízatásának lejárta elıtt is.

(3)  A  köztársasági  elnök  a  választások
kitőzésével  egyidejőleg  feloszlathatja  az
Országgyőlést, ha

a) az Országgyőlés - ugyanazon Országgyőlés
megbízatásának idején - tizenkét hónapon belül
legalább  négy  esetben  megvonja  a  bizalmat  a
Kormánytól, vagy

b)  a  Kormány  megbízatásának  megszőnése
esetén  a  köztársasági  elnök  által
miniszterelnöknek  javasolt  személyt  az  elsı

személyi  javaslat  megtételének  napjától
számított  negyven  napon  belül  nem  választja
meg.

(4)
(5)  Az  Országgyőlés  feloszlatása  elıtt  a

köztársasági  elnök  köteles  kikérni  a
miniszterelnöknek,  az  Országgyőlés  elnökének
és az Országgyőlésben képviselettel  rendelkezı
pártok  képviselıcsoportjai  vezetıinek
véleményét.
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(6)  Az  Országgyőlés  feloszlásától  vagy
feloszlatásától számított három hónapon belül új
Országgyőlést kell választani.

(7)  Az  Országgyőlés  mőködése  az  új
Országgyőlés alakuló üléséig tart.

28/A.  §  (1)  Rendkívüli  állapot  vagy
szükségállapot  idején  az  Országgyőlés  nem
mondhatja ki a feloszlását és nem oszlatható fel.

(2)  Ha  az  Országgyőlés  megbízatása
rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején jár

le, a megbízatás a rendkívüli állapot, illetıleg a
szükségállapot megszőnéséig meghosszabbodik.

(3)  A  feloszlott  vagy  feloszlatott
Országgyőlést a köztársasági elnök hadiállapot,
háborús  veszély  állapota  vagy  szükséghelyzet
esetén  ismét  összehívhatja.  Megbízatásának
meghosszabbításáról  az  Országgyőlés  maga
határoz.
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55/1994. (XI. 10.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének  utólagos  vizsgálatára  irányuló  indítvány
alapján  -  dr.  Lábady  Tamás,  dr.  Sólyom  László,  dr.  Tersztyánszky  Ödön  és  dr.  Zlinszky  János
különvéleményével - meghozta a következı

határozatot.

Az Alkotmánybíróság a polgármesteri  tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl  szóló 1990. évi LXVII.
törvény  módosításáról  rendelkezı  1994.  évi  LVII.  törvény  1.  §-a  alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

Az 1994. évi LVII. törvény 1. §-a úgy módosította a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl
szóló 1990. évi LXVII. törvény 4. § (1) bekezdését, hogy azzal megszüntette a polgármesteri tisztség és az
országgyőlési képviselıi jogállás összeférhetetlenségét.

E törvényi rendelkezés alkotmányellenességének megállapítása iránt több indítványt nyújtottak be, az
Alkotmánybíróság - tárgyuk azonosságára tekintettel - az indítványokat egy eljárásban bírálta el.

Indítványozók  álláspontja  szerint  az  országgyőlési  képviselıi  és  a  polgármesteri  tisztség
összeférhetetlenségének  megszüntetése  sérti  az  Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésében  szabályozott
jogállamiság elvét.

Ezt az álláspontjukat két érvvel támasztják alá.
Egyrészt sérti a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét az, ha köztisztviselık - államigazgatási

feladatokat ellátó személyek - e minıségük megtartása mellett a törvényhozás tagjaivá válhatnak. A helyi
önkormányzatok polgármesterei pedig ilyen tisztségviselıknek minısülnek, ennek bizonyítékaként idézik
az Alkotmány 44/B. § (2) bekezdését, amely kimondja, hogy a polgármesterek államigazgatási feladatokat
és hatásköröket is elláthatnak.

Másrészt  az  indítványozók  álláspontja  szerint  a  jogbiztonság  követelményét  is  sérti  az,  hogy  a
választások után módosították a képviselıi összeférhetetlenségi szabályokat. Érvelésük lényege az, hogy a
vitatott  törvényi  rendelkezés  már  létrejött  jogviszonyokba  avatkozott  be,  utólag  változtatta  meg  az
országgyőlési képviselıvé válás szabályait és feltételeit. A választópolgárok abban a tudatban választottak,
és  a  képviselı-jelöltséget  vállaló  polgármesterek  azzal  a  feltétellel  vállalták  a  jelöltséget,  hogy  a
megválasztott  képviselınek a  polgármesteri  tisztérıl  le  kell  mondania.  Több polgármester  azért  nem
vállalta a képviselıjelöltséget, mert nem kívánt lemondani polgármesteri tisztérıl.

Volt olyan indítványozó is, akinek álláspontja az, hogy a polgármesteri és az országgyőlési képviselıi
megbízatás összeférhetetlenségének megszüntetése az Alkotmány 20. § (5) bekezdésébe ütközik, amely
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megtiltja, hogy közigazgatási tisztségviselı eredeti tisztségének megtartása mellett a törvényhozás tagja
legyen.

II.

Az Alkotmánybíróság eljárása során a következı rendelkezéseket vette figyelembe:
1. A képviselıi összeférhetetlenség alapvetı szabályait az Alkotmány 20. § (5) bekezdése tartalmazza. E

szerint:  „A képviselı  nem lehet köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári  jogok
országgyőlési  biztosa,  az  Állami  Számvevıszék  elnöke,  alelnöke  és  számvevıje,  bíró,  ügyész,
államigazgatási szerv dolgozója - a kormány tagjai és a politikai államtitkárok kivételével -, továbbá a
fegyveres erık, a rendırség és a rendészeti szervek hivatásos állományú tagja.”

Az idézett (5) bekezdés nem tekinti lezártnak az összeférhetetlenségi helyzetek meghatározását, hiszen
a következı mondattal zárul: „Törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja.”

2. A fenti alkotmányi felhatalmazás alapján tovább bıvítette az összeférhetetlenség körét a képviselık
jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 6. §-a:

„A képviselı - az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdésében foglalt eseteken túlmenıen - nem lehet:
a) alkalmazottja az Országgyőlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevıszék,

az állampolgári  jogok,  valamint  a  nemzeti  és etnikai kisebbségi  jogok országgyőlési  biztosa hivatali
szervezetének;

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, elnökhelyettese, igazgatója;
c) az Állami Vagyonügynökség ügyvezetı igazgatója és igazgató tanácsának tagja;
d)  az  Állami  Vagyonkezelı  Részvénytársaság  vezetı  tisztségviselıje,  igazgatósági  és  felügyelı

bizottsági tagja.”
3.  A polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseirıl  szóló  1990.  évi  LXVII.  törvény  4.  §-a

részletesen szabályozza, hogy a városok és községek polgármesterei milyen tisztségeket nem tölthetnek
be. Ezek sorában az (1) bekezdés a) pontjának utolsó fordulata - tulajdonképpen az Alkotmány 20. § (5)
bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján -  kimondja,  hogy a polgármester nem lehet  országgyőlési
képviselı.

4. Az indítványozók által támadott 1994. évi LVII. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl  szóló  fent  idézett  törvényt  módosította  úgy,  hogy  eltörölte  a  4.  §  (1)  bekezdése  utolsó
fordulatát,  és  ezzel  megszüntette  a  polgármesteri  tisztség  és  az  országgyőlési  képviselıi  tisztség
összeférhetetlenségét.

5. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. §-a az 1994. évi önkormányzati választások napjától hatályon kívül
helyezi az 1990. évi LXVII. törvényt. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt módosító
1994.  évi  LXIII.  törvény  20.  §-a  új  szabályokat  állapít  meg  a  polgármesteri  összeférhetetlenségre
vonatkozóan, s ezeket 33/A. és 33/B. § alatt a helyi önkormányzatokról szóló törvénybe építette be. Ezek
az új  összeférhetetlenségi  szabályok -  amelyek  az 1994.  évi  önkormányzati  választás  napján  lépnek
hatályba - az indítványozók által vitatott törvényi rendelkezéshez hasonlóan, szintén nem rendelkeznek a
polgármesteri tisztség és az országgyőlési képviselıi megbízatás összeférhetetlenségérıl.

6.  A polgármesteri  tisztség és a képviselıi  mandátum összeférhetetlenségét az Alkotmánybíróság az
1359/B/1990. AB határozatában (ABH 1991. 580.)  már vizsgálta.  Akkor azt  állapította meg, hogy az
1990.  évi  LXVII.  törvény  4.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjának  utolsó  fordulata,  amely  ezt  az
összeférhetetlenségi  okot  megállapította,  nem ellentétes az Alkotmány 20.  § (5)  és (6)  bekezdésében
foglaltakkal. A határozatban az Alkotmánybíróság nem kívánt abban a kérdésben állást foglalni, hogy a
polgármesteri és a képviselıi összeférhetetlenség kimondása-e az egyedül alkotmányos megoldás, vagy
más alkotmányos megoldás is lehetséges. Döntését arra alapította, hogy a polgármesteri és a képviselıi
megbízatás  összeférhetetlenségének  kimondása  az  Alkotmány  20.  §  (5)  bekezdésében  foglalt
felhatalmazáson  alapul  és  az  Alkotmány  20.  §  (5)  bekezdésében  meghatározott  összeférhetetlenségi
okokban  is  kifejezıdı  hatalommegosztás  elvének  következetesebb  érvényre  juttatása  alkotmányosan
indokolja  egy  ilyen  összeférhetetlenségi  ok  kimondását.  Indoklásában  rámutatott  arra  is,  hogy  a

139



hatalommegosztás  elvébıl  kiindulva  az  összeférhetetlenség  szabályozásának  különbözı  megoldásai
lehetségesek.

III.

Eljárása  során  az Alkotmánybíróság elsıként  azt  vizsgálta,  hogy  a  hatalommegosztás  alkotmányos
elvébıl következik-e a polgármesteri és a képviselıi jogállás összeférhetetlensége.

A képviselık modern, ún. hivatali összeférhetetlensége a XVIII-XIX. században alakult ki. Célja az
volt, hogy a törvényhozó hatalmat gyakorló képviseleti szervekbıl zárja ki az állam végrehajtó, illetve
bírói  hatalmát  gyakorló  személyeket.  A képviselıi  összeférhetetlenség szabályai  azonban  történetileg
tovább szélesedtek, és egyes esetekben egyre kevésbé voltak összekapcsolhatók a hatalom megosztásának
elvével.  Különösen  vonatkozik  ez  az  ún.  gazdasági  összeférhetetlenségre,  ahol  a  képviselıt  eltiltják
meghatározott  vállalkozói  magatartástól,  vagy megtiltják,  hogy részvénytársaságok igazgatótanácsának
tagjává váljon. Magával a hivatali összeférhetetlenséggel semmiféle kapcsolatban nincsenek pl.: azok - az
egyes  országokban  ismert  -  szabályok,  amelyek  megtiltják,  hogy  képviselık  képviselıi  befolyásukat
anyagi elınyök szerzésére használják fel, s amennyiben ez bizonyítható úgy a parlament a képviselıtıl a
mandátumot megvonhatja.

A képviselıi összeférhetetlenségnek a hatalommegosztá-ssal össze nem függı alakzatait találhatjuk meg
a már idézett 1990. évi LV. törvény rendelkezései között is. Még inkább ebbe az irányba mutatnak azok a
viták, amelyek a képviselıknek a gazdasági életben játszott szerepét kívánják korlátozni.

A képviselıi összeférhetetlenség tehát a hatalommegosztás elvén túlmenı követelményeket is szolgál.
Miután  azonban  az  indítványozók  erre  alapozzák  az  alkotmányellenesség  bizonyítását,  az
Alkotmánybíróság is ebben a körben folytatta le vizsgálatát.

Az kétségtelen, hogy a képviselıi összeférhetetlenség a hatalommegosztás elvéhez is tapad. Magából az
elvbıl bizonyos elvi követelmények kétségtelenül kiolvashatók, de az elv követésébıl önmagában nem
vezethetık le konkrét jogi szabályok.

Ennek bizonyítékául  már  az  idézett  1359/B/1990.  AB határozat  is  megállapította,  hogy  az  elvbıl
országonként különbözı  megoldások születtek.  Országonként pl.  lényeges eltérés van abban, hogy az
összeférhetetlenséget  a  jelölés  korlátjaként  fogják-e  fel,  vagy  csak  -  mint  ma  Magyarországon  -  az
összeférhetetlenség létrejötte után, annak megszüntetését teszik kötelezıvé. Ismeretes olyan megoldás is,
hogy  a  képviselıi  összeférhetetlenség  elkerülése  érdekében  az  állami  tisztségviselı  már  a  jelöltség
elfogadásával egy idıben köteles lemondani, és ezzel az összeférhetetlenségi helyzetet létre sem lehet
hozni. Ilyen szabályozás született Németország egyes tartományaiban. Ismert az a megoldás is, hogy az
összeférhetetlenségi helyzet létrejöttével valamelyik tisztség automatikusan megszőnik.

A hatalommegosztás elvén álló országok között különbségek vannak annak meghatározásában is, hogy
az  összeférhetetlenség  mely  állami  tisztségviselık  tekintetében  áll  fenn.  Így  pl.  Franciaországban
összeférhetetlennek nyilvánítják a képviselıi tisztséget és a miniszteri jogállást is. Érdekessége a francia
megoldásnak, hogy miniszterré csak parlamenti képviselıt lehet megválasztani, de a képviselı miniszterré
választása után mandátumáról le kell mondjon. A mandátumról való lemondás következménye, hogy az
illetı választókerületben új választást kell kiírni. A francia megoldás megengedi egyes polgármestereknek
képviselıvé  történı  választását.  1958-at  követıen  ez  általánosan  megengedett  volt,  egy  módosítás
következtében új szabályok keletkeztek. E szerint 20 ezer lakoson felüli települések polgármesterei nem
lehetnek képviselık, az ez alattiak viszont képviselıvé választhatók.

Magyarországon  az  Alkotmány  nem  tekinti  a  képviselıi  jogállással  összeférhetetlennek  sem  a
miniszteri,  sem  a  politikai  államtitkári  funkció  gyakorlását.  Az  Alkotmány  elfogadása  elıtt  az
összeférhetetlenségi  törvények  a  képviselıi  minıséggel  összeférhetetlennek  nyilvánítottak  általában
minden közszolgálati viszonyt, ez alól csak szők körben - pl.: a miniszterek, államtitkárok, a különbözı

tanácsok, bizottságok tagjai, vagy az 1946-os összeférhetetlenségi törvényben a fıvárosi polgármesterek,
alpolgármesterek  esetén  -  engedtek  kivételt.  Emellett  a  választójogi  törvények  passzív  választójogi
korlátot  is  állítottak  azzal,  hogy  a  fıpolgármester,  az  alispán  és  más  önkormányzati  vezetık  nem
indulhattak jelöltként abban a választókerületben, amelyre mőködésük egészben, vagy részben kiterjedt.
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Ezek  a  szabályok  olyan  összeférhetetlenségi  szabályok  voltak,  amelyek  a  hivatali  hatalommal  való
visszaélés elkerülését, és nem a hatalom megosztását szolgálták.

Mindezek alapján a hatalommegosztás és az összeférhetetlenségi szabályok viszonyával kapcsolatban a
következık állapíthatók meg:

1.  Abból  a  ténybıl,  hogy  a  magyar  alkotmány  a  hatalommegosztás  elvén  nyugszik  nem  lehet
közvetlenül kötelezı összeférhetetlenségi szabályokat levezetni. A hatalommegosztás elvét történetileg és
országonként  is  eltérı  alkotmányos  intézményrendszer  hivatott  érvényesíteni.  A hatalommegosztás
elvének  a  magyar  államszervezetben  érvényesülı  intézményi  és  garanciarendszerét  az  Alkotmány
tartalmazza. Ennek a garanciarendszernek a részét képezi többek között a képviselıi összeférhetetlenség
alkotmányi szabályozása is. Az Alkotmány nem elvek kimondásával ad keretet az összeférhetetlenség jogi
szabályozásának, hanem maga tételesen szabályozza a képviselık hivatali összeférhetetlenségét. A 20. §
(5) bekezdése meghatározza a képviselıi összeférhetetlenség azon eseteit, amelyek a hatalommegosztás
elvének érvényre juttatása szempontjából  alapvetıek,  és amelyeket  a hatalommegosztás érdekében az
Alkotmány  alkotmányos  védelemben  kívánt  részesíteni.  Egyúttal  az  Alkotmány  felhatalmazást  ad  a
törvényhozónak  arra,  hogy  a  képviselıi  összeférhetetlenségnek  további  eseteit  állapítsa  meg.  E
felhatalmazás  alapján  a  törvényhozó  széles  döntési  önállósággal  rendelkezik  az  összeférhetetlenség
szabályozásában.  E  döntési  szabadságának  alkotmányos  korlátait az  jelenti,  hogy  az  Alkotmányban
szabályozott  összeférhetetlenségi  okot  nem  szüntethet  meg,  nem  korlátozhat,  és  további
összeférhetetlenségi okok megállapítása során alapvetı jogot alkotmányos indok nélkül nem korlátozhat.
Ezen  korlátok  között  nincs  alkotmányos  akadálya  annak,  hogy  törvény  az  Alkotmányban
szabályozottakon  túl  újabb  összeférhetetlenségi  okokat  állapítson  meg,  és  az  ilyen  törvényben
szabályozott összeférhetetlenségi okokat a törvényhozó megszüntesse.

2. Az Alkotmány e felhatalmazása alapján, a polgármester jogi helyzetét rendezı törvény nyilvánította a
polgármesteri  tisztséget  a  képviselıi  minıséggel  összeférhetetlennek.  Bár  az  összeférhetetlenség
kimondásának  kétségtelenül  a  hatalommegosztás  elvének  következetesebb  érvényre  juttatása  volt  a
rendeltetése, de - önmagában e rendeltetése miatt - mivel nem az Alkotmány állapította meg, nem tartozik
a hatalommegosztás alkotmányi garanciarendszeréhez.

3. Mindezek alapján megállapítható, hogy a hatalommegosztás alkotmányos elvébıl nem következik
sem  a  két  tisztség  összeférhetetlenné  nyilvánításának  alkotmányellenessége,  de  az  sem,  hogy
alkotmányellenes lenne az, ha e vonatkozásban törvény az összeférhetetlenséget nem állapítja meg.

IV.

Az indítványok alapján alkotmányossági  kérdésként az Alkotmánybíróság vizsgálta  azt  is,  hogy az
összeférhetetlenség megszüntetésével a törvényhozó nem szőkítette az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében
meghatározott összeférhetetlenség körét. Azaz, a helyi önkormányzat polgármestere, azon oknál fogva,
hogy  államigazgatási  jogkörökkel  is  rendelkezik,  nem  tartozik-e  abba  az  Alkotmány  által,  az
„államigazgatási  szerv  dolgozója”  elnevezéssel  meghatározott  hivatali  körbe,  amelyet  az  Alkotmány
képviselıi  jogállással  összeférhetetlennek  nyilvánít.  Az  1990.  évi LXVII.  törvény  képviselıi
összeférhetetlenségre vonatkozó szabálya egyszerően csak az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi szabály értelmezésének volt-e tekinthetı, vagy ahhoz képest - a 20. § (5) bekezdés
utolsó fordulatának felhatalmazása alapján - új összeférhetetlenségi okot állapított meg.

A polgármesteri és képviselıi jogállás összeférhetetlenségének kérdésében hozott korábbi határozatában
(1359/B/1990. AB hat. ABH 1991, 580) az Alkotmánybíróság csupán az Alkotmány 20. § (5) bekezdése
alapján vizsgálta az összeférhetetlenség alkotmányosságát, anélkül, hogy a polgármesteri jogállás jellegét
az Alkotmány IX. fejezetének tükrében elemezte volna. Az Alkotmánybíróság akkor nem vizsgálta az
éppen kibontakozó önkormányzati autonómiából, annak az önkormányzat tisztségviselıinek jogállására
gyakorolt  hatásából  folyó  összeférhetetlenségi  problémákat. A határozat  indoklásában  nem  tisztázta
egyértelmően azt sem, hogy a polgármester mennyiben sorolható be az Alkotmány 20. § (5) bekezdése
által  a  képviselıi  megbízatással  összeférhetetlennek  minısített  „államigazgatási  szerv  dolgozója”
fogalomkörbe,  ennek eredményeként  az indoklás erre vonatkozó két  mondata több,  egymástól  eltérı
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értelmezésre is módot ad. Az indítványozók által felvetett alkotmányossági probléma most szükségessé
teszi ennek vizsgálatát is.

Önmagában az, hogy jogszabály valamely szervet államigazgatási hatáskör gyakorlására jogosít fel nem
változtatja  meg  a  szerv  a  jogállását,  nem  teszi  az  államigazgatási  szervnek  nem  minısülı  szervet
államigazgatási  szervvé és a szerv dolgozóit  „államigazgatási  szerv dolgozójává”.  Az államigazgatási
eljárás  általános  szabályairól  szóló  1957.  évi  IV.  törvény  3.  §  (2)  bekezdése  is  tartalmaz  ilyen
felhatalmazást.  E  szerint:  „Törvény,  törvényerejő  rendelet  vagy  kormányrendelet  az  államigazgatási
szerven kívül államigazgatási ügy intézésére más szervet is feljogosíthat...”  Attól, hogy meghatározott
körben  államigazgatási  ügyek  intézésére  felhatalmazást  kapott,  az  ilyen  felhatalmazással  rendelkezı

intézet vagy köztestület nem válik államigazgatási szervvé.
Az Alkotmány azzal, hogy IX. fejezetében oly módon szabályozza a helyi önkormányzatok jogállását,

hogy az önkormányzati autonómiát alkotmányos védelemben részesíti a Kormánnyal és az államigazgatási
szervekkel  szemben,  kiemeli  a  helyi  önkormányzatot  az  államigazgatás  hierarchikus
szervezetrendszerébıl,  elválasztja  az  önkormányzatokat  az  államigazgatás  szervezetétıl.  A  helyi
önkormányzást  nem  tekinti  az  államigazgatás  részének,  kizárja  azt,  hogy  a  Kormány  a  40.  §-ban
meghatározott  jogait  a  helyi  önkormányzatok  irányába  gyakorolja.  A helyi  önkormányzatok  és  az
államigazgatás elválasztása tükrözıdik a polgármester jogállásának alkotmányi szabályozásában is.

Az a tény, hogy az Alkotmány elfogadása után a törvényalkotó szükségesnek ítélte a képviselıi jogállás
és  a  polgármesteri  tisztség  összeférhetetlenségének kimondását  arra  utal,  hogy  a  törvényalkotó  -  az
önkormányzatok  létrejöttét  követıen  -  az  Alkotmány  eredeti  szabályai  alapján  már  nem  tartotta
összeférhetetlennek a két tisztséget. Az önkormányzati struktúra elfogadása alapvetıen változtatott a helyi
népképviseleti  testületek  tisztségviselıinek  jogállásán.  A  polgármester  az  Alkotmány  44/B.  §  (1)
bekezdése alapján a helyi képviselı-testület elnöke, az önkormányzat tisztségviselıje. Ezen nem változtat
az Alkotmány 44/B. § (2) bekezdése sem. Mely szerint:  „A polgármester az önkormányzati feladatain
kívül,  törvény,  vagy  törvényi  felhatalmazáson  alapuló  kormányrendelet  alapján  kivételesen
államigazgatási feladatokat és hatásköröket is elláthat.” Ez az alkotmányi szabály a polgármestert nem
teszi - az Alkotmány által a képviselıi jogállással összeférhetetlenné nyilvánított - „államigazgatási szerv
dolgozójává”,  hanem  fordítva.  Azért  az  Alkotmány  fogalmazza  meg  ezt  a  felhatalmazást,  mert  az
önkormányzatok és az államigazgatás elválasztása következtében, alkotmányi  felhatalmazás szükséges
ahhoz,  hogy  a  polgármesterre  -  a  Kormányhoz  az  államigazgatáshoz  képest  Alkotmány  által  védett
autonómiával  rendelkezı  -  önkormányzat  tisztségviselıjére  államigazgatási  jogkörök  telepíthetık
legyenek. A polgármester tisztsége az önkormányzathoz, az önkormányzati feladatok ellátásához tapad,
államigazgatási  feladatokat  csak  kivételesen,  törvényben  vagy  törvényi  felhatalmazás  alapján
kormányrendeletben  kaphat.  A  polgármesterre  a  Kormány  a  saját  elhatározásából  államigazgatási
hatásköröket nem ruházhat át.

A polgármester - bár tisztsége kétségtelenül közszolgálati jellegő - nem köztisztviselı. A köztisztviselık
jogállásáról szóló törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározza a köztisztviselı fogalmát, s ebben nem
minısíti  a  helyi  önkormányzatok  polgármesterét  köztisztviselınek.  A polgármesteri  tisztségrıl  külön
törvény,  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseirıl  szóló  1990.  évi  LXVII.  törvény
rendelkezik, amelynek alapján jogállása lényeges vonásaiban tér el a köztisztviselıkétıl  (pl. határozott
idıtartamra  választják,  munkaviszonya  felmentéssel  nem szüntethetı  meg,  eltérı  összeférhetetlenségi
szabályok vonatkoznak rá, így vezetı párttisztséget is betölthet, díjazása nem illeszkedik a köztisztviselıi
illetményrendszerbe, stb.). A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.  törvény rendelkezései
csak  e  külön  törvényben  nem  szabályozott  munkajogi  kérdésekben  alkalmazandók  rá  nézve.  Még
egyértelmőbbé vált a polgármesteri és köztisztviselıi jogállás különbözısége az 1994. évi LXIV. törvény
elfogadása  után.  Az  új  szabályozás  polgármesteri  foglalkoztatási  jogviszonynak  nevezi,  és  sajátos
közszolgálati  jogviszonynak  minısíti  a  polgármester  megválasztásával  a  képviselı-testület  és  a
polgármester  között  létrejövı  jogviszonyt.  A  13.  §  (1)  bekezdésében  taxatív  módon  sorolja  fel  a
köztisztviselık  jogállásáról  szóló  törvénynek  azokat  a  rendelkezéseit,  amelyek  a  polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazandók.
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A helyi  önkormányzatok polgármesterei  tehát  az Alkotmány és külön törvények alapján sajátos, az
államigazgatási szervek dolgozóitól eltérı jogállással bírnak. Ezért a polgármesteri tisztség és a képviselıi
jogállás összeférhetetlenségének megszüntetése nem eredményezi az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében
szabályozott összeférhetetlenségi okok szőkítését.

V.

Indítványozók  arra  hivatkozással  is  kérik  a  vitatott  törvényi  rendelkezés  alkotmányellenességének
megállapítását, hogy az sérti  az Alkotmány 2. §-ában megfogalmazott jogállamiság elvébıl  következı
jogbiztonság követelményét.

Érvelésük szerint a törvényhozás a választások eredményeként az akkor hatályos jognak megfelelıen
már  kialakult  jogi  helyzetet  változtatott  meg.  A vitatott  törvényi  rendelkezés  utólag  módosította  az
országgyőlési képviselıvé válás szabályait és feltételeit, aminek az országgyőlési képviselıi választásokra
visszaható  jogi  következményei  is  vannak.  Bár  indítványozók kifejezetten  nem  fogalmazzák  meg,
érvelésükbıl arra lehet következtetni, hogy álláspontjuk szerint a vitatott szabály azért sérti a jogbiztonság
követelményét, mert az visszamenıleges hatállyal rendez társadalmi viszonyokat.

Az  Alkotmánybíróság  ezért  az  indítványok  alapján  azt  vizsgálta,  hogy  a  visszaható  hatályú
törvényhozás tilalmába ütközik-e az 1994. évi LVII. törvény 1. §-a amiatt, hogy a választásokat követıen
szüntette meg a polgármesteri és a képviselıi megbízás összeférhetetlenségét.

Az  Alkotmánybíróság  több  határozatában  foglalkozott  a  jogbiztonság  követelményének
alkotmányossági  kérdéseivel.  Ennek  kapcsán  kifejtette,  hogy  a  jogállam  nélkülözhetetlen  eleme  a
jogbiztonság.  A  jogbiztonság  követelménye  az  Alkotmánybíróság  értelmezésében  a  jogalkotó
kötelezettségévé  teszi  azt,  hogy  a  jogszabályok  világosak,  egyértelmőek  és  mőködésüket  tekintve
kiszámíthatóak, elıreláthatóak legyenek a jogszabályok címzettjei számára. [9/1992. (I. 30.) AB (ABH
1992, 59); 11/1992. (III. 5.) AB (ABH 1992, 77); 28/1993. (IV. 30.) AB (ABH 1993, 220) határozatok]. A
kiszámíthatóság és az elıreláthatóság követelményébıl vezette le a visszamenıleges hatályú jogalkotás
tilalmának alkotmányos elvét. [34/1991. (VI. 15.) AB (ABH 1991, 170); 11/1992. (III. 5.) AB (ABH 1992,
77); 25/1992. (IV. 30.) AB (ABH 1992, 131); 28/1992. (IV. 30.) AB (ABH 1992, 155); 4/1992. (I. 28.) AB
(ABH 1992, 332) határozatok].

E tárgyban az Alkotmánybíróság mindenekelıtt azt vizsgálta, hogy a vitatott rendelkezésnek vannak-e a
kihirdetését és a hatálybalépését megelızı idıre visszaható jogkövetkezményei.

A törvény  2.  §-a  úgy  rendelkezik,  hogy  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Kihirdetése  a  Magyar
Közlönyben 1994. július 21-én történt, ekkor lépett hatályba, ettıl az idıponttól kellett azt alkalmazni, és
ettıl az idıponttól helyezte hatályon kívül a megelızı törvény összeférhetetlenséget kimondó szabályát. A
norma  címzettjei  a  korábbi  összeférhetetlenségi  ok  által  érintett  képviselık  és  azok  a  szervek  -  a
képviselı-testület  és  a  parlament  -,  amelyeknek  kötelessége  lett volna  az  összeférhetetlenség
megszüntetése, a vitatott szabály az ı magatartásukat, jogaikat, kötelezettségeiket érintette. Felmentette a
képviselıt az alól a kötelezettsége alól, hogy az elıírt törvényi határidın belül valamelyik tisztségérıl
lemondjon,  és  megszüntette  a  parlamentnek  és  a  képviselı-testületnek  azt  a  jogát,  hogy  az
összeférhetetlenség kimondásával a képviselıi vagy a polgármesteri megbízást megszüntesse.

A vitatott  törvényi  rendelkezés  a képviselık számára  az összeférhetetlenség megszüntetésére elıírt
törvényi határidı lejárta elıtt keletkezett, jogi hatása tehát abban áll, hogy a parlament, vagy a képviselı-
testület többé nem jogosult az összeférhetetlenség kimondására, és ezzel a megbízatás megszüntetésére. A
törvény  a  hatálybalépését  megelızı  idıre  a  címzettekre  nézve  magatartási  szabályt,  jogokat,
kötelezettségeket nem állapít meg.

Nem helytálló indítványozóknak az az álláspontja, hogy az összeférhetetlenségi ok megszüntetésének az
országgyőlési  választásokra  visszanyúló  jogi  következményei  vannak.  Mivel  a  polgármesteri  és  a
képviselıi  megbízatás  összeférhetetlenségét  nem a  passzív  választójog  korlátozásaként  szabályozta  a
törvény, a választások idıpontjában fennálló összeférhetetlenségi ok nem képezte jogi akadályát annak,
hogy  polgármesterek  képviselıjelöltként  induljanak  a  választáson,  és  a  választások  eredményeként
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képviselıvé  váljanak.  Az  összeférhetetlenségi  ok  megszüntetése  nem jelentette  a  képviselıvé  válás
szabályainak, feltételrendszerének megváltoztatását.

A vitatott törvényi rendelkezésnek tehát visszamenıleges jogi hatály nem tulajdonítható.
Az kétségtelen, hogy a választás idıpontjában az eljárásban részt vevık a hatályos jog, konkrétan az

összeférhetetlenség fennállásából  indulhattak csak ki,  még akkor  is,  ha egyes politikai  pártok már  a
választás  elıtt  programjukban  megfogalmazták  az  összeférhetetlenség  megszüntetésének  igényét.  Az
összeférhetetlenség  ok  fennállása  befolyásolta  ıket  döntéseik  meghozatalában.  Ez  az  érv  azonban
megfogalmazható  minden,  a  képviselık  jogállását  érintı  jogszabályi  rendelkezés  parlamenti  cikluson
belüli módosítása esetén.

Önmagában az, hogy az állampolgárok másként cselekedtek volna, ha elıre láthatták volna a jogszabály
módosítását, nem ad módot a jogbiztonság címén az alkotmányellenesség megállapítására. A visszaható
hatályú jogalkotás tilalmának ilyen kiterjesztı értelmezése alkotmányjogilag indokolhatatlan.

Mind a társadalom, mind a tudomány oldaláról egyre szélesebb körben fogalmazódik meg a stabilabb
jogalkotás, a jog hosszú távú kiszámíthatóságának az igénye, az az igény, hogy különösen a polgárok
gazdasági magatartását, alapvetı jogait szabályozó, kötelezettséget megállapító, jogot korlátozó szabályok
hosszabb távra  tekintve  is  elıreláthatók legyenek.  Vannak törekvések  arra,  hogy  egyes  jogszabályok
módosításának  lehetıségét  idıben  korlátozni  kellene.  Ennek  jogi  garanciáit  a  jogalkotásnak  kell
kimunkálnia. Az Alkotmánybíróságnak erre nincs felhatalmazása.

Az Alkotmánybíróság e határozatában csak abban a kérdésben döntött, hogy az 1994. évi LVII. törvény
1. §-a, amely megszüntette a polgármesteri és a képviselıi megbízás összeférhetetlenségét, nem ellentétes
a hatályos Alkotmánnyal. Ez nem jelenti azt, hogy a hatályos törvényi szabályozás lenne a polgármesteri
és a képviselıi megbízás viszonyának rendezésére az egyedül alkotmányos megoldás. Mivel arra nincs
felhatalmazása, nem vizsgálta a vitatott rendelkezés politikai indokoltságát, s nem kívánt állást foglalni
abban sem, hogy a kérdés rendezésének milyen más, egyaránt alkotmányos megoldásai lehetségesek.

Dr. Lábady Tamás, dr. Sólyom László, dr. Tersztyánszky Ödön és dr. Zlinszky
János különvéleménye

I.

Az  Alkotmánybíróság  1991-ben  három  -  egymásra  építkezı  -  határozatában  is  foglalkozott  az
összeférhetetlenség  alkotmányos  kérdésével,  éspedig  az  1158/B/1990/7.  AB  (ABH  1991,  547),  az
1359/B/1990. AB (ABH 1991, 580) és a 785/B/1991/3. AB (ABH 1991, 638) számú határozatokban.
Ezeket  a  határozatokat  az  Alkotmánybíróság a  „precedens  jog” szabályai  szerint  építette  fel,  idıben
késıbbi határozataiban hivatkozott a korábbi döntésben elfoglalt álláspontjára.

Az idézett döntésekbıl leginkább releváns 1359/B/1990. AB (ABH 1991, 593) határozatnak a mostani
ügy szempontjából két fontos megállapítása van.

Az egyik: „Az a tény, hogy a Kormány tagjai és a politikai államtitkárok esetében az Alkotmány kivételt
tesz  az  államigazgatási  dolgozókra  vonatkozó  összeférhetetlenségi  szabály  alól,  nem vezethet  olyan
következtetésre, hogy ez a kivétel a polgármestert is meg kell, hogy illesse.”

Ennek a megállapításnak kétségkívül az a gondolattartalma, hogy a polgármesteri tisztség nem képez
kivételt az Alkotmánynak az államigazgatási dolgozókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabálya alól.

Ez a következtetés nemcsak a szöveg nyelvtani értelmébıl, de a további mondatfőzések logikájából is
következik.  Az  indokolás  ugyanis  úgy  folytatódik,  hogy  „Egyrészt a  kivételt  mindig  szorosan  kell
értelmezni,  másrészt  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  az  Alkotmány  itt  közjogi  hagyományaink
figyelembevételével szabályoz.” A határozat indokolásából egyértelmő, hogy az Alkotmánybíróság szerint
a  polgármesteri  tisztség és  az országgyőlési  képviselıi  mandátum összeférhetetlensége azért  nem áll
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ellentétben az Alkotmánnyal, mert az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében a képviselıre meghatározott
összeférhetetlenségi  ok - az „államigazgatási  szerv dolgozója” - a polgármesterre is kiterjed. (Csak a
Kormány tagja és a politikai államtitkár képez kivételt az Alkotmány kifejezett szabályánál fogva.) Ez
egyben azt is jelenti, hogy ez az összeférhetetlenség az Alkotmány szövegén alapul, és nem az Alkotmány
felhatalmazása alapján, törvényben megállapított „egyéb” eset.

Még inkább következik ez az álláspont a hivatkozott határozat másik fontos tételébıl: „Az elızıkben
ismertetett elvet is figyelembe véve, az Alkotmánybíróság megállapítja: a Pt. vitatott rendelkezése nem
tartalmaz új szabályt, csupán az Alkotmány 20. § (5) bekezdését alkalmazza.” (ABH 1991, 583). Eszerint
a  polgármesterek  képviselıi  összeférhetetlenségét  kimondó  törvényi  rendelkezés  közvetlenül  az
Alkotmány szövegébıl vezethetı le.

Az idézett határozatban csupán azt kellett eldönteni, hogy az összeférhetetlenség kimondása a Pt.-ben
nem alkotmányellenes-e. Ehhez elegendı volt az indokolásban a polgármesteri jogállásnak csak arra a
részére hivatkozni,  hogy az Alkotmány 44/A.  § (2)  bekezdése szerint  a  polgármester  államigazgatási
feladatokat és hatásköröket is elláthat.

E  vonatkozásban  nem hagyható  figyelmen  kívül,  hogy  a  testület  idézett  korábbi  álláspontjának  a
kiindulópontja a határozat szerint (ABH 1991, 582) az volt, amelyet az Alkotmány hatályos szövegének a
határozatban is  idézett  indokolása  szerint  „az államhatalmi  ágak megosztásának elve  alapján azok  a
tisztségek  összeférhetetlenek  a  képviselıi  megbízatással,  amelyek  valamelyik  másik  hatalmi  ág
mőködésével  kapcsolatosak.”  Az  Alkotmánybíróság  ebbıl  a  gondolatból  kiindulva  jutott  arra  a
következtetésre, hogy az Alkotmány szerint a polgármesteri tisztség és a képviselıség összeférhetetlen. E
vonatkozásban  nem  hagyható  figyelmen  kívül  a  másik  két  határozat  egy-egy  -  egymásra  épülı  -
megállapítása sem. Eszerint  (ABH 1991, 549) „Az összeférhetetlenség intézményének egyik alapvetı

rendeltetése a hatalom megosztásának,  az államhatalmi  ágak elválasztásának a biztosítása. A hivatali,
illetve foglalkozási összeférhetetlenség elrendelése irányulhat az eltérı, esetleg egymással hierarchikus,
illetve felügyeleti,  ellenırzési  viszonyban álló  hatalmi pozíciók egybeesése ellen,  az elfogultság és a
személyi  érdekeltség  visszaélésszerő  érvényesülésének  megelızésére.”  Ezt  az  álláspontot  azután  a
785/B/1991/3.  AB  határozat  (ABH  1991,  640)  megismétli,  és  -  más  összefüggésben  ugyan,  de  -
hozzáteszi,  hogy az összeférhetetlenség „a polgármester önállóságát,  valamint  azt  hivatott  biztosítani,
hogy megóvja a polgármestert a hatalmi pozíciók halmozásától, az illetéktelen befolyástól.”

II.

A jelen  ügyben  azt  a  kérdést  kellett  eldönteni:  alkotmányos-e  a  polgármesterség  és  képviselıség
összeférhetetlenségét kimondó szabályozás törvényben való feloldása, vagy ezt az összeférhetetlenségi
szabályt az Alkotmány nem csupán megengedi, hanem meg is követeli.

E kérdés vizsgálatához egyrészt azt kellett tisztázni, kiket akart az alkotmányozó összeférhetetlenség
címén a képviselıségtıl távol tartani. Másrészt nem elég a polgármesteri tisztség csupán egyik jellemzı
vonásának - az államigazgatási hatásköröknek - vizsgálata, hanem a polgármester jogállásának egészét
kell elemezni.

a)  Az  1989.  évi  alkotmánymódosítás  törvényjavaslatának  indokolása szerint  „azok  a  tisztségek
összeférhetetlenek  a  képviselıi  megbízással,  amelyek  valamely  más  hatalmi  ág  mőködésével
kapcsolatosak”. Az Alkotmány 20. §-ában szereplı felsorolásból azonban nyilvánvaló, hogy itt  nem a
klasszikus hatalmi ágak megosztása szerint alakul az összeférhetetlenség; hiszen akkor nem lehetne „e
(más  hatalmi  ággal  kapcsolatos)  tisztségek közül  a  Javaslatnak  külön  is  felsorolnia”  a  köztársasági
elnököt, az AB tagjait, az ÁSZ vezetıit, az ombudsmant, az ügyészt. Ezeknek ugyanis - ha egyáltalán van
más hatalmi ággal kapcsolatuk -, akkor éppen az Országgyőléssel van. Vagyis - a kormányzaton és a
bíróságokon  kívül  -  az  olyan  alkotmányos  intézményekben  való  tagság  is  összeférhetetlenségi  ok,
amelynek lényegéhez tartozik az Országgyőléssel  szembeni  autonómia. (A kapcsolat  az Országgyőlés
általi választásra, egyes esetekben a beszámoltatásra vonatkozik.)

A Javaslat indokolása az államigazgatási szerv fogalma alá vonja „az államhatalmi szervek, a bírósági,
ügyészségi,  számvevıszéki  szervek  hivatalait,  ...a  tanácsok  hivatali  szervezetét  és  szakigazgatási
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szerveit”.  Ez szintén a fenti  képet  erısíti:  a  szőkebb értelemben vett  államigazgatási  szerveken és a
bíróságokon kívül kizárt a többi, az Országgyőléssel szemben alkotmányos okból „független” intézmény
teljes hivatali apparátusában viselt állás is, tekintet nélkül arra, hogy igazgatási hatáskör gyakorlásával jár-
e.  E  jelentısen  kiterjesztı  értelmezésbıl  következik,  hogy  maguk  az  államigazgatási  hatáskör
gyakorlásával együttjáró állások bizonyosan összeférhetetlenek a képviselıséggel, hiszen a többen benne
van a kevesebb.

b)  Az egész rendszerbe nem illı,  sıt azzal ellentétes kivétel, hogy - a Javaslat indokolása szerint -
„ugyanakkor nem minısül államigazgatási funkciónak a helyi és területi tanács elnöki tisztsége, mert e
tisztségek  ellátása  az  önkormányzati  tevékenységhez  kötıdik.”  Az  Alkotmány  összeférhetetlenségi
szabályának szellemében éppen emiatt kellett volna az összeférhetetlenséget kimondani. Az ellentmondás
feloldását elodázhatatlanná tette a tanácsrendszer felváltása az önkormányzati rendszerrel.

III.

1.  A polgármesteri  tisztséget  nem önmagában,  hanem az önkormányzatok alkotmányos jogállásába
illesztve kell megvizsgálni.

a)  Amikor  az  Alkotmány  20.  §  (5)  bekezdése  megállapította  a  parlamenti  képviselıi  megbízatás
összeférhetetlenségi szabályait, még a tanácsrendszer létezett, s elterjedt gyakorlat volt a tanácselnökök
országgyőlési képviselısége.

A helyi  önkormányzatokról  szóló IX.  fejezetet  1990 nyarán az 1990. évi  LXIII.  törvény iktatta az
Alkotmányba,  a  fejezet  anyagi  jogi  szabályai  -  az  önkormányzati  törvénnyel  egyidejőleg  -  az
önkormányzati képviselı-testületek 1990. évi választásának napján léptek hatályba. Az Alkotmány úgy
vezette  be  a  tanácsrendszer  helyett  az  önkormányzati  rendszert,  hogy  a  helyi  önkormányzatoknak
nemzetközi összehasonlításban is igen széles autonómiát biztosított: így az önkormányzatnak alapjogai
vannak, az önkormányzat hatásköre bírói védelemben részesül, az önkormányzat jogai védelmében az
Alkotmánybírósághoz fordulhat. (43., 44/A. §)

Az önkormányzatok önálló alkotmányi státusának megalkotásából, s az államszervezet más részeitıl
való, külön alkotmányos garanciákkal körülbástyázott elválasztásából következıen kifejezett alkotmányi
felhatalmazás  kellett  ahhoz,  hogy  bármiféle  államigazgatási  feladatot  és  hatáskört  egyáltalán
önkormányzathoz lehessen rendelni. Ezt a felhatalmazást tartalmazza a polgármester vonatkozásában az
Alkotmány 44/B. § (1) bekezdése, a jegyzıre és a hivatal ügyintézıjére nézve pedig a (2) bekezdés. Ez az
alkotmányi rendelkezés az önkormányzatok más hatalmi ágaktól való elválasztásának és függetlenségének
a következménye, és éppen az önkormányzati autonómia biztosítéka.

Az Alkotmány IX. fejezetében foglalt jogállásuk szerint az önkormányzatok autonómiájukat tekintve a
két  hagyományos hatalmi  ágához,  illetve az Alkotmány 20. §-ában említett  alkotmányos szervekéhez
hasonló helyzetbe jutottak.

b) Az igazgatási jogkörök adására vonatkozó felhatalmazás alapján az önkormányzati törvény teljesen
különválasztotta és függetlenítette a polgármester államigazgatási és önkormányzati tevékenységét: „Ha a
polgármester... saját államigazgatási feladatkörében, illetve az államigazgatási hatósági hatáskörben jár el,
a képviselı-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül” [Ötv. 7. § (3) bekezdés]. A polgármester
e tekintetben betagolódik a köztisztviselık sorába [l. Ötv. 33. §, 35. § (2)  b), szakmai tevékenységét a
miniszter határozza meg és ellenırzi, 97. §].

Az Alkotmánybíróság azért tekintette a polgármestert az Alkotmány 20. § (5) bekezdése alá tartozónak,
vagyis - a Kormány tagja és a politikai államtitkár kivételével - az államigazgatási szerv dolgozójának,
mert - a fentiekben kifejtett álláspontja szerint az összeférhetetlenség nem formai, hanem tartalmi kérdés.
Ennek során pedig a meghatározó ismérv nem az, hogy az Alkotmány 44/B. § (2) bekezdése szerint a
polgármester  törvény  vagy  törvényi  felhatalmazáson  alapuló kormányrendelet  alapján  kivételesen
államigazgatási feladatokat és hatásköröket is elláthat, hanem az, hogy az Ötv. 35. § (2) bekezdése szerint
a polgármester az, aki - a jegyzı útján - irányítja a képviselı-testület hivatalát. Az Ötv. 38. §-a pedig úgy
rendelkezik,  hogy  a  képviselı-testület  hivatala  látja  el  az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való
elıkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatokat.  Ha  tehát  a  képviselı-testület  hivatala
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államigazgatási  szerv  (is)  -  márpedig  kétségkívül  az  -, akkor  a  hivatalt  irányító  polgármester  is  az
„államigazgatás dolgozója”, mint ahogy a miniszterelnök is a Kormány tagja, ezért nem kellett ıt külön az
Alkotmányban nevesíteni.

Az Alkotmány 20. § (5) bekezdésének szövegösszefüggésébıl az következik, hogy a „bíró” és „ügyész”
után szereplı „államigazgatási szerv dolgozója” az államigazgatási jogkör gyakorlására vonatkozik. Ha
nem így lenne, az Alkotmány nyilvánvalóan a bíróságok, ügyészségek dolgozóiról és nemcsak a bírákról
és ügyészekrıl szólna.

A polgármester  eszerint  jogállásának  azt  a  részét  tekintve,  amelyben  államigazgatási  jogköröket
gyakorol,  teljesen  függetleníthetı  önkormányzati  tevékenységétıl;  e  vonatkozásban  nincs  tehát  ok
másként  kezelni,  mint  bármely  más  államigazgatási  dolgozót.  Az  államigazgatási  dolgozóknak  e
minıségükbıl  eredı  összeférhetetlenségét  a  képviselıi  megbízatással  itt  is  érvényesíteni  kell.  Az
összeférhetetlenségi oknak nem kell ugyanis sem a képviselı, sem a polgármester egész személyiségét,
egész tevékenységét, illetve minden egyéb állását vagy tisztségét felölelnie vagy átfognia: a képviselıre és
a  polgármesterre  nézve  egyszerően  fenn  kell  állnia.  Ha  a  polgármester  pl.  más  településen  olyan
köztisztviselıi  állást  is  vállal,  amely  az  Ötv.  33/A.  §  szerint  összefér  a  polgármesterséggel,  az  a
képviselıséggel  összeférhetetlen  lesz.  Az  államigazgatási  hatáskörök  gyakorlását  az  Alkotmány  tette
lehetıvé,  s  tette  ezzel  polgármesteri  jogállás  részévé.  Az  Alkotmány  20.  §  (5)  bekezdésében  az
államigazgatási dolgozókra kimondott összeférhetetlenség már emiatt is vonatkoztatható a polgármesteri
tisztségre.

2. a) A polgármester jogállásának másik, nagyobbik, s voltaképpen polgármesteri minıségét adó része
az  államigazgatási  jogköröktıl  függetlenül,  önmagában  is  megalapozza  az  országgyőlési  képviselıi
megbízatással való összeférhetetlenség alkotmányos szükségszerőségét.

Az Alkotmányban meghatározott összeférhetetlenségi okok - a hatalmi ágak klasszikus felosztásától
függetlenül  -  olyan  alkotmányos  intézményeket  ölelnek  fel,  amelyeknek  lényegéhez  tartozik  az
Országgyőléstıl való függetlenség (ld. az eredeti alkotmányozói szándékra a 3.  a) pontban idézetteket).
Az Alkotmány - késıbb beiktatott - IX. fejezete az önkormányzatoknak kétségtelenül ilyen jogállást adott.
E  sajátos  jogállás  jogkövetkezményei  közül  szükséges  volt  magában  az  Alkotmányban  rendezni  az
igazgatási  hatáskörök  telepítésének  lehetıségét.  A következmények  levonása  az  összeférhetetlenség
tekintetében megtörténhet alkotmány-módosítás - az Alkotmány kiegészítése - nélkül is, mivel a 20. § (5)
bekezdés felhatalmazást adott további összeférhetetlenségi okok törvényben való meghatározására.

b)  Mégis  azoknak  a  törvényeknek  a  tartalma,  amelyeket  e  felhatalmazás  keretében  hoztak,  nem
állapítható  meg  s  e  törvények  rendelkezései  sem  vonhatók  vissza  szabad  belátás  szerint.  Az
Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján az Alkotmány rendelkezéseit  úgy kell  értelmezni,  hogy
összhangjuk fennmaradjon.

c) Mindazok a szempontok, amelyek alapján az alkotmányozó az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében a
képviselıi  megbízatást  összeférhetetlennek  mondta  ki  más  hatalmi  ágak  tisztségeivel,  illetve  az
Országgyőléssel  szemben  is  független  alkotmányos  intézményekben  viselt  bizonyos  tisztségekkel,
továbbá az államigazgatási szervekben való tevékenységgel, a polgármesterre is hiánytalanul érvényesek.
Az önkormányzati rendszer bevezetésével szükségessé vált tehát a képviselıi összeférhetetlenségi okok
összhangba hozása a polgármester jogállásával. Ezt végezte el az 1990. évi LXVII. törvény (Pt.) 4. § (1)
bekezdés  a)  pontjának utolsó fordulata, amely megteremtette az önkormányzati  fejezet összhangját az
Alkotmány 20. § (5)  bekezdésével.  E törvény hiányában az AB akár mulasztásos alkotmánysértést is
megállapíthatott volna.

A  törvény  idézett  fordulata  tehát  nem  tartozik  azon  rendelkezések  közé,  amelyekkel  szemben
alkotmányossági szempontból csupán az a követelmény, hogy egyébként ne sértsék az Alkotmányt, de
tartalmuk meghatározása, az összeférhetetlenség kimondása és visszavonása az Országgyőlés belátására
van bízva. Mivel a Pt. a polgármesterség összeférhetetlenségi okká való minısítésével az Alkotmány belsı
összhangja követelményének tett eleget, nincs jelentısége annak, vajon ezt az összeférhetetlenségi okot az
Alkotmány 20. § (5) bekezdése taxatív felsorolásából vezeti-e le az Alkotmánybíróság, mint annak egyik
értelmezését,  avagy  egyébként  állapítja  meg  alkotmányos  követelmény  minıségét.  Valójában  a
polgármesteri jogállás két, az Alkotmányban is külön megjelenı részére tekintettel mindkét levezetés a
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maga  helyén találó.  A polgármesternek az önkormányzatiságtól  független  államigazgatási  hatásköreit
tekintve képviselı az Alkotmány taxatív felsorolása miatt nem lehet polgármester; egyébként pedig az
önkormányzat intézménye alkotmányi kialakításából következik ez a tilalom. A törvényhozást mindkét
értelmezés  egyaránt  köti:  a  képviselıi  és  polgármesteri  tisztség  alkotmányos  összeférhetetlenségét
törvénnyel nem szüntetheti meg.

IV.

Mindebbıl következik, hogy az Alkotmánybíróság korábbi határozatában a most elbírált határozatra is
érvényesen  értelmezte  úgy  az  Alkotmány  vonatkozó  rendelkezését,  hogy  abból  a  polgármesterek
képviselıségének összeférhetetlensége egyenesen következik.  Az Abtv.  27. § (2)  bekezdése szerint az
Alkotmánybíróság határozata, ebben az Alkotmány értelmezésével kapcsolatos álláspontja is, mindenkire
kötelezı.  Mindezek alapján álláspontunk szerint  az elbírált  törvény alkotmányellenes, azt  meg kellett
volna semmisíteni.
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VI. Helyi önkormányzatok

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

IX. fejezet

A helyi önkormányzatok

41.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  területe
fıvárosra,  megyékre,  városokra  és  községekre
tagozódik.

(2)  A  fıváros  kerületekre  tagozódik.  A
városokban kerületek alakíthatók.

42. § A község, a város, a fıváros és kerületei,
valamint  a  megye  választópolgárainak
közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga.
A  helyi  önkormányzás  a  választópolgárok
közösségét  érintı  helyi  közügyek  önálló,
demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a
lakosság érdekében való gyakorlása.

43.  §  (1)  A helyi  önkormányzatok alapjogai
(44/A.  §)  egyenlıek.  Az  önkormányzatok
kötelezettségei eltérıek lehetnek.

(2)  A  helyi  önkormányzati  jogokat  és
kötelezettségeket  törvény  határozza  meg.  Az
önkormányzat hatáskörének jogszerő gyakorlása
bírósági védelemben részesül, jogai védelmében
az  önkormányzat  az  Alkotmánybírósághoz
fordulhat.

44.  §  (1)  A  választópolgárok  a  helyi
önkormányzást  az  általuk  választott
képviselıtestület  útján,  illetıleg  helyi
népszavazással gyakorolják.

(2)  A  képviselı-testület  tagjainak  és  a
polgármesternek  a  választását  -  az  idıközi
választás  kivételével  -  az  elızı  általános

választást  követı  negyedik  év  október
hónapjában kell megtartani.

(3)  A  képviselı-testület  megbízatása  az
önkormányzati általános választás napjáig tart. A
jelöltek  hiányában  elmaradt  választás  esetén  a
képviselı-testület megbízatása meghosszabbodik
az  idıközi  választás  napjáig.  A  polgármester
megbízatása az új polgármester megválasztásáig
tart.

(4)  A  képviselı-testület  a  megbízatásának
lejárta  elıtt  -  a helyi  önkormányzatokról  szóló
törvényben  meghatározott  feltételek  szerint  -
kimondhatja  a  feloszlását.  A  feloszlás  és  a
feloszlatás [19. § (3) bek. l) pont] a polgármester
megbízatását is megszünteti.

44/A. § (1) A helyi képviselıtestület:
a)  önkormányzati  ügyekben  önállóan

szabályoz  és  igazgat,  döntése  kizárólag
törvényességi okból vizsgálható felül,

b)  gyakorolja  az  önkormányzati  tulajdon
tekintetében a tulajdonost megilletı  jogokat, az
önkormányzat  bevételeivel  önállóan
gazdálkodik, saját felelısségére vállalkozhat,

c) az önkormányzat törvényben meghatározott
feladatainak  ellátásához  megfelelı  saját
bevételre  jogosult,  továbbá  e  feladatokkal
arányban álló állami támogatásban részesül,

d)  törvény keretei között megállapítja a helyi
adók fajtáit és mértékét,
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e) törvény keretei között önállóan alakítja ki a
szervezetét és mőködési rendjét,

f)  önkormányzati  jelképeket  alkothat,  helyi
kitüntetéseket és elismerı címeket alapíthat,

g)  a  helyi  közösséget  érintı  közügyekben
kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult
szervhez,

h)  szabadon  társulhat  más  helyi
képviselıtestülettel,  érdekeinek  képviseletére
önkormányzati  érdekszövetséget  hozhat  létre,
feladatkörében  együttmőködhet  más  országok
helyi  önkormányzatával,  és  tagja  lehet
nemzetközi önkormányzati szervezetnek.

(2) A helyi képviselıtestület a feladatkörében
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a
magasabb szintő jogszabállyal.

44/B. § (1) A helyi képviselıtestület elnöke a
polgármester.  A  képviselıtestület  bizottságot
választhat, és hivatalt hoz létre.

(2)  A  polgármester  az  önkormányzati
feladatain  kívül  törvény  vagy  törvényi
felhatalmazáson  alapuló  kormányrendelet
alapján  kivételesen  államigazgatási  feladatokat
és hatásköröket is elláthat.

(3)  Törvény  vagy  kormányrendelet
államigazgatási  feladatot,  hatósági  hatáskört
állapíthat  meg  a  jegyzınek,  és  kivételesen  a
képviselıtestület hivatala ügyintézıjének is.

44/C.  §  A  helyi  önkormányzatokról  szóló
törvény elfogadásához a jelenlévı országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.
Ugyanilyen  szavazataránnyal  elfogadott
törvényben  korlátozhatók  az  önkormányzatok
alapjogai.
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1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Az  Országgyőlés  -  követve  hazánk  haladó  önkormányzati  hagyományait,  továbbá  az  Európai
Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való
jogait.

A helyi önkormányzás lehetıvé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetıleg a
választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekő közügyeit.

Az Országgyőlés, támogatva a helyi közösségek önszervezı  önállóságát, segíti az önkormányzáshoz
szükséges feltételek megteremtését, elımozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját.

Az Országgyőlés e célok megvalósítása érdekében a következı törvényt alkotja:

I. fejezet

A helyi önkormányzás általános szabályai

Az önkormányzati jogok

1.  §  (1)  A  község,  a  város,  a  fıváros  és
kerületei,  valamint  a  megye önkormányzata (a
továbbiakban: helyi önkormányzat) a feladat- és
hatáskörébe tartozó helyi érdekő közügyekben (a
továbbiakban: helyi közügy) önállóan jár el.

(2)  A  helyi  közügyek  a  lakosság
közszolgáltatásokkal  való  ellátásához,  a
közhatalom  önkormányzati  típusú  helyi
gyakorlásához,  valamint  mindezek  szervezeti,
személyi  és  anyagi  feltételeinek  helyi
megteremtéséhez kapcsolódnak.

(3) A helyi önkormányzat - a törvény keretei
között - önállóan szabályozhatja, illetıleg egyedi
ügyekben  szabadon  igazgathatja  a  feladat-  és
hatáskörébe tartozó helyi  közügyeket.  Döntését
az  Alkotmánybíróság,  illetve  bíróság  és
kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

(4) A helyi önkormányzat - a választott helyi
képviselı-testület által, vagy a helyi népszavazás
döntésével  -  önként  vállalhatja  minden  olyan
helyi  közügy  önálló  megoldását,  amelyet
jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az
önként  vállalt  helyi  közügyekben  az
önkormányzat  mindent  megtehet,  ami
jogszabályt  nem  sért.  Az  önként  vállalt  helyi
közügyek  megoldása  nem  veszélyeztetheti  a

törvény  által  kötelezıen  elıírt  önkormányzati
feladat- és hatáskörök ellátását.

(5) Törvény a helyi önkormányzatnak kötelezı

feladat-  és  hatáskört  is  megállapíthat.  A
kötelezıen ellátandó önkormányzati  feladat-  és
hatáskörök  meghatározásával  egyidejőleg  az
Országgyőlés  biztosítja  az  ellátásukhoz
szükséges  anyagi  feltételeket,  dönt  a
költségvetési  hozzájárulás  mértékérıl  és
módjáról.

(6)  A helyi  önkormányzat  a  törvény  keretei
között:

a)  önállóan  alakíthatja  szervezetét  és
mőködési  rendjét,  önkormányzati  jelképeket
alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerı címeket
alapíthat;

b)  önkormányzati  tulajdonával  önállóan
rendelkezik,  bevételeivel  önállóan gazdálkodik,
az  önként  vállalt  és  a  kötelezı  önkormányzati
feladatok  ellátásáról  egységes  költségvetésébıl
gondoskodik.  Saját  felelısségére  vállalkozói
tevékenységet  folytathat.  Kiegészítı  állami
támogatásra  jogosult  az  önhibáján  kívül
hátrányos  helyzetben  levı  települési
önkormányzat;

c)  szabadon  társulhat  más  helyi
önkormányzattal,  érdekeinek  képviselete  és
védelme  céljából  területi,  valamint  országos
érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, feladat-
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és  hatáskörében együttmőködhet  külföldi  helyi
önkormányzattal,  beléphet  nemzetközi
önkormányzati szervezetekbe.

2. § (1) A helyi önkormányzat érvényre juttatja
a  népfelség  elvét,  helyi  közügyekben
demokratikus módon, széles körő nyilvánosságot
teremtve  kifejezi  és  megvalósítja  a  helyi
közakaratot.

(2)  Önkormányzati  döntést  a  helyi
önkormányzat  képviselı-testülete  -  annak
felhatalmazására bizottsága, a részönkormányzat
testülete,  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat
testülete, társulása, a polgármester -, illetıleg a
helyi  népszavazás  hozhat.  Törvény  a
polgármesternek,  fıpolgármesternek,  megyei
közgyőlés elnökének kivételesen önkormányzati
feladat- és hatáskört állapíthat meg.

(3)  A  helyi  önkormányzat  véleményt
nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat-
és  hatáskörébe  nem  tartozó,  de  a  helyi
közösséget  érintı  ügyekben.  A  helyi
önkormányzatnak  a  döntésre  jogosult  szerv  a
jogszabályban  elıírt  határidın  belül  érdemi
választ köteles adni.

3.  §  Az önkormányzati  jogokat,  illetıleg  az
önkormányzat hatáskörének jogszerő gyakorlását
az Alkotmánybíróság, illetıleg a bíróság védi.

4. §  Az 1-3. §-ban biztosított  önkormányzati
jogok minden helyi  önkormányzat tekintetében
egyenlıek.

5. § A helyi önkormányzati jogok a településen
választójoggal  rendelkezı  lakosok
(továbbiakban:  választópolgárok)  közösségét
illetik  meg.  A  választópolgárok  az
önkormányzati  testületbe  választott  képviselıik
útján,  és  a  helyi  népszavazáson  való
részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz
való közösségi jogaikat.

Feladatok és hatáskörök

6. § (1) A községnek, városnak, fıvárosnak és
kerületeinek  (továbbiakban:  települési
önkormányzat),  a  megyei  önkormányzatnak
egymástól eltérı feladat- és hatáskörei lehetnek:

a)  a helyi önkormányzatok a helyi igényektıl
és teljesítıképességtıl függıen egymástól eltérı

önkormányzati  feladat-  és  hatásköröket
vállalhatnak;

b)  törvény  a  nagyobb  lakosságszámú  és
teljesítıképességő  önkormányzatoknak  -  más
helyi önkormányzatokhoz képest - több kötelezı

feladat-  és  hatáskört  állapíthat  meg.  A kisebb
lakosságszámú  település  önkormányzata  -
amennyiben saját  maga vagy társulásával  arról
közösen gondoskodni  tud -  mőködési  területén
önként  vállalhatja  a  törvény  által  a  nagyobb
lakosságszámú  települési  önkormányzatnak,
illetve  megyei  önkormányzatnak  kötelezıen
elıírt  közszolgáltatás  megszervezését.  Ilyen
esetben  költségvetése  számára  igényelheti  az
átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.

(2)  A  helyi  önkormányzat  önként  vállalt,
illetıleg kötelezıen elıírt feladat- és hatáskörei a
helyi  közügyek széles körét fogják át. Törvény
kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet
feladat- és hatáskörébe.

(3) A megyei és a települési önkormányzatok
között  nincs  függıségi  viszony,  a  kölcsönös
érdekek alapján együttmőködnek.

7. § (1) Törvény vagy törvény felhatalmazása
alapján  kormányrendelet  kivételesen  a
polgármestert,  a  fıpolgármestert,  a  megyei
közgyőlés  elnökét  államigazgatási  hatósági
hatáskörrel  ruházhatja  fel.  Törvény  vagy
kormányrendelet  államigazgatási  feladatot,
hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzınek, a
fıjegyzınek és kivételesen a  képviselı-testület
hivatala ügyintézıjének is.

(2)  Törvényben vagy törvény felhatalmazása
alapján  kormányrendeletben  elıírt  esetekben
honvédelmi,  polgári  védelmi,  katasztrófa-
elhárítási  ügyekben  a  polgármester,  a
fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke részt
vesz az országos államigazgatási feladatok helyi
irányításában és végrehajtásában.

(3)  Ha  a  polgármester,  a  fıpolgármester,  a
megyei  közgyőlés  elnöke  az  (1)  és  (2)
bekezdésben  biztosított  saját  államigazgatási
feladatkörében,  illetve  az  államigazgatási
hatósági hatáskörben jár el, a képviselı-testület
nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
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II. fejezet

A települési önkormányzat

A települési önkormányzat feladata,
hatásköre, szervei

8. §  (1) A települési önkormányzat feladata a
helyi  közszolgáltatások  körében  különösen:  a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített
és  természeti  környezet  védelme,  a
lakásgazdálkodás,  a  vízrendezés  és  a
csapadékvíz  elvezetés,  a  csatornázás,  a
köztemetı  fenntartása,  a  helyi  közutak  és
közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés,
a  köztisztaság  és  településtisztaság  biztosítása;
gondoskodás  a  helyi  tőzvédelemrıl,
közbiztonság helyi feladatairól; közremőködés a
helyi  energiaszolgáltatásban,  a  foglalkoztatás
megoldásában;  az  óvodáról,  az  alapfokú
nevelésrıl,  oktatásról,  az  egészségügyi,  a
szociális  ellátásról,  valamint  a  gyermek  és
ifjúsági  feladatokrólvaló  gondoskodás;  a
közösségi  tér  biztosítása;  közmővelıdési,
tudományos,  mővészeti  tevékenység,  sport
támogatása;  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
jogai  érvényesítésének  a  biztosítása;  az
egészséges  életmód  közösségi  feltételeinek
elısegítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a
települési önkormányzat maga határozza meg - a
lakosság igényei  alapján,  anyagi  lehetıségeitıl
függıen -,  mely feladatokat, milyen mértékben
és módon lát el.

(3)  Törvény  a  települési  önkormányzatokat
kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról
és  közhatalmi  helyi  feladatok  ellátásáról
gondoskodjanak.  E  kötelezettségek  a  település
nagyságától,  a  lakosságszámtól,  és  egyéb
feltételektıl függıen eltérıen is megállapíthatók.

(4)  A  települési  önkormányzat  köteles
gondoskodni  az  egészséges  ivóvízellátásról,  az
óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról
és  nevelésrıl,  az  egészségügyi  és  a  szociális
alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak
és a köztemetı fenntartásáról; köteles biztosítani
a  nemzeti  és  az  etnikai  kisebbségek  jogainak
érvényesülését.

(5)  A  települési  önkormányzat  a  feladatai
körében  támogatja  a  lakosság  önszervezıdı
közösségeinek a tevékenységét, együttmőködik e
közösségekkel. A képviselı-testület a szervezeti
és  mőködési  szabályzatában  határozza  meg,
mely önszervezıdı közösségek képviselıit illeti
meg  tevékenységi  körében  tanácskozási  jog  a
képviselı-testület és bizottsága ülésein.

9.  §  (1)  Az  önkormányzat  jogi  személy.  Az
önkormányzati  feladat-  és  hatáskörök  a
képviselı-testületet  illetik  meg.  A  képviselı-
testületet a polgármester képviseli.

(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselı-
testület és szervei: a polgármester, a képviselı-
testület  bizottságai,  a  részönkormányzat
testülete, a képviselı-testület hivatala látják el.

(3)  A képviselı-testület  egyes  hatásköreit  a
polgármesterre,  a  bizottságaira,  a
részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi
önkormányzat  testületére,  törvényben
meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E
hatáskör  gyakorlásához  utasítást  adhat,  e
hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör
tovább nem ruházható.

(4) A képviselı-testület a feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások  céljából  önkormányzati
intézményt,  vállalatot,  más  szervezetet  (a
továbbiakban  együtt:  intézmény)  alapíthat,
kinevezi a vezetıiket. 1993. december 31. napját
követıen vállalat már nem létesíthetı, gazdasági
vállalkozás céljára a képviselı-testület gazdasági
társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapítását
kezdeményezheti.

10.  §  (1)  A  képviselı-testület  hatáskörébıl
nem ruházható át:

a) a rendeletalkotás;
b)  szervezetének kialakítása és mőködésének

meghatározása,  továbbá  a  törvény  által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;

c)  a  helyi  népszavazás  kiírása,  az
önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerı

címek meghatározása, használatuk szabályozása,
díszpolgári cím adományozása;
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d)  a  gazdasági  program,  a  költségvetés
megállapítása,  döntés  a  végrehajtásukról  szóló
beszámoló  elfogadásáról,  a  helyi  adó
megállapítása,  a  településrendezési  terv
jóváhagyása,  a  képviselı-testület  által
meghatározott  értékhatár  feletti  hitelfelvétel,  a
kötvénykibocsátás,  továbbá  a  közösségi  célú
alapítvány  és  alapítványi  forrás  átvétele,  és
átadása;

e)  önkormányzati  társulás  létrehozása,
társuláshoz,  érdekképviseleti  szervezethez  való
csatlakozás;

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való
együttmőködésrıl,  nemzetközi  önkormányzati
szervezethez való csatlakozás;

g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmő állítás;
i)  eljárás  kezdeményezése  az

Alkotmánybíróságnál;
j)  a  bíróságok  népi  ülnökeinek  a

megválasztása;
k)  állásfoglalás  megyei  önkormányzati

intézmény  átszervezésérıl,  megszüntetésérıl,
ellátási,  szolgáltatási  körzeteirıl,  ha  a
szolgáltatás a települést is érinti;

l)  véleménynyilvánítás  olyan  ügyben,
amelyben  törvény  az  érdekelt  önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elı;

m)  a  települési  képviselı,  a  polgármester
összeférhetetlenségi  ügyében  való  döntés;  a
33/A.  §  (2)  bekezdésének  b)  pontjában
meghatározott  hozzájárulással  kapcsolatos
döntés;  a  vagyonnyilatkozati  eljárással
kapcsolatos döntés;

n)  amit  törvény  a  képviselı-testület  át  nem
ruházható hatáskörébe utal.

(2) A képviselı-testület rendeletében a törvény
által  hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és
intézmény  alapítását  a  helyi  önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló törvény
szerint társulására ruházhatja.

11. §  (1)  A képviselı-testület  önkormányzati
hatósági  ügyben  hozott  határozata  ellen
fellebbezésnek nincs helye.

(2) A polgármester (fıpolgármester), valamint
a  képviselı-testület  bizottságának,
részönkormányzat  testületének  önkormányzati
jogkörben  hozott  hatósági  határozata  ellen  a
képviselı-testülethez  lehet  fellebbezést
benyújtani.

(3)  A képviselı-testület  (1)  és  (2)  bekezdés
alapján  hozott  határozatának  a  felülvizsgálatát
jogszabálysértésre  hivatkozással  a  bíróságtól
lehet  kérni  a  határozat  közlésétıl  számított
harminc  napon  belül.  A pert  az  önkormányzat
ellen kell indítani.

A képviselı-testület mőködése

12. § (1) A képviselı-testület szükség szerint,
a  szervezeti  és  mőködési  szabályzatban
meghatározott  számú,  de  évente  legalább  hat
ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési
képviselık  egynegyedének  vagy  a  képviselı-
testület bizottságának az indítványára.

(2) A képviselı-testület elnöke a polgármester,
aki  összehívja  és  vezeti  a  képviselı-testület
ülését.

(3) A képviselı-testület ülése nyilvános.
(4) A képviselı-testület
a)  zárt  ülést  tart  választás,  kinevezés,

felmentés,  vezetıi  megbízatás  adása,  illetıleg
visszavonása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,
fegyelmi  büntetés  kiszabása  és  állásfoglalást
igénylı  személyi  ügy  tárgyalásakor,  ha  az
érintett  a  nyilvános  tárgyalásba  nem  egyezik
bele;  továbbá  önkormányzati,  hatósági,
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint
vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás
tárgyalásakor;

b)  zárt  ülést  rendelhet  el  a  vagyonával  való
rendelkezés  és  az  általa  kiírt  pályázat
tárgyalásakor,  ha  a  nyilvános  tárgyalás  üzleti
érdeket sértene.

(5) A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a
kisebbségi  szószóló  és  a  jegyzı,  továbbá
meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz
részt. Törvény elıírhatja, mely esetben kötelezı
az érintett meghívása.

(6) A képviselı-testület a döntéseit (határozat,
rendelet)  nyílt  szavazással  hozza.  Titkos
szavazást  tarthat  a  (4)  bekezdésben  foglalt
ügyekben.  A  (3)-(5)  bekezdésben  foglaltak  a
bizottságra is vonatkoznak.

(7)  A  helyi  képviselık  és  polgármesterek
általános  választásán  a  nemzeti  vagy  etnikai
kisebbség  legtöbb  szavazatot  kapott  jelöltje
kisebbségének  helyi  szószólójává  válik.
Amennyiben nem tagja a képviselı-testületnek,
annak  ülésein  tanácskozási  joggal  részt  vehet.
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Egyéb  jogosítványait  a  nemzeti  és  etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvény szabályozza.

13.  §  A  képviselı-testület  évente  legalább
egyszer,  elıre  meghirdetett  közmeghallgatást
tart,  amelyen  a  választópolgárok  és  a  helyben
érdekelt  szervezetek  képviselıi  közérdekő
kérdést és javaslatot tehetnek.

14.  §  (1)  A  képviselı-testület  akkor
határozatképes,  ha  az  ülésen  a  települési
képviselıknek  több  mint  a  fele  jelen  van.  A
javaslat  elfogadásához  a  jelenlevı  települési
képviselık több mint  a  felének igen szavazata
szükséges.

(2)  A  képviselı-testület  döntéshozatalából
kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját
az ügy személyesen érinti. A települési képviselı

köteles bejelenteni  a személyes érintettséget. A
kizárásról  az  érintett  települési  képviselı

kezdeményezésére  vagy  bármely  települési
képviselı javaslatára a képviselı-testület dönt. A
kizárt  települési  képviselıt  a határozatképesség
szempontjából jelenlevınek kell tekinteni.

15. § (1) Minısített többség szükséges a 10. §
a), b), e), f), g) pontban foglalt ügyek, továbbá a
szervezeti  és  mőködési  szabályzatban
meghatározott  ügyek eldöntéséhez,  a  képviselı

kizárásához [14. § (2) bek.], valamint a 12. § (4)
bekezdésének  b)  pontja  szerinti  zárt  ülés
elrendeléséhez.

(2)  A minısített  többséghez  a  megválasztott
települési  képviselık  több  mint  a  felének  a
szavazata szükséges.

16. §  (1) A képviselı-testület a törvény által
nem  szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyok
rendezésére,  továbbá  törvény  felhatalmazása
alapján,  annak  végrehajtására  önkormányzati
rendeletet alkot.

(2) Az önkormányzati rendeletet a képviselı-
testület  hivatalos  lapjában,  illetıleg  a  helyben
szokásos  -  a  szervezeti  és  mőködési
szabályzatban  meghatározott  -  módon  ki  kell
hirdetni.

(3)  Az  önkormányzati  rendeletet  a
polgármester és a jegyzı írja alá. Kihirdetésérıl
a jegyzı gondoskodik.

17.  §  (1)  A  képviselı-testület  ülésérıl
jegyzıkönyvet kell készíteni, amely a megjelent
képviselık  és  meghívottak  nevét,  a  tárgyalt
napirendi  pontokat,  a  tanácskozás  lényegét,  a
szavazás  számszerő  eredményét  és  a  hozott

döntéseket  tartalmazza.  A  jegyzıkönyv
elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik.

(2)  A  képviselı-testület  ülésének  a
jegyzıkönyvét  a  polgármester  és a jegyzı  írja
alá.  A  jegyzıkönyvet  az  ülést  követı  tizenöt
napon  belül  a  jegyzı  köteles  megküldeni  a
fıvárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal
vezetıjének.

(3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével
-  betekinthetnek  a  képviselı-testület
elıterjesztésébe és ülésének jegyzıkönyvébe. A
zárt ülésrıl  külön jegyzıkönyvet kell készíteni.
A  külön  törvény  szerinti  közérdekő  adat  és
közérdekbıl  nyilvános  adat  megismerésének
lehetıségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani
kell.

18. §  (1) A képviselı-testület a mőködésének
részletes  szabályait  a  szervezeti  és  mőködési
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.

(2) A képviselı-testület meghatározza azoknak
a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai
fórum,  városrész  tanácskozás,  falugyőlés  stb.),
amelyek  a  lakosság,  a  társadalmi  szervezetek
közvetlen  tájékoztatását,  a  fontosabb  döntések
elıkészítésébe való bevonását  szolgálják.  Ezek
állásfoglalásáról  és  az  ott  felmerült  kisebbségi
véleményekrıl  tájékoztatni  kell  a  képviselı-
testületet.

(3)  A  képviselı-testület  a  megbízatásának
lejárta elıtt  név szerinti  szavazással,  minısített
többségő döntéssel kimondhatja a feloszlását. A
képviselı-testület az új képviselı-testület alakuló
üléséig,  a  polgármester  az  új  polgármester
megválasztásáig  ellátja  feladatát,  gyakorolj  a
hatáskörét.  A képviselı-testület  feloszlása  nem
mondható  ki  a  választást  követı  hat  hónapon
belül,  illetıleg  az  általános  önkormányzati
választásokat  megelızı  év  október  l.  napját
követıen.  Az  idıközi  választás  költségét  az
önkormányzat viseli.

A települési képviselı

19.  §  (1)  A települési  képviselı  a  település
egészéért  vállalt  felelısséggel  képviseli  a
választóinak  az  érdekeit.  Részt  vehet  a
képviselı-testület  döntéseinek  elıkészítésében,
végrehajtásuk szervezésében és  ellenırzésében.
A  települési  képviselık  jogai  és  kötelességei
azonosak.  A  települési  képviselı  az  alakuló
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ülésen, illetve a megválasztását követı ülésen a
32. § szerint esküt tesz.

(2) A települési képviselı:
a)  a  képviselı-testület  ülésén  a

polgármestertıl (alpolgármestertıl), a jegyzıtıl,
a  bizottság elnökétıl  önkormányzati  ügyekben
felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy
legkésıbb tizenöt napon belül írásban - érdemi
választ kell adni;

b)  kérésére  az  írásban  is  benyújtott
hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni;
illetıleg kérésére a véleményét rögzíteni  kell  a
jegyzıkönyvben;

c)  tanácskozási  joggal  részt  vehet  bármely
bizottság  ülésén.  Javasolhatja  a  bizottság
elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi
ülése  elé  kell  terjeszteni  és  tárgyalására  a
települési  képviselıt  meg  kell  hívni.
Kezdeményezheti,  hogy  a  képviselı-testület
vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek,
a  részönkormányzat  testületének,  a  helyi
kisebbségi  önkormányzat  testületének  -  a
képviselı-testület  által  átruházott  -
önkormányzati ügyben hozott döntését;

d)  megbízás alapján képviselheti a képviselı-
testületet;

e) a képviselı-testület hivatalától igényelheti a
képviselıi  munkájához  szükséges  tájékoztatást,
ügyviteli  közremőködést.  Közérdekő  ügyben
kezdeményezheti  a  képviselı-testület
hivatalának  intézkedését,  amelyre  a  hivatal
tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni;

f)  köteles  részt  venni  a  képviselı-testület
munkájában.

20.  §  (1)  A települési  képviselıt  a  testületi
munkában  való  részvételhez  szükséges
idıtartamra  a  munkahelyén  fel  kell  menteni  a
munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét
a képviselı-testület téríti meg, melynek alapján a
települési  képviselı  társadalombiztosítási
ellátásra is jogosult. A képviselı-testület átalányt
is megállapíthat.

(2)  A  képviselı-testület  a  települési
képviselınek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak - törvény keretei között
-  rendeletében  meghatározott  tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.

21. §  A képviselı-testület a polgármesternek,
bármely települési képviselınek a javaslatára a
települési  képviselık  közül  tanácsnokokat

választhat.  A tanácsnok  felügyeli  a  képviselı-
testület  által  meghatározott  önkormányzati
feladatkörök ellátását.

A képviselı-testület bizottságai

22. §  (1)  A képviselı-testület  határozza meg
bizottsági  szervezetét,  és  választja  meg
bizottságait.  A  képviselı-testület  a  kétezernél
több  lakosú  településen  pénzügyi  bizottságot
választ. Törvény más bizottság megalakítását is
elrendelheti.

(2) A képviselı-testület a kisebbségi jelöltként
mandátumot  nyert  tagjai  kezdeményezésére
kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz
létre.

(3)  A  vagyonnyilatkozatok  vizsgálatát  a
szervezeti  és  mőködési  szabályzatban
meghatározott bizottság végzi.

23.  §  (1)  A bizottság  -  a  feladatkörében  -
elıkészíti a képviselı-testület döntéseit, szervezi
és  ellenırzi  a  döntések  végrehajtását.  A
képviselı-testület  határozza  meg  azokat  az
elıterjesztéseket,  amelyeket  bizottság nyújt  be,
továbbá  amely  elıterjesztések  a  bizottság
állásfoglalásával  nyújthatók  be  a  képviselı-
testületnek.

(2)  A képviselı-testület  döntési  jogot  adhat
bizottságainak  és  a  bizottság  döntését
felülvizsgálhatja,  önkormányzati  rendeletben
hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának.

(3)  A  bizottság  határozatképességére  és
határozathozatalára  a  képviselı-testületre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

24. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több
mint  a felét  a  települési  képviselık közül  kell
választani. A polgármester, az alpolgármester, a
képviselı-testület  hivatalának  dolgozója  nem
lehet a bizottság elnöke, tagja.

(2)  A  bizottságba  indokolt  beválasztani  a
feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó
jelentısebb  szervezet  képviselıjét,  társadalmi
szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevı

más választópolgárt.
25.  §  (1)  A  bizottságot  a  polgármester

indítványára össze kell hívni.
(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság,

a  részönkormányzat  testülete  döntésének  a
végrehajtását,  ha  az  ellentétes  a  képviselı-
testület  határozatával,  vagy  sérti  az
önkormányzat  érdekeit.  A  felfüggesztett

156



döntésrıl a képviselı-testület a következı ülésén
határoz.

26. §  A bizottsági döntéshozatalból kizárható
az,  akit  vagy  akinek  a  hozzátartozóját
személyesen  érinti  az  ügy.  A  személyes
érintettséget  az  érdekelt  köteles  bejelenteni.  A
kizárásról  az  elnök  esetén  a  polgármester,
bizottsági tag esetén a bizottság dönt.

27. § A bizottság a feladatkörében ellenırzi a
képviselı-testület  hivatalának  a  képviselı-
testület  döntéseinek  az  elıkészítésére,  illetıleg
végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság
a  hivatal  tevékenységében  a  képviselı-testület
álláspontjától,  céljaitól  való  eltérést,  az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges
intézkedés elmulasztását észleli,  a polgármester
intézkedését kezdeményezheti.

28. §  (1)  A képviselı-testület  -  szervezeti  és
mőködési  szabályzatában  -  településrészi
önkormányzatot  hozhat  létre  települési
képviselıkbıl,  más  választópolgárokból.  A
településrészi  önkormányzati  testület  vezetıje
települési képviselı.

(2) A képviselı-testület a településrészt érintı

ügyekben  egyes  hatásköreit  átruházhatja  a
településrészi  önkormányzatra,  anyagi
eszközöket adhat számára.

29.  §  A bizottságok  mőködésének  ügyviteli
feladatait a képviselı-testület hivatala látja el. A
településrészi  önkormányzati  testület
munkájának  segítésére  a  képviselı-testület
hivatali  kirendeltségeket  hozhat  létre,  amelyek
egyben  a  lakossági  ügyintézésben
ügyfélszolgálati teendıket is elláthatnak.

A polgármester, az alpolgármester, a jegyzı

30. §  A képviselı-testület az alakuló ülését a
választást követı tizenöt napon belül tartja meg.
Az  alakuló  ülést  a  legidısebb  települési
képviselı, mint korelnök vezeti.

31.  §  A polgármesteri  és  az  alpolgármesteri
tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg tartós
akadályoztatásuk  esetére  a  szervezeti  és
mőködési  szabályzat  rendelkezik  a  képviselı-
testület összehívásának, vezetésének a módjáról.

32.  §  A  polgármester  tagja  a  képviselı-
testületnek,  a  képviselı-testület
határozatképessége,  döntéshozatala,  mőködése
szempontjából  települési  képviselınek

tekintendı.  A  polgármester  a  megválasztását
követıen esküt tesz a képviselı-testület elıtt.

33. § A polgármester tekintetében a képviselı-
testület  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat,
munkabérét a jogszabály keretei között határozza
meg.  A  polgármester  az  államigazgatási
tevékenységéért  a  közszolgálati  szabályok
szerint felelıs.

33/A. § (1) A polgármester nem lehet:
a)  köztársasági  elnök,  az  Alkotmánybíróság

tagja,  az  állampolgári  jogok  országgyőlési
biztosa,  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  jogok
országgyőlési biztosa,

b)  az  Állami  Számvevıszék  elnöke,
elnökhelyettese és számvevıje,

c)  a  Kormány  tagja,  államtitkár,  helyettes
államtitkár,  központi  államigazgatási  szerv
köztisztviselıje,

d)  az  Állami  Privatizációs  és  Vagyonkezelı

Részvénytársaság igazgatóságának és felügyelı

bizottságának  elnöke  és  tagja,  vezetı

alkalmazottja és munkavállalója,
e)  bíró,  ügyész,  közjegyzı,  bírósági

végrehajtó,
f)  a  fegyveres  erık,  a  rendvédelmi  szervek

hivatásos állományú tagja,
g)  más  önkormányzatnál  polgármester,

alpolgármester,
h)  más  települési  önkormányzat  képviselı-

testületének tagja,
i)  a  fıvárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal

vezetıje, köztisztviselıje; annak a területi, helyi
államigazgatási  szervnek  a  köztisztviselıje,
amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot
érintı  ügyek  tartoznak,  és  illetékessége  az
önkormányzatra kiterjed,

j)  jegyzı  (fıjegyzı,  körjegyzı),  aljegyzı,  a
képviselı-testület hivatalának köztisztviselıje,

k)  a  területileg  illetékes  területfejlesztési
tanács hivatali szervezetének munkavállalója,

l)  a  képviselı-testület  által  alapított
költségvetési  szerv  vezetıje,  vezetıhelyettese,
gazdasági  vezetıje,  továbbá  olyan
közalkalmazott,  aki  kinevezését,  megbízását  a
képviselı-testülettıl kapja,

m)  aki,  illetve  akinek  a  személyes
közremőködésével  mőködı  gazdasági  társaság
önkormányzati  feladatot  a  képviselı-testülettel
vagy  a  képviselı-testület  szervével  kötött
vállalkozási,  megbízási  szerzıdés  vagy
munkaszerzıdés alapján lát el,
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n) kuratóriumi tagság kivételével a képviselı-
testület  által  létrehozott  közalapítvány  kezelı

szervének tisztségviselıje,
o)  a  képviselı-testület  által  alapított

önkormányzati  vállalat  vezérigazgatója,
vezérigazgató-helyettese,  igazgatója,
igazgatóhelyettese,  igazgatótanácsának,  vezetı

testületének tagja,
p)  az önkormányzat  tulajdoni  részesedésével

mőködı  gazdasági  társaság  vezetı

tisztségviselıje,  igazgatótanácsának,
igazgatóságának  vagy  vezetı  testületének,
valamint  a  társasággal  munkaviszonyban  vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló
vezetıje (vezérigazgatója),

r)  az  önkormányzat  tulajdoni  részesedésével
mőködı  gazdasági  társaság  által  alapított
gazdasági  társaság  vezérigazgatója,
vezérigazgató-helyettese,  igazgatója,
igazgatóhelyettese,  igazgatótanácsának,
igazgatóságának vagy vezetı testületének tagja,

s) helyi és körzeti mősorszolgáltató, lapkiadó,
lapterjesztı  vezetıje,  vezetı  testületének  tagja,
ügyvezetıje, ezek vezetı állású alkalmazottja.

(2) A fıállású polgármester:
a)  a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztıi,

mővészeti  és  jogi  oltalom  alá  esı  szellemi
tevékenység  kivételével  egyéb,  munkavégzésre
irányuló  jogviszonyt  -  az  országgyőlési
képviselıi  megbízatás  kivételével  -  nem
létesíthet;

b)  a  képviselı-testület  hozzájárulása  nélkül
nem lehet

ba)  vállalatnak  vezérigazgatója,
vezérigazgató-helyettese,  igazgatója,
igazgatóhelyettese,  igazgatótanácsának,  vezetı

testületének és felügyelı bizottságának tagja,
bb) gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje,

igazgatótanácsának,  igazgatóságának  vagy
vezetı testületének, felügyelı bizottságnak tagja,
valamint  a  társasággal  munkaviszonyban  vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló
vezetıje (vezérigazgatója),

bc) szövetkezet tisztségviselıje,
bd)  alapítvány  kezelı  szervezetének  tagja,

tisztségviselıje.
(3)  A  polgármester  az  összeférhetetlenségi

okot  a  megválasztásától,  illetve  az
összeférhetetlenségi  ok felmerülésétıl  számított
30 napon belül köteles megszüntetni.

(4)  Ha  a  polgármester  a  (3)  bekezdésben
foglalt  kötelezettségének  nem  tett  eleget,
bármely  képviselı  indítványára  -  a  száznál
kevesebb lakosú község kivételével a képviselık
közül  választott  háromtagú  bizottság  javaslata
alapján - a képviselı-testület a következı ülésén,
legkésıbb  az  összeférhetetlenség
megállapításának  kezdeményezését  követı  30
napon  belül  határozattal  megállapítja  az
összeférhetetlenség  alapjául  szolgáló
körülmények  fennállását,  és  kimondja  az
összeférhetetlenséget,  illetıleg  dönthet  a
hozzájárulás  megadásáról,  ha  e  törvény  ezt
lehetıvé teszi. A képviselı-testület határozatát az
ülést  követı  munkanapon  a  polgármesternek
kézbesíteni kell.

(5)  A polgármester  az  összeférhetetlenségét,
illetıleg a megbízatás megszőnését megállapító
képviselı-testületi  határozat  felülvizsgálatát
kérheti  -  jogszabálysértésre  hivatkozással  -  a
határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül
a fıvárosi, megyei bíróságtól.

(6)  A fıvárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal
vezetıje  a  fıvárosi,  megyei  bíróságnál
kezdeményezheti  a  polgármester
összeférhetetlenségének  a  kimondását,  ha  a
képviselı-testület  nem  dönt  az
összeférhetetlenségrıl  vagy  döntése
jogszabálysértı.

(7)  A  bíróság  a  kérelemrıl  -  annak
beérkezésétıl  számított  30  napon  belül  -
nemperes  eljárásban,  három  hivatásos  bíróból
álló  tanácsban  határoz.  A  bíróság  a
polgármestert,  a  keresettel  megtámadott
határozatot hozó képviselı-testület képviselıjét,
illetıleg  a  kereset  elıterjesztıjét
meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további
jogorvoslatnak helye nincs.

33/B.  §  A  polgármester  megválasztásakor,
majd  azt  követıen  évente  vagyonnyilatkozatot
köteles tenni a helyi  önkormányzati  képviselık
vagyonnyilatkozatára  vonatkozó  szabályok
szerint.

33/C.  §  (1)  A  polgármester  sorozatos
törvénysértı  tevékenysége,  mulasztása  miatt,
továbbá  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettsége
szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem
megfelelı teljesítése esetén a képviselı-testület -
minısített többséggel hozott határozata alapján -
keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi
önkormányzat  székhelye  szerint  illetékes
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megyei,  fıvárosi  bírósághoz  a  polgármester
tisztségének  megszüntetése  érdekében.
Egyidejőleg  kérheti  a  polgármesternek  e
tisztségébıl történı felfüggesztését is. A bíróság
a keresetet soron kívül bírálja el.

(2)  A  bíróság  eljárása  során  a  polgári
perrendtartásról  szóló  1952.  évi  III.  törvény
rendelkezéseit  azzal  az  eltéréssel  kell
alkalmazni,  hogy  a  perben  viszontkeresetnek,
szünetelésnek és egyezségnek nincs helye.

34. §  (1) A képviselı-testület -  a saját tagjai
közül,  a  polgármester  javaslatára,  titkos
szavazással  -  a  polgármester  helyettesítésére,
munkájának a segítésére alpolgármestert választ,
alpolgármestereket választhat. Az alpolgármester
megbízatása  a  megválasztásával  kezdıdik  és
amennyiben  az  önkormányzati  választáson
települési  képviselınek  megválasztották,  akkor
az új képviselı-testület alakuló üléséig tart. Ha
az alpolgármestert az önkormányzati választáson
települési  képviselınek  nem választották  meg,
akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás
napjával megszőnik.

(2)  Az  alpolgármester  a  polgármester
irányításával látja el feladatait.

35.  §  (1)  A polgármester  az önkormányzati,
valamint  az  államigazgatási  feladatait,
hatásköreit  [7.  §  (1)  és  (2)  bek.]  a  képviselı-
testület hivatalának közremőködésével látja el.

(2)  A  polgármester  a  képviselı-testület
döntései  szerint  és  saját  önkormányzati
jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester

a)  a jegyzı javaslatainak figyelembevételével
meghatározza  a  hivatal  feladatait  az
önkormányzat  munkájának  a  szervezésében,  a
döntések elıkészítésében és végrehajtásában,

b)  dönt  a  jogszabály  által  hatáskörébe  utalt
államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,

c) a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a
képviselı-testületnek a  hivatal  belsı  szervezeti
tagozódásának,  munkarendjének,  valamint
ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza
a kiadmányozás rendjét,

e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az
alpolgármester,  a  jegyzı  és  az  önkormányzati
intézményvezetık tekintetében.

(3)  A  polgármester,  ha  a  képviselı-testület
döntését  az  önkormányzat  érdekeit  sértınek
tartja,  ugyanazon  ügyben  egy  alkalommal

kezdeményezheti  a  döntés  ismételt
megtárgyalását.  A  kezdeményezést  az  ülést
követı  három  napon  belül  nyújthatja  be,  a
képviselı-testület a benyújtás napjától számított
tizenöt napon belül dönt.

36.  §  (1)  A  képviselı-testület  -  pályázat
alapján  -  a  jogszabályban  megállapított
képesítési követelményeknek megfelelı  jegyzıt
nevez  ki.  A  képviselı-testület  a  jegyzı,  a
fıjegyzı  javaslatára  -  a  jegyzıre  vonatkozó
szabályok szerint  -  községben kinevezhet,  más
önkormányzatnál  kinevez  aljegyzıt  a  jegyzı
helyettesítésére,  a  jegyzı  által  meghatározott
feladatok  ellátására.  A  kinevezés  határozatlan
idıre szól.

(2)  A  jegyzı  vezeti  a  képviselı-testület
hivatalát. A jegyzı

a)  gondoskodik  az  önkormányzat
mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza
a  kiadmányozás  rendjét;  gyakorolja  a
munkáltatói  jogokat  a  képviselı-testület
hivatalának  köztisztviselıi  tekintetében.  A
kinevezéshez,  vezetıi  megbízáshoz,
felmentéshez,  a  vezetıi  megbízás
visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester
által  meghatározott  körben  -  a  polgármester
egyetértése szükséges.

c)  döntésre  elıkészíti  a  polgármester
hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

d)  dönt  azokban  a  hatósági  ügyekben,
amelyeket a polgármester ad át;

e)  tanácskozási joggal vesz részt a képviselı-
testület,  a  képviselı-testület  bizottságának
ülésén;

f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(3)  A  jegyzı  köteles  jelezni  a  képviselı-

testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek,
ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

(4) A községi körjegyzıségnél a körjegyzı  a
polgármesterek egyetértésével  nevezi  ki,  menti
fel  és  jutalmazza  a  hivatal  dolgozóit,  és
gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat.  A
polgármesterek megállapodhatnak az egyetértési
jog gyakorlásáról. Ha nem tudnak megállapodni,
akkor a képviselı-testületek együttes ülése jelöli
ki az egyetértési jogot gyakorló polgármestert.

(5)
37.  §  (1)  A háromezernél  kevesebb  lakosú

községben  a  polgármesteri  tisztség  társadalmi
megbízatásban  is  betölthetı.  Fıállású  a
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polgármester,  ha  fıállású  polgármesterként
választották meg.

(2)  A  polgármesteri  tisztség  betöltésének
módját  a  képviselı-testület  a  megbízatás
idıtartamán  belül  egy  esetben  a  polgármester
egyetértésével változtathatja meg.

(3)  Fıállású  alpolgármester  a  háromezernél
több lakosú önkormányzatnál választható.

A képviselı-testület hivatala

38. § (1) A képviselı-testület egységes hivatalt
hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az
önkormányzat  mőködésével,  valamint  az
államigazgatási  ügyek  döntésre  való
elıkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos
feladatok ellátására.

(2) A körjegyzıséghez tartozó községekben a
polgármesteri  hivatal  feladatkörét  -  a  (3)
bekezdésben foglalt  kivétellel  -  a körjegyzıség
látja el.

(3) Ha a körjegyzıség székhelye nagyközség
vagy  város  a  körjegyzıi  feladatokat  a
nagyközségi,  városi  jegyzı  a  polgármesteri
hivatal bevonásával látja el.

Körjegyzıség

39.  §  (1)  Az  ezernél  kevesebb  lakosú,  a
megyén  belül  egymással  határos  községek  az
igazgatási  feladataik  ellátására  körjegyzıséget
alakítanak  és  tartanak  fenn.  Ezernél  több,  de
kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet
körjegyzıségben,  körjegyzıség  székhelye
kétezernél  több  lakosú  település  is  lehet.  A
körjegyzıség  fenntartásának  költségeihez  az
érdekelt  képviselı-testületek  -  eltérı
megállapodás  hiányában  -  a  településük
lakosságszámának arányában járulnak hozzá.

(2)  Az  ezernél  kevesebb  lakosú  község
képviselı-testülete is létrehozhat önálló hivatalt,
ha  a  képesítési  követelményeknek  megfelelı

jegyzıt nevez ki.
(3)  A  körjegyzıséghez  csatlakozni,  abból

kiválni a naptári év elsı napjával lehet. A döntést
a  kiválásról  és  a  csatlakozásról  legalább  hat
hónappal korábban kell meghozni.

40. § (1) Körjegyzıség alakításáról az érdekelt
települések képviselı-testületei állapodnak meg.
A  körjegyzıt  a  képviselı-testületek  együttes
ülése  nevezi  ki.  A körjegyzı  kinevezéséhez  a
körjegyzıséghez  tartozó  képviselı-testületek
mindegyikének  minısített  többséggel  hozott
egybehangzó döntése szükséges. A körjegyzıség
munkájával  kapcsolatos  kérdésekben  szükség
szerint  a  képviselı-testületek  együttes  ülésen
határoznak.

(2) A körjegyzı ellátja a képviselı-testületek,
a  bizottságok  és  a  települési  képviselık
mőködésével kapcsolatos igazgatási feladatokat,
a  polgármesterek  hatáskörébe  tartozó
államigazgatási  döntések  elıkészítését  és
végrehajtását.

(3)  A  körjegyzı  vagy  megbízottja  köteles
mindegyik képviselı-testület  ülésén részt venni
és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

(4)  A  körjegyzı  évente  beszámol  minden
képviselı-testületnek  a  körjegyzıség
munkájáról.

(5) A körjegyzı vagy megbízottja a képviselı-
testületek - egyeztetett - szervezeti és mőködési
szabályzatában  meghatározott  gyakorisággal,
hetente  legalább  egy  napon  köteles  minden
községben ügyfélfogadást tartani.

(6) A körjegyzıség mőködésének ellenırzését,
a  feladatok  egyeztetését  az  érdekelt  községek
polgármesterei együttesen végzik.
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III. fejezet

A települési önkormányzatok társulásai

41.  §  (1)  A  települési  önkormányzatok
képviselı-testületei  feladataik  hatékonyabb,
célszerőbb  megoldására  szabadon  társulhatnak.
A társulásnak a 42-44. §-ban foglaltakon kívül
más formái is lehetnek. A központi költségvetés
pénzügyi kedvezményekkel ösztönözheti társulás
létesítését és mőködését.

(2)  A  társulás  nem  sértheti  az  abban
résztvevık önkormányzati jogait.

(3)  Törvény  a  társulási  megállapodás  egyes
feltételeit meghatározhatja.

(4)  A települési  önkormányzatok  képviselı-
testületei  között  a  társulások  mőködése  során
felmerülı  vitás  kérdésekben a  bíróság dönt.  A
társuló  képviselı-testületek  megállapodhatnak
abban,  hogy  a  vitás  kérdésben  bármelyik
képviselı-testület  kérheti  a  megállapodásban
megjelölt  önkormányzati  érdekszövetség  által
felkért  tagokból  álló  egyeztetı  bizottság
állásfoglalását,  továbbá  abban,  hogy  a  kereset
benyújtása  elıtt  a  képviselı-testület  kéri  az
egyeztetı bizottság állásfoglalását.

Hatósági igazgatási társulás

42.  §  (1)  A  képviselı-testületek
megállapodással  egyes államigazgatási  hatósági
ügyfajták  szakszerő  intézésére  hatósági
igazgatási társulást hozhatnak létre.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a társulás résztvevıinek nevét, székhelyét,
b) a társulásban intézendı ügyek megjelölését,
c)  a társulás vezetıjének és alkalmazottainak

kinevezési  módját,  a  munkáltatói  jogok
gyakorlásának a rendjét, a költségek viselésének
arányát,

d) a társulásba való belépés, illetıleg a kiválás
szabályait,

e)  a  társulás  mőködési  területén  a  helyszíni
ügyintézés rendjét.

(3)  A  megállapodást  meg  kell  küldeni  a
fıvárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal
vezetıjének,  aki  tizenöt  napon  belül  tehet
törvényességi észrevételt.

Intézményi társulás

43.  §  (1)  Az  érdekelt  képviselı-testületek
megállapodhatnak  két  vagy  több  községet,
illetıleg várost és községet ellátó egy vagy több
intézmény közös alapításában, fenntartásában és
fejlesztésében. Eltérı megállapodás hiányában a
közös  intézmények  fenntartásához  az  érdekelt
képviselı-testületek  a  településük
lakosságszámának arányában járulnak hozzá.

(2) A megállapodásban meg kell határozni:
a)  a közös intézmény tevékenységi és ellátási

körét,
b)  az  egyes  képviselı-testületek  pénzügyi

hozzájárulásának arányát,
c)  az  intézmény  fenntartásával  kapcsolatos

jogokat  és  kötelezettségeket,  valamint  azok
gyakorlásának a módját,

d) a megállapodás felmondásának a feltételeit.
(3)-(4)

Társult képviselı-testület

44.  §  (1)  A települési  képviselı-testület  más
települési képviselı-testülettel társult képviselı-
testületet alakíthat.

(2) Társult képviselı-testület alakítása esetén a
képviselı-testületek  részben  vagy  egészben
egyesítik  a  költségvetésüket,  közös  hivatalt
tartanak  fenn  és  intézményeiket  közösen
mőködtetik.

(3) Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag
az adott települést érintik, az egyes települések
képviselı-testülete önállóan dönt.

(4) A társult képviselı-testület alakuló ülésén
határozatba  foglalja  a  megalakulását,  a
székhelyét,  a  hozzá  tartozó  települések
felsorolását.  A társult  képviselı-testület  dönt  a
szervezetérıl,  mőködési  rendjérıl.  A  társult
képviselı-testület ülését össze kell hívni bármely
résztvevı  település  polgármesterének  a
kezdeményezésére.

(5) Társult testület alakítható úgy is, hogy az
érdekelt  települési  képviselı-testületek  a
települések  lakosságszámának  arányában
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választják meg a tagjait a települési képviselık
közül.

(6) A társult képviselı-testület, ha megfelel a
69. § (2)-(4) bekezdésben foglalt feltételeknek, e

szabályok szerint körzeti jellegő közszolgáltatás
megszervezését vállalhatja.

… …

V. fejezet

A község, a város és területük

52.  §  (1)  A  helyi  választópolgárok
kezdeményezésére új község alakítható az olyan
elkülönült,  legalább  háromszáz  lakosú  lakott
településrészbıl,  amely feltételei  alapján  képes
az önkormányzati jogok gyakorlására, a 8. § (4)
bekezdésében  meghatározott  feladatok
teljesítésére  a  szolgáltatások  színvonalának
csökkenése nélkül.

(2) Új község alakításának a kezdeményezése
esetén  a  falugyőlés  legalább  háromtagú
elıkészítı  bizottságot  választ  a  településrészen
lakó  települési  képviselıkbıl,  ha  nincs  elég
települési  képviselı,  vagy  azok  a  megbízatást
nem vállalják,  akkor  más  választópolgárokból.
Az  elıkészítı  bizottság  javaslatot  tesz  az  új
község területére, szakértıi  vélemény alapján a
község  elnevezésére,  a  vagyon,  valamint  a
vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására,
a költségek viselésére. A javaslat elkészítéséhez -
az  elıkészítı  bizottság felkérésére  -  a  megyei
közigazgatási hivatal vezetıje szakmai segítséget
ad, más szerv pedig szakmai segítséget adhat.

(3)  Az  elıkészítı  bizottság  a  javaslatát
ismerteti  a lakossággal. Az elıkészítı  bizottság
javaslatára  a  képviselı-testület  határozatába
foglalja  az  új  község  alakításának  a
kezdeményezését.  Az  esetleg  eltérı  kisebbségi
véleményt  is  tartalmazó  községalakítási
kezdeményezésrıl a köztársasági elnök dönt.

(4)  Az  új  község külterülete  a  belterülethez
kapcsolódó,  egybefüggı  terület.  Eltérı
megállapodás hiányában a település külterületét
a  belterületi  népességgel  arányosan  kell
megosztani.

53. § Községegyesítés megszüntetése esetén -
eltérı  megállapodás  hiányában  -  a  községek
területe  azonos  a  községegyesítést  megelızı
területükkel. Községegyesítés megszüntetésének

a  kezdeményezése  az  52.  §-ban  foglalt
feltételekkel  és  eljárással  történhet.  Eltérı

megállapodásnak különösen akkor van helye, ha
a  községegyesítést  megelızı  terület
meghatározása  az  érintett  település
mőködıképessége  szempontjából  aránytalanul
nagy hátrányt jelentene.

54. § (1) Helyi népszavazás alapján az érintett
képviselı-testületek  határozatukkal
kezdeményezik az egybeépült községek, illetıleg
város  és  község  egyesítését,  egyidejőleg
javaslatot  tesznek  az  új  település  nevére.  A
megszőnt  község  a  nevét  településrésznévként
megtartja.

(2) Az egyesülés során a községek valamennyi
joga és kötelezettsége az új községre, illetıleg a
városra száll át.

55.  §  A  képviselı-testület  a  településrész
lakóhelyi  közösségének  -  kezdeményezésére  -
kizárólag  a  településrészt  érintı  ügyekben
önkormányzati  jogokat  adhat.  Nem  tagadhatja
meg a kizárólag a településrészt érintı hatáskör
átruházását:

a) az egyesítéssel létrejött településrésztıl,
b) a külterületi lakott helytıl,
c)  az  olyan  üdülıterülettıl,  amelynek

népessége eléri a település állandó lakosságának
egynegyedét.

56.  §  (1)  Az  érintett,  egy  megyén  belüli,
egymással  határos  települési  önkormányzatok
képviselı-testületei  megállapodhatnak
területrész  átadásáról,  átvételérıl,  cseréjérıl  (a
továbbiakban együtt: területrész-átadás).

(2)  Lakott  területrész  átadását  népi
kezdeményezéssel  az ott  lakó választópolgárok
is kezdeményezhetik.

(3)  Lakott  területrész  átadásának
kezdeményezése  esetén  az  érintett  képviselı-
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testületek  együttes  ülésen  legalább  háromtagú,
területrész  átadását  elıkészítı  bizottságot
választanak  települési  képviselıkbıl,  illetıleg
más választópolgárokból. Az elıkészítı bizottság
tagjainak több mint  felét  a  lakott  területrészen
lakó települési képviselık vagy választópolgárok
közül kell megválasztani. A bizottság elnökének
és  tagjainak  megválasztásához  a  képviselı-
testületi tagok több mint felének igen szavazata
szükséges.

(4)  Az  érintett  képviselı-testületek  a
területrész átadását elıkészítı bizottság javaslata
alapján  elızetes  megállapodást  köthetnek  az
átadandó  területrész  területérıl  és  határáról,  a
vagyon megosztásáról.

(5) Lakott területrész átadása esetén az ott lakó
választópolgárok  -  helyi  népszavazással
kinyilvánított - többségi támogatása szükséges a
megállapodáshoz.

(6)  A  képviselı-testületek  -  az  elızetes
megállapodásnak  megfelelıen  -  a  lakott
területrész  átadásáról,  annak  részletes
feltételeirıl  a  helyi  népszavazást  követıen
kilencven  napon  belül  állapodnak  meg.
Megállapodás  hiányában  az  érintett  képviselı-
testület keresete alapján a megyei bíróság - soron
kívül - dönt. Döntése a megállapodást pótolja.

(7)  Lakott  területrész átadása nem tagadható
meg,  ha  a  képviselı-testületek  elızetes
megállapodást  kötöttek,  és  az  átadással  a
területrész  választópolgárainak  többsége  helyi
népszavazás során egyetértett.

(8) A külterületi lakott területrész átadására a
lakott  területrészre  vonatkozó  szabályokat  kell
megfelelıen alkalmazni.

(9)  A települési  képviselı-testület  minısített
többségő határozattal kezdeményezheti, hogy az
Országgyőlés  a települést  a  területével  határos
másik  megye  területéhez  csatolja  át.  Más
megyéhez  csatlakozni  kívánó  település
fogadásáról az érintett megye közgyőlése állást
foglal.

57. § A területváltozás költségeit az a község,
város  viseli,  amelynek  javára  történt  a
területátcsatolás.

58.  §  A  község,  a  város  nevét  úgy  kell
megállapítani, hogy ne lehessen összetéveszteni
az  országban  levı  más  helység  nevével.
Községegyesítés  megszüntetését  követıen  a
község  általában  az  egyesítés  elıtti  nevét
használja.  Új  községnévrıl  a  lakossági
állásfoglalás elıtt kérni kell a földrajzi nevekben
illetékes szerv szakmai véleményét.

59.  §  A nagyközség  a  várossá  nyilvánítását
kezdeményezheti,  ha  a  városi  cím  használatát
fejlettsége,  térségi  szerepe  indokolja.  A
képviselı-testület  a  kezdeményezését  a
belügyminiszter  útján  terjeszti  a  köztársasági
elnök elé.

60.  §  A  városban  mőködı,  községekre  is
kiterjedı  illetékességő  állami  szervek
illetékességi területét összehangoltan, a lakosság
számára kedvezı módon kell meghatározni.

VI. fejezet

A megyei jogú város

61.  §  (1)  Az  Országgyőlés  -  a  képviselı-
testület  kérelmére  -  az  ötvenezernél  nagyobb
lakosságszámú  várost  megyei  jogú  várossá
nyilváníthatja.  A megyeszékhely  város  megyei
jogú.  A  megyei  jogú  város  települési
önkormányzat,  és  területén  -  megfelelı

eltérésekkel  -  saját  hatásköreként  ellátja  a
megyei  önkormányzati  feladat- és hatásköröket
is.

(2) A megyei jogú város képviselı-testülete a
közgyőlés.

(3)  A  megyei  jogú  városban  a  közgyőlés
kerületeket  alakíthat,  és  kerületi  hivatalokat
hozhat létre.

(4) A megyei jogú város kerületi  hivatalának
vezetıje  az  elöljáró,  aki  a  megyei  jogú  város
polgármesterének  a  felhatalmazása  alapján
gyakorolja  a  polgármestert  megilletı  egyes
hatósági jogköröket.
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(5) A megyei jogú város közgyőlése kinevezi a
kerületi  hivatalok  vezetıit,  továbbá  a  kerület
területén  megválasztott  képviselıkbıl  kerületi
képviselı-testületet hozhat létre.

61/A.  §  A megyei  jogú  városi  és  a  megyei
közgyőlés  egyeztetı  bizottságot  hoz  létre  a
közös  feladatokban  való  együttmőködés
elıkészítésére  és  összehangolására.  A bizottság
tíztagú,  a  tagokat  fele-fele  arányban a  megyei
jogú  városi,  illetıleg  a  megyei  közgyőlés

választja. A bizottság megállapítja szervezetének
és mőködésének részletes szabályait. A bizottság
elnöki  tisztségét  -  megállapodás  szerint  -
felváltva  a  megyei  jogú  város  polgármestere,
illetve  a megyei  közgyőlés  elnöke látja  el.  Az
egyeztetı  bizottság  a  munkájába  más  érintett
megyék képviselıit is bevonhatja. Bármelyik fél
napirendet is tartalmazó javaslatára az egyeztetı

bizottságot 15 napon belül össze kell hívni.

VII. fejezet

A fıváros

Általános rendelkezések

62.  §  (1)  A  fıváros  önkormányzatára  -  a
fıvárosnak  az  országban  betöltött  különleges
szerepére és sajátos helyzetére figyelemmel - e
törvény  rendelkezéseit  az  e  fejezetben  foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)  A  fıváros  kétszintő  önkormányzata  (a
továbbiakban:  a  fıváros  önkormányzati
rendszere)  a  fıváros  és  kerületei
önkormányzataiból áll.

(3)  A fıváros  képviselı-testülete  a  fıvárosi
közgyőlés.

(4)  A fıvárosi  közgyőlés  ülésén  a  fıvárosi
közgyőlés  szervezeti  és  mőködési
szabályzatában  meghatározott  módon,
tanácskozási  joggal  vesz  részt  a  kerületi
képviselı-testület  által  megbízott  kerületi
küldött.

(5)  A kerületben polgármestert,  a fıvárosban
fıpolgármestert  választanak.  A  fıvárosi
közgyőlés  -  tagjai  sorából  titkos  szavazással  -
fıpolgármester-helyetteseket választhat.

(6)  A  fıvárosi  kerületi  képviselı-testület
hivatalát a jegyzı, a fıvárosi közgyőlés hivatalát
(a fıpolgármesteri hivatalt) a fıjegyzı vezeti. A
fıvárosi  közgyőlés -  a 36.  § (1)  bekezdésében
foglalt  szabályok  szerint  -  több  aljegyzıt  is
kinevezhet.

(7)  A  kerületi  képviselı-testület  a  28.  §
szabályai  szerint  városrészi  önkormányzatot

hozhat  létre.  Több  kerületi  képviselı-testület
közösen  is  létrehozhat  városrészi
önkormányzatot. A fıvárossal 1950. január 1-jén
egyesített, korábban önálló településen kötelezı

a  városrészi  önkormányzat  létrehozása,  ha  az
érintett választópolgároknak a helyi népszavazás
szabályai  szerint  érvényes  és  eredményes
népszavazása  a  városrészi  önkormányzat
létrehozása mellett foglalt állást.

(8)  A  fıvárosi  közgyőlés  rendeletével
átruházhatja bizottságára, a fıpolgármesterre a 9.
§  (4)  bekezdés  szerinti  intézménye  vezetıinek
választását,  kinevezését,  megbízását  [10.  §  b)
pontja];  a  fıvárosi  közgyőlés  és  a  kerületi
képviselı-testület bizottságára átruházhatja a 10.
§ l) pontjában foglalt hatáskörét.

A helyi önkormányzati feladat- és
hatásköröknek 

a fıvárosi és a kerületi önkormányzatok
közötti 

megosztása

63.  §  (1)  A  fıváros  és  a  fıvárosi  kerület
törvényben  meghatározott  önálló  feladat-  és
hatáskörő  települési  önkormányzat.  A fıvárosi
kerületi önkormányzat - törvény keretei között -
önállóan  gyakorolja  a  települési
önkormányzatokat  megilletı  feladat-  és
hatásköröket. A kerületi önkormányzat mőködési
területén  köteles  gondoskodni  az  óvodai

164



nevelésrıl,  az  általános  iskolai  nevelésrıl  és
oktatásról,  egészségügyi  és  a  szociális
alapellátásról,  valamint  feladatkörében  az
egészséges  ivóvízellátásról,  a  helyi  közutak
fenntartásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak érvényesülésérıl.

(2) A fıvárosi önkormányzat ellátja azokat a
kötelezı  és  önként  vállalt  helyi,  települési
önkormányzati feladat- és hatásköröket, melyek
a fıváros egészét vagy egy kerületet meghaladó
részét érintik, valamint amelyek a fıvárosnak az
országban  betöltött  különleges  szerepköréhez
kapcsolódnak, e körben rendeletalkotási jog illeti
meg.  Az  önkormányzati  feladat-  és  hatáskört
megállapító  törvény  -  az  (1)  bekezdésnek
megfelelıen  -  meghatározza,  hogy  az  a
fıvárosban  a  fıvárosi,  illetve  a  kerületi
önkormányzat feladata, hatásköre.

(3)  A kerületi  képviselı-testület  a  mőködési
területén,  illetve  a  kerületi  képviselı-testületek
egyike vagy a képviselı-testületek társulása több
kerületre  kiterjedıen  -  az  érintett  képviselı-
testületekkel  és  a  fıvárosi  közgyőléssel  kötött
megállapodás  alapján  -  átvállalhatja  a  fıvárosi
önkormányzat  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó
közszolgáltatás szervezését.

(4) A közgyőlés saját feladat- és hatáskörében
megállapodás  alapján  feladat-  és  hatásköröket
adhat  át  a  kerületi  önkormányzatnak.  A
közgyőlés  az  átadott  feladat-  és  hatáskörök
arányában  az  ellátásukhoz  szükséges  anyagi
feltételeket köteles a kerületi önkormányzatnak,
illetve azok társulásainak biztosítani.

(5) A feladat átadás-átvétel feltételeit és kezdı

idıpontját  megállapodásban  kell  rögzíteni;  a
megállapodás  határozott  idıtartamra  is
vonatkozhat.

63/A. §  A fıvárosi önkormányzat feladat- és
hatásköre különösen

a)  meghatározza a fıváros városfejlesztési és
városrehabilitációs  programját,  valamint
általános rendezési tervét, megalkotja Budapest
városrendezési  szabályzatát;  rendeletében
védetté  nyilvánítja  a  fıváros  városképe,
történelme  szempontjából  meghatározó  épített
környezetét,  különös  tekintettel  a  világörökség
részévé nyilvánított épületekre, építményekre és
területekre,  szabályozza  ezen  védett  értékek
fenntartásának,  felújításának,  karbantartásának
feltételeit;

b)  ellátja  a  lakásgazdálkodással  kapcsolatos
feladatokat,  ennek  keretében:  elkészíti  a
lakásépítési  és  lakásrehabilitációs  tervet  és
összehangolja  megvalósítását;  meghatározza  a
lakásépítés támogatásának rendszerét, létrehozza
az önkormányzati tulajdonú lakásokra vonatkozó
lakbérövezeteket, dönt a lakbérmegállapítás és a
lakásfenntartási támogatás elveirıl,  szabályozza
az  önkormányzati  lakáshoz  jutás  és  az
önkormányzati  tulajdonú  lakások  cseréjének
feltételeit;

c)  gondoskodik  a  katasztrófamegelızés  és
-elhárítás önkormányzati feladatainak ellátásáról;

d)  gondoskodik  az  egy  kerületet  meghaladó
víz-, egészséges ivóvíz-, gáz-, távhıszolgáltatási,
vízrendezési, szenny- és csapadék-vízelvezetési,
szennyvíztisztítási feladatokról, közremőködik a
fıváros  energiaellátásának,  közvilágításának
biztosításában;  gondoskodik  a  fıváros  ár-  és
belvízvédelmérıl,  ennek  körében  különösen  a
fıváros  ár-  és  belvízvédelmi  létesítményei
fenntartásáról, fejlesztésérıl;

e)  gondoskodik  a  hulladékártalmatlanítás
önkormányzati feladatainak ellátásáról; biztosítja
a településtisztaságot,  gondoskodik a települési
kommunális  szilárd  és  folyékony  hulladék
győjtésérıl, elhelyezésérıl, ártalmatlanításáról és
hasznosításáról,  kijelöli  az  elhelyezéshez
szükséges lerakóhely területét;

f) kijelöli a köztemetık létesítésére, bıvítésére
alkalmas  területet,  gondoskodik  a  tulajdonát
képezı  köztemetık  fenntartásáról,
üzemeltetésérıl;

g)  ellátja  a  fıváros  tömegközlekedési  és
forgalomtechnikai  feladatait,  kijelöli  a
fıútvonalakat, a tömegközlekedés által  igénybe
vett  útvonalakat,  ellátja  Budapest  területén  a
fıvárosi  önkormányzat  tulajdonában  levı
országos  közutak,  közúti  hidak,  alul-  és
felüljárók - az autópályák és autóutak kivételével
-  üzemeltetését,  fenntartását  és  fejlesztését,
valamint  a  kerületi  önkormányzatok
tulajdonában levı tömegközlekedés által igénybe
vett  utak  üzemeltetését,  fenntartását  és
fejlesztését;

h)  rendeletében  szabályozza  a  fıváros
parkolási  és parkolásgazdálkodási  rendszerét,  a
kiemelten védett és védett parkolási övezeteket,
az alkalmazható várakozási díjak megállapítását,
a közterülethasználatot és a közterület rendjét, a
közterületfelügyelet szervezetét és feladatait;
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i)  megállapítja  a  fıváros  idegenforgalmi
koncepcióját,  a  feladatok  ellátása  érdekében
létrehozza és mőködteti turisztikai szervezetét;

j) közremőködik a fogyasztóvédelmi feladatok
ellátásában; kijelöli a vásárcsarnokok és piacok
létesítésére  megfelelı  területeket,  rendeletében
szabályozza  és  ellátja  a  tulajdonában  lévı

(résztulajdonában  lévı)  piacok  és
vásárcsarnokok fenntartásával,  fejlesztésével  és
mőködtetésével kapcsolatos feladatokat;

k)  a  kerületi  képviselı-testületek
véleményének  kikérésével  elnevezi  a
városrészeket, a több kerületet érintı, valamint a
személynevet  viselı  közterületeket,  közterület
nevében  személynevet  határoz  meg,  az  ilyen
közterület  nevét  megváltoztathatja,  utcanevet
védetté nyilvánít;

l)  ellátja  az  önkormányzati  levegıtisztaság-,
vízminıség-védelmi  feladatokat,  kijelöli,
fejleszti  és  fenntartja  a  rendeletében
meghatározott  módon  a  fıváros  városképe
szempontjából  védendı  természeti  környezetet,
közcélú zöldterületet;

m)  közremőködik  a  foglalkoztatási  gondok
megoldásában;

n)  gondoskodik  az  egynél  több  kerületet,
illetıleg a fıváros területét is meghaladó ellátási
kötelezettség  körében:  a  középiskolai,  a
szakiskolai  és  a  kollégiumi  ellátásról,  ha  a
feladat  ellátását  a  kerületi  önkormányzat  nem
vállalja;  a  mővészeti,  közmővelıdési,  a
közgyőjteményi  feladatok  ellátásáról;  az
alapellátást  meghaladó  egészségügyi
szakellátásról és szakosított szociális ellátásról; a
gyermek-  és  ifjúságvédelmi  tevékenység
biztosításáról,  fejlesztésérıl;  a  testnevelési,
sportszervezési  és  ifjúsági  feladatokról;  részt
vesz az egynél több kerületet érintı közoktatási,
közmővelıdési,  tudományos,  mővészeti,  sport-,
valamint  gyermek-  és  ifjúsági  tevékenység
összehangolásában;

o)  gondoskodik  az  egynél  több  kerületet,
illetıleg a fıváros területét meghaladó, a nemzeti
és  etnikai  kisebbségi  oktatási,  nevelési  és
kulturális feladatok ellátásáról;

p) fıvárosi információs rendszert mőködtet.

A fıvárosi önkormányzatok társulásai

63/B.  §  (1)  A  fıvárosi  kerületi
önkormányzatok  és  a  fıvárosi  önkormányzat

szabadon  társulhatnak  egymással  vagy  más,
fıvároson kívüli helyi önkormányzattal.

(2)  A fıvárosi  önkormányzat  és  az  érintett
kerületi  önkormányzatok  a  fıvároson  kívüli
helyi  önkormányzatokkal  fıváros  környéki
(agglomerációs)  társulást  hozhatnak  létre,
különösen  a  fıváros  környéki  tervek
elkészítésére,  a  tömegközlekedés
összehangolására, a vízgazdálkodásra, a szenny-
és  csapadék-vízelvezetési,  szennyvíztisztítási
feladatokra,  a  katasztrófa-elhárításra,  az  épített
és természeti  környezet értékeinek megóvására,
az energiaellátási  feladatok megoldásában való
közremőködésre, a közcélú és kommunális célú
beruházások  összehangolására,  és  a  fıváros
környéki  szolgáltatást  biztosító  oktatási,
egészségügyi  és  szociális  ellátás
megszervezésére.

(3)  A  társulás  létrehozását,  mőködésére,  a
költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket
megállapodásban kell rögzíteni.

A fıvárosi településrendezés szabályai

63/C. §  (1)  A közgyőlés a fıváros egységes
településpolitikájának biztosítása  érdekében -  a
Kormány  és  a  kerületi  képviselı-testületek
véleményének  kikérésével  -  meghatározza  a
fıváros  általános  rendezési  tervét,  a  fıváros
városfejlesztési  és  városrehabilitációs
programját.  A  fıváros  általános  rendezési
tervében kijelölhetı  a fıváros több kerületének
ellátását  biztosító  közszolgáltatás  területe,
létesítmény  helyszíne,  nyomvonalai.  Az  ilyen
kijelölt  területeken,  nyomvonalakon,  illetve  a
közszolgáltatást  nyújtó  létesítmények
tekintetében  a  jegyzıi  hatáskört  a  fıvárosi
közigazgatási hivatal vezetıje gyakorolja.

(2)  A kerületi  képviselı-testület  -  a  fıváros
általános rendezési  terve szerint,  annak keretei
között  -  a  kerület  egészére  meghatározza  a
kerület részletes fejlesztési programját, a kerületi
alaptervet, a kerület részletes rendezési tervét és
azok szabályozási elıírásait.

(3)  A közgyőlés  rendeletében  szabályozza  a
fıváros  általános  rendezési  terve,  a  kerületi
alaptervek  és  a  részletes  rendezési  tervek
összhangjához  szükséges  követelményeket.
Ebben  meghatározza,  hogy  a  tervezési
folyamatban  a  kerületi  és  a  fıvárosi
önkormányzatot  mely  esetekben  illeti  meg
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véleményezési,  egyetértési  jog,  és  mely
esetekben  kötelezı  a  kölcsönös  tájékoztatási,
illetve tervezési együttmőködés.

A fıváros és a kerületi önkormányzatok
gazdálkodása

64.  §  (1)  Az  önkormányzati  bevételek  a
fıvárosi  és  a  kerületi  önkormányzat  által
ténylegesen  gyakorolt  feladat-  és  hatáskör
arányában  illetik  meg  a  fıvárosi,  illetve  a
kerületi önkormányzatokat.

(2)  Amennyiben  törvény  a  fıvárosi
önkormányzatot  a  fıváros  érdekkörét  vagy
gazdasági  lehetıségeit  meghaladó  regionális,
illetve országos feladatok ellátására kötelezi, az
Országgyőlés  biztosítja  az  ellátásukhoz
szükséges  anyagi  feltételeket,  dönt  a  központi
hozzájárulás mértékérıl és módjáról.

(3)  A  fıvárosi  önkormányzatot,  illetve  a
kerületi  önkormányzatokat  önállóan  és
közvetlenül megilletik az alábbi bevételek:

a)  a  feladat  ellátáshoz  kapcsolódó  normatív
központi hozzájárulás;

b) a címzett és céltámogatások;
c) a saját tevékenységbıl, vállalkozásból és az

önkormányzati  vagyon  hozadékából  származó
nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

d) az átvett pénzeszközök;
e)  a  tulajdonában  levı  közterületek

hasznosítása után járó díj.
(4)  A fıvárosi  önkormányzatot  és  a kerületi

önkormányzatot osztottan megilletı bevételek:
a)  a  magánszemélyek  jövedelemadójából  az

állami  költségvetésrıl  szóló  törvény  alapján  a
települési önkormányzatokat megilletı rész;

b) az egyéb központi adó;
c)  az  állandó  népességhez  kapcsolódó

központi  hozzájárulás,  kivéve  a  64/B.  §  a)
pontban foglaltakat;

d) a helyi adókból származó bevételek.
(5) A (4) bekezdésben felsorolt bevételeknek a

fıvárosi  önkormányzat  és  a  kerületi
önkormányzatok közötti megosztását a fıvárosi
közgyőlés  rendeletében  határozza  meg.  A
rendelettervezet  véleményezésére  a  kerületi
önkormányzatoknak  legalább  30  napot  kell
biztosítani.

(6)  A fıvárosi  és a kerületi  önkormányzatok
közötti  -  feladat-  és  hatáskörarányos  -
forrásmegosztás érdekében normatív eljárásokat

kell  alkalmazni.  Ezeket  a  normatív  eljárásokat
külön  törvényben  kell  meghatározni.  Ebben  a
külön  törvényben  kell  rögzíteni  a  számítások
során figyelembe veendı feladatokat is.

(7)  A  közgyőlés  rendeletében  a  kerületek
részére  cél-  és  címzett  támogatási  rendszert
vezethet  be.  A  közgyőlés  rendeletében
határozhatja  meg  azokat  a  fejlesztési  célokat,
amelyek megvalósításához a kerületi képviselı-
testületek  a  közgyőléstıl  cél-  és  címzett
támogatást igényelhetnek.

(8)  A fıvárosi  és a kerületi  önkormányzatok
saját vagyonukkal önállóan gazdálkodnak, annak
kezelésével más szervet is megbízhatnak.

64/A. §  A kerületi önkormányzat kizárólagos
bevétele  a  szabálysértési  bírság  letiltás  útján
befolyó összege.

64/B. §  A fıvárosi önkormányzat kizárólagos
bevételei:

a) a normatív központi hozzájárulás igazgatási
és közmővelıdési feladatokra;

b)  az önkormányzatot megilletı vadászati jog
haszonbérbe  adásából  származó  bevétel,  az
érintett  települések  önkormányzataival  kötött
megállapodás  szerint,  területarányosan
meghatározott része;

c) a fıvárosi önkormányzat részére törvényben
megállapított körben a befolyt környezetvédelmi
és mőemlékvédelmi bírság;

d)  az  illetékek  a  külön  törvényben
meghatározottak szerint;

e) a 64. § (2) bekezdése alapján járó központi
támogatás.

64/C. § (1) A fıvárosi közgyőlés és a kerületi
képviselı-testület  saját  éves  költségvetést
határoz meg az államháztartásról  szóló törvény
szabályai szerint.

(2) Mindaddig, amíg a fıvárosi közgyőlés az
érintett  forrásoknak a fıvárosi önkormányzatok
közötti  megosztásáról  nem  dönt,  az  állandó
népességszám egészéhez kapcsolódó - kivéve a
64/B.  §-ának  a)  pontját  -  normatív  központi
hozzájárulások  és  az  átengedett  központi
adókból az önkormányzatokat megilletı részt az
Államháztartási  Hivatal  -  a felmerülı  személyi
jellegő juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelı

levonások, járulékok teljesítését és elszámolását
követıen  -  a  fıvárosi  önkormányzatnak  és  az
egyes kerületi  önkormányzatoknak közvetlenül,
az  elızı  évi  forrásmegosztási  rendelet  alapján
számított arányok szerint utalja át.
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A fıvárosi és a kerületi önkormányzatok
érdekvédelmének alapvetı elvei

65. § (1) A fıvárosi önkormányzat képviseli a
fıváros egészének érdekeit. A kerületi struktúrát
érintı kérdésekben a kerületek véleményét is ki
kell  kérni.  A  fıvárosi  önkormányzat
álláspontjának kialakítása elıtt a fıpolgármester
kikéri  az  érintett  kerületi  önkormányzatok
véleményét, arról a közgyőlést és a döntéshozó
szervet  tájékoztatja.  A kerületi  véleményadásra
csak rendkívül indokolt  esetben biztosítható tíz
napnál rövidebb határidı.

(2)  A fıvárosi  és a kerületi  önkormányzatok
gazdasági  alapjait,  feladat-  és hatáskörét  érintı

jogszabály, kormányzati döntés elıkészítésébe a
fıvárosi  önkormányzatot  megfelelı  határidı
biztosításával be kell vonni.

A fıvárosi közgyőlés és a kerületi képviselı-
testületek rendeletalkotása

65/A.  §  (1)  Törvény  határozza  meg,  hogy
rendelkezései végrehajtására a közgyőlés, illetve
a kerületi képviselı-testület alkothat rendeletet.

(2)  A  közgyőlés  feladatkörében  alkotott
rendelete végrehajtása érdekében felhatalmazást
adhat  kerületi  képviselı-testületnek
rendeletalkotásra.  Az  e  tárgykörben  alkotott
kerületi rendelet nem terjeszkedhet túl a fıvárosi
közgyőlés rendeletében foglalt felhatalmazáson.
A kerületi képviselı-testület rendelete nem lehet
ellentétes a közgyőlés rendeletével.

(3)  A  fıpolgármester  a  fıvárosi  közgyőlés
rendelettervezeteit  tájékoztatásul  megküldi  a
kerületi  polgármestereknek.  A  kerületi
polgármester  a  kerületi  képviselı-testület
rendelettervezeteit  tájékoztatásul  megküldi  a
fıpolgármesternek.

(4)  A kerületi  képviselı-testület  rendeletét  -
amennyiben azt nem az önkormányzat hivatalos
lapjában hirdették ki - a kihirdetés után meg kell
küldeni  tájékoztatásul  a  fıpolgármesternek.  A
megküldésrıl a polgármester gondoskodik.

A kerületi tagozódás megváltoztatása

66.  §  (1)  A fıváros határán belül  a  kerületi
tagozódás megváltoztatását bármelyik területileg
közvetlenül  érintett  kerületi  önkormányzat
képviselı-testülete  vagy  a  fıvárosi

önkormányzat  közgyőlése  kezdeményezheti  az
Országgyőlésnél.

(2)  A  kerületi  önkormányzat  képviselı-
testülete  vagy  a  fıvárosi  önkormányzat
közgyőlése az Országgyőléshez kezdeményezést
csak  a  változásban  érintett  többi  kerületi
képviselı-testület,  illetve  a  fıvárosi  közgyőlés
véleményével nyújthatja be.

(3)  A kerületi  tagozódás  megváltoztatásának
kezdeményezése  esetén  az  érintett  kerületi
önkormányzat  képviselı-testülete  a  kerületi
tagozódás  megváltoztatása  kérdésében  helyi
népszavazást köteles kitőzni.

(4)  Amennyiben  a  kerületi  tagozódás
megváltoztatásának  kezdeményezıje  a  fıváros
közgyőlése,  a  helyi  népszavazást  a  tervezett
területi  változással  érintett  kerületekben  a
kerületi képviselı-testület köteles kitőzni. Ebben
az  esetben  a  helyi  népszavazás  költségeit  a
fıvárosi önkormányzat viseli.

(5)  Fıvárosi  kerület  területrészének  más
kerülethez  való  csatolását  az  érintett  kerületi
önkormányzatok képviselı-testületei - a fıvárosi
közgyőlés állásfoglalásával - kezdeményezhetik
az Országgyőlésnél.

66/A.  §  (1)  A fıváros  határával  közvetlenül
érintkezı  fıvárosi  kerület  képviselı-testülete
helyi  népszavazással  kezdeményezheti  a
kerületnek vagy városrészi önkormányzatának a
fıvárosból  való  kiválását  és  önálló
önkormányzattá nyilvánítását.

(2)  A  fıvároshoz  csatlakozni  kívánó,  vele
határos  települési  önkormányzat  képviselı-
testülete  a  csatlakozás  kérdésében  saját
településén helyi népszavazást köteles kitőzni.

66/B. § Amennyiben az új kerületi tagozódás a
fıváros  közigazgatási  határát  is  érinti,  a
kezdeményezés  a  helyi  népszavazás
eredményével  az  Országgyőléshez  csak  a
fıvárosi  közgyőlés,  az  érintett  települési
önkormányzat  képviselı-testülete,  valamint  a
változással érintett határos megye közgyőlésének
véleményével nyújtható be.

66/C. § A 66., 66/A. és 66/B. §-ban megjelölt
kezdeményezési  jogosultság  a  Kormányt  is
megilleti.  Ilyen esetben a helyi  népszavazást  a
tervezett  területi  változtatással  közvetlenül
érintett települési önkormányzat köteles kiírni. A
népszavazás költségét a Kormány viseli.

66/D. §

168



A fıvárosi fıpolgármester és a fıvárosi
kerület polgármestere, valamint a fıvárosi

fıjegyzı és a kerületi jegyzı államigazgatási
feladatainak és hatásköreinek gyakorlásáról

67.  §  (1)  A  fıváros  sajátos  helyzetére
figyelemmel  törvény  vagy  kormányrendelet
egyes  államigazgatási  hatósági  ügyeket  a
fıvárosi  kerületi  polgármester  helyett  a
fıpolgármester  hatáskörébe  utalhat,  egyes
államigazgatási  hatósági  ügyekben  a  fıjegyzıt
elsı  fokú  hatósági  jogkörrel  ruházhatja  fel  az
egész országra vagy a fıváros egészére kiterjedı
illetékességgel.

(2)  A  fıvárosi  kerületi  képviselı-testületek
megállapodhatnak  abban,  hogy  egyes
államigazgatási  hatósági  ügyfajtákat  több
kerületre,  illetıleg a fıváros egészére kiterjedı
társulásban látnak el.

(3)  Törvény  vagy  kormányrendelet
felhatalmazása alapján a közgyőlés rendeletében
több  kerületre,  illetıleg  a  fıváros  egészére
kiterjedı  társulás létrehozását kötelezıvé teheti
egyes  államigazgatási  hatósági  ügyfajták
intézésére;  elrendelheti  egyes  hivatali
szolgáltatások  (pl.  ügyfélszolgálati  irodák,
egymenetes és  rövidített  határidejő  ügyintézés)
egységes és összehangolt ellátását.

A fıvárosi önkormányzatok tulajdonára
vonatkozó szabályok

68.  §  (1)  Az  alapfokú  közszolgáltatást
(alapellátást)  nyújtó  intézményhez  tartozó  -  a
107.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  fıvárosi
önkormányzat  tulajdonába  került  -  vagyont
(vagyonrészt)  a  fıvárosi  önkormányzat  köteles
az illetékes kerületi önkormányzat használatába
átadni,  kivéve,  ha  a  kerületi  önkormányzat  a
közszolgáltatást  nem  vállalhatja,  vagy  ha  a
közszolgáltatás  a  fıvárosi  közgyőlés  feladat-,
illetve hatáskörébe tartozik.

(2)  A  nem  alapfokú  közszolgáltatást  (nem
alapellátást) nyújtó intézményhez tartozó - a 107.
§ (2) bekezdése alapján a fıvárosi önkormányzat
tulajdonába  került  -  vagyont  (vagyonrészt)  a
fıvárosi  önkormányzat  köteles  a  kerületi
önkormányzat használatába átadni, ha

a)  a  kerületi  önkormányzat  a  63.  §  (3)
bekezdése  alapján  vállalja  az  intézményhez
kapcsolódó nem alapfokú szolgáltatás ellátását;

b)  az  önkormányzati  feladat-  és  hatáskör
gyakorlását a fıvárosi önkormányzat a kerületi
önkormányzatnak a 63. § (4) bekezdése alapján
átadja,

c)  az intézményben végzett közszolgáltatás a
kerületi önkormányzat kötelezı feladata.

(3) A feladatot a fıvárosi önkormányzat akkor
köteles ismételten ellátni, ha az átadott vagy az
azt  helyettesítı  -  az  átadott  vagyon  eredeti
rendeltetési  céljának  megfelelı  -  vagyont
(vagyonrészt) a kerületi önkormányzat a fıvárosi
önkormányzat használatába adja.

(4) A 107. § (2) bekezdése alapján a kerületi
önkormányzat  tulajdonába  került  kötelezı

közszolgáltatás  céljára  szolgáló  vagyont
(vagyonrészt)  a  fıvárosi  önkormányzat  részére
használatra át kell adni, ha a tulajdonos kerületi
önkormányzat  a  közszolgáltatást  nem  vállalja
vagy nem vállalhatja, vagy ha a közszolgáltatás a
fıvárosi  önkormányzat  feladat-,  illetve
hatáskörébe tartozik.

(5)  A tulajdonos kerületi  önkormányzat  által
nem  vállalt  közszolgáltatás  gyakorlásához
szükséges  vagyon  (vagyonrész)  esetében  a  (4)
bekezdésben  foglaltakat  kell  alkalmazni,  ha  a
fıvárosi  önkormányzat  a  közszolgáltatást  el
kívánja látni.

68/A.  §  (1)  A  107.  §  alapján  a  fıvárosi
önkormányzatok tulajdonában levı azt a vagyont
(vagyonrészt),  amely  nem  a  fıvárosi
önkormányzatok  törvényben  meghatározott
feladat- és hatáskörének gyakorlását, illetve nem
a fıpolgármester, a polgármester, a fıjegyzı,  a
jegyzı, a képviselı-testület hivatala ügyintézıje
számára  törvényben  vagy  kormányrendeletben
meghatározott  feladat-  és  hatáskör  gyakorlását
szolgálja - ha az más szerv jogszabályban elıírt
feladatának  ellátásához  szükséges  -  miniszter
kérelmére  a feladatot  ellátó szerv használatába
kell átadni.

(2)  A miniszter  a  107.  §  (2)  bekezdésében
említett  szervek,  illetve  jogutód  szerveik
feladatait  ellátó  centrális  alárendeltségő

államigazgatási  szervek,  állami  intézmények
mőködéséhez  szükséges  vagyon  (vagyonrész)
használatba adását kérheti.

68/B.  §  (1)  A  68.  és  68/A.  §  alapján  a
tulajdonos önkormányzat térítés nélkül köteles a
használati jogot átadni.

(2) A használatra való átadásról vita esetén a
fıvárosi vagyonátadó bizottság dönt.
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(3) A vagyont eredeti rendeltetési céljára kell
használatba átadni.

(4) A vagyon eredeti rendeltetési céljának azt a
közszolgáltatást  kell  tekinteni,  amelynek
ellátásához 1991. július 10-én a vagyon feltételül
szolgált.

68/C. §  (1) A fıvárosi és a fıvárosi kerületi
önkormányzatokról  szóló  1991.  évi  XXIV.
törvény  alapján  használati  jogot  szerzı

önkormányzat  a  használatba  átadott  vagyon
eredeti rendeltetését a tulajdonos önkormányzat
hozzájárulásával  változtathatja  meg.  A

hozzájárulás nem tagadható meg, ha a használó
önkormányzat  a  vagyon  eredeti  rendeltetési
céljának megfelelı közszolgáltatást biztosítja.

(2)  Az  (1)  bekezdés  rendelkezéseit
értelemszerően  alkalmazni  kell,  ha  a  vagyont
(vagyonrészt)  törvény  alapján  a  68/A.  §  (2)
bekezdésében említett szerv használja.

68/D.  §  A  fıvárosban  a  helyi  közutak  és
mőtárgyaik,  a  terek,  parkok  tulajdonjogát  a
fıvárosi és a kerületi önkormányzatok egymásra
átruházhatják.

VIII. fejezet

A megyei önkormányzat

A megyei önkormányzat feladata és hatásköre

69.  §  (1)  A megyei  önkormányzat,  területi
önkormányzat,  köteles  ellátni  azokat  a
törvényben  elıírt  feladatokat,  amelyek
megoldására  települési  önkormányzat  nem
kötelezhetı.  Törvény  a  megyei  önkormányzat
kötelezı  feladatává  teheti  az  olyan  körzeti
jellegő  közszolgáltatás  biztosítását,  amely  a
megye  egész  területére  vagy  nagy  részére
kiterjed.  Törvény  kötelezı  megyei  feladatként
írhatja  elı  az  olyan  körzeti  jellegő
közszolgáltatás  megszervezését,  ahol  a
szolgáltatást  igénybe  vevık  többsége  nem  a
szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat területén lakik.

(2) A körzeti jellegő közszolgáltatást biztosító
megyei  intézmény  székhelye  szerinti  település
önkormányzata  -  a  megyei  önkormányzat
egyetértésével  -  az  intézmény  fenntartását,
fejlesztését  és  irányítását  a  megyei
önkormányzattól átvállalhatja.

(3)  A  megyei  önkormányzat  a  körzeti
közszolgáltatást  biztosító  megyei  intézmény
székhelye  szerinti  települési  önkormányzat
kérésére  az  intézmény  fenntartását,  fejlesztését
és  irányítását  a  települési  önkormányzatnak  -
legalább  hároméves  idıtartamra  -  átadja,  ha  a
megelızı  négy  év  átlagában  a  településen

lakóhellyel rendelkezı lakosok közül került ki az
intézményi  szolgáltatást  igénybe  vevık
többsége.

(4)  A  közszolgáltatási  feladatot  ellátó
intézmény  átadását,  átvételét  megállapodásba
kell foglalni.

(5) A törvényben kötelezı megyei feladatként
elıírt  közszolgáltatások  körében  a  települési
önkormányzat  -  saját  maga  vagy  társulásával
közösen  -  önként  vállalt  önkormányzati
feladatként új körzeti intézményt hozhat létre, új
körzeti szolgáltatást szervezhet meg.

(6)  A  (2)-(3)  bekezdésben  szabályozott
esetekben a települési önkormányzat - az átvett
vagy  átvállalt  feladatokkal  arányos  -  bevételi
támogatásban  részesül.  A  székhelytelepülés
megyei  önkormányzattól,  illetve  az  állami
költségvetésbıl  átengedett bevételi támogatáson
túl  nem igényelhet  más kiegészítı  állami vagy
megyei támogatást, és nem utasíthatja el az általa
mőködtetett  közszolgáltatás  iránt  nem helyben
jelentkezı igények kielégítését.

70.  §  (1)  A megyei  önkormányzat  kötelezı
feladatként gondoskodik különösen

a)  a  középiskolai,  szakiskolai  és  kollégiumi
ellátásról,  amennyiben  azt  a  külön  törvény
szerint ellátást biztosító települési önkormányzat
nem  vállalja;  a  természet  és  a  társadalom
megyében  levı  kulturális  javainak,  valamint  a
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történeti  iratoknak  a  győjtésérıl,  ırzésérıl,
tudományos feldolgozásáról;  továbbá a megyei
könyvtári  szolgáltatásokról,  a  pedagógiai  és
közmővelıdési  szakmai  tanácsadásról  és
szolgáltatásokról;  a  megyei  testnevelési-,
sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági
jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról;

b)  az  egészségügyi  intézményekben  tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a
többi  tanulóval  együtt  nem  foglalkoztatható
fogyatékos  gyermekek oktatásáról,  nevelésérıl,
gondozásáról;  az  alapellátást  meghaladó
egészségügyi  szakellátásról,  amennyiben  azt  a
külön  törvény  szerint  ellátásra  kötelezett
települési önkormányzat nem vállalja, valamint a
gyermek-  és  ifjúságvédelmi  szakellátásról;  a
szakosított  szociális  szolgáltatások  területi
összehangolásáról;  továbbá gondoskodik egyes,
szakosított ellátás körébe tartozó feladatokról;

c)  az  épített  és  természeti  környezet
védelmével,  a  térségi  területrendezéssel
kapcsolatos  feladatok  összehangolásáról,  a
megyei  idegenforgalmi  értékek  feltárásáról,  a
megyei  idegenforgalmi  célkitőzések
meghatározásáról, a teljesítésükben részt  vevık
tevékenységének  összehangolásáról;  továbbá
közremőködik a térségi foglalkoztatási feladatok
és  a  szakképzés  összehangolásában,  valamint
részt  vesz  a  területi  információs  rendszer
kialakításában.

(2)  Ha  az  (1)  bekezdés  a)-b)  pontjában
meghatározott feladatot ellátó megyei intézmény
a települési  önkormányzat  kötelezı  feladat-  és
hatáskörébe  tartozó,  vagy  általa  önként  vállalt
közszolgáltatást  is  biztosít,  az  intézmény
székhelye  szerinti  települési  önkormányzat
kezdeményezésére,  a  megyei  önkormányzat  az
intézmény  közös  fenntartására,  fejlesztésére  és
irányítására  megállapodást  köt,  vagy  társulást
hozhat létre.

(3)  A területfejlesztési  feladatok,  illetıleg  a
kormányzati  területi  fejlesztési  programok
összehangolását  -  a  külön  törvényben
megállapított  feladatkörben és szervezetben -  a
megyei területfejlesztési tanács végzi.

(4)  A  megyei  önkormányzat  a  törvényi
kötelezettségeinek  teljesítésén  túl  szabadon
vállalhat  olyan  közfeladatokat,  amelyeket
törvény nem utalt más szerv kizárólagos feladat-
és hatáskörébe, illetve amelynek gyakorlása nem

sérti  a  megyében  levı  községek  és  városok
érdekeit.

71. § (1) A megyei önkormányzat a saját terve
és  költségvetése  alapján  bevételeivel  szabadon
gazdálkodik,  rendelkezik  a  törvényben
meghatározott  megyei  önkormányzati
tulajdonnal  és  vállalkozási  tevékenységet
folytathat.  Feladatainak eredményesebb ellátása
érdekében  szabadon  társulhat  más  megye  és
bármely település önkormányzatával.

(2) A megyei önkormányzat közgyőlése saját
feladatkörében  rendeletet  alkothat,  a  döntési
hatáskörébe  tartozó  ügyekben  megyei
népszavazást rendelhet el.

A megyei önkormányzat szervezete

72. §  A megyei  önkormányzat  jogi  személy.
Feladatait  és hatáskörét a közgyőlés látja el.  A
megyei  önkormányzatot  a  közgyőlés  elnöke
képviseli.

73. §  A megyei  közgyőlés elnökét  a megyei
közgyőlés  -  saját  tagjai  sorából  -  titkos
szavazással  választja  a  megbízatásának
idıtartamára.

74. §  (1) A megyei közgyőlés tisztségviselıi:
az elnök, a saját tagjai közül választott alelnök
(alelnökök),  akiket  a  közgyőlés  titkos
szavazással választ.

(2) A megyei közgyőlés köteles megalakítani a
pénzügyi  bizottságát.  Emellett  a  megyei
közgyőlés  meghatározott  feladatainak
eredményesebb  ellátása  érdekében  -  a
tanácsnoknak  választott  megyei  képviselık  és
más  megyei  képviselık  tagsági  többségét
biztosítva - szabadon alakíthat bizottságokat. A
megyei  közgyőlés a bizottság további  tagjait  a
szolgáltatást nyújtók és igénybe vevık, valamint
a  szolgáltatásban  más  módon  érdekeltek
képviselıibıl  választja meg. A bizottság elnöke
megyei tanácsnok.

75. § (1) A megyei testületek és tisztségviselık
munkáját  megyei  önkormányzati  hivatal  segíti,
melynek  feladata  a  döntések  szakmai
elıkészítése,  valamint  a  döntések
végrehajtásának szervezése és ellenırzése.

(2) A hivatal vezetıjét: a megyei fıjegyzıt a
megyei közgyőlés nevezi ki határozatlan idıre.

(3)  A  megyei  közgyőlés  meghatározza  a
hivatal  belsı  szervezetét  és  mőködésének
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szabályait,  biztosítja  a  hivatal  mőködésének
dologi feltételeit.

76. § A megyei önkormányzat szervezetére és
mőködésére  a  69-75.  §-ban  nem  szabályozott

kérdésekben  a  települési  önkormányzatokra
elıírtakat megfelelıen alkalmazni kell.

IX. fejezet

Az önkormányzatok gazdasági alapjai

77. § (1) Az önkormányzat közszolgáltatásokat
nyújt.  Saját  tulajdonnal  rendelkezik  és
költségvetési  bevételeivel,  kiadásaival  önállóan
gazdálkodik.

(2)  Az  önkormányzatok  költségvetése  az
államháztartás  része,  ahhoz  teljes
pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati
költségvetés az állami költségvetéstıl elkülönül,
ahhoz  az  állami  támogatásokkal  és  más
költségvetési kapcsolatokkal kötıdik.

Az önkormányzat vagyona

78.  §  (1)  A helyi  önkormányzat  vagyona  a
tulajdonából  és  a  helyi  önkormányzatot
megilletı  vagyoni értékő  jogokból áll, amelyek
az  önkormányzati  célok  megvalósítását
szolgálják.

(2)  Az önkormányzati  vagyon külön része a
törzsvagyon,  amelyet  a  többi  vagyontárgytól
elkülönítve  kell  nyilvántartani.  Az  éves
zárszámadáshoz  a  vagyonállapotról  -  külön
jogszabályban meghatározott - vagyonkimutatást
kell készíteni.

79. § (1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati
tulajdon  nyilvánítható,  amely  közvetlenül
kötelezı  önkormányzati  feladat-  és  hatáskör
ellátását  vagy  a  közhatalom  gyakorlását
szolgálja.

(2)  A  törzsvagyon  körébe  tartozó  tulajdon
vagy  forgalomképtelen,  vagy  korlátozottan
forgalomképes:

a)  forgalomképtelenek  a  helyi  közutak  és
mőtárgyaik,  a  terek,  parkok  -  a  68/D.  §-ban
foglalt  kivétellel  -  és  minden  más  ingatlan  és
ingó  dolog,  amelyet  törvény  vagy  a  helyi
önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít;

b) korlátozottan forgalomképesek a közmővek,
intézmények  és  középületek,  továbbá  a  helyi
önkormányzat által meghatározott ingatlanok és
ingók.  A  törzsvagyon  korlátozottan
forgalomképes  tárgyairól  törvény  vagy  a  helyi
önkormányzat  rendeletében  meghatározott
feltételek szerint lehet rendelkezni.

80.  §  (1)  A  helyi  önkormányzatot  -  e
törvényben  meghatározott  eltérésekkel  -
megilletik  mindazok  a  jogok  és  terhelik
mindazok  a  kötelezettségek,  amelyek  a
tulajdonost  megilletik,  illetıleg  terhelik.  A
tulajdonost  megilletı  jogok  gyakorlásáról  a
képviselı-testület rendelkezik.

(2)  A  helyi  önkormányzat  meghatározott
vagyontárgy  vagy  vagyonrész  elidegenítését,
megterhelését,  vállalkozásba  való  bevitelét,
illetıleg más célú  hasznosítását  önkormányzati
rendeletben helyi népszavazáshoz kötheti.

(3)  A  helyi  önkormányzat  vállalkozása  a
kötelezı  feladatainak  ellátását  nem
veszélyeztetheti.  Az  önkormányzat  olyan
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelıssége
nem  haladja  meg  vagyoni  hozzájárulásának
mértékét.

(4) Az önkormányzat többségi befolyása alatt
álló  vállalkozásra -  ha e törvény eltérıen nem
rendelkezik  -  az  államháztartásról  szóló  1992.
évi  XXXVIII.  törvény  95/A.  §-ában  foglalt
rendelkezéseket megfelelıen alkalmazni kell.

(5)  Amennyiben  törvény  másképp  nem
rendelkezik,  a  helyi  önkormányzat  társulásba
bevitt  vagyonát  a  társuló  helyi  önkormányzat
vagyonaként  kell  nyilvántartani,  a
vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok
közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv
közös  tulajdonra  vonatkozó  szabályait  kell
alkalmazni.
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Az önkormányzat bevételei

81. §  (1)  Az önkormányzat a helyi  lakosság
szükségleteibıl  és  a  jogszabályokból  adódó
feladatait  saját  költségvetési  szerv  útján,  más
gazdálkodó  szervezet  támogatásával,
szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon
látja  el.  Az  önkormányzat  feladataihoz
igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit
és a pénzügyi  elıírások keretei között önállóan
alakítja ki az érdekeltségi szabályokat.

(2)  Az  önkormányzat  a  feladatai  ellátásának
feltételeit saját bevételekbıl, átengedett központi
adókból,  más  gazdálkodó  szervektıl  átvett
bevételekbıl,  központi  költségvetési  normatív
hozzájárulásokból,  valamint  támogatásokból
teremti meg.

82. § (1) Saját bevételek:
a)  törvényben  rögzített  módon  a  települési

önkormányzatok  által  megállapított  és  kivetett
helyi adók;

b)  saját tevékenységbıl,  vállalkozásból  és az
önkormányzati  vagyon  hozadékából  származó
nyereség, osztalék kamat és bérleti díj;

c)  illetékek  a  külön  törvényben
meghatározottak szerint;

d) átvett pénzeszközök;
e)  az  önkormányzat  területén  kiszabott  és

onnan  befolyt  környezetvédelmi  és
mőemlékvédelmi  bírság  külön  jogszabályban
megállapított hányada;

f)  az önkormányzatot megilletı  vadászati jog
haszonbérbe adásából származó bevétel;

g) a helyi önkormányzat egyéb bevételei.
(2) Saját bevételnek minısül a tanácsok által

alapított és a tanácsok felügyelete alatt állt, nem
közüzemi  vállalatoknak  az  Állami
Vagyonügynökség  által  történt  értékesítésébıl
származó  összeg  külön  törvényben
meghatározott része.

83. § Az Országgyőlés által külön törvényben
átengedett központi adók:

a)  a  magánszemélyek  jövedelemadójának
meghatározott része,

b) az egyéb megosztott adók.
84.  §  (1)  Az  Országgyőlés  normatív

költségvetési  hozzájárulást  állapít  meg  a
települések  lakosságszámával,  egyes
korcsoportokkal,  intézményi  ellátottakkal
arányosan és egyéb mutatók alapján.

(2) A központi költségvetésben meghatározott
összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül
- az önkormányzatnál felmerülı személyi jellegő
juttatásokat  és  egyéb  kifizetéseket  terhelı

levonások, járulékok teljesítését és elszámolását
követıen  -,  közvetlenül  megilleti  a  helyi
önkormányzatokat,  illetıleg  a  törvény  által
meghatározott  körben  a  feladatot  ellátó
önkormányzatot.

85.  §  (1)  Az  Országgyőlés  meghatározza  a
társadalmilag  kiemelt  célokat.  A  célonkénti
támogatások  mértékét  és  feltételeit  törvény
tartalmazza.

(2)  A  helyi  önkormányzatok  egyedileg  és
közösen  is  igényelhetnek  céltámogatást.  A
feltételeknek  megfelelı  önkormányzat  a
céltámogatásra jogosult.

(3)  A céltámogatás  kizárólag  az  adott  célra
használható fel.

86.  §  (1)  Az  Országgyőlés  egyes  nagy
költségigényő  beruházási  feladatok
megvalósítására  meghatározott  helyi
önkormányzatoknak címzett támogatást nyújthat.

(2)  A  címzett  támogatás  kizárólag  a
meghatározott célra fordítható.

87.  §  (1)  Önállósága  és  mőködıképessége
védelme érdekében kiegészítı  állami támogatás
illeti  meg  az  önhibáján  kívül  hátrányos
helyzetben  levı  települési  önkormányzatot.  A
támogatás  feltételérıl  és  mértékérıl  az
Országgyőlés az állami költségvetési törvényben
dönt.

(2)  Új  önkormányzati  feladat  megállapítása
esetén az Országgyőlés egyidejőleg biztosítja az
ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet.

(3) A 84. §-ban megjelölt állami támogatások
összege  a  költségvetési  év  során  nem
mérsékelhetı.

Az önkormányzat gazdálkodása

88. § (1) A helyi önkormányzat:
a)  közalapítványt  hozhat  létre,  és  közérdekő

kötelezettségvállalást  tehet;  az  általa  alapított
közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását csak
a  9.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott
személyre, szervezetre, testületre ruházhatja át;

b)  hitelt  vehet  fel  és  kötvényt  bocsáthat  ki;
ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon
és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami
hozzájárulás,  az  állami  támogatás,  a  személyi
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jövedelemadó,  valamint  az  államháztartáson
belülrıl  mőködési  célra  átvett  bevételei  nem
használhatók fel;

c) dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként
történı  elhelyezésérıl,  az  állami  hozzájárulás
kivételével;

d)  dönt  egyéb  banki  szolgáltatások
igénybevételérıl.

(2)  A  helyi  önkormányzat  adósságot
keletkeztetı  éves  kötelezettségvállalásának
(hitelfelvételének  és  járulékainak,  valamint
kötvénykibocsátásának,  garancia-  és
kezességvállalásának, lízingjének) felsı határa a
korrigált saját bevétel.

(3) E § alkalmazásában
a)  korrigált  saját  bevétel:  a  rövid  lejáratú

kötelezettségek  (tıke-  és  kamattörlesztés,
lízingdíj)  adott  évre  esı  részével  csökkentett
saját  bevétel  éves elıirányzatának 70%-a,  és a
megszőnt víziközmő-társulattól átvett, még meg
nem  fizetett  érdekeltségi  hozzájárulások
beszedésébıl származó bevétel,

b)  saját  bevétel:  a  helyi  adók,  a  helyi
önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a
külön  törvények  szerint  az  önkormányzatot
megilletı  bírság,  az  osztalékbevétel,  azon
önkormányzati  vagyon  bérbeadásából,
haszonbérbeadásából,  üzemeltetésébıl,
koncessziós  díjából  származó  bevétel,  amely
ugyanazon  vagyontárgyra  vonatkozó
felhalmozási,  felújítási  célú  felhasználásra  az
önkormányzat  kötelezettséget  vállalt,  valamint
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei,

c)  rövid  lejáratú  kötelezettség:  az  egy  évet
meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és
kamata (ide nem értve a likvid hitelt és kamatát),
továbbá a több év alatt törlesztendı kötelezettség
adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú
hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztı részlete és
járulékai;  a  kötvénykibocsátás  utáni
tıketörlesztés és kamat; a lízingdíj; garancia és
kezességvállalásból  eredı  éves  kötelezettség;
valamint  a  több  éven  keresztül  fizetési
kötelezettségként jelentkezı váltótartozások és a
szállítókkal  szembeni  tartozás  több  év  alatt
részletekben  fizetendı  összegének  adott  évre
jutó törlesztı részlete), ide nem értve a kormány
kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket
és  az  európai  uniós  fejlesztési  támogatások
megelılegezését szolgáló hiteleket,

d)  likvid  hitel:  az  éven  belül  felvett  és
visszafizetett,  a  közszolgáltatási  és
államigazgatási  feladatok  folyamatos
mőködtetéséhez felvett hitel.

(4) A likvid hitel nem esik az e §-ban foglaltak
szerinti korlátozás alá.

89. § (1) A helyi önkormányzat az intézményét
támogatásban  részesíti.  Nem  vonhatja  el  és  a
támogatásba  nem  számíthatja  be  az
intézménynek  a  kötelezı  térítési  díjon  kívüli
bevételeit.

(2)  Az  intézmény  a  támogatást  és  saját
bevételeit önállóan használja fel, a használatában
levı  ingatlanokat  és  ingókat  -  az  alapfeladata
sérelme nélkül - bevételei növelésére fordíthatja.

(3)  A  helyi  önkormányzat  a  más  által
fenntartott  intézmények  mőködéséhez
támogatást nyújthat.

90.  §  (1)  A  helyi  önkormányzat
gazdálkodásának  biztonságáért  a  képviselı-
testület,  a  gazdálkodás  szabályszerőségéért  a
polgármester felelıs.

(2)  A  veszteséges  gazdálkodás
következményei  az  önkormányzatot  terhelik,
kötelezettségeiért  az  állami  költségvetés  nem
tartozik felelısséggel.

(3)  A helyi  önkormányzat  adósságrendezési
eljárásáról külön törvény rendelkezik.

(4) A fizetıképesség helyreállítása érdekében
az  önkormányzat  köteles  felfüggeszteni  -  a
hatósági és az alapvetı lakossági szolgáltatások
kivételével - a feladatok finanszírozását.

Tervezés, számvitel, információ

91.  §  (1)  Az  önkormányzat  meghatározza
gazdasági programját és költségvetését.

(2)  A költségvetés  összeállításának  részletes
szabályait  az államháztartásról szóló törvény, a
finanszírozás  rendjét  és  az  állami  hozzájárulás
mértékét  az  állami  költségvetési  törvény
határozza meg.

(3)  Az  állami  költségvetési  tervezés
önkormányzatokat  érintı  feladatait  a
Pénzügyminisztérium és  a  Belügyminisztérium
végzi.

(4) Az országgyőlési költségvetési döntéseket
az  önkormányzati  érdekszövetségekkel
lefolytatott  egyeztetés  után,  a  véleményük
figyelembevételével kell meghozni.
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(5)  Az  önkormányzat  a  költségvetési,  a
költségvetés  teljesítési  és  szakmai
tevékenységének  bemutatására,  értékelésére
vonatkozó  adatainak  külön  jogszabályban
meghatározott  körét  legalább évente a  helyben
szokásos módon közzéteszi.

(6)  A gazdasági  program a képviselı-testület
megbízatásának  idıtartamára,  vagy  azt
meghaladó idıszakra szól. A gazdasági program
az  önkormányzat(ok)  részére  helyi  szinten
meghatározza  mindazon  célkitőzéseket,
feladatokat,  amelyek  a  költségvetési
lehetıségekkel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti,  gazdasági  adottságok  átfogó
figyelembevételével  -  a  kistérségi
területfejlesztési  koncepcióhoz illeszkedve -  az
önkormányzat(ok)  által  nyújtandó  kötelezı  és
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését
szolgálják.  A  gazdasági  program  tartalmazza
különösen:  a  fejlesztési  elképzeléseket,  a
munkahelyteremtés  feltételeinek  elısegítését,  a
településfejlesztési  politika,  az  adó  politika
célkitőzéseit,  az  egyes  közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megoldásokat,  továbbá  városok  esetében  a
befektetéstámogatási  politika,  városüzemeltetési
politika célkitőzéseit.

(7) A gazdasági programot a képviselı-testület
az  alakuló  ülését  követı  hat  hónapon  belül
fogadja  el,  ha az  egy  választási  ciklus  idejére
szól. Ha a meglévı gazdasági program az elızı
ciklusidın  túlnyúló,  úgy  azt  az  újonnan
megválasztott  képviselı-testület  az  alakuló
ülését  követı  hat  hónapon  belül  köteles
felülvizsgálni,  és  legalább  a  ciklusidı  végéig
kiegészíteni vagy módosítani.

Ellenırzés

92. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodását
(ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb
nemzetközi  támogatások,  valamint  az  ehhez
kapcsolódó  költségvetési  támogatások
felhasználását  is)  az  Állami  Számvevıszék
ellenırzi.

(2) A helyi önkormányzatnak nyújtott európai
uniós  és  az  ahhoz  kapcsolódó  költségvetési
támogatások  felhasználását  az  Európai
Számvevıszék és az Európai Bizottság illetékes
szervezetei,  a  kormány  által  kijelölt  szerv,  a
fejezetek  ellenırzési  szervezetei,  a  Kincstár,

illetve  az  európai  uniós  támogatások  irányító
hatóságai  és  a  kifizetı  hatóság  képviselıi  is
ellenırizhetik.

(3)  A  helyi  önkormányzat  belsı  pénzügyi
ellenırzését  a  külön  jogszabályok  szerinti
folyamatba épített,  elızetes és utólagos vezetıi
ellenırzés (pénzügyi  irányítás és ellenırzés) és
belsı ellenırzés útján biztosítja.

(4) A jegyzı köteles olyan pénzügyi irányítási
és  ellenırzési  rendszert  mőködtetni,  mely
biztosítja  a  helyi  önkormányzat  rendelkezésére
álló  források  szabályszerő,  szabályozott,
gazdaságos,  hatékony  és  eredményes
felhasználását.

(5)  A  jegyzı  köteles  gondoskodni  a  belsı
ellenırzés  mőködtetésérıl  a  pénzügyminiszter
által  közzétett  módszertani  útmutatók  és  a
nemzetközi  belsı  ellenırzési  standardok
figyelembevételével.  A  helyi  önkormányzat
belsı  ellenırzése keretében gondoskodni kell  a
felügyelt költségvetési szervek ellenırzésérıl is.

(6)  A helyi  önkormányzatra  vonatkozó  éves
belsı  ellenırzési  tervet  a  képviselı-testület  az
elızı év november 15-éig hagyja jóvá.

(7)
(8)  A (7)  bekezdés  hatálya  alá  nem tartozó

helyi  önkormányzatnál  a  képviselı-testület
döntése alapján a belsı ellenırzést elláthatja

a) a képviselı-testület hivatala,
b)  az  önkormányzattal  szerzıdéses

jogviszonyban álló személy vagy szervezet,
c) a helyi önkormányzatok társulása.
(9)  A belsı  ellenırzést  végzı  személy vagy

szervezet  a  jogszabályoknak  és  belsı

szabályzatoknak  való  megfelelést,  valamint
gazdaságosságot,  hatékonyságot  és
eredményességet  vizsgálva  megállapításokat  és
ajánlásokat  fogalmaz  meg  a  jegyzı  és  a
polgármester  részére,  melyeket  a  polgármester
indokolt  esetben  a  képviselı-testület  soron
következı ülésére terjeszt elı.

(10) A polgármester a tárgyévre vonatkozó -
külön  jogszabályban  meghatározott  -  éves
ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves
ellenırzési  jelentései  alapján  készített  éves
összefoglaló  ellenırzési  jelentést  -  a  tárgyévet
követıen,  a  zárszámadási  rendelettervezettel
egyidejőleg - a képviselı-testület elé terjeszti.

(11) A helyi önkormányzat belsı ellenırzését
ellátó személy vagy szervezet
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a)  ellenırzést  végez  a  képviselı-testület
hivatalánál  és  az  önkormányzat  mőködésével
kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,

b)  ellenırzést végezhet a helyi önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél,
a  helyi  önkormányzat  többségi  irányítást
biztosító  befolyása  alatt  mőködı  gazdasági
társaságoknál,  közhasznú  társaságoknál,  a
vagyonkezelıknél,  valamint  a  helyi
önkormányzat  költségvetésébıl  céljelleggel
juttatott  támogatások  felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél
is.

(12)  A helyi  önkormányzat  és  költségvetési
szervei  belsı  ellenırzésére vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

(13) A pénzügyi bizottság - egyebek között -
az önkormányzatnál és intézményeinél:

a)  véleményezi  az  éves  költségvetési
javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit;

b)  figyelemmel  kíséri  a  költségvetési
bevételek alakulását, különös tekintettel  a saját
bevételekre,  a  vagyonváltozás
(vagyonnövekedés,  -csökkenés)  alakulását,
értékeli az azt elıidézı okokat;

c)  vizsgálja  a  hitelfelvétel  indokait  és
gazdasági  megalapozottságát,  ellenırizheti  a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

(14)  A  pénzügyi  bizottság  vizsgálati
megállapításait  a  képviselı-testülettel
haladéktalanul  közli.  Ha  a  képviselı-testület  a
vizsgálati  megállapításokkal  nem  ért  egyet,  a
vizsgálati  jegyzıkönyvet  az  észrevételeivel
együtt megküldi az Állami Számvevıszéknek.

92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a
fıvárosi  és  a  fıvárosi  kerületi  önkormányzat
képviselı-testülete  köteles  könyvvizsgálót
megbízni,  továbbá  a  pénzügyminiszter  és  a
belügyminiszter  által  meghatározott
egyszerősített tartalmú - a helyi önkormányzat és
intézményei  adatait  összevontan  tartalmazó  -
éves  pénzforgalmi  jelentését,  könyvviteli
mérlegét,  továbbá  pénzmaradvány-  és
eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a
Cégközlönyben közzétenni. A képviselı-testület
e  rendelkezés  hatálybalépésétıl  számított  60
napon  belül  köteles  -  szakmai  szempontok
szerint  -  a  pályázatot  kiírni,  azt  elbírálni  és  a

polgármester  a  könyvvizsgáló  számára  a
megbízást kiadni.

(2) A helyi önkormányzat, ha az elızı évben a
teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300
millió  forintot  és  hitelállománnyal  rendelkezik
vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben
foglaltakat a hitelfelvétel évétıl a hiteltörlesztés
utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval
felülvizsgáltatni és közzétenni.

92/B.  §  (1)  A  könyvvizsgálattal,  a
költségvetési  beszámoló  felülvizsgálatával  a
Magyar  Könyvvizsgálói  Kamara  által  vezetett
könyvvizsgálói  névjegyzékben  szereplı

„költségvetési”  minısítéső  könyvvizsgáló
bízható meg.

(2)  Nem  lehet  könyvvizsgáló  a  helyi
önkormányzat  polgármestere,  képviselı-
testületének  tagja,  költségvetési  szervének
dolgozója  és  ezek  közeli  hozzátartozója  [Ptk.
685.  §  b)  pont],  e  minısége  fennállása  alatt,
illetve  annak  megszőnésétıl  számított  három
évig.

(3)  A  könyvvizsgálói  feladatot  ilyen
tevékenység  folytatására  jogosult,  a  Magyar
Könyvvizsgálói  Kamara  által  a  társaságokról
vezetett  névjegyzékben  szereplı  szervezet  is
elláthatja.  A  könyvvizsgálói  szervezet
megbízásakor  a  könyvvizsgálatot  elvégzı

természetes  személyt  (bejegyzett
könyvvizsgálót) is meg kell  nevezni. Ebben az
esetben  az  (1)  és  (2)  bekezdésekben
meghatározott elıírások a bejegyzett természetes
személyre  (bejegyzett  könyvvizsgálóra)
vonatkoznak.

92/C.  §  (1)  A könyvvizsgáló  betekinthet  a
helyi  önkormányzat  könyveibe,  a
polgármestertıl  és  az  önkormányzat
költségvetési  szerveinek  dolgozóitól
felvilágosítást kérhet. Feladata különösen a helyi
önkormányzat  befektetett  eszközeinek,
készletállományának,  pénzeszközeinek,
követeléseinek  és  kötelezettségeinek,
pénzmaradványának  és  eredményének
vizsgálata. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal
vehet részt a képviselı-testület nyilvános és zárt
ülésén.  A  könyvvizsgálót  a  véleményezési
körébe  tartozó  témákban  a  képviselı-testület
ülésére a polgármester köteles meghívni.

(2) A 92/A. § (1) bekezdésében foglalt  helyi
önkormányzatok  körében  a  könyvvizsgáló
köteles  megvizsgálni  a  képviselı-testület  elé
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terjesztett  költségvetési  és  zárszámadási
rendelettervezeteket abból a szempontból, hogy
azok  valós  adatokat  tartalmaznak-e,  illetve
megfelelnek-e  a  jogszabályok  elıírásainak,
továbbá  a  pénzügyi  helyzetet  elemezni,
különösen  az  adósságot  keletkeztetı

kötelezettségvállalások tekintetében.
(3)  A képviselı-testület  a  könyvvizsgálóval

kötött  külön  szerzıdésben  más  -  gazdasági
kihatású  -  elıterjesztés  könyvvizsgálói
véleményezését is kérheti.

(4)  A  könyvvizsgáló  véleményérıl  írásban
köteles tájékoztatni a képviselı-testületet.

(5)  A  könyvvizsgálói  véleményezés  körébe
tartozó  elıterjesztésrıl  a  könyvvizsgáló  írásos
véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható.

(6)  Ha  a  könyvvizsgáló  tudomást  szerez  az
önkormányzat  vagyonának  várható  jelentıs
csökkenésérıl  és  más  olyan  tényrıl,  amely
önkormányzati  tisztségviselı  törvényben
meghatározott  felelısségre  vonását  vonhatja
maga  után,  köteles  a  képviselı-testület
összehívását  kérni  a  polgármestertıl.  Ha  a
polgármester  a  képviselı-testület  ülését  nem
hívja össze, a könyvvizsgáló kezdeményezésére
a  fıvárosi,  a  megyei  közigazgatási  hivatal
vezetıje  az  ülést  összehívja.  Ha  a  képviselı-
testület a szükséges döntéseket nem hozza meg,
a  könyvvizsgáló  errıl  a  fıvárosi,  a  megyei
közigazgatási hivatal vezetıjét értesíti.

92/D. § (1) Ha a könyvvizsgáló a 92/A. § (1)-
(2)  bekezdésében,  illetve  a  92/C.  §  (2)-(3)
bekezdésében  meghatározott  feladatát  a
megbízási  szerzıdésben  rögzített  határidıre

elıreláthatólag nem tudja teljesíteni, köteles ezt a
határidı lejárta elıtt legalább 30 nappal - illetve,
ha az akadályozó körülmény késıbb keletkezett,
akkor  ennek  bekövetkeztétıl  számított  3
munkanapon  belül  -  a  helyi  önkormányzatnak
írásban  bejelenteni.  Ezt  követıen  a  helyi
önkormányzat  képviselı-testülete  -  a
körülményeket mérlegelve - vagy határidıt szab
az  utólagos  teljesítésre,  vagy  haladéktalanul  -
pályázati  eljárás nélkül -  új  könyvvizsgálót bíz
meg.

(2)  Ha  a  könyvvizsgáló  a  bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, és feladatát a
szerzıdésben rögzített határidıben nem teljesíti,
a  helyi  önkormányzat  képviselı-testülete  a
határidı  lejártakor  -  a  mulasztó könyvvizsgáló
költségére - az (1) bekezdésben foglaltak szerint
jár  el.  Ezzel  egyidejőleg  a  bejelentési
kötelezettségét, illetıleg a szerzıdés teljesítését
menthetı ok nélkül elmulasztó könyvvizsgálóval
szemben

a)  az  ebbıl  eredı  kártérítési  igényét
érvényesíti  a  polgári  jogi  felelısség  általános
szabályai szerint, és

b)  a  92/B.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
könyvvizsgálói névjegyzékbıl  a „költségvetési”
minısítésének törlését kezdeményezi.

(3)  Ha  a  helyi  önkormányzat  az  (1)-(2)
bekezdésben  foglalt  kötelezettségének  eleget
tesz, az esetleges késedelem miatt vele szemben
nem alkalmazhatók  a  költségvetési  törvényben
meghatározott  normatív  állami  hozzájárulás
finanszírozása  feltételeinek  elmulasztásához
kapcsolódó jogkövetkezmények.

X. fejezet

A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek, az önkormányzati jogok
védelme

A központi állami szerveknek a helyi
önkormányzatokkal kapcsolatos feladata és

hatásköre

93.  §  (1)  Az  Országgyőlés  törvényben
szabályozza:

a)  a  helyi  önkormányzatok  jogállását,
kizárólagos feladat- és hatáskörét, a kötelezıen
ellátandó  feladatait,  kötelezı  szervtípusait,
mőködésének  garanciáit,  anyagi  eszközeit  és
gazdálkodásának alapvetı szabályait;
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b)  a  helyi  önkormányzati  képviselık
jogállását,  megválasztásuk  rendjét,  jogait  és
kötelezettségeit.

(2)  Az  Országgyőlés  a  Kormánynak  -  az
Alkotmánybíróság véleményének kikérése  után
elıterjesztett - javaslatára feloszlatja azt a helyi
képviselı-testületet,  amelynek  mőködése  az
Alkotmánnyal  ellentétes  [Alkotmány 19.  §  (3)
bek.  1.  pont].  Ha  az  Országgyőlés  az
önkormányzati  képviselı-testületet  feloszlatja,
egyidejőleg  három  hónapon  belüli  idıpontra
kitőzi az idıközi választást.

(3)  Az Országgyőlés a feloszlatásról  a soron
következı  ülésén  határoz.  E  napirend
tárgyalására  meg  kell  hívni  az  érintett
önkormányzat  polgármesterét.  A  polgármester
jogosult  a  feloszlatásra  vonatkozó  javaslattal
kapcsolatban a  képviselı-testület  álláspontját  a
határozathozatal elıtt ismertetni.

(4)  Az  Országgyőlés  dönt  az  állam  területi
tagozódásáról,  továbbá  -  az  érintett
önkormányzatok véleményének kikérése után - a
megyék  összevonásáról,  szétválasztásáról,
határainak  megváltoztatásáról,  elnevezésérıl  és
székhelyérıl,  a  megyei  jogú  várossá
nyilvánításról,  valamint  a  fıvárosi  kerületek
kialakításáról.

94. § A köztársasági elnök:
a)
b)  az  érintett  önkormányzatok

kezdeményezésére  dönt  a  városi  cím
adományozásáról, továbbá a község alakításáról,
egyesítésérıl,  a  községegyesítés
megszüntetésérıl, a város, község elnevezésérıl;

c)
d) köztársasági biztost nevez ki meghatározott

önkormányzati,  továbbá  az  államigazgatási
feladatok  ellátásának  irányítására  -  az  új
képviselı-testület megválasztásáig terjedı  idıre
-, ha az Országgyőlés a helyi képviselı-testületet
feloszlatja.

95. § A Kormány:
a)  a  belügyminiszter  közremőködésével,  a

fıvárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetıje
útján  biztosítja  a  helyi  önkormányzatok
törvényességi ellenırzését;

b)  javaslatot  terjeszt  az  Országgyőléshez  az
Alkotmánnyal  ellentétesen  mőködı  helyi
képviselı-testület feloszlatására;

c)  rendeletben  határozza  meg  a  helyi
közszolgálat képesítési elıírásait;

d)  irányítja  az  államigazgatási  feladatok
ellátását  és  gondoskodik  végrehajtásuk
feltételeirıl;

e)  dönt  az  államigazgatási  szerv  és  a  helyi
önkormányzat  között  keletkezı  -  jogilag
szabályozott más eljárás keretébe nem tartozó -
vitában.

96. § A belügyminiszter:
a) elıkészíti az Országgyőlés és a köztársasági

elnök  hatáskörébe  tartozó  területszervezési
döntéseket;

b)  kezdeményezi  a  Kormánynál  az
Alkotmánnyal  ellentétesen  mőködı  helyi
képviselı-testület  feloszlatására  vonatkozó
országgyőlési elıterjesztés benyújtását;

c)  közremőködik  a  helyi  önkormányzatok
feladatát  és  hatáskörét,  a  polgármester,  a
fıpolgármester, a fıvárosi, megyei közigazgatási
hivatal tevékenységét érintı jogszabályok, állami
irányítás  egyéb jogi  eszközei  és egyedi  állami
döntések tervezeteinek elıkészítésében;

d)  összehangolja  a  helyi  önkormányzatok
mőködésével  összefüggı  településfejlesztés,
valamint  a  megyei  önkormányzatok
mőködésével  összefüggı  fejlesztés,  tervezés  és
gazdálkodás kormányzati feladatait;

e)
97. § A miniszter:
a)  rendeletben határozza meg a polgármester,

a fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke, a
jegyzı,  a  fıjegyzı,  a  fıvárosi,  megyei
közigazgatási  hivatal  vezetıje  államigazgatási
feladatai  ellátásának  szakmai  szabályait,  és
ellenırzi azok érvényesülését;

b)  rendeletben  szabályozza  a  helyi
önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények
mőködésének  szakmai  követelményeit,  az
intézmények  dolgozóinak  képesítési  elıírásait,
ellenırzi az elıírások érvényesülését;

c)  az  a)  és  b)  pontban  említett  ellenırzés
eredményérıl  tájékoztatja  a  helyi
önkormányzatot, javaslatot tesz a hiányosságok
megszüntetésére,  kezdeményezheti,  hogy  a
képviselı-testület  tárgyalja  meg  az  ellenırzés
tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a
törvényességi ellenırzést ellátó szervet;

d)  tájékoztatja  a  helyi  önkormányzatot  a
központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási
eszközökrıl,  és  biztosítja  számukra  az  ágazati
feladatok ellátásához szükséges információt;
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e)  a  helyi  önkormányzatoktól  -  ágazati
feladatai  körében  -  adatokat  és  tájékoztatást
kérhet,  amelyet  az  önkormányzat  köteles
teljesíteni;

f)  az állami költségvetésrıl  szóló törvényben
meghatározott  címen  és  feltételekkel  a  helyi
önkormányzat  részére  pénzügyi  támogatást
nyújthat.

A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal

98.  §  (1)  A fıvárosi,  megyei  közigazgatási
hivatal  (továbbiakban:  közigazgatási  hivatal)
államigazgatási  feladatokat  ellátó  költségvetési
szerv.  A  közigazgatási  hivatal  mőködésének
költségeit  az  Országgyőlés  a  költségvetési
törvény  „Belügyminisztérium”  fejezetében,
elkülönítetten biztosítja.

(2)  A  közigazgatási  hivatal  vezetıje  a
fıvárosban és a megyében

a)  ellátja  a  helyi  önkormányzatok,  a  helyi
kisebbségi,  valamint  a  kisebbségi  települési
önkormányzatok  törvényességi  ellenırzését,  a
mérlegeléssel  hozott  önkormányzati  döntésnek
kizárólag a jogszerőségét vizsgálhatja;

b)
c) ellátja a törvényben megállapított, továbbá a

Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási
feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket;

d)
e)  a  törvényességi  ellenırzés  során  szerzett

tapasztalatai  alapján  az  önkormányzat
gazdálkodását  érintı  vizsgálat  lefolytatását
kezdeményezheti az Állami Számvevıszéknél;

f)  összehívja a képviselı-testület ülését, ha a
12. § (1)  bekezdése szerint tett  indítványnak a
polgármester  tizenöt  napon  belül  nem  tesz
eleget;

g) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az
önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt.

(3)  A  közigazgatási  hivatal  vezetıje
törvényességi  ellenırzési  jogkörében  vizsgálja,
hogy a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi,
valamint kisebbségi települési önkormányzat

a)  szervezete,  mőködése,  döntéshozatali
eljárása,

b) döntései (rendelete, határozata),
c)  bizottsága,  részönkormányzata,

polgármestere,  fıpolgármestere,  megyei
közgyőlés  elnöke,  társulása  által  hozott

önkormányzati  határozat  megfelel-e  a
jogszabályoknak.

(4)  Nem  terjed  ki  a  közigazgatási  hivatal
vezetıjének törvényességi  ellenırzési  jogköre -
az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - azokra a
helyi  önkormányzat,  helyi  kisebbségi,  valamint
kisebbségi  települési  önkormányzat,  illetve
szerveik  által  hozott  határozatokra,  amelyek
alapján

a)  munkaügyi  vitának,  illetve  közszolgálati
jogviszonyból származó vitának,

b) külön jogszabályban meghatározott bírósági
vagy államigazgatási eljárásnak van helye.

(5)  A  közigazgatási  hivatal  vezetıjének
törvényességi  ellenırzési jogköre kiterjed a (4)
bekezdésben  felsorolt  határozatokra  is  a  (3)
bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  körben,
továbbá a (4) bekezdés a)  pontja esetében, ha a
határozat  a  munkavállaló  javára  történı

jogszabálysértést tartalmaz.
99.  §  (1)  A közigazgatási  hivatal  vezetıje  a

törvényességi  ellenırzés  körében  -  határidı
tőzésével - felhívja az érintettet a törvénysértés
megszüntetésére.  Az  érintett  a  felhívásban
foglaltakat  köteles megvizsgálni  és a megadott
határidın  belül  az  annak  alapján  tett
intézkedésrıl  vagy  egyet  nem  értésérıl  a
közigazgatási hivatal vezetıjét tájékoztatni.

(2) Ha a megadott határidın belül intézkedés
nem  történt,  a  közigazgatási  hivatal  vezetıje
kezdeményezheti:

a)  az  Alkotmánybíróságnál  a  törvénysértı

önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatát  és
megsemmisítését;

b)  a  törvénysértı  határozat  bírósági
felülvizsgálatát;

c)  a  képviselı-testület  összehívását  a
törvénysértés  megszüntetésére,  a  képviselı-
testület  tisztségviselıje  felelısségének
megállapítását.

(3) A jogszabálysértés megszüntetésére a pert
a  helyi  önkormányzat,  a  helyi  kisebbségi,
valamint  kisebbségi  települési  önkormányzat,
illetve a polgármester ellen a megadott határidı

lejártától  számított  harminc  napon  belül  lehet
megindítani.  A kereset  benyújtásának a  döntés
végrehajtására  halasztó  hatálya  nincs,  de  a
végrehajtás  felfüggesztését  a  bíróságtól  lehet
kérni. Ha a jogszabálysértı döntés végrehajtása a
közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan
kárral  járna,  a  végrehajtás  felfüggesztését  -  az
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érintett  egyidejő  értesítésével  -  kérni  kell  a
bíróságtól.

100. §

A felterjesztési jog

101.  §  (1)  A  képviselı-testület  az
önkormányzati  jogokat,  illetıleg  a  helyi
önkormányzat  feladat-  és  hatáskörét  érintı

bármely  kérdésben  -  közvetlenül  vagy
érdekképviseleti  szervezete  útján  -  az  adott
kérdésben  hatáskörrel  rendelkezı  állami  szerv
vezetıjéhez fordulhat, és

a)  tájékoztatást,  adatot,  szakmai  és
jogértelmezési  kérdésben  állásfoglalást  (a
továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet;

b)  javaslatot  tehet,  intézkedés  megtételét
kezdeményezheti;

c)  az  általa  irányított  szerv  mőködésével,
illetıleg az általa kibocsátott jogszabállyal, jogi
irányítási  eszközzel  és  egyéb  döntésével
kapcsolatban véleményt nyilváníthat,  kifogással
élhet,  kezdeményezheti  annak megváltoztatását
vagy visszavonását.

(2)  A  megkeresett  szerv  a  megkeresésre
harminc  napon  belül  köteles  érdemben
válaszolni.

(3)  Ha  a  tájékoztatás,  illetıleg  a  válaszadás
vagy  az  intézkedés  nem  a  megkeresett  szerv
hatáskörébe  tartozik,  az  köteles  a  megkeresést
három  napon  belül  áttenni  a  hatáskörrel
rendelkezı szervhez, és errıl a megkeresı helyi
önkormányzatot egyidejőleg tájékoztatni.

A helyi önkormányzatok érdekképviselete

102.  §  (1)  A  helyi  önkormányzatok  az
önkormányzati  jogok  és  érdekek  kollektív
képviseletének, védelmének és érvényesülésének
elımozdítása,  valamint  az  önkormányzati
mőködés  fejlesztése  céljából  érdekképviseleti
szervezeteket hozhatnak létre.

(2)  Az  országos  önkormányzati
érdekképviseleti szervezetek véleményét ki  kell
kérni az önkormányzatokat  érintı  jogszabályok
és  más  állami  döntések  tervezeteivel
kapcsolatban.  Az  érdekképviseleti  szervek
álláspontjáról  a  központi  döntést  hozó  szervet
tájékoztatni kell.

… …
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56/1996. (XII. 12.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály  alkotmányellenességének utólagos  vizsgálatára  irányuló  indítvány
alapján meghozta a következı

határozatot:

Az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (3) bekezdése,
64. § (5) bekezdése, 64/B. § a) pontja és 67. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítása és
megsemmisítése iránt benyújtott indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

Indítványozó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek (a továbbiakban: Ötv.) az
1994. évi LXIII. törvénnyel megállapított 63/C. § (3) bekezdése, 64. § (5) bekezdése, 64/B. § a) pontja és
67. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Jogi álláspontja
szerint  az Ötv.  vitatott  szabályai  ellentétesek az  Alkotmány 42.  §-ában,  43.  §  (1)-(2)  bekezdésében,
valamint a 44/A. §-ában foglalt rendelkezésekkel.

Az Ötv. 63/C. §-ának (3) bekezdése, valamint 64. §-ának (5) bekezdése - az Alkotmány 42. §-ával és 43.
§-ának  (1)  bekezdésével  ellentétben  -  alárendeli  a  fıvárosi  kerületi  önkormányzatokat  a  fıvárosi
önkormányzatnak,  és  olyan  társadalmi  viszonyok  szabályozására  ad  felhatalmazást  a  fıvárosi
közgyőlésnek,  amelyek  az  Alkotmány  43.  §-ának  (2)  bekezdése  alapján  törvényhozási  tárgynak
minısülnek.

Az Ötv. 64/B. §-ának a) pontja, amely a fıvárosi önkormányzat kizárólagos bevételeként jelöli meg az
igazgatási és közmővelıdési feladatokra biztosított  normatív központi  hozzájárulást  - mivel  a kerületi
önkormányzatok is látnak el igazgatási és közmővelıdési feladatokat - sérti az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdésének c) pontjában szabályozott önkormányzati alapjogot és egyúttal az önkormányzati alapjogok
egyenlıségének az Alkotmány 43. § (1) bekezdése által kimondott elvét.

Ugyancsak  alkotmányellenesnek  ítéli  az  indítványozó  az  Ötv. 67.  §-ának  (3)  bekezdését,  amely
lehetıséget ad arra,  hogy törvény vagy kormányrendelet  felhatalmazása alapján a fıvárosi  közgyőlés
rendeletében  egyes  államigazgatási  hatósági  ügyfajták  intézésére  több  kerületre,  illetıleg  a  fıváros
egészére kiterjedı társulás létrehozását rendelje el. Az indítványban kifejtettek szerint ez a rendelkezés
sérti az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének e)  és  h)  pontjában biztosított önkormányzati alapjogokat,
nevezetesen a szervezetalakítás és a társulás szabadságát.

Indítványozó kifejti azt is, hogy bár az Alkotmány 44/C. §-a értelmében az önkormányzatok alapjogai
kétharmados szavazataránnyal elfogadott törvénnyel korlátozhatók, ennek ellenére álláspontja szerint a
vitatott rendelkezések alkotmányellenesek, mert
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-  nem az önkormányzatok alapjogait  általában, hanem csak az önkormányzatok egy szők körének,
nevezetesen a fıvárosi kerületi önkormányzatoknak az alapjogait korlátozza a törvény;

-  nem más,  jogállamban elismert  jog érdekében korlátozza törvény az önkormányzatok alapjogait,
hanem pusztán közigazgatási szakmai-politikai megfontolások alapján;

-  mert  nagymértékben,  a  mőködési  feltételeket  meghatározó  gazdasági  önállóság  tekintetében
korlátozza  a  kerületi  önkormányzatok  alapjogait.  „Ha  ugyanis  az  Alkotmány  44/C.  §-ában  adott
felhatalmazással élve a törvényalkotó ésszerőtlen mértékben korlátozza az önkormányzatok alapjogait,
szélsıséges  esetben  az  Alkotmány  44/A.  §-ának  egésze  hatályát  vesztheti  anélkül,  hogy
alkotmánymódosításra került volna sor.”

II.

Az indítvány nem megalapozott.
Az Alkotmány 42. §-a kimondja, hogy a község, a város, a fıváros és kerületei, valamint a megye

választópolgárainak közösségét megilleti  a helyi  önkormányzáshoz való jog. Az Alkotmány e §-ában
egyúttal definiálja is a helyi önkormányzást, ami ezen alkotmányi meghatározás szerint a választópolgárok
közösségét  érintı  helyi  közügyek önálló  intézését,  a  helyi  közhatalomnak a lakosság érdekében való
gyakorlását jelenti. A választópolgárok ezt a helyi önkormányzáshoz való jogukat a 44. § (1) bekezdése
alapján az általuk választott képviselı-testület útján, illetıleg helyi népszavazással gyakorolják.

Az Alkotmány a helyi  önkormányzatokra vonatkozóan azokat,  a minden önkormányzatra irányadó,
alapvetı  garanciális  szabályokat  tartalmazza,  amelyek  a  helyi  önkormányzatok  autonómiájának
alkotmányos védelmét hivatottak biztosítani. Nem szabályozza a helyi önkormányzatok típusait, a helyi
önkormányzatok egyes típusainak jogállását, így nem tartalmaz rendelkezéseket arra nézve sem, hogy a
helyi  önkormányzás  körébe  tartozó  feladatok,  hatáskörök  miként  oszlanak  meg  a  települési
önkormányzatok és a megyei önkormányzatok között, a fıvárosban a fıvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok  között.  A  helyi  önkormányzatokra  vonatkozó  további  szabályok  megalkotását  a
törvényhozásra  bízza.  A 43.  §-ának  (2)  bekezdésében  úgy  rendelkezik,  hogy  a  helyi  önkormányzati
jogokat  és  kötelezettségeket  törvény  határozza  meg.  44/C.  §-ában  pedig  kimondja,  hogy  a  helyi
önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához, az önkormányzati alapjogok korlátozásához a jelenlevı

országgyőlési képviselık kétharmadának szavazata szükséges.
A  törvényhozó  -  az  Alkotmány  keretei  között  -  a  helyi  önkormányzatok  jogállásának,  az

önkormányzatokat megilletı jogok és kötelezettségek szabályozása, a helyi önkormányzás körébe tartozó
feladat-  és  hatásköröknek az  önkormányzatok  egyes  típusai  közötti  megosztása  során  széles  döntési
szabadsággal  rendelkezik.  E  döntési  szabadsága  keretében  gazdasági,  közigazgatási  szakmai-politikai
szempontokat is mérlegelhet. A törvényhozó döntési szabadságának a helyi önkormányzatok számára az
Alkotmány 44/A. §-ában meghatározott önkormányzati alapjogok szabnak korlátot.

A helyi önkormányzatok jogállását, a helyi önkormányzatok típusait és a helyi önkormányzás körébe
tartozó feladatok és hatáskörök megosztását a helyi önkormányzatok egyes típusai között az Alkotmány
44/C.  §-a alapján megalkotott  Ötv.  szabályozza.  A fıváros önkormányzati  rendszerét  a  fıvárosi  és  a
kerületi  önkormányzatok jogállását,  feladat- és hatáskörét  az Ötv.-nek az 1994. évi  LXIII.  törvénnyel
megállapított VII. fejezete határozza meg.

Az Ötv.  e  fejezetében foglaltak alapján a feladat-  és hatásköröknek a fıvárosi  önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok közötti megosztása alapvetıen eltér a települési önkormányzatok és a megyei
önkormányzatok  közötti  feladat-  és  hatáskörmegosztástól,  ebbıl  következıen  a  fıvárosi  és  kerületi
önkormányzatok  jogállása  is  különbözik  más  helyi  önkormányzatok  jogállásától.  Ez  a  jogállásbeli
különbségtétel  a  fıvárosnak az országban betöltött  különleges  helyzetébıl,  valamint  abból  a  ténybıl
következik, hogy a fıváros egésze alkot egy természetes földrajzi egységet, egy települést. A fıvárosnak
ez a sajátos helyzete tükrözıdik az Alkotmány 42. §-ában is, amikor a helyi önkormányzáshoz való jog
meghatározása során a települések között és egy egységhez tartozóként említi a fövárost és kerületeit. A
fıváros egy település, amelyen belül - a település nagyságára, funkcióira tekintettel - több önkormányzat,
kétszintő  önkormányzati  rendszer  mőködik,  amelyre  a  települési  és  megyei  önkormányzatok  közötti
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feladat- és hatáskörmegosztás elveit analóg módon alkalmazni nem lehet. Vannak ugyanis olyan települési
önkormányzati feladat- és hatáskörök, amelyek amiatt, mert a fıváros egészét, illetıleg több kerületet
érintenek,  nem utalhatók  a  kerületi  önkormányzatok  feladat-  és  hatáskörébe,  ezért  a  törvény  a  más
települések esetén a települési önkormányzatot megilletı feladat- és hatásköröket is meg kell, hogy ossza
a fıváros és a kerületek önkormányzatai között. Erre tekintettel az Ötv. 63. §-ának (1) bekezdésében mind
a  fıvárosi,  mind  a  kerületi  önkormányzatokat  települési  önkormányzatként  határozza  meg,  amelyek
azonban törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. Ennek a szabályozásnak
az eredményeként a fıvárosi kerületi önkormányzatok jogállása eltér más települési önkormányzatokétól,
más  települési  önkormányzatnál  korlátozottabb  feladat-  és  hatáskörökkel  rendelkeznek.  Az  Ötv.  az
Alkotmány 42. §-ával összhangban alakította ki a fıváros kétszintő települési önkormányzati rendszerét,
ezért  téves  indítványozónak az  a  szemléletmódja,  amellyel  a  fıvárosi  és  a  kerületi  önkormányzatok
viszonyának  törvényi  szabályozásán  a  megyei  és  a  települési  önkormányzatok  közötti  feladat-  és
hatáskörmegosztás elveit kéri számon.

A  helyi  önkormányzás  körébe  tartozó  feladat-  és  hatásköröknek  a  fıváros  kétszintő  települési
önkormányzati rendszerébıl következı sajátos megosztása mellett, a fıvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok  önálló  feladat-  és  hatáskörő  önkormányzatok,  amelyek  mindegyikét  egyenlıen
megilletik Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében szabályozott önkormányzati alapjogok.

Az Alkotmánybíróság már több határozatában vizsgálta az Alkotmányban szabályozott önkormányzati
alapjogok természetét. [pl. 1/1993. (I. 13.) AB határozat, ABH 1993, 27.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat,
ABH 1993, 68-73.;  57/1994. (IX.  17.)  AB határozat,  ABH 1994, 316.,  331.;  77/1995. (XII.  21.)  AB
határozat,  ABH  1995,  396.]  E  határozataiban  megállapította,  hogy  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)
bekezdésében  szabályozott  alapjogok  a  helyi  képviselı-testületek  számára  biztosított  olyan
hatáskörcsoportok,  amelyek  a  helyi  önkormányzás  körében  az  önkormányzatok  számára  biztosított
autonómia alkotmányos garanciáit képezik. Az önkormányzatokat az egyes alapjogok körében megilletı

autonómia  azonban  nem  feltétlen  és  korlátozhatatlan.  Az  alapjogok  szabályozása  elsısorban  a
Kormánnyal és az államigazgatással szemben nyújt alkotmányos garanciát az önkormányzatok számára. A
törvényhozót az Alkotmányban szabályozott önkormányzati alapjogok annyiban korlátozzák, hogy azokat
nem vonhatja el, nem állapíthat meg olyan mértékő  korlátozásokat,  amelyek valamely önkormányzati
alapjog tartalmának kiüresedéséhez, tényleges elvonásához vezetnek.

Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörcsoportok, önkormányzati alapjogok
egy, az állam közhatalmi szervezeti rendszerén belül elhelyezkedı, Alkotmányban szabályozott szervtípus
autonómiáját hivatottak garantálni. Így az önkormányzati alapjogokat az Alkotmány nem részesíti a XII.
fejezetben szabályozott  -  az egyén autonómiájának alkotmányos garanciáit  jelentı  -  alapvetı  jogokat
megilletı, azokkal azonos alapjogi védelemben. Így az önkormányzati alapjogok korlátozásával szemben
nem alkotmányossági  követelmény az,  hogy  arra  valamely  alkotmányos  jog  érvényesítése,  valamely
alkotmányos cél érdekében szükségszerően és azzal arányosan kerüljön sor.

Az Alkotmány 43. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatoknak az Alkotmány 44/A. §-
ában szabályozott alapjogai egyenlıek, a kötelezettségeik azonban eltérıek lehetnek, s ezzel maga ad
lehetıséget arra, hogy a helyi  önkormányzatok egyes típusai esetén a törvény eltérıen rendelkezzen a
helyi önkormányzás körébe tartozó feladat- és hatáskörök megosztásáról. Az alapjogok egyenlıségének
követelménye  azt  jelenti,  hogy  a  törvény  a  helyi  önkormányzatok  minden  típusa  számára  köteles
biztosítani  a  44/A.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  alapjogok gyakorlását,  azt,  hogy  minden
önkormányzat  önálló  felelısséggel  dönthessen  az  alapjogok  körébe  tartozó  ügyeiben.  Nem sérti  az
alapjogok egyenlıségének követelményét az, ha az alapjogok tartalmát adó hatáskörcsoporton belül egyes
hatáskörök gyakorlását a törvény korlátozza, egészen addig, míg a korlátozás az önkormányzati alapjog
kiüresedéséhez nem vezet, lehetetlenné nem teszi azt, hogy az önkormányzat önálló felelısséggel döntsön
az alapjog lényeges tartalmát jelentı  hatáskörökben. Mindezek alapján megállapítható önmagában az,
hogy  a  jelenlevı  képviselık  kétharmadának  szavazatával  elfogadott  törvény  nem valamennyi  helyi
önkormányzatra,  hanem  csak  az  önkormányzatok  egy  meghatározott  típusára  nézve  állapít  meg  az
alapjogok  tartalmát  is  érintı  hatásköri  korlátozásokat,  nem  sérti  az  önkormányzati  alapjogok
egyenlıségének az Alkotmány 43. §-ának (1) bekezdésében meghatározott követelményét.
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2. Indítványozó lényegében ugyanazon indokok alapján emel alkotmányossági kifogást az Ötv. 63/C. §-
ának (3) bekezdésében, valamint 64. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezések ellen.

Az Ötv. 63/C. §-ának (3) bekezdése felhatalmazást ad a fıvárosi közgyőlés számára, hogy rendeletében
szabályozza  a  fıváros  általános  rendezési  terve,  a  kerületi  alaptervek  és  részletes  rendezési  tervek
összhangjához szükséges követelményeket,  arra,  hogy e rendeletében meghatározza,  hogy a tervezési
folyamatban a kerületi és a fıvárosi önkormányzatot mely estekben illeti meg véleményezési, egyetértési
jog és mely estekben kötelezı a kölcsönös tájékoztatási, illetve tervezési együttmőködés.

Ugyancsak jogalkotási felhatalmazást tartalmaz a 64. § (5) bekezdése, amely kimondja, hogy a törvény
alapján  a  fıvárosi  és  a  kerületi  önkormányzatokat  osztottan  megilletı  bevételeknek  a  fıvárosi
önkormányzat és a kerületi  önkormányzatok közötti  megosztását  a fıvárosi  közgyőlés rendeletében a
kerületi képviselı-testületek véleményének kikérésével határozza meg.

Indítványozó  álláspontja  szerint  e  szabályok  a  kerületi  önkormányzatokat  alárendelik  a  fıvárosi
önkormányzatnak és ez sérti  azt az Alkotmány 42. §-ából és 43. §-ának (1) bekezdésébıl  levezethetı
alkotmányos elvet, amely szerint a helyi önkormányzatok, így a fıvárosi és a kerületi önkormányzatok is,
mellérendeltségi viszonyban állnak egymással, a fıvárosi és a kerületi önkormányzatok kapcsolatai nem
lehetnek  alá-,  fölérendeltségi  jellegőek.  Az  Alkotmány  43.  §  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  helyi
önkormányzatok önkormányzati alapjogai egyenlıek. Az egyenlıség kizárja a helyi önkormányzatok, így
a fıvárosi és a kerületi önkormányzatok között szervezeti értelemben vett függıségi, alá-, fölérendeltségi
viszony kialakítását. Erre tekintettel a fıvárosi és a kerületi önkormányzatok törvényben, az Ötv. VII.
fejezetében  meghatározott,  illetıleg  más  törvényekben  egymástól  elválasztott  feladat-  és  hatáskörrel
rendelkeznek. E feladatmegosztás során az Ötv. 63/A. §-a meghatározza azokat az önkormányzati feladat-
és hatásköröket, amelyeket a fıvárosi önkormányzat a fıváros egész területére nézve köteles ellátni. E
feladatok ellátásához biztosít jogi eszközöket az Ötv. vitatott 63/C. §-ának (3) bekezdése, valamint 64. §-
ának  (5)  bekezdése.  Az  Ötv.  e  rendelkezései  jogalkotási  felhatalmazást  tartalmaznak,  meghatározott
szabályozási  tárgyak  tekintetében  rendeletalkotási  jogkörrel  ruházzák  fel  a  fıvárosi  közgyőlést.  A
jogszabályok - így az önkormányzatok rendeletei is - az állami szervek közhatalom birtokában kibocsátott
normatív  aktusai,  kötelezı  erejük  alapja  az  állami  közhatalom.  Abból,  hogy  valamely  állami  szerv
felhatalmazással rendelkezik arra, hogy jogszabályban, a jogszabály címzettjeire nézve kötelezı módon
szabályozzon  társadalmi  viszonyokat,  nem  következik  az,  hogy  a  jogszabály  címzettjei  alá  vannak
rendelve a jogalkotónak. A jogalkotó hatáskör gyakorlására való felhatalmazás nem teremt szervezeti
értelemben hierarchikus viszonyt a jogalkotó és az általa kibocsátott jogszabály címzettjei között.

Nem  helytálló  indítványozónak  az  az  álláspontja  sem,  hogy  e  rendelkezések  alapján  a  fıvárosi
közgyőlés  az  Alkotmány  43.  §  (2)  bekezdése  által  megállapított  kizárólagos  törvényhozási  tárgyak
körében kapott felhatalmazást rendeletalkotásra.

Az  Alkotmány  43.  §  (2)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  az önkormányzati  jogokat  és
kötelezettségeket törvény állapítja meg.

A fıvárosi és a fıvárosi kerületi önkormányzatokat a fıvárosi településrendezésben megilletı jogokat
és kötelezettségeket az Ötv.  63/A. §-ának  a)  pontja, valamint 63/C. §-a szabályozza. E rendelkezések
alapján a fıváros egységes  településpolitikájának  biztosítása  érdekében a fıváros általános  rendezési
tervének meghatározása - a Kormány és a kerületi  képviselı-testületek véleményének kikérésével - a
fıvárosi közgyőlés hatáskörébe tartozik, a kerületi önkormányzat az általános rendezési terv keretei között
kerületi alaptervet és kerületi részletes rendezési tervet készít. Az Ötv. ezen rendelkezései szerint kerületi
alaptervnek  és  a kerületei  részletes  rendezési  terveknek összhangban  kell  állnia  a  fıvárosi  általános
rendezési  tervvel.  Az  Ötv.  alapján  tehát  a  rendezési  tervezés  során  a  fıvárosi  önkormányzatokat
együttmőködési  kötelezettség  terheli,  a  tervek  összhangjának  biztosítása  az  általános  rendezési  terv
megalkotására jogosult fıvárosi önkormányzat feladata. Az Ötv. e törvényi kötelezettség teljesítése, az
együttmőködés spontaneitásának elkerülése érdekében - annak érdekében, hogy az érdekegyeztetés ne a
fıvárosi  önkormányzat  esetenkénti,  aktuális  gazdasági,  politikai  érdekeitıl  függjön  -,  a  kerületi
önkormányzati  érdekek  érvényesítésének garanciájaként  írja  elı  a  fıvárosi  közgyőlés  számára,  hogy
rendeletében a kerületi önkormányzatok számára elıre kiszámítható, normatív módon határozza meg a
tervek összhangjához szükséges követelményeket, és az önkormányzatok közötti együttmőködés formáit,
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eszközeit. Az Ötv. 63/C. § (3) bekezdése tehát nem arra ad jogot a fıvárosi közgyőlésnek, hogy a törvényi
szabályozáshoz képest új jogot, vagy kötelezettséget állapítson meg a fıvárosi kerületi önkormányzatok
számára, hanem arra kötelezi a fıvárosi közgyőlést, hogy garanciális okokból jogszabályban határozza
meg a rendezési tervezés törvényben elıírt koordinációjának követelményeit és formáit.

Hasonlóképpen nem állapítható  meg a  64.  §  (5)  bekezdésének alkotmányellenessége sem azon az
alapon,  hogy  az  kizárólagos  törvényhozási  tárgy  körében ad  felhatalmazást  a  fıvárosi  közgyőlésnek
rendeletalkotásra. Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének  c)  pontja kimondja, hogy az önkormányzat
törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelı bevételre jogosult, továbbá e feladatokkal
arányban  álló  állami  támogatásban  részesül.  Az  Ötv.  64-64/C.  §-ai  az  önkormányzati  feladat-  és
hatásköröknek  a  fıvárosi  és  a  kerületi  önkormányzatok  közötti  sajátos  megosztásához  igazodóan
alakították ki a bevételi források fıvárosi és kerületi önkormányzatok közötti megosztásának rendjét. Az
Ötv. e rendelkezései a bevételek négy csoportját különböztetik meg. Az elsı csoportba azok a - 64. § (3)
bekezdésében meghatározott - bevételek tartoznak, amelyek a fıvárosban mőködı önkormányzatokat - a
fıvárosi  és  a  kerületi  önkormányzatokat  egyaránt  -  önállóan  és  közvetlenül  illetik  meg.  A második
csoportban - a 64. § (4)  bekezdésében - a fıvárosi  és kerületi  önkormányzatokat  osztottan megilletı

bevételek kerültek meghatározásra. A harmadik csoportban - a 64/A. §-ban - a kerületi önkormányzatok
kizárólagos bevételeit,  a negyedik csoportban pedig -  a 64/B.  § alapján -  a fıvárosi  önkormányzatot
kizárólagosan megilletı bevételek körét határozza meg a törvény. A fıvárost és a kerületeket megosztottan
megilletı  bevételek  szabályozásával  a  fıváros  egységes  településpolitikájának  biztosítása,  a  fıváros
városfejlesztési és városrehabilitációs programjának meghatározása és érvényesítése érdekében a fıvárosi
önkormányzat számára, az Ötv. 63/A. §-ában meghatározott koordinációs feladatok ellátásához biztosít
gazdasági és jogi eszközöket az Ötv. 64. §-ának (4)-(6) bekezdése. A 64. § (5)-(6) bekezdésében az Ötv.
által  a  fıvárosi  közgyőlésnek  adott  jogalkotási  felhatalmazás  a  fıvárosi  önkormányzat  törvényben
megállapított  feladatainak ellátásához,  az Ötv.  és a költségvetési  törvény által  meghatározott  bevételi
források  feletti  rendelkezés  módját  szabályozza.  Ennek  megfelelıen,  az  Ötv.-nek  indítványozó  által
kifogásolt 64. § (5) bekezdésében szabályozott rendeletalkotási jogkör nem tekinthetı az Alkotmány 43. §
(2)  bekezdésében  meghatározott,  kizárólagos  törvényhozási  tárgykörben  adott  felhatalmazásnak.  A
felhatalmazás  -  az  Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdésével  összhangban  -  törvényben  meghatározott
feladatainak ellátása érdekében, feladatkörében jogosítja fel a fıvárosi közgyőlést a rendeletalkotásra.

3. Az Ötv. 64/B. §-ának a) pontja alapján a fıvárosi önkormányzat kizárólagos bevételei közé tartozik
„a normatív központi  hozzájárulás igazgatási  és közmővelıdési  feladatokra”.  Indítványozó álláspontja
szerint  -  mivel  a  kerületi  önkormányzatok  is  látnak  el  igazgatási  és közmővelıdési  feladatokat  -  az
igazgatási  és  közmővelıdési  feladatokra  biztosított  normatív  központi  hozzájárulásnak  a  fıvárosi
önkormányzat kizárólagos bevételei közé sorolása sérti az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában
szabályozott önkormányzati alapjogot, s ezáltal az önkormányzatok alapjogainak az Alkotmány 43. § (1)
bekezdésében megfogalmazott egyenlıségét.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ötv. vitatott szabálya nem sérti az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdésében  szabályozott  önkormányzati  alapjogot.  Ez  az  önkormányzati  alapjog  arra  biztosít
alkotmányos garanciát a helyi önkormányzat számára, hogy ha törvény kötelezıen ellátandó feladatot ír
elı - s ezzel korlátozza feladatellátási autonómiáját -, a törvényhozó gondoskodjék a feladat ellátásához
szükséges anyagi eszközökrıl. Az Alkotmány e rendelkezésébıl a törvényhozó számára az a kötelezettség
származik,  hogy  a  helyi  önkormányzatok  számára  törvényben  elıírt,  kötelezıen  ellátandó  feladatok
ellátásához - megfelelı  saját bevételi források, illetıleg e feladatokkal arányban álló állami támogatás
meghatározásával  -  köteles gondoskodni  a  szükséges pénzeszközökrıl.  Az Alkotmány e rendelkezése
alapján az Országgyőlés szabadon dönt arról,  hogy miként gondoskodik a törvényben elıírt  feladatok
ellátásának  anyagi  fedezetérıl.  A helyi  önkormányzatok  kötelezıen  ellátandó  feladataihoz  szükséges
anyagi fedezetet az Országgyőlés a saját bevételi források és a központi költségvetési hozzájárulások -
törvényben,  az  Ötv.-ben,  a  kötelezı  feladatot  elıíró  ágazati  törvényekben,  valamint  a  költségvetési
törvényben meghatározott - komplex rendszerén keresztül biztosítja. A normatív központi hozzájárulás és
ezen belül is az igazgatási és közmővelıdési feladatokra megállapított normatív központi hozzájárulás a
helyi  önkormányzatok költségvetési  finanszírozásának csak egyik módja, az Ötv.  84. § (2)  bekezdése
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alapján olyan önkormányzati bevételi forrás, amely felhasználásra vonatkozó kötelezettség nélkül illeti
meg az önkormányzatot.  A normatív központi  hozzájárulás tehát  nem feladatot  finanszíroz,  hanem a
központi támogatás elosztásának az eszköze. Így önmagában az, hogy az Ötv. a fıvárosi önkormányzat
kizárólagos bevételeként jelöli meg az igazgatási és közmővelıdési feladatokra megállapított normatív
központi  hozzájárulást,  -  amíg  az  Országgyőlés  más  módon  gondoskodik  a  kerületi  önkormányzat
kötelezı feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi eszközökrıl - nem eredményezi az Alkotmány 44/A.
§ (1) bekezdés c) pontjában szabályozott önkormányzati alapjog sérelmét.

4.  Nem  jelenti  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  önkormányzati  alapjogok
alkotmányellenes korlátozását az Ötv. 67. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezés sem. Az Ötv. 67. §
(3) bekezdése a következı szabályt tartalmazza:

„(3) Törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján a közgyőlés rendeletében több kerületre,
illetıleg  a  fıváros  egészére  kiterjedı  társulás  létrehozását  kötelezıvé  teheti  egyes  államigazgatási
ügyfajták intézésére; elrendelheti egyes hivatali szolgáltatások (pl. ügyfélszolgálati irodák, egymenetes és
rövidített határidejő ügyintézés) egységes és összehangolt ellátását.”

Az Ötv.-nek ez a rendelkezése felhatalmazást  ad a fıvárosi  közgyőlésnek arra,  hogy -  törvényben,
illetıleg  kormányrendeletben  meghatározott  esetekben  -  rendeletében  egyes  államigazgatási  hatósági
ügyek intézésére hatósági  igazgatási  társulás létrehozását kötelezıen elıírja,  illetıleg elrendelje egyes
hivatali szolgáltatások egységes és összehangolt ellátását.

Indítványozó  álláspontja  szerint  ez  a  fıvárosi  közgyőlésnek  adott  felhatalmazás  sérti  a  helyi
önkormányzat  számára  az Alkotmány 44/A.  § (1)  bekezdés e)  pontjában szervezetének és  mőködési
rendjének kialakítására, valamint h) pontjában társulás létrehozására biztosított autonómiáját.

Az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  önkormányzati  alapjogok  a  helyi
önkormányzatokat  a  helyi  önkormányzás  körében  megilletı  autonómia  alkotmányos  garanciáit
szabályozzák. Azonban az Alkotmány 44/B. § (2)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlása nem tartozik
a  helyi  önkormányzás  körébe.  Az  államigazgatási  hatósági  jogkörök  gyakorlása  során  a  helyi
önkormányzatok szervei (a jegyzı, fıjegyzı, a polgármester, a megyei közgyőlés elnöke a megyei jogú
város kerületi hivatalának elöljárója, illetıleg a polgármesteri hivatal hatáskörrel felruházott ügyintézıje)
az  állam központi  szervei  által  alkotott  jogszabályok  érvényesítését  szolgáló  hatósági  jogalkalmazó
tevékenységet végeznek. Az államigazgatási feladatok ellátása - az Ötv. 95. § d) pontja alapján - akkor is a
Kormány irányítása alatt áll, ha ellátásukat törvény vagy kormányrendelet a helyi önkormányzati szervek
feladat- és hatáskörébe utalja.

E hatáskörükben az önkormányzat szervei nincsenek alárendelve a képviselı-testületnek. A képviselı-
testület  a  hatáskörrel  felruházott  tisztségviselıjétıl,  köztisztviselıjétıl  a  hatáskört  nem vonhatja  el,  e
hatásköreik gyakorlására utasítást  nem adhat,  nem jogosult  hatósági  határozataik felülvizsgálatára. Az
önkormányzat szervei által gyakorolt államigazgatási hatósági jogkörök tekintetében a felettes szerveket -
az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény alapján - megilletı jogokat
államigazgatási szerv, a megyei közigazgatási hivatal vagy valamely dekoncentrált államigazgatási szerv
gyakorolja.  Ezen államigazgatási  szervek hatáskörébe tartozik a döntések ellen benyújtott  fellebbezés
elbírálása  is.  A  képviselı-testület  önkormányzati  feladat-  és  hatáskörébe  csak  az  e  tevékenység
gyakorlásához szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek biztosítása tartozik. Az államigazgatási
hatósági tevékenység során a jogalkalmazó nem települési érdekek, településpolitikai mérlegelés, hanem a
jogszabályok,  jogszabályban  meghatározott  szakmai  szempontok  szerint  dönt.  A  jogalkalmazás
szakszerőségének  és  a  jogalkalmazási  gyakorlat  egységességének  biztosítása  megkívánja,  hogy
jogszabályok a hatósági tevékenység szervezeti és személyzeti feltételeivel kapcsolatos követelményeket
is elıírjanak. Így az államigazgatási hatósági tevékenység feltételeinek biztosítása körében korlátozottabb
a  képviselı-testületek  önállósága  is,  mint  a  helyi  önkormányzás  körébe  tartozó  ügyek  személyi  és
szervezeti  feltételeinek  kialakításában.  Mindezekre,  valamint  arra  tekintettel,  hogy  az Ötv.  67.  §  (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás, csak az államigazgatási ügyek törvény vagy kormányrendelet által
meghatározott körében teszi lehetıvé azt, hogy a fıvárosi önkormányzat rendeletével korlátozza a kerületi
önkormányzat  társulási  szabadságát,  és  a  kerületi  önkormányzatot  szervezeti  és  mőködési  rendjének
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meghatározásában megilletı döntési autonómiát, nem jelenti az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) és h)
pontjában  szabályozott  önkormányzati  alapjogok  alkotmányellenes  korlátozását.  Nem  korlátozza  a
kerületi  önkormányzat  képviselı-testületét  abban,  hogy  a  helyi  önkormányzás  körében  önálló
felelısséggel  döntsön  szervezeti  és  mőködési  rendjének  alakításáról,  és  önkormányzati  feladatainak
ellátása érdekében szabadon társuljon más önkormányzat képviselı-testületével.

Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  Ötv.-nek  az  indítványozó  által
kifogásolt rendelkezései nem ellentétesek az Alkotmány 43. §-ában foglaltakkal és nem sértik a fıvárosi
kerületi önkormányzatok számára az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c), e)  és  h)  pontjaiban biztosított
önkormányzati alapjogokat, ezért az indítványt elutasította.
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2/2001. (I. 17.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyőlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett
törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének elızetes vizsgálatára benyújtott indítványa alapján -
dr.  Bagi  István,  dr.  Erdei  Árpád, dr.  Harmathy Attila  és dr.  Kiss László  alkotmánybírók párhuzamos
indokolásával - meghozta a következı

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy a szervezett  bőnözés, valamint  az azzal  összefüggı  egyes
jelenségek elleni  fellépés szabályairól  és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. törvény módosításáról szóló, az Országgyőlés 2000. szeptember 5-i ülésnapján elfogadott törvény
1. §-a alkotmányellenes.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

Az Országgyőlés 2000. szeptember 5-i ülésnapján fogadta el a szervezett bőnözés, valamint az azzal
összefüggı egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról
szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbt.) módosításáról szóló törvényt (a továbbiakban:
Szbt.M.). E törvény 1. §-a új (5) és (6) bekezdéssel egészítette ki az Szbt. 62. §-át.

A köztársasági elnök (a továbbiakban: indítványozó) a jogbiztonság és a jogállamiság elvébıl fakadóan
-  alkotmányos  aggályának  hangot  adva  -  fontosnak  tartotta  azt,  hogy  az  Alkotmánybíróság  a  már
elfogadott,  de  még ki  nem hirdetett  törvény általa  idézett  rendelkezéseinek az alkotmányellenességét
elızetesen vizsgálja meg. Így a 2000. szeptember 20-án kelt indítványában - az Alkotmány 26. § (4)
bekezdésében  írt  jogkörénél  fogva  -  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
továbbiakban: Abtv.) 1. §-ának a) pontja, 21. § (1) bekezdésének b) pontja és a 35. §-a alapján a törvény
meghatározott rendelkezéseinek elızetes alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.

Az Szbt. 62. § (3)-(4) bekezdései tartalmazzák a felhatalmazást a képviselı-testületek számára, hogy a
prostitúció  gyakorlásának  további  szabályairól,  illetve  a  türelmi  zóna  kijelölésérıl  önkormányzati
rendeletet alkossanak.

Az indítványozó ezzel összefüggésben utal az önkormányzati alapjogok Alkotmány általi védelmére,
valamint  arra,  hogy  e  jogok  korlátozásának  alkotmányos  gátja,  hogy  az  ilyen  tárgyú  törvények
elfogadásához a jelen lévı országgyőlési képviselık kétharmadának szavazata szükséges, továbbá, hogy a
törvény  ezeket  az  önkormányzati  jogokat  nem  vonhatja  el  és  nem  állapíthat  meg  olyan  mértékő
korlátozásokat, amelyek valamely önkormányzati jog tartalmának kiüresedéséhez vezetnek. Hangsúlyozza
azonban,  hogy  az  önkormányzati  alapjogot  korlátozó  törvény  elfogadásával  kapcsolatos  formai
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követelményeket illetıen nincs kifogása, tekintettel arra, hogy - álláspontja szerint - a törvénymódosítás
során figyelembe vették a 4/1993. (II. 12.) AB határozatban foglaltakat.

Az  indítványozó  álláspontja  szerint  „az  önkormányzat  képviselı-testületének  törvénysértéseire,
mulasztásaira  vonatkozóan  léteznek  szabályok  a  magyar  önkormányzati  jogi  szabályozásban;
legjellemzıbben  a  közigazgatási  hivatalok  eljárását  kell  megemlíteni az  Ötv.  98-99.  §-ban”.  Ennek
következtében az indítványozó nem lát indokot arra, hogy éppen a türelmi zóna kijelölésének az ügye
kerüljön ki ezen általános szabályok hatálya alól.

Az indítványozó úgy ítéli  meg, hogy komoly alkotmányos aggályokat  vet fel  az Szbt.M. 1.  §-a az
Alkotmány 42. §-a, 44/A. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróságnak az
e rendelkezésekkel kapcsolatos gyakorlata tekintetében.

A továbbiakban  az  Szbt.M.  2.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  közötti  feszültségre  hívja  fel  a  figyelmet.
Álláspontja szerint a 2. § (2) bekezdése mintegy visszamenılegesen helyezi hatályba az Szbt.M.-t, mivel a
folyamatban lévı ügyeket úgy tekinti, mintha azok folyása alatt az Szbt.M. hatályban lett volna.

A fentiek - az indítványozó véleménye szerint - komolyan felvetik a jogbiztonság sérelmének kérdését.
Mindent  egybevetve úgy  ítélte  meg,  hogy „az Szbt.M.  2.  §-ának rendelkezései  komoly alkotmányos
aggályokat vetnek fel az Alkotmánynak a jogállamiságból eredı jogbiztonság követelményét megállapító
2. § (1) bekezdésével, valamint az Alkotmánybíróságnak az e rendelkezéssel kapcsolatos gyakorlatával
összevetve.”

Az indítványozó végezetül -  kifejtett  indokai alapján - arra kérte az Alkotmánybíróságot,  hogy „az
Szbt.M.-et alkotmányosan véleményezze, és állapítsa meg, hogy

a) sérti-e az Szbt.M. 1. §-a az Alkotmánynak a helyi önkormányzás alapelveit megállapító 42. §-át, az
önkormányzatokat az önkormányzati ügyekben megilletı szabályozási, rendeletalkotási alapjoguk szabad
gyakorlását [Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés  a)  pont; (2) bekezdés],  illetve, hogy az Szbt.M. 1. §-a
összhangban van-e az Alkotmánybíróságnak ezen alkotmányi rendelkezésekkel kapcsolatos gyakorlatával;

b)  sérti-e az Szbt.M. 2.  §-a az Alkotmánynak a jogállamiságból  eredı  jogbiztonság követelményét
megállapító  2.  §  (1)  bekezdését,  illetve,  hogy  az  Szbt.M. 2.  §-a  összhangban  van-e  az
Alkotmánybíróságnak ezen alkotmányi rendelkezésekkel kapcsolatos gyakorlatával.”

II.

Az Alkotmánybíróság által vizsgált jogszabályok:
1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”
„8.  §  (2)  A Magyar  Köztársaságban az  alapvetı  jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat

törvény állapítja meg, alapvetı jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
„26. § (4) A köztársasági elnök a törvényt aláírás elıtt  az (1)  bekezdésben említett  határidın belül

véleményezésre  megküldi  az  Alkotmánybíróságnak,  ha  annak  valamelyik  rendelkezését
alkotmányellenesnek tartja.”

„35. § (1) A Kormány...
d) a belügyminiszter közremőködésével biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzését;...
(2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz...”
„37.  §  (3)  A Kormány  tagjai  feladatuk  ellátása  körében  rendeleteket  adhatnak  ki.  Ezek  azonban

törvénnyel vagy a Kormány rendeletével és határozatával nem lehetnek ellentétesek.”
„42. § A község, a város, a fıváros és kerületei, valamint  a megye választópolgárainak közösségét

megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintı helyi
közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.”

„43. § (2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg...”
„44/A. § (1) A helyi képviselı-testület:
a)  önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,  döntése kizárólag  törvényességi  okból

vizsgálható felül,...”
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„44/A. § (2) A helyi képviselı-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a
magasabb szintő jogszabállyal.”

„44/B. § (3) Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg
a jegyzınek, és kivételesen a képviselı-testület hivatala ügyintézıjének is.”

„44/C. § A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához a jelen lévı országgyőlési képviselık
kétharmadának szavazata szükséges. Ugyanilyen szavazataránnyal elfogadott törvényben korlátozhatók az
önkormányzatok alapjogai.”

2. Az Abtv. hivatkozott rendelkezései:
„1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
a)  a már elfogadott, de még ki  nem hirdetett  törvény, az Országgyőlés ügyrendje és a nemzetközi

szerzıdés egyes rendelkezései alkotmányellenességének elızetes vizsgálata;”
„21.  §  (1)  Az  1.  §  a)  pontja  szerinti  eljárást  -  a  33-36.  §-ban foglalt  megkülönböztetés  szerint  -

indítványozhatják:
b) a köztársasági elnök,”
„35. § (1) A köztársasági elnök indítványára az Alkotmánybíróság az Országgyőlés által elfogadott, de

még ki nem hirdetett törvény aggályosnak tartott rendelkezését megvizsgálja.”
3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) indítvánnyal érintett

rendelkezései:
„1. § (5) Törvény a helyi önkormányzatnak kötelezı feladat- és hatáskört is megállapíthat...”
„6. § (2) A helyi önkormányzat önként vállalt, illetıleg kötelezıen elıírt feladat- és hatáskörei a helyi

közügyek széles körét fogják át. Törvény kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és
hatáskörébe.”

„7. § (1) Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert, a
fıpolgármestert, a megyei közgyőlés elnökét államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel. Törvény
vagy  kormányrendelet  államigazgatási  feladatot,  hatósági  hatáskört  állapíthat  meg  a  jegyzınek,  a
fıjegyzınek és kivételesen a képviselı-testület hivatala ügyintézıjének is.

(2) Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben elıírt esetekben honvédelmi,
polgári  védelmi, katasztrófaelhárítási  ügyekben a polgármester,  a fıpolgármester,  a megyei  közgyőlés
elnöke részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában.”

„10. § (1) A képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át:
a) a rendeletalkotás;...”
„15. § (1) Minısített  többség szükséges a 10. §  a),  b),  e),  f),  g)  pontban foglalt  ügyek,  továbbá a

szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez,...”
„16. § (1) A képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,

továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.”
„95. § A Kormány:
a)  a  belügyminiszter  közremőködésével,  a  fıvárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetıje  útján

biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzését;”
„96. § A belügyminiszter:
a) elıkészíti az Országgyőlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket;
b)  kezdeményezi  a  Kormánynál  az  Alkotmánnyal  ellentétesen  mőködı  helyi  képviselı-testület

feloszlatására vonatkozó országgyőlési elıterjesztés benyújtását;
c)  közremőködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a fıpolgármester, a

fıvárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal  tevékenységét  érintı  jogszabályok,  állami  irányítás egyéb jogi
eszközei és egyedi állami döntések tervezeteinek elıkészítésében;

d)  összehangolja  a  helyi  önkormányzatok  mőködésével  összefüggı  településfejlesztés,  valamint  a
megyei  önkormányzatok  mőködésével  összefüggı  fejlesztés,  tervezés  és  gazdálkodás  kormányzati
feladatait;”

„97. § A miniszter:
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a) rendeletben határozza meg a polgármester, a fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke, a jegyzı, a
fıjegyzı, a fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetıje államigazgatási feladatai ellátásának szakmai
szabályait, és ellenırzi azok érvényesülését;

b) rendeletben szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények mőködésének szakmai
követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési elıírásait, ellenırzi az elıírások érvényesülését;

c) az a) és b) pontban említett ellenırzés eredményérıl tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot
tesz  a  hiányosságok  megszüntetésére,  kezdeményezheti,  hogy a  képviselı-testület  tárgyalja  meg  az
ellenırzés tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a törvényességi ellenırzést ellátó szervet;

d) tájékoztatja a helyi önkormányzatot a központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási eszközökrıl,
és biztosítja számukra az ágazati feladatok ellátásához szükséges információt;

e) a helyi önkormányzatoktól - ágazati feladatai körében - adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az
önkormányzat köteles teljesíteni;

f) az állami költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a helyi önkormányzat
részére pénzügyi támogatást nyújthat.”

4. Az Szbt.M. indítványozó által támadott rendelkezései:
„1. § A szervezett bőnözés, valamint az azzal összefüggı egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és

az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §-a kiegészül az alábbi
(5) és (6) bekezdésekkel, egyidejőleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (7) bekezdésre változik:

(5)  Ha  az  önkormányzat  a  türelmi  zóna  kijelölésére  vonatkozó  jogszabályi  kötelezettségének  a
közigazgatási hivatalnak a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívását követı 30 napon belül nem
tesz eleget, a türelmi zónát a belügyminiszter rendelettel öt évre kijelöli.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kijelölés további öt évvel meghosszabbítható, ha az önkormányzat a türelmi
zóna kijelölésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének az (5) bekezdés szerinti öt év alatt sem tesz
eleget.”

„2. § (1) E törvény a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.
(2) E törvényt a folyamatban levı ügyekben is alkalmazni kell, akként, hogy az 1. §-ban szereplı 30

napos határidı e törvény hatálybalépésétıl számítódik.”

III.

Az indítvány - az Alkotmánybíróság által vizsgált részében - megalapozott.
1. Az indítványozó mindenekelıtt azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy: „az Szbt.M.-t alkotmányosan

véleményezze, és állapítsa meg, hogy
- sérti-e az Szbt.M. 1. §-a az Alkotmánynak a helyi önkormányzás alapelveit megállapító 42. §-át, az

önkormányzatokat az önkormányzati ügyekben megilletı szabályozási, rendeletalkotási alapjoguk szabad
gyakorlását [Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés  a)  pont,  (2)  bekezdés],  illetve,  hogy az Szbt.M. 1.  §-a
összhangban  van-e  az  Alkotmánybíróságnak  ezen  alkotmányi  rendelkezésekkel  kapcsolatos
gyakorlatával.”

Az  indítvány  szerint:  „...  a  türelmi  zóna  kijelölése  az  illetékességi  területen,  továbbá  a  törvényi
rendelkezések és a helyileg kialakított részletszabályok végrehajtása az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés
a)  pontja értelmében önkormányzati ügy, helyi közügy. Ebbıl az következik - tekintettel az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésére is -, hogy ezekben az ügyekben a helyi rendeletalkotás önkormányzati alapjog,
amelyet  megillet  az  a  védelem,  amelyet  az  Alkotmány  és  az  Ötv.  megállapít,  és  amelyet  az
Alkotmánybíróság több határozatában értelmezett.”

Az  indítványban  foglaltak  elbírálásához  az  Alkotmánybíróság  áttekintette  az  önkormányzati
alapjogokkal kapcsolatos fontosabb korábbi határozatainak a tartalmát:

„Az Alkotmánybíróság már több határozatában vizsgálta az Alkotmányban szabályozott önkormányzati
alapjogok természetét [pl. 1/1993. (I. 13.) AB határozat, ABH 1993, 27.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat,
ABH 1993, 48, 68-73.; 57/1994. (IX. 17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 331.; 77/1995. (XII. 21.) AB
határozat,  ABH  1995,  396.].  E  határozataiban  megállapította,  hogy az  Alkotmány  44/A.  §  (1)
bekezdésében  szabályozott  alapjogok  a  helyi  képviselı-testületek  számára  biztosított  olyan

191



hatáskörcsoportok,  amelyek  a  helyi  önkormányzás  körében  az  önkormányzatok  számára  biztosított
autonómia alkotmányos garanciáit képezik. Az önkormányzatokat az egyes alapjogok körében megilletı

autonómia azonban nem feltétlen és korlátozhatatlan. Az alapjogok szabályozása elsısorban a kormánnyal
és  az  államigazgatással  szemben  nyújt  alkotmányos  garanciát  az  önkormányzatok  számára.  A
törvényhozót az Alkotmányban szabályozott önkormányzati alapjogok annyiban korlátozzák, hogy azokat
nem vonhatja el, nem állapíthat meg olyan mértékő  korlátozásokat,  amelyek valamely önkormányzati
alapjog tartalmának kiüresedéséhez, tényleges elvonásához vezetnek.

Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörcsoportok, önkormányzati alapjogok
egy, az állam közhatalmi szervezeti rendszerén belül elhelyezkedı, Alkotmányban szabályozott szervtípus
autonómiáját hivatottak garantálni. Így az önkormányzati alapjogokat az Alkotmány nem részesíti a XII.
fejezetben szabályozott  -  az egyén autonómiájának alkotmányos garanciáit  jelentı  -  alapvetı  jogokat
megilletı, azokkal azonos alapjogi védelemben. Így az önkormányzati alapjogok korlátozásával szemben
nem alkotmányossági  követelmény az,  hogy  arra  valamely  alkotmányos  jog  érvényesítése,  valamely
alkotmányos cél  érdekében szükségszerően és azzal  arányosan kerüljön sor...  Nem sérti  az alapjogok
egyenlıségének  követelményét  az,  ha  az  alapjogok  tartalmát  adó hatáskörcsoporton  belül  egyes
hatáskörök gyakorlását a törvény korlátozza, egészen addig, amíg a korlátozás az önkormányzati alapjog
kiüresedéséhez nem vezet, lehetetlenné nem teszi azt, hogy az önkormányzat önálló felelısséggel döntsön
az alapjog lényeges tartalmát jelentı hatáskörökben.” [56/1996. (XII. 12.) AB határozat, ABH 1996, 204,
207-208.].

Más oldalról kiindulva is ezt az álláspontot képviseli az Alkotmánybíróság: „Az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdésének  a)  pontja  kimondja,  hogy  a  helyi  képviselı-testület  önkormányzati  ügyekben önállóan
szabályoz és igazgat. Az önkormányzati ügyek, a helyi közügyek körét az Ötv. 1. § (2) bekezdése úgy
definiálja,  hogy azok ...,  a közhatalom önkormányzati  típusú helyi  gyakorlásához, valamint mindezek
szervezeti,  személyi  és anyagi  feltételeinek helyi  megteremtéséhez kapcsolódnak.  ...  Ez azonban nem
jelenti  azt,  hogy...  minden  társadalmi  viszony  szabályozása  az  önkormányzat  hatáskörébe  tartozik,
magasabb szintő jogi szabályozásnak e körben nincs helye.” (324/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 468.)

Kiemelten hangsúlyozza tehát az Alkotmánybíróság: az önkormányzatokat az egyes alapjogok körében
megilletı autonómia nem feltétlen és nem korlátozhatatlan. „Az önkormányzati alapjogok felsorolásánál
az Alkotmány több alapjognál kifejezetten elıírja, hogy azt „törvény keretei között” gyakorolja a helyi
képviselı-testület [44/A. § (1) bekezdés  d)  és  e)  pont]. „Törvényben meghatározott feladatokhoz” van
kötve a  c)  pont szerinti  alapjog a saját bevételre és az állami támogatásra. Az  a)  pont szerinti önálló
szabályozás és igazgatás keretében hozott döntés kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül, azaz ez
a jog is csak „a törvény keretei között” gyakorolható. Függetlenül attól, utal-e rá az Alkotmány, bármely
önkormányzati alapjog gyakorlása elképzelhetetlen e megszorítás nélkül. Például a tulajdonosi jogokat
vagy az önálló vállalkozást [44/A. § (1) bekezdés b) pont] nyilvánvalóan a Ptk., illetve a vállalkozásokra
irányadó jogszabályok keretei között gyakorolhatja az önkormányzat is. Az Ötv. 1. §-a egyértelmővé is
teszi, hogy az alapjogok csak „törvény keretei között” gyakorolhatók, amikor az Alkotmányban szereplı

alapjogok  megismétlése  és  kifejtése  során  ezt  a  feltételt  mindegyikükre  nézve  tartalmazza.  Az
Alkotmánybíróság szerint ez a feltétel egyben garancia is arra, hogy a törvényen kívül más jogszabály a
helyi autonómiát nem korlátozhatja.” [4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 71.]

„A törvényi szabályozás elegendı mozgásteret kell, hogy biztosítson az önkormányzat számára ahhoz,
hogy  az  önkormányzat  az  ilyen  feladatok  tekintetében is  szabadon  dönthessen  a  feladat  ellátásának
módjáról.” [77/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 390, 395.]

2.  Az  Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlatának  megfelelıen  megállapítja:  önmagában  véve  nem
alkotmányellenes  az,  ha  a  törvényhozó  az  önkormányzatok  alapjogait  törvénnyel  korlátozza.  Az
önkormányzati  alapjogok  ugyanis  csak  „törvény  keretei  között”  gyakorolhatók,  az  Ötv.  1.  §-a  az
Alkotmányban szereplı  alapjogok megismétlése és kifejtése során ezt a feltételt  mindegyikükre nézve
tartalmazza. Az Szbt.M. 1. §-a tehát (mint törvényi szabályozás) önmagában nem sérti az Alkotmánynak a
helyi  önkormányzás alapelveit  megállapító 42. §-át, az önkormányzatokat az önkormányzati  ügyekben
megilletı szabályozási, rendeletalkotási alapjoguk szabad gyakorlását [Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés
a) pont, (2) bekezdés].
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A törvény által választott szabályozási mód azonban - a késıbbiekben részletesen kifejtettek szerint -
alkotmányellenes,  az  ugyanis  nincs  összhangban  az  Alkotmánnyal,  s  ebbıl  következıen  az
Alkotmánybíróságnak  az  idevonatkozó  alkotmányi  rendelkezésekkel  kapcsolatos  értelmezési
gyakorlatával sem.

Az alkotmányozó 1990-ben nagy önállóságot biztosított az önkormányzatoknak az államszervezetben:
ezt  az  erıs  autonómiát  fejezi  ki  az  Alkotmányban  tételezett  alapjogok  gazdag  katalógusa.  Ezek  az
alapjogok  pedig  -  mint  a  képviselı-testületeket  megilletı  hatáskörcsoportok  -  a  kormánnyal  és  a
minisztériumokkal  szemben is  garantálják  az  önkormányzatok autonómiáját.  [55/1994.  (XI.  10.)  AB
határozat, ABH 1994, 296, 302.]

Erre tekintettel az Szbt.M. 1. § (5) bekezdése szerinti, kijelölésre igénybe vehetı miniszteri rendeleti
forma alkalmazása alkotmányellenes.

3. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az önkormányzati képviselı-testületek helyi rendeleteket az Ötv.
1. §-ában általánosan körülírt helyi közügyek tekintetében alkothatnak. E helyi közügyek átfogó keretét az
önkormányzati  feladatok töltik ki  konkrét tartalommal. A helyi  önkormányzati  feladatoknak pedig két
csoportjuk van: egyrészt az Ötv. és más törvények által megállapított kötelezı feladatok, másrészt az Ötv.
keretei között önként vállalt  önkormányzati  feladatok. Mindezek figyelembevételével  értelmezendı  az
Alkotmánynak az az elıírása is, amely szerint:  „A helyi  képviselı-testület a feladatkörében rendeletet
alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintő jogszabállyal.” [44/A. § (2) bekezdés].

Komoly - önkormányzati autonómiát védı - garancia az, hogy a helyi önkormányzatokra vonatkozó
alkotmányi és átfogó törvényi szabályozás értelmében önkormányzati feladatot és hatáskört (azaz nem
államigazgatási feladatot és hatáskört) csak törvény, valamint az Alkotmány és a törvényi keretek között
maradó helyi önkormányzat képviselı-testületének rendelete állapíthat meg.

Nem vállalhat részt a helyi közügyek (önkormányzati feladatok) szabályozásából a miniszteri rendelet
sem.  „A Kormány tagjai  feladatuk ellátása  körében”  adhatnak ki  rendeleteket  [Alkotmány 37.  §  (3)
bekezdése]. „Feladataikat” az önkormányzatokkal kapcsolatban az Ötv. 97. §-a konkretizálja, s az ott írt
tárgykörökre  szorítja,  azaz:  az  önkormányzatokat  érintı  rendeletben  csupán  a  polgármester,  a
fıpolgármester,  a  megyei  közgyőlés  elnöke,  a  jegyzık,  a  fıjegyzı,  a  fıvárosi,  megyei  közigazgatási
hivatal  vezetıje  államigazgatási  feladatai  ellátásának  szakmai  szabályai  (ezek  érvényesülésének
ellenırzése),  valamint  a  helyi  önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények  mőködésének  szakmai
követelményei és az intézmények dolgozóinak képesítési elıírásai (és ezek érvényesülésének szabályai)
állapíthatók meg [Ötv. 97. § a)-b) pont].

A  belügyminiszternek  az  Ötv.  X.  fejezetében  kapott  feladatai  elıkészítési,  kezdeményezési,
közremőködési,  összehangoló  karakterőek  [Ötv.  96.  §  a)-d)  pontok].  Az  Alkotmány  37.  §  (3)
bekezdésének megfelelıen a belügyminiszter is csak ebben a feladatkörében maradva adhat ki rendeletet,
tehát ez utóbbi nem vehetı igénybe elmaradt önkormányzati rendeletalkotási jogkör helyettesítésére, így
helyi  önkormányzati  rendeletek  pótlására  sem.  Ilyen  jogköre  a  helyi  önkormányzatok  törvényességi
ellenırzésében való közremőködési jogából [Alkotmány 35. § (1) bekezdés d) pont; Ötv. 95. § a) pont]
sem  vezethetı  le.  Nyilvánvaló,  hogy  a  belügyminiszter  rendelete  e  tekintetben  érintené  a  helyi
önkormányzati  jogokat  és kötelezettségeket,  s  ezáltal  ütközne az Alkotmány 43.  § (2)  bekezdésében
foglalt  rendelkezéssel  is,  amely szerint:  „A helyi  önkormányzati  jogokat  és kötelezettségeket  törvény
határozza meg...”

Nem kétséges ezek alapján, hogy az Ötv.  16. § (1)  bekezdésének abban a rendelkezésében, amely
szerint  „a képviselı-testület a törvény által  nem szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyok rendezésére,
továbbá  törvény  felhatalmazása  alapján,  annak  végrehajtására  önkormányzati  rendeletet  alkot”,  a
„törvény” szó valóban törvényt és nem a végrehajtó hatalom (Kormány, miniszter) normáit is magában
foglaló jogszabályt jelent. A miniszteri rendeleti forma (mint jogforrási forma) alkotásának az Szbt.M. 1.
§-ában való lehetıvé tétele tehát alkotmányellenes.

A kormányzati szervek és az önkormányzatok kapcsolatát az önkormányzatok Alkotmány által is védett
önállósága  (autonómiája)  a  jogalkotás  területén  is  nagymértékben  meghatározza.  A törvényalkotó  a
felhatalmazás révén és keretében konkrét jogalkotói hatáskört is adhat az önkormányzatoknak és azt - az
országos és a helyi közügyek súlyát mérlegelve -, a jogállami követelmények szem elıtt tartásával vissza
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is vonhatja. A jelen ügyben alkalmazott szabályozási megoldás és módszer azonban - amely a jogalkotási
hatáskört formailag meghagyja ugyan az önkormányzatoknál, de azt tartalmilag bizonyos esetekben mégis
elvonja - alkalmas a helyi önkormányzati rendeletalkotásban testet öltı autonómia lényeges tartalmának
korlátozására.

Az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  az  önkormányzati  ügyekben  biztosított  önálló
szabályozás  és  igazgatás  joga  önkormányzati  alapjog,  amely  ilyenként  az  Alkotmány  44/C.  §-ának
védelme alatt is áll.

Az önkormányzati rendeletalkotás az Ötv.-ben is kiemelt jelentıségő:  a rendeletalkotás a képviselı-
testület  hatáskörébıl  nem  ruházható  át  [Ötv.  10.  §  (1)  bekezdés  a)  pont],  illetıleg  e  hatáskör
gyakorlásához  minısített  többség  szükséges  [Ötv.  15.  §  (1)  bekezdése].  Az  Ötv.  e  rendelkezései
egyértelmően kifejezésre juttatják azt, hogy az Ötv. 1. § (2) bekezdésében részletezett helyi  közügyek
önkormányzati rendelettel történı szabályozása egyidejőleg a közhatalom helyi gyakorlásának normatív
formában való megtestesülését is jelenti. Ez a körülmény egyrészt megjeleníti kifelé az önkormányzatot,
másrészt parancsolóan szükségessé teszi a fokozottabb alkotmányi védelmet. Ez az alkotmányi védelem
töretlenül jelentkezik az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában: ennek jegyében semmisítette meg pl.
miniszteri  rendelet  rendelkezését  azon  a  címen,  mert  az „fıvárosi  közgyőlés”  részére  állapított  meg
hatásköröket  [44/1992.  (VII.  23.)  AB  határozat,  ABH  1992,  378.];  de  az  önkormányzati  rendeleti
jogalkotás védelmében adott esetben törvény alkotmányellenességét is kimondta. [29/1995. (V. 25.) AB
határozat, ABH 1995, 145.].

Ez az alkotmányi védelem - az önkormányzati autonómia védelme által - magát az egész önkormányzati
rendszert óvja a Kormánnyal és az államigazgatási szervekkel szemben, „kiemeli a helyi önkormányzatot
az államigazgatás hierarchikus szervezetrendszerébıl, elválasztja az önkormányzatokat az államigazgatás
szervezetétıl.” [55/1994. (XI. 10.) AB határozat, ABH 1994, 302.] Ezt az alkotmányos védelem alatt álló
rendszert „rendszeridegenként” bontja meg az Szbt.M. 1. §-a által biztosított miniszteri rendeletalkotási
jog.

„Az Alkotmány rendelkezései alapján nincs arra mód, hogy a Kormány vagy a központi közigazgatás
szervei akár normatív, akár egyedi döntésükkel beavatkozzanak az önkormányzatokat az Alkotmány 44/A.
§  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az  önkormányzati  ügyekben  megilletı  igazgatási  és  szabályozási
autonómia  gyakorlásába...”  [77/1995.  (XII.  21.)  AB  határozat,  ABH  1995,  390,  394.]  Az
Alkotmánybíróság  az  önkormányzatokat  az  egészségügyi  ellátás  területén  terhelı,  általuk  kötelezıen
ellátandó feladatok köre szabályozásának vizsgálata kapcsán is határozottan leszögezte: „Nem tekinthetı

alkotmányosnak  az  a  törvényi  szabályozás  sem,  amely  a  kötelezıen  ellátandó  feladatok  körének
szabályozása  helyett  arra  ad  felhatalmazást,  hogy  központi  közigazgatási  szervek  egyedi  döntései
határozzák  meg  az  ellátási  kötelezettség  tartalmát,  mert  ezzel  „visszacsempészi”  a  központi
államigazgatási irányítás eszközeit az önkormányzati rendszerbe és alkotmányellenes beavatkozásra ad
lehetıséget a közigazgatás központi szerveinek az önkormányzati feladatok ellátásába.” (ABH 1995, 390,
396.)

Az önkormányzati alapjogok által kifejezésre juttatott autonómiát tehát „törvény”, s nem pedig az annak
felhatalmazása nyomán kiadott, központi államigazgatási szervek által kibocsátott normák korlátozhatják.
Ezt a szigorú követelményt az Alkotmánybíróság annak a tételnek a felállításával is kifejezésre kívánta
juttatni, amely szerint: „a törvényen kívül más jogszabály a helyi autonómiát nem korlátozhatja.” [4/1993.
(II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 71.] A védendı érdek, az önkormányzati alapjogok által megjelenített
autonómia biztosításának igénye kizárja azt, hogy e tárgykörben további felhatalmazás(ok) kiadására sor
kerülhessen. A szabályozás tárgykörébe tartozó alapjog itt olyan alapvetı jognak minısül, amelynek a
szabályozására nem is lehet felhatalmazást adni. [A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 15. § (2)
bekezdése.]

4. Az önkormányzati alapjogokat érintı (megengedett) külön törvényi szabályozásnak kell tehát olyan
szabályozási módot választania, amely az önkormányzati alapjog lényeges tartalmát nem korlátozza. A
törvény ugyanis a helyi önkormányzat számára kötelezı feladat- és hatáskört megállapíthat [Ötv. 1. § (5)
bekezdése];  az  kötelezheti  a  települési  önkormányzatokat  arra,  hogy  egyes  közszolgáltatásokról  és
közhatalmi  helyi  feladatok ellátásáról  gondoskodjanak;  s e  kötelezettségek a település nagyságától,  a
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lakosságszámtól és egyéb feltételektıl függıen eltérıen is megállapíthatók [Ötv. 8. § (3) bekezdés]. A
külön törvényi szabályozásnak egyetlen alkotmányos korlátja van: az nem vonhatja el, nem korlátozhatja
az Alkotmányban biztosított önkormányzati (szabályozási) alapjog lényeges tartalmát. A vizsgált esetben
azzal, hogy a törvényhozó ilyen következménnyel járó miniszteri rendelet kibocsátására hatalmazta fel a
belügyminisztert  -  ez  történt,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az  Szbt.M.  1.  §-át  alkotmányellenesnek
minısítette.

A jelen  esetben az  Szbt.M.  által  szándékolt  törvénymódosítás  alkotmányos  alapjogot  sért:  a  helyi
önkormányzati  rendeletalkotásban  testet  öltı  önálló  szabályozás  alapjogát.  [Alkotmány  44/A.  §  (1)
bekezdés a) pont]

Az  Szbt.M.-ben  követett  szabályozási  mód  nincs  összhangban  az  Ötv.  Preambulumában  írt
követelménnyel  sem,  nevezetesen:  Az  Országgyőlés  ...  „elismeri  és  védi  a  helyi  közösségek
önkormányzáshoz való jogait.” Ezzel az állt volna összhangban, ha utal az Ötv. 98. és 99. §-ában írt
eszközök következetes alkalmazására.

A helyi  önkormányzati  rendeletalkotás elmulasztásával  szembeni  jogkövetkezményként alkalmazott,
Szbt.M.-ben választott  törvényi megoldás a helyi  képviselı-testületek törvényben biztosított  jogalkotói
mérlegelési szabadságát vonja el. Mindez pedig különösen igaz lehet egy új összetételő képviselı-testület
esetében.

5. Az Alkotmánybíróság megjegyzi: Az Ötv. nem áll azon az elvi alapon, hogy helyi közügyeket csak és
kizárólag a  helyi  (települési)  önkormányzatok láthatnának el.  A 6.  §  (2)  bekezdés  szerint:  „A helyi
önkormányzat önként vállalt, illetıleg kötelezıen elıírt  feladat- és hatáskörei a helyi  közügyek széles
körét fogják át. Törvény kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe.”

A tanácsrendszerrıl  a  helyi  önkormányzati  rendszerre  való  áttérés  szükségszerően  megnövelte  a
centrális  alárendeltségő  szervekhez  átsorolt  ügyek  számát,  amelyek  közül  a  helyi  közügyek  sem
hiányoznak. Minderre az Ötv. 6. § (2) bekezdésében kapott hatáskör(át)telepítés keretében került sor. Az
ilyen ügyek ellátása azt példázza, hogy eredetileg önkormányzati feladatot megtestesítı helyi közügybıl is
válhat államigazgatási ügy. Ennek hátterében fıképpen az a felismerés áll, hogy ezek az „átkerült” helyi
közügyek egyúttal olyan közfeladatokat takarnak, amelyeknek a maradéktalan ellátásához nem csupán
helyi, hanem kifejezetten országos, állami érdek is főzıdik. A szervezett bőnözés elleni harc, s az ennek
részét képezı prostitúció elleni küzdelem egyértelmően ilyen feladat. Vele kapcsolatban is azt kell tehát
mérlegelnie a törvényhozónak, hogy az ellene való fellépése mikor biztat inkább sikerrel: akkor, ha az
egyúttal  országos  közfeladatnak  is  minısülı  teendı  ellátását  -  helyi  közügyként  kezelve  -  a  helyi
önkormányzatokra  bízza,  vagy  akkor,  ha  azt  -  bízva  a  markánsabb  eszközrendszerben  -  alapvetıen
államigazgatási feladatnak tekinti. Ebben az esetben ugyanis ehhez a jellegbeli változáshoz igazodik az
adott  közfeladatot  ellátó  államigazgatási  szerv tekintetében gyakorolható irányítási  eszközrendszer  is,
amely - lévén hierarchizált az államigazgatási szervezeti és mőködési rend - egészen direkt, közvetlen is
lehet. Ha tehát az állam a közfeladat tartalmú helyi közügyek intézésének ezt a módját választja, egyúttal
azt  is nyilvánvalóvá teszi:  az ıt  megilletı  közvetlen beavatkozásra is módot nyitó eszközrendszert  is
(amelybe  a  normaalkotás  és  a  törvényben  biztosított  egyedi  beavatkozási  eszközök  egyaránt
beletartoznak) igénybe kívánja venni.

Ha azonban a törvényhozó az ilyen ügyek ellátását az önkormányzatra bízza, annak mikénti gyakorlása
során  a  helyi  autonómiát  garantáló  alkotmányossági  elıírásokat  tiszteletben  kell  tartania.  A vizsgált
esetben e követelmény sérült.

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: elıfordulhat, hogy késıbb válik bizonyossá a törvényhozó által
eredetileg választott szabályozási mód (lehetıség) kívánt cél elérésére való alkalmatlansága. Ez - mint a
jelen  esetben is  -  kifejezıdhet  abban,  hogy  az önkormányzatokra telepített  hatáskör  „nem él”,  azt  a
címzettek nem gyakorolják.  Ilyenkor  nincs  végzetszerően kiszolgáltatva  a törvényhozó a  saját,  általa
eredetileg  választott,  eredményre  nem vezetı  megoldásának.  A feladat  elmaradt  megoldása  okainak
elemzését követıen juthat arra a következtetésre is, hogy az általa eredetileg önkormányzatokra telepített
közfeladat tartalmú helyi közügyet - élve az Ötv. 6. § (2) bekezdésében írt lehetıséggel - más állami
szervhez telepítse át. Ezt azonban nem teheti  meg anélkül, hogy a jogállami elvekre, értékekre (itt  az
önkormányzati  autonómia  védelmére)  figyelmet  ne  fordítson.  Azaz,  ha  az  ilyen  közfeladat  részbeni
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ellátása az önkormányzatnál marad, annak ellátása során is teljeskörően megilleti a helyi önkormányzatot
az Alkotmányban biztosított autonómia-védelem. Az a szabályozási módszer ugyanakkor, amely a helyi
jogalkotási hatáskört látszólag érintetlenül hagyva, de idılegesen a Kormány valamely tagjára ruházza át
annak  tényleges  gyakorlását,  a  kormányzat  és  az  önkormányzati  rendszer  Alkotmányban  rögzített
kapcsolatának  megváltozását,  az  önkormányzati  autonómia  meggyengülését  idézheti  elı,  amely  az
Alkotmányból már nem vezethetı le.

A  helyi  önkormányzati  rendszer  nem  az  állam  meghosszabbított  karja,  hanem  az  egységes
államszervezetnek (közigazgatásnak)  olyan alkotórésze, amelynek az Alkotmányban és az Alkotmány
alapján kiadott törvényekben garantált jogait az államnak nemcsak biztosítania, de védenie is kell (Ötv.
Preambuluma).

6. Az indítványozó annak „alkotmányos véleményezését” is kérte az Alkotmánybíróságtól, vajon sérti-e
az Szbt.M. 2. §-a az Alkotmánynak a jogállamiságból eredı jogbiztonság követelményét megállapító 2. §
(1)  bekezdését,  illetve,  hogy  az  Szbt.M.  2.  §-a  összhangban  van-e  az  Alkotmánybíróságnak  ezen
alkotmányi rendelkezésekkel kapcsolatos gyakorlatával.

Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az Szbt.M. 1. §-ának alkotmányellenességét megállapította,
az indítványnak ezt a részét már nem vizsgálta.

A határozat Magyar Közlönyben történı közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.

Dr. Bagi István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

Egyetértek azzal, hogy az Alkotmánybíróság helyt ad a köztársasági elnök elızetes normakontrollra
irányuló indítványának, az elfogadott, még ki nem hirdetett törvényt megsemmisíti, mert az aránytalanul
korlátozta az önkormányzatok rendeletalkotási jogát.

Ezt  az  aránytalanságot  azonban  csak  abban  látom,  hogy  a  szervezett  bőnözés,  valamint  az  azzal
összefüggı egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról
szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbt.) módosításáról szóló törvény (a továbbiakban:
Szbt.M.)  által  adott  normaalkotási  hatáskör  öt  évre  illeti meg  a  belügyminisztert  akkor  is,  ha  az
önkormányzat  képviselı-testülete  elıbb  élne  a  rendeletalkotási  jogával.  A belügyminiszteri  rendelet
idıbeli  hatálya  minden  egyes  település  tekintetében  csak  addig  terjedhet,  amíg  az  önkormányzat
képviselı-testülete a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet meg nem szünteti és eleget nem
tesz törvényben elıírt rendeletalkotási kötelezettségének.

Az  önkormányzat  az Alkotmány 44/A.  §  (1)  bekezdése alapján  önkormányzati  ügyekben önállóan
szabályoz, azonban - mint arra az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban rámutatott [62/1994. (XII.
24.)  AB határozat,  ABH 1994,  457,  476;  9/1995.  (II.  22.)  )  AB határozat,  ABH 1995,  456-457.]  -
szabályozási  autonómiája  nem  terjed  odáig,  hogy  megszegje rendeletalkotási  kötelezettségét.  Az
Alkotmány 43.  § (2)  bekezdése alapján az önkormányzat a törvényben meghatározott  feladatkörében
köteles eljárni, ez a rendelkezés vonatkozik a jogalkotási kötelezettségére is.

Az  Ötv.  16.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  önkormányzat  képviselı-testülete  a  törvény  által  nem
szabályozott társadalmi viszonyok rendezésére (eredeti jogalkotói hatáskör) vagy törvény felhatalmazása
alapján, annak végrehajtására (származtatott  jogalkotói hatáskör) alkothat  önkormányzati  rendeletet.  A
felhatalmazáson alapuló önkormányzati rendeletek részben kötelezı feladatként, részben - a felhatalmazás
lehetıségével  élve  -  önként  megalkotott  rendeletek.  Rendeletalkotási  kötelezettség  esetén  az
önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el és ezáltal alkotmányellenes helyzetet
idéz elı, ha a törvényben elıírt jogalkotási feladatának teljesítését elmulasztja.

Az Abtv. 49. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság a rendeletalkotási kötelezettségét elmulasztó
önkormányzatot  hivatalból  vagy  indítvány  alapján  feladatának  teljesítésére  határidı  megjelölésével
felhívja.  Az Ötv.  nem tartalmaz rendelkezést  arra az esetre,  ha az önkormányzat az alkotmányellenes
helyzetet  -  akár  alkotmánybírósági  határozat  hiányában,  akár  ilyen  határozat  ellenére  -  a  mulasztás
fenntartásával  konzerválja.  Álláspontom  szerint  a  szabályozás  ilyen  módjának  ismeretében  is  az
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Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  jogállamiság  lényeges  tartalmi  elemét  képezı
jogbiztonság követelményét kell irányadónak tekinteni.

Nem értek egyet az indokolásnak azzal a részével, mely szerint egy vagy több önkormányzat mulasztása
által elıidézett törvénysértı állapot megszüntetésére az Ötv. 6. § (2) bekezdésének második mondatára
figyelemmel a törvényhozó számára egyetlen út áll nyitva: a helyi közügyhöz kapcsolódó feladatellátást
valamennyi önkormányzattól véglegesen visszavonja és a hatáskört államigazgatási szervhez telepíti át.
Az önkormányzati alapjogok kiüresedése ugyanis a helyi hatalomnak a központi szervre történı végleges
„visszaruházása”  által  inkább  bekövetkezik,  mint  az elmulasztott  önkormányzati  aktus  pótlását  célzó
törvényhozói  döntés  esetén.  A hiányzó  önkormányzati  norma  pótlását  nem  tekintem  sem  hatáskör
elvonásnak, sem szankciónak.  A norma átmeneti  pótlása véleményem szerint  megfelel  a jogállamiság
követelményének és annak az alapelvnek, hogy bármely feladat ellátását az állampolgárhoz legközelebb
álló szervhez kell „telepíteni”.

Az Ötv. 10. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletalkotás a képviselı-testület kizárólagos
és  átruházhatatlan  hatásköre.  A  feladatellátás  elmulasztásából  bekövetkezı  törvényellenes  helyzet
megszüntetése szükségszerően a hatáskör visszavonásával és államigazgatási szervhez való áttelepítésével
történhet.  Alkotmányosnak  tartom a  törvényhozó  intézkedését,  ha  az  szükséges,  azaz  olyan  jelentıs
társadalmi érdekrıl van szó, amely a normaalkotást halaszthatatlanná teszi, másfelıl, ha az arányos, azaz a
beavatkozás a legszükségesebb mértéket nem haladja meg.

Az  Szbt.  indokolása  szerint  a  prostitúció  tömegessé  válása  és  a  szervezett  bőnözéshez  való
kapcsolódása  tette  szükségessé  a  tevékenység  közrendvédelmi  szabályainak  megalkotását,  az
Országgyőlés a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 17. §-ában írt szabályozási kötelezettségének tett
eleget. A türelmi zónák kijelölésének a helyi közügyek körébe tartozása alapozta meg az önkormányzati
képviselı-testületek rendeletalkotási kötelezettségét. Szabályozásra megérett társadalmi viszonyok esetén
a jogalkotás nem mellızhetı, a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség állapota nem tartható
fenn.  Ellenkezı  álláspont  elfogadása  arra  utalna,  hogy  a  jogalkotás  tárgyát  illetıen  a  szabályozás
szükségtelen volt. A törvényhozó kompetenciájába tartozik a szabályozás szükségességét megítélni. Az
Szbt.M.  megalkotásával  az  Országgyőlés  a  helyi  önkormányzatok  részére  származtatott  jogalkotói
hatáskört a szükségességre figyelemmel vonta vissza és adta a mulasztó önkormányzatok tekintetében a
belügyminiszternek, amit nem tartok alkotmányellenesnek. Az arányosságra vonatkozóan elmondottakra
tekintettel a belügyminisztert a hatáskör gyakorlásával csak addig indokolt felruházni, amíg a mulasztó
önkormányzat képviselı-testülete a rendeletalkotási kötelezettségének eleget nem tesz.

A határozat indokolásával ellentétben nem tekintem a miniszteri rendeleti szintet alkotmányellenesnek.
Az Alkotmány 37. § (3) bekezdése alapján a Kormány tagjai „feladatuk ellátása körében” rendeleteket

adhatnak ki.  Ha az Országgyőlés  a belügyminisztert  a norma pótlásának feladatával  bízta  meg,  nem
alkotmányellenes, hogy ezt rendeleti formában teljesíti. (Rendeletben állapíthatná meg a belügyminiszter a
türelmi zónák területét akkor is, ha a származtatott jogalkotói hatáskört a törvényhozó véglegesen vonná
vissza  az  önkormányzatoktól  és  utalná  át  a  belügyminiszter hatáskörébe.)  Az  Ötv.  96-97.  §-ai
meghatározzák  a  belügyminiszternek,  illetıleg  a  miniszternek  az  önkormányzatokkal  kapcsolatos
feladatait.  Az  Ötv.  hivatkozott  szakaszai  nem zárják  ki  azt,  hogy  miniszter  más  feladatot  törvényi
felhatalmazás alapján ellásson.

Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró párhuzamos indokolása

A határozat  rendelkezı  részében foglaltakkal  egyetértek,  a  határozatot  azonban az alábbiak szerint
tartom indokolhatónak:

Kiindulási  alapom az,  hogy  a  szervezett  bőnözés,  s  ezzel  összefüggésben  a  prostitúció  -  mint  a
szervezett  bőnözés  egyik  melegágya  -  elleni  fellépés  országos  közügy.  Ezzel  összefüggésben  a
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törvényhozónak egyebek közt abban kellett állást foglalnia, hogy a prostitúció ellen az államigazgatási
eszközrendszer igénybevételét tartja célravezetıbbnek vagy ehelyett bizonyos teendık ellátását, mint helyi
közügyet, a települési önkormányzatokra bízza. E kiindulási alap tehát hasonlít a határozat III/5. pontjában
kifejtettekhez, ám hangsúlyában azzal ellentétes.

Egyetértek azzal, hogy a települési önkormányzatoknak törvény által adott hatáskört törvénnyel vissza
lehet vonni. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha bebizonyosodik, hogy a törvényalkotó által eredetileg
választott  megoldás nem célravezetı,  azaz,  mint  a jelen ügyben,  az országos közügybıl  adódó helyi
részfeladat helyi  szintő  szabályozására vonatkozó hatáskörnek a települési önkormányzatokra ruházása
nem hozza meg a kívánt eredményt. Abban az esetben ha a települési önkormányzatok nem gyakorolják a
számukra biztosított hatáskört, a törvényi megoldás célszerőtlenségét meg lehet állapítani, s ilyenkor az
országos  közügyként  megjelenı  probléma  megoldása  érdekében  a  települési  önkormányzatoknak
biztosított  hatáskört  vissza  kell  vonni.  Felfogásom  szerint  az  Szbt.M.  éppen  a  hatáskör  e  törvényi
visszavonását, és a teendık ellátásának más útját teremtené meg, s ennyiben alkotmányos lehetne, ám a
hatáskör visszavonásának és a belügyminiszterre ruházásának módja miatt az Szbt.M. 1. §-át magam is
alkotmányellenesnek tartom.

1. Az Szbt.M. által választott megoldás szerint a hatáskör visszavonása attól függ, hogy a települési
önkormányzat megalkotja-e az Szbt. 62. § (3) és (4) bekezdésében adott felhatalmazásnak megfelelıen a
türelmi  zóna kijelölésérıl  szóló önkormányzati  rendeletet,  illetıleg ha  ezt  nem tette,  a  közigazgatási
hivatalnak a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívását követı 30 napon belül a rendeletet mégis
megalkotja-e. Ennek következtében a hatáskör visszavonása nem egységes, és nem minden települési
önkormányzatra  érvényes.  A türelmi  zónának  a  belügyminiszter  általi  kijelölésére  ugyanis  csak  az
önkormányzati  rendelet  kibocsátásának  elmaradása  esetén  kerülhet  sor,  s  ennek  folytán  bizonyos
településeken a képviselı-testület, míg másokon a belügyminiszter gyakorolhatja a türelmi zóna kijelölési
hatáskört, s e rendszeridegen megoldás alkotmányellenes helyzetet teremt.

A szabályozás  e  módja  sajátos  versengést  hoz  létre.  Ha  az  önkormányzati  rendeletet  a  települési
önkormányzat kibocsátja,  a belügyminiszter  rendeleti  szabályozása szóba sem kerülhet,  ha viszont  az
önkormányzati  rendelet  kibocsátása  bármely  okból  (akár  az önkormányzat  törvényellenes  mulasztása
miatt  vagy akár teljesen indokoltan is)  elmarad, a belügyminiszter kijelölhet  türelmi zónát az 50 000
lélekszám feletti  településen [feltéve,  hogy az Szbt.  62. § (4)  bekezdésében és az Szbt.M. 1.  § által
beiktatandó  új  (5)  bekezdésében  írt  határidık  elteltek].  Mindez  a  jogbiztonság  sérelmére  vezet,  így
alkotmányellenes.

2. Az Szbt.M.-ben megtestesülı megoldás azért is alkotmányellenes, mert végsı soron a közigazgatási
hivatal  vezetıje számára lehetıséget  teremt  a települési  önkormányzat  képviselı-testülete mérlegelési
jogkörének elvonására. A közigazgatási hivatal  vezetıje (az Szbt.M. a hatáskör címzettjeként  magát a
közigazgatási  hivatalt  jelöli  meg,  szemben  azzal  az  általánosan  bevett  megoldással,  mely  szerint  a
hatáskörök  címzettje  mindig  az  adott  közigazgatási  szerv  vezetıje)  az  Szbt.M.  által  beiktatandó  (5)
bekezdés  értelmében  ugyanis  felhívhatja  az  önkormányzatot  arra,  hogy  a  türelmi  zóna  kijelölésére
vonatkozó jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget.

Minthogy türelmi zónát a Szbt. értelmében a prostitúció tömeges megjelenése esetén kell kijelölni, a
mulasztás  megszüntetésére  vonatkozó  felhívás  lehetısége  révén  a  közigazgatási  hivatal  vezetıje  az
önkormányzati képviselı-testület mérlegelési körébe tartozó döntést hozhat meg: megállapíthatja, hogy az
adott  településen  tömeges-e  a  prostitúció  vagy  sem.  A  hivatalvezetı  szabadon  felülbírálhatja  az
önkormányzat azon döntését, hogy a településen a prostitúció nem tömeges, amiért is az önkormányzati
rendelet  kibocsátás  szükségtelen  -  a  rendeletalkotás  elmaradása  esetén  a  hivatalvezetıt  a  mulasztás
pótlására irányuló felhívás kiadásában semmi sem korlátozza. A prostitúció tömegessége felıli döntés az
Szbt.-beli definíció (a prostituáltak folyamatos vagy idényjellegő nagyobb számú egyidejő megjelenése,
olyan területi koncentrálódása, amely alkalmas a település nyugalmának megzavarására) következtében
mindenképpen mérlegelést igényel. Az Szbt. nem határoz meg olyan objektív kritériumot, amely lehetıvé
tenné azt,  hogy a hivatalvezetı  mérlegelés nélkül  állapítsa meg a prostitúció tömegességét egy adott
településen.

Az Szbt.M.-nek ez a rendelkezése a hatáskörelvonás folytán alkotmányellenes.
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3. További alkotmányossági problémát jelent a belügyminiszternek a türelmi zónát kijelölı rendelete, és
az önkormányzatnak a belügyminiszteri rendelet hatálybalépését követıen esetlegesen kiadott, a türelmi
zónát kijelölı rendelete közötti tisztázatlan viszony.

Az Szbt.M. 1. §-a nem teszi egyértelmővé, mikor veszíti hatályát a belügyminiszter rendelete: csak a
zóna kijelölését követı ötödik év végén (a rendelkezések szövege ezt fejezi ki), vagy pedig akkor, amikor
az  önkormányzat  -  a  türelmi  zóna kijelölését  immár  maga  is szükségesnek  tartva  -  saját  rendeletét
megalkotja  (abból,  hogy  az  Szbt.M.  a  települési  önkormányzat  mulasztása  esetén  bízza  a
belügyminiszterre a zóna kijelölését, erre lehetne következtetni).

A  kérdés  vizsgálatánál  figyelembe  kell  venni  az  Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdésének  azon
rendelkezését is,  amely szerint  az önkormányzati  rendelet magasabb szintő  jogszabállyal  nem - így a
belügyminiszter rendeletével sem - lehet ellentétes. Ezen jogszabályi hierarchiából következik, hogy az
önkormányzat saját jogalkotása során - erre vonatkozó külön felhatalmazás hiányában - nem jelölhet ki
más  türelmi  zónát,  mint  a  belügyminiszter,  a  belügyminiszteri  rendelet  megismétlése  önkormányzati
rendeletben viszont felesleges.

Az is csak bonyolult értelmezési mőveletekkel állapítható meg, hogy öt év eltelte után újból megnyílik a
települési önkormányzat zóna kijelölési lehetısége. Ez következik legalábbis abból a szabályból, hogy
amennyiben az önkormányzat a türelmi zóna kijelölésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének azon öt
év alatt sem tesz eleget, amely idıszakra a türelmi zónát a belügyminiszter kijelölte, e belügyminiszteri
kijelölés további öt évvel meghosszabbítható. Az viszont egyáltalán nem derül ki, hogy mikor, a kijelölés
lejárta  elıtt  mennyi  idıvel  kell  az  önkormányzati  rendeletet  az  újabb  miniszteri  kijelölés  elkerülése
érdekében meghozni. Ebben a tekintetben tehát a normavilágosság követelménye sérül.

Az  Szbt.M.  1.  §-ában  foglalt  rendelkezés  többféle  értelmezésre  módot  adó  normatartalma
jogbizonytalanságot teremt,  és ezért  sérti  az Alkotmány 2. §-ában foglalt  jogállamiság elvének részét
képezı jogbiztonság követelményét.

4.  Az  Alkotmánybíróságnak  álláspontom  szerint  az  elıbbiekben  kifejtettek  (a  jogbiztonság  és  a
normavilágosság sérelme, a hatáskörmegvonás felemás megoldása és a közigazgatási hivatalvezetınek
törvényben biztosított hatáskörelvonási lehetısége) alapján kellett volna megállapítania az Szbt.M. 1. §
alkotmányellenességét. A rendelkezı rész akkor is kellı indokolást kapott volna.

Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolása

Az  1999.  évi  LXXV.  törvény  módosításáról  szóló,  az  Országgyőlés  által  2000.  szeptember  5-én
elfogadott  törvény (a továbbiakban: Szbt.M.)  1.  §-a olyan rendelkezést  iktat  be az 1999.  évi  LXXV.
törvény (a továbbiakban: Szbt.) 62. §-ába, amely szerint a belügyminiszter rendelettel kijelöli a türelmi
zónát  abban  az  esetben,  ha  az  önkormányzat  a  türelmi  zóna  kijelölésére  vonatkozó  jogszabályi
kötelezettségének attól számított 30 napon belül nem tesz eleget, hogy a közigazgatási hivatal a mulasztás
megszüntetésére felhívta. Véleményem szerint ez a rendelkezés alkotmányellenes, mégpedig a határozat
indokolásának III. rész 1. és 2. pontjában kifejtettektıl eltérıen, a választott rendeleti szabályozási módtól
függetlenül. Álláspontom indokai a következık:

1. A vitatott szabály alkotmányosságának megítélésénél az Alkotmány 43. §-ának (1) bekezdését és
44/A.  §-a  (1)  bekezdésének  a)  pontját  kell  alapul  venni.  A 43.  §  (1)  bekezdése értelmében a  helyi
önkormányzatok alapjogának minısülnek azok a jogosultságok, amelyeket a 44/A. § felsorol. Ezek között
a jogosultságok között szerepel az önkormányzati ügyek önálló szabályozása és igazgatása [44/A. § (1)
bekezdésének a) pontja]. Az Alkotmány 42. §-a második mondatának meghatározása szerint pedig a helyi
önkormányzás a választópolgárok közösségét érintı helyi közügyek önálló, demokratikus intézése.

2.  Az  Alkotmánynak  az  önkormányzatok  alapjogairól  szóló  szabályát  az  Alkotmánybíróság  több
határozatában is értelmezte. Az egyes határozatok az adott ügy tárgyának megfelelıen más-más kérdésre
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helyezték  a  fı  hangsúlyt,  ami  azért  különösen  is  érthetı,  mert  az  alapjogok  szabályozása  sok  más
bonyolult kérdéssel függ össze. A jelen ügy elbírálásánál az alkotmánybírósági határozatok következı fı
tételei szolgáltatják az alapot:

a)  Az  alapjogok  értelmezésénél  a  kiindulópontot  az  jelenti,  hogy  az  önkormányzatok  fı  feladata,
rendeltetése: a helyi közügyek önálló intézése, a helyi közszükségletek kielégítésének szervezése. Ennek
alapján állapítható  meg az,  hogy  milyen kört  fognak át  az önkormányzatok  alapjogai:  ügyek önálló
intézését, olyan kérdésekben, amelyekben az önkormányzatok autonómiájának alkotmányos garanciája ezt
igényli [2/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 27, 29.]

b)  Az  Alkotmánybíróság  kialakult  gyakorlata  szerint  az  önkormányzatok  alapjogai  nem  azonos
jellegőek az embert megilletı alapjogokkal, de azokhoz hasonló védelemben részesülnek [18/1993. (III.
19.) AB határozat, ABH 1993, 161, 167. és 168.].

c)  Az  Alkotmány  44/C.  §-ából  egyértelmően  kiderül,  hogy  az  önkormányzatok  alapjogai  nem
korlátlanok.  Az  önkormányzatok  alapjogainak  sajátosságaihoz  tartozik,  hogy  ezek  elsıdlegesen  az
önkormányzatoknak  a  kormánytól,  az  államigazgatástól  való  önállóságát  védik,  és  külön  kérdés  az
önkormányzati  alapjogoknak  a  törvényhozóval  szemben  való  megjelenése.  Az  önkormányzatok
alkotmányos  alapjogai  a  törvényhozót  annyiban korlátozzák,  hogy nem lehet  azokat  teljesen elvonni
[56/1996. (XII. 12.) AB határozat, ABH 1996, 204, 207.].

d)  Az  önkormányzati  alapjogok  tartalmának  meghatározásánál  az  Alkotmánybíróság  kiemelte  a
koncepciót  érintı  hatáskörök meglétét, amelyek az önállósághoz elengedhetetlenek és ennek érvényre
juttatásához szükségesek [4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993. 48, 71.]. Ezzel összefüggésben jutott
az Alkotmánybíróság arra az álláspontra, hogy nem tekinthetı alkotmányosnak az a törvényi szabályozás,
amely önkormányzati alapjog lényeges tartalmát korlátozza [1/1993. (I. 13.) AB határozat, ABH 1993, 27,
29.].

e) Az önkormányzatok alapjogai végeredményben az emberek alapjogaitól különbözı, de az Alkotmány
által  védett  olyan  jogosultságok,  amelyeknek  korlátozása  a  jelenlevı  képviselık  kétharmadának
szavazatával  elfogadott  törvénnyel  történhet  meg.  Még az így meghozott  törvény esetében is  fennáll
azonban az a korlát, hogy teljesen nem lehet elvonni önkormányzati alapjogot és nem lehet olyan mértékő

korlátozást megállapítani, amely az önkormányzati jog teljes kiüresedéséhez vezet [3/1997. (I. 22.) AB
határozat, ABH 1997, 33, 40.].

3. A fentiek alapján az állapítható meg, hogy
- mivel a türelmi zóna kijelölése a választópolgárok közösségét érintı  helyi  közügyek szabályozási

körébe tartozik, ezért a helyi önkormányzat alapjognak minısülı hatásköri jogosultságáról van szó,
- a türelmi zóna kijelölésének ötéves idıtartamra az önkormányzatoktól a belügyminiszter hatáskörébe

való utalása azt jelenti, hogy önkormányzati alapjogot hosszú idıre teljes egészében elvonnak.

Ezért az Szbt.M. 1. §-a alkotmányellenes.

Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

Álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak az ügy elbírálása során indokolt lett volna kiterjesztenie a
vizsgálatát az Szbt.-re is: az indítvány kiterjesztésének ugyanis törvényi akadálya nem volt (ezt fejtem ki a
párhuzamos  indokolás  I.  részében);  ugyanakkor  az  Szbt.  alkotmányossági  vizsgálatba  történı
bevonásának alapos indokai lettek volna (ezt foglalja össze a II. rész).

I.
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Az indítvány kiterjesztı értelmezésének lehetısége 
(Elvi alapok)

a) A jogállamiság elvébıl [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] is következik az Alkotmányban szabályozott
szerveknek  az  a  kötelessége,  hogy  alkotmányos  jelentıségő  hatásköreiket,  feladataik  teljesítését
kölcsönösen segítve, együttmőködve gyakorolják. [8/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 54.] Ezt a
követelményt  az  Alkotmánybíróságnak  értelemszerően  vonatkoztatnia  kell  a  saját  tevékenységére  is.
[52/1997. (X. 14.) AB határozat, ABH 1997, 347.]

A most tárgyalt  ügyben a Magyar Köztársaság Elnöke által  kezdeményezett  elızetes normakontroll
eljárás módot nyújtott volna az Alkotmánybíróságnak arra is, hogy - nem csorbítva a törvényhozó hatalom
jogkörét és nem átvállalva annak felelısségét - a törvénymódosítás alapjául és okául szolgáló Szbt.-vel
kapcsolatban is meghatározzon néhány, kifejezetten az Szbt. alkotmányosságával összefüggésbe hozható
követelményt is.

Az Szbt. teljes figyelmen kívül maradása a törvényalkotóban okkal keltheti azt a meggyızıdést, hogy
alkotmányossági problémák egyedül és kizárólag csak az Szbt.M.-mel kapcsolatban merülnek fel; s ennek
megfelelıen elegendı az, hogy csak (és kizárólag) itt keressen és találjon - a jelenlegi helyett - olyan
szabályozási formát és módot, amely az Alkotmánynak megfelel.

Álláspontom szerint  tehát  az Szbt.  és az Szbt.M.  az alkotmányossági  vizsgálat  szempontjából  egy
egységet képez annál is inkább, mivel a mindössze két bekezdésnyi Szbt.M. 1. §-ának tartalma az alapjául
(okául)  szolgáló  Szbt.  62.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés  nélkül  nehezen  értelmezhetı:  Az
Szbt.M. egyedül az „okozatot” jeleníti meg, ugyanakkor az ok teljes takarásban marad. Másképpen szólva:
az egy egységet képezı alap és kiegészítı jogszabályi rendelkezések közül csak a kiegészítı (módosító)
törvény  rendelkezéseinek  alkotmányossági  vizsgálata  történt  meg.  Nem  került  sor  ugyanakkor  az
indítvánnyal  támadott  törvényi  rendelkezésekkel  szoros  (szerves)  összefüggésben  álló  Szbt.
rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatára.

b) Az indítvány maga is számos esetben összeköti az Szbt.-t az Szbt.M.-mel. („A módosítás a türelmi
zónára vonatkozó rendelkezésekre vonatkozik.”; „Az Szbt.M. általi törvénymódosítás lényege az, hogy ha
az  önkormányzat  az  Szbt.-ben  megállapított  határidın  belül  nem  tesz  eleget  az  Szbt.  62.  §  (4)
bekezdésében meghatározott,  a  türelmi  zóna kijelölésére vonatkozó  kötelezettségének,  ...”;  „Mind az
Szbt.-nek a türelmi zónára vonatkozó jelenleg hatályos rendelkezései, mind az Szbt.M. közvetlenül érintik
a helyi önkormányzatokat”; „Az Szbt. által meghatározott elıírások keretén belül a rendeletalkotás joga a
türelmi zóna ügyében tehát az önkormányzati képviselı-testület joga. A törvénymódosítás célja, hogy az
önkormányzatok  mulasztása  ellenére  megtörténjen  a  türelmi  zóna kijelölése,  ...”  „Az  Szbt.  8.  §  (1)
bekezdése szerint az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletében türelmi zónát
jelölhet  ki.  Az  Szbt.  4.  §  i)  pontja  értelmében  a  türelmi  zóna  a  közterületnek  az  önkormányzat
rendeletében a prostitúció tömeges megjelenése esetén kijelölt azon körzete, ahol .... Az Szbt. 62. § (3)-(4)
bekezdései tartalmazzák a felhatalmazást a képviselı-testületek számára, hogy a prostitúció (illetékességi
területükön  történı)  gyakorlásának  további  szabályairól,  illetve  a  türelmi  zóna  kijelölésérıl  helyi
önkormányzati rendeletet alkossanak.”; „Az Szbt.M. esetében tehát az a kérdés, hogy nem üresedik-e ki
alkotmányellenes  mértékben  az  önkormányzatok  rendeletalkotási  joga  a  türelmi  zónával  kapcsolatos
önkormányzati ügyben akkor, amikor e jog a törvény erejénél foga 5 évre a belügyminiszterre száll át.
Kétségtelen, hogy ehhez az kell, hogy az önkormányzat képviselı-testülete megsértse az Szbt. 62. § (4)
bekezdését...”;  „Kérdéses,  hogy  az önkormányzatok  képviselı-testületei,  amelyek számára kötelezı  a
türelmi zóna kijelölése, a rendelkezésükre álló 6 hónap alatt [Szbt. 62. § (4) bekezdés) nem alkották volna-
e meg a rendeletet...”]

Az  indítvány  az  önkormányzati  alapjogok  kiüresítése  egyik  szempontjának  tekinti  azt,  hogy  a
belügyminisztert  az  Szbt.M.-ben  biztosított  rendelet  kibocsátási  jogkör  „tekintet  nélkül  a  mulasztás
okaira” ... illeti meg. A „mulasztás okai” pedig az Szbt. 62. § (3) és (4) bekezdésében írtak nélkül nem
vizsgálhatók és nem is állapíthatók meg. Az Szbt. és az Szbt.M. közötti szoros tartalmi összefüggést tehát
-  álláspontom  szerint  -  közvetve  maga  az  indítványozó  is  állítja.  Erre  figyelemmel  tehát  az
Alkotmánybíróság az indítványozó akaratától nem eltérıen és nem is annak ellenére terjeszthette volna ki
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az  alkotmányossági  vizsgálatot  az  Szbt.  -  Szbt.M.  közvetlen  okául  szolgáló  -  rendelkezéseire.
Továbbmenve:  kifejezetten a rá  is vonatkozó „együttmőködési  kötelezettségnek”  tehetett  volna eleget
azzal,  ha rávilágított  volna az Szbt.  62.  §  (3),  illetve (4)  bekezdésében foglalt  rendelkezés esetleges
alkotmányossági  szempontból  kifogásolható  elemeire.  A jelen  esetben  az  segítené  a  törvényalkotó
munkáját, ha az a tárgykör átfogó, ám ugyanakkor mégis minden lényeges elemére kiterjedı, komplex
újrarendezéséhez  megismerhetné  a  leendı  szabályozás  alkotmányos  kereteit.  [Ezzel  nem  hozná  a
törvényhozó hatalmat abba a helyzetbe, hogy a most kizárólag az Szbt.M.-re irányuló - alkotmányossági
követelményeket kielégítı - törvénymódosítást követıen állapítja majd meg az - egész Szbt.M. alapjául
szolgáló - Szbt. 62. § (3), illetve (4) bekezdésének esetleges alkotmányellenességét.]

c)  Elızetes normakontrollt kezdeményezı  indítvány esetében is módja van az Alkotmánybíróságnak
arra, hogy eddigi gyakorlatát követve - szoros tartalmi és logikai összefüggés okán - bevonja a vizsgálatba
az indítvány által közvetlenül vagy közvetve érintett összes törvényi rendelkezést.

Az iménti állítás alátámasztásául elıször azokból az AB határozatokból mutatok be néhányat, amelyek
általában nyitottak lehetıséget - szoros összefüggés okán - az indítványok kiterjesztı értelmezésére, majd
azokra  térek  át,  amelyek  kifejezetten  elızetes  normakontrollra  irányuló  indítványok  kiterjesztı

értelmezését példázzák.
ca)  Az indítványhoz kötöttség kiterjesztı értelmezése kezdettıl  fogva jellemzi az Alkotmánybíróság

gyakorlatát.  Ennek  leggyakoribb  esetei  pedig  azt  mutatják, amikor  „szoros  tartalmi  és  logikai
összefüggés” okán az Alkotmánybíróság olyan jogszabályok alkotmányosságát is elbírálta, amelyeket az
indítványok nem is támadtak. [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH 1992, 329, 330.; 29/1993. (V. 4.) AB
határozat, ABH 1993, 227, 229.; 34/1992. (VI. 1.) AB határozat, ABH 1992, 192, 193; 34/1994. (VI. 24.)
AB határozat, ABH 1994, 175, 180.; 4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 72.; 16/1998. (V. 8.) AB
határozat, ABH 1988, 153.] Ezen belül valóban színes képpel találkozik a vizsgálódó: elıfordult pl. az,
hogy az Alkotmánybíróság szoros tartalmi összefüggés okán önmagában nem alkotmányellenes törvényi
rendelkezést is megsemmisített. (797/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 812, 813.) Volt példa arra is, hogy
az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította, viszont más, az indítványban nem is támadott jogszabályi
rendelkezést  minısített  alkotmányellenesnek  és  semmisített  meg.  [14/1990.  (VI.  27.)  AB  határozat;
29/1995.  (V.  25.)  AB  határozat.]  Elıfordult  továbbá,  hogy  az  alkotmányossági  vizsgálat  -  szoros
összefüggés okán - az indítványozó által kifogásolt rendelkezés mellett az annak végrehajtását szolgáló
más rendelkezésre is kiterjedt. [31/1995. (V. 25.) AB határozat, ABH 1995, 159.]

A 27/1995.  (V.  15.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság  kimondta:  „Az  Alkotmánybíróság  az
indítvány tartalma alapján - és szoros tartalmi összefüggés okán - az eljárást kiterjedtnek tekintette az R.
18. § (4) bekezdése és 59. § (2) bekezdése rendelkezéseire is. Ezek a jogszabályi rendelkezések teszik
lehetıvé, hogy az R.-ben megfogalmazott egyes korlátozások és tilalmak alól felmentést adjanak.” (ABH
1995,  132.)  A mostani  eljárásban az Alkotmánybíróság -  az indítvány tartalma alapján  -  az Szbt.M.
szankcionáló rendelkezéseinek alapjául szolgáló Szbt. 62. § (4) bekezdését vonhatta volna be - szoros
tartalmi összefüggés okán - a vizsgálatba.

Erre az esetre is irányadóak lehetnek dr. Holló András alkotmánybíró 42/1998. (X. 2.) AB végzéshez
kapcsolt párhuzamos indokolásának következı gondolatai: „Az Alkotmánybíróság az indítványkötöttséget
- az indítványban megnevezett alkotmányossági problémát illetıen - tágan értelmezte, illetıleg értelmezi.
Ez azt jelenti, hogy az indítványban jelzett alkotmányossági probléma adott esetben csak kiindulási pont,
ha az Alkotmánybíróság megítélése szerint az indítvány alapján több alkotmányjogi összefüggés tárható
fel.  Ez  eredményezhette  olyan  jogszabályok  alkotmányossági  revízióját,  amelyek  konkrétan  nem
szerepeltek az indítványban ... az indítvány szabad kezelését az alkotmánybíráskodás természete és az
Alkotmányban, valamint az Abtv.-ben meghatározott alkotmánybírósági hatáskörök alapozzák meg. Az
alkotmányjogi  panasz  elbírálásának  hatáskörétıl  eltekintve  a  többi  hatáskör  gyakorlására  irányuló
indítvány jellemzıen közvetlenül nem érinti az indítványozó jogi helyzetét, ilyen értelemben a felvetett
alkotmányossági  kifogások  az  alkotmányvédelmet  közérdekővé  transzformálják.  Ebben  az
összefüggésben az  indítvány  szabad  kezelésével  az  Alkotmánybíróság egy  relatíve  (nem közvetlenül
hivatalból gyakorolt) objektív alkotmányvédelmet lát el. A testület indítvány alapján jár el, de a jelzett
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alkotmányjogi  probléma  teljes  feltárása  megkapja  az  alkotmányvédelem  objektív  (közérdekő)
nézıpontját.” (ABH 1998, 546, 547.)

cb)  Álláspontom  szerint  is  az  adott  „alkotmányjogi  probléma  teljes  feltárására”  törekvés,  s  az
Alkotmánybíróság ilyen szerepvállalása (azaz az indítvány citált határok közötti kiterjesztı értelmezése)
összhangban áll e szervnek a magyar alkotmányvédelemben kapott és betöltött közjogi funkciójával. Az
„alkotmányvédelem legfıbb szerveként”  [az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény (a
továbbiakban:  Abtv.)  preambuluma],  objektív  alkotmányvédelmet  lát  el,  s  ilyenként  illeti  meg  az
indítványok kiterjesztı értelmezésének a lehetısége. E tekintetben pedig - az Abtv.-ben írt kifejezett tiltó
szabály híján - arra is módja van, hogy - éppen a teljes értékő alkotmányvédelem jegyében és érdekében
akár az Abtv. egyes, számára biztosított hatáskörök között is - figyelembe véve természetesen az ezekre
vonatkozó Abtv. elıírásokat - szoros összefüggésre hivatkozással „átjárhasson”. Ezt tette a 48/1993. (VII.
2.) AB határozatában is, amelyben a köztársasági elnök elızetes normakontrollra irányuló indítványának
elbírálása  mellett  -  szoros  összefüggésre  hivatkozással -  még  mulasztásban  megnyilvánuló
alkotmányellenességet  is  megállapított  -  hivatalból.  [A sajtóról  szóló  1986.  évi  II.  törvény 14.  §  (2)
bekezdése tekintetében. Lásd: ABH 1993, 314, 319.] Sıt: ugyanebben a határozatban az elfogadott, de
még  ki  nem  hirdetett  törvény  24.  §-ának  mikénti  alkalmazásához  alkotmányossági  követelményt  is
megfogalmazott.  (ABH  1993,  314,  318.)  Ilyen  alkotmányossági  követelmény  bukkan  fel  még  több
elızetes normakontrollra irányuló eljárásban. [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 323, 339.;
22/1996. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1996, 89.] Megjegyzem azonban: magam e tekintetben inkább a
64/1997. (XII.  17.)  AB határozatban kifejtett  álláspontot osztom, amely szerint  az Alkotmánybíróság:
„...törvényjavaslat alkotmányellenességének elızetes vizsgálatára irányuló hatáskörében fogalmilag kizárt
a norma alkalmazásánál az alkotmányos tartalom meghatározása.” (ABH 1997, 387.)

Az Alkotmánybíróság tehát nem kezeli mereven az Abtv.-ben kapott hatásköreit, azok között - az Abtv.
egyes hatásköröket  érintı  szabályozását alapul véve -  szoros összefüggésre hivatkozással,  alkalmasint
szabadon  „átjár”.  [Nem  idegenkedik  azonban  az  elızetes  és  utólagos  normakontrollra  irányuló
indítványok egyesítésétıl sem. [66/1997. (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 398.]

Nem értelmezi mereven a hatásköreit  más esetekben sem az Alkotmánybíróság. „Olyan jogszabály,
törvényjavaslat  vagy  ki  nem  hirdetett  törvény  alkotmányossági  vizsgálata  során  azonban  -  amely
nemzetközi  jogi kötelezettséget valósít  meg, s még inkább, ha a vizsgálat - mint a jelen esetben is -
kifejezetten arra irányul, hogy a belsı jog a nemzetközi joggal az Alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint
összhangban van-e, szükségszerően be kell vonni a vizsgálatba azt is, hogy a kérdéses belsı  norma a
vállalt  nemzetközi  jogi  kötelezettségbe  ütközik-e,  illetve,  hogy  a  nemzetközi  kötelezettségvállalás
összhangban van-e az Alkotmánnyal... E tekintetben közömbös, hogy a jogszabály elızetes vagy utólagos
alkotmányossági  kontrolljáról  van-e  szó,  egyik  sem végezhetı  el  a  belsı  jogszabály,  a  nemzetközi
szerzıdés  és  az  Alkotmány  harmóniájának  vizsgálata  nélkül.  A hatásköri  korlátokból  legfeljebb  az
következik, hogy az elızetes vizsgálatra irányuló eljárásban a rendelkezı rész nem tartalmaz megállapítást
a ki nem hirdetett törvény és a nemzetközi szerzıdés viszonyáról.” [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH
1993, 326, 327.]

A fentiekre  tekintettel  lett  volna  oka,  de  elızménye  is  annak,  hogy  a  jelen  ügy  elbírálásakor  az
Alkotmánybíróság - szoros összefüggés okán - kiterjessze vizsgálatát az Szbt. 62. § (3), de különösen és
fıképpen a (4) bekezdésére is. Enélkül a témakör összefüggéseire is kellı figyelmet fordító, átfogó és
teljes körő  új  törvényi  szabályozás számára a figyelembe veendı  alkotmányos keretek -  álláspontom
szerint - maradéktalanul nem, vagy csak nehezen jelölhetık ki. Másik oldalról: az Alkotmánybíróság saját
hatáskörének erısen leszőkített értelmezésének következtében az alkotmányossági szempontból aggályos
- egymással szoros összefüggésben álló - törvényi rendelkezéseknek csak egy - kisebb hányada kerülhetett
górcsı alá.

II.

Az Szbt. 62. § (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata
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A fentiekben  írtakra  figyelemmel  magam lehetségesnek  tartottam volna  tehát  az  alkotmányossági
vizsgálat  kiterjesztését  az -  Szbt.M.  1.  §-a alapjául szolgáló -  Szbt.  62.  § (4)  bekezdésére is.  Sıt:  e
rendelkezés értékelése nem csak lehetségesnek, de kívánatosnak is tőnik, éspedig két okból is:

1. Kételyeket ébreszt az Szbt. 62. § (4) bekezdésének egyértelmősége, világossága, azaz jogbiztonsági
követelményeket kielégítı volta.

2. Vizsgálatot érdemel, hogy a kötelezı feladat (önkormányzati rendelet megalkotása) meghatározásával
„egyidejőleg” biztosította-e a törvényalkotó a feladat  ellátásával  arányban álló,  vagy ahhoz szükséges
pénzügyi fedezetet.

Összegészében  tehát  az  alkotmányossági  vizsgálat  az  indítványozó  által  is  hivatkozott  „mulasztás
okaira” vonatkozik.

ad 1. Mivel az Szbt.M. szerinti - minisztert megilletı - kijelölési jog egyfajta szankcióként fogható fel,
ez  fokozottan  elvárhatóvá  teszi,  hogy  az  alapjául  szolgáló  törvényi  rendelkezések  [Szbt.  62.  §  (4)
bekezdés]  egyértelmőek,  világosak  és  végrehajthatóak  legyenek.  Ennek  hiányában  ugyanis  a
kötelezetteknek nincs meg a tényleges lehetıségük arra,  hogy jogkövetı  magatartásukkal  a szankciót
elkerüljék.

Az Alkotmánybíróság már a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában kifejtette és megállapította: „A jogállam
nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam - s elsısorban a jogalkotó - kötelességévé
teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak,
egyértelmőek,  mőködésüket  tekintve  kiszámíthatóak  és  elıreláthatóak  legyenek  a  norma  címzettjei
számára.” (ABH 1992, 65.) Ennek figyelembevételével a jogállamiság és jogbiztonság érvényesülésének
követelményével érdemes összevetni az Szbt. 62. § (4) bekezdésében és a vele tartalmi összefüggésben
álló 4. § j) pontjában, illetıleg 8. § (1) bekezdésében írt rendelkezések normatartalmát.

A vizsgálat  eredményeként  megállapítható:  nem egyértelmő,  nehezen értelmezhetı,  nem világos az
Szbt. 4. §  j)  pontjában „a prostitúció tömeges megjelenésé”-nek törvényi meghatározása, mivel annak
egyes elemei: a prostituáltak „folyamatos vagy idényjellegő”, „nagyobb számú egyidejő megjelenése”,
„olyan területi koncentrálódása, amely alkalmas a település nyugalmának megzavarására” kifejezések túl
általánosak, sokféleképpen értelmezhetıek. Az Alkotmánybíróság egyik korábbi határozata szerint: „Ha
egy  jogszabály  törvényi  tényállása  túl  elvont,  túl  általános,  akkor  a  jogszabály  rendelkezése  a
jogalkalmazó  belátása  szerint  kiterjeszthetı  vagy  leszőkíthetı.  Az  ilyen  szabály  lehetıséget  ad  a
szubjektív jogalkalmazói döntésre, a különbözı jogalkalmazók eltérı gyakorlatára, a jogegység hiányára.
Ez  csorbítja  a  jogbiztonságot.”  (1160/B/1990.  AB  határozat,  ABH  1993,  608.)  Ugyanilyen  okból
értelmezhetetlen az Szbt. 8. §-ának (1) bekezdésében írt „a közterületi prostitúció folyamatos észlelése”
kifejezés  is,  amelyre  a  törvényalkotó  ugyancsak  kötelezı  önkormányzati  feladatot  („a  türelmi  zóna
kijelölése nem mellızhetı”) alapított.

Ugyancsak nem világos, milyen viszonyban áll egymással az Szbt. 8. § (1) bekezdés harmadik mondata
és  a  62.  §  (4)  bekezdése.  Mindkettı  jogalkotási  kötelezettséget  fogalmaz  meg  az  önkormányzatok
számára, de eltérı - nem egyértelmően értelmezhetı - feltételek megvalósulása esetén.

A  kötelezıen  elıírt  helyi  önkormányzati  rendeletalkotási  feladatot  is  közvetlenül  befolyásoló
jelentıségő a „kijelölés” kifejezés tartalmi tisztázatlansága. Nem világos ugyanis az, hogy itt pusztán - a
szó szoros értelmében vett - területkijelölésérıl van-e szó, vagy ezen túlmenıen bizonyos infrastrukturális
feladatok (utak kiépítése, vízellátás, világítás) biztosítása is beleértendı-e a „kijelölés”-be.

A nem egyértelmő, nem világos, nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhetı kifejezések az Szbt. 4. § j)
pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 62. § (4) bekezdésében nagy számban fordulnak elı; összhatásukban azt
eredményezik, hogy a helyi önkormányzati rendeletalkotásra kötelezett önkormányzatok egyáltalán nem
vagy csak nagy nehézségek árán tudnának eleget tenni az ıket kötelezı felhatalmazásban foglaltaknak.

Mindezekre tekintettel  - szerintem - megsemmisíthetı  lenne - az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
foglalt  jogállamiság  részét  képezı  jogbiztonság  sérelme  miatt  -  az  Szbt.  4.  §  j)  pontja,  8.  §  (1)
bekezdésének harmadik mondata, illetve a 62. § (4) bekezdése.

ad  2.  Tekintettel  arra,  hogy  az  Szbt.  62.  §  (4)  bekezdésében  írt  önkormányzati  rendeletalkotási
kötelezettségének sem a megadott határidın belül, sem pedig azon túl egyetlen önkormányzat sem tett
eleget  -  kiemelt  figyelmet  érdemel  a  törvényi  rendelkezés  alkalmasságának,  végrehajthatóságának  a
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vizsgálata  abból  a  szempontból  is,  hogy  biztosítottak-e  a  kötelezı  önkormányzati  feladatellátás
(önkormányzati rendeletalkotás) pénzügyi-anyagi feltételei.

Kevésbé fáradságos vizsgálat után is megállapítható: ezeknek a feltételeknek a megteremtése elmaradt.
Az Ötv. szerint: „Törvény a helyi önkormányzatnak kötelezı feladat- és hatáskört is megállapíthat. A

kötelezıen ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejőleg az Országgyőlés
biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékérıl és
módjáról.” [1. § (5) bekezdés]. Továbbá: „Új önkormányzati feladat megállapítása esetén az Országgyőlés
egyidejőleg biztosítja az ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet.” [87. § (2) bekezdés].

Az  Ötv.  tehát  világosan  rendelkezik:  a  kötelezıen ellátandó önkormányzati  feladat-  és  hatáskörök
meghatározásával  „egyidejőleg”  biztosítani  kell  a  szükséges  anyagi  feltételeket”,  dönteni  kell  „a
költségvetési hozzájárulás mértékérıl  és módjáról”, biztosítani kell  „az ellátáshoz szükséges pénzügyi
fedezetet.”

A törvényhozó ugyanakkor a jelen esetben - a kötelezı feladat elrendelésével „egyidejőleg” - sem a
célhoz rendelt állami költségvetési hozzájárulásról nem gondoskodott (s ez utóbbi nevesített forrást nem is
kellett volna biztosítania), sem pedig a „saját bevételeknek és állami költségvetési hozzájárulásoknak” a
„rendszerérıl”  [a 2/1997.  (I.  22.)  AB határozat  szóhasználata (ABH 1997, 31.)]  nem intézkedett.  Az
„egyidejőleg” biztosítandó források elhagyásával mulasztást követett el, amely - kötelezı önkormányzati
rendeletalkotásban kifejezıdı - önkormányzati alapjog gyakorlását lehetetleníthette el. (Ezt mutatja az a
körülmény, hogy egyetlen - erre kötelezett - önkormányzat sem jelölt ki türelmi zónát). A törvényalkotó
tehát nem gondoskodott saját - kötelezı  feladatot elıíró - rendelkezése végrehajtásának a feltételeirıl.
Márpedig: „A jogállamiság megköveteli,  hogy az állampolgárnak a törvényekben és a bíróságok által
meghozott ítéletek végrehajthatóságában a bizalma megszilárduljon.” [16/1992. (III. 30.) AB határozat,
ABH 1992, 102.]

Hivatalból eljárva tehát megállapítható lett volna: mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet
idézett  elı  az  Országgyőlés  azzal,  hogy  -  az  Szbt.M.-mel  szoros  összefüggésben  álló  -  Szbt.-ben
elmulasztotta a türelmi zónák kijelöléséhez szükséges pénzügyi forrásoknak a kötelezı  önkormányzati
feladat meghatározásával egyidejőleg történı biztosítását.

Az elızetes normakontrollra irányuló eljárás és a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
hivatalbóli  megállapítása tehát a jelen esetben sem zárja ki  feltétlenül  egymást.  [Ahogy nem zárta ki
egymást e kettı a 48/1993. (VII. 2.) AB határozatban sem.]

Nyomatékosan hangsúlyozom: az Szbt.-t  és  Szbt.M.-et  megalkotó törvényhozói  szándék dicséretes,
hiszen  az  (a  német  példából  átvett)  „zóna  modellt”  megteremtı  szabályozás  filozófiája  szerint  nem
lehetetlenre (az utcai prostitúció felszámolására) vállalkozott, hanem - a lakosság érdekeit, a védendı

közterületek  csendjét,  békéjét  garantálni  képes  -  a  jelenség  korlátok  közé  szorítását,  egy  olyan,
mőködésképesnek tőnı konstrukció kidolgozását kísérelte meg, amely a „szexuális szolgáltatást” nyújtó
legális vállalkozók (SZJ 93.05.10.4) törekvéseivel is találkozik. A cél és a szándék eléréséhez azonban a
törvényhozónak alkotmányossági követelményeket kielégítı szabályozási módot kell találnia: ennek az
elvárásnak -  álláspontom szerint  -  ez idı  szerint  sem az Szbt.,  sem pedig  az Szbt.M.  idevonatkozó
rendelkezései nem felelnek meg.

205



VII. Külföldiek, menekültek, külföldre utazás

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

58.  §  (1)  Mindenkit,  aki  törvényesen
tartózkodik Magyarország területén - törvényben
meghatározott  esetek  kivételével  -  megillet  a
szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely  szabad
megválasztásának  joga,  beleértve  a  lakóhely
vagy az ország elhagyásához való jogot is.

(2)  A  Magyarország  területén  törvényesen
tartózkodó  külföldit  csak  a  törvénynek
megfelelıen  hozott  határozat  alapján  lehet
kiutasítani.

(3)  Az  utazási  és  letelepedési  szabadságról
szóló  törvény  elfogadásához  a  jelenlévı

országgyőlési  képviselık  kétharmadának
szavazata szükséges.

… …

… …

65.  §  (1)  A Magyar Köztársaság törvényben
meghatározott  feltételek  szerint  -  ha  sem
származási országuk, sem más ország a védelmet
nem biztosítja - menedékjogot nyújt azoknak a
nem  magyar  állampolgároknak,  akiket
hazájukban,  illetve  a  szokásos  tartózkodási
helyük  szerinti  országban  faji,  nemzeti
hovatartozásuk,  meghatározott  társadalmi
csoporthoz tartozásuk, vallási, illetıleg politikai
meggyızıdésük  miatt  üldöznek,  vagy
üldöztetéstıl való félelmük megalapozott.

(2)  A  menedékjogról  szóló  törvény
elfogadásához  a  jelenlévı  országgyőlési
képviselık kétharmadának szavazata szükséges.
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1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról

Az Országgyőlés az Alkotmány 65. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében, a menekültek helyzetére
vonatkozó  1951.  évi  július  hó  28.  napján  elfogadott  egyezmény,  valamint  a  menekültek  helyzetére
vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzıkönyv (a továbbiakban: Genfi Egyezmény)
elıírásait  figyelembe  véve,  továbbá  az  emberi  jogok  és  az  alapvetı  szabadságok  védelmérıl  szóló,
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 3. Cikkében foglaltakra és a nemzetközi gyakorlatra
tekintettel,  elismerve  és  igényelve  a  menekültek  segítésében  részt  vállaló  társadalmi  szervezetek
tevékenységét,  az  ország  humanitárius  hagyományainak  tiszteletben  tartásával  a  menedékjogról  a
következı törvényt alkotja:

I. Fejezet

Alapvetı rendelkezések

1.  §  E  törvény  célja,  hogy  meghatározza  a
Magyar  Köztársaság  területén  nyújtott
menedékhez főzıdı jogokat és kötelezettségeket,
a  menekültügyi  hatósági  eljárás  törvényességi
garanciáinak  megállapításával  biztosítsa  az
emberi  jogok  és  az  alapvetı  szabadságok
védelmét,  garantálja  a  faji,  vallási,  nemzeti
hovatartozás vagy politikai meggyızıdés miatti
megkülönböztetés tilalmának érvényesülését.

2. § E törvény alkalmazásában
a) menekült:  az a külföldi  állampolgár  vagy

hontalan személy (a továbbiakban: külföldi), aki
faji, illetıleg vallási okok, nemzeti hovatartozás,
meghatározott  társadalmi  csoporthoz  tartozás
avagy politikai  meggyızıdése miatti  üldözése,
az üldözéstıl való megalapozott félelme miatt az
állampolgársága  -  hontalan  esetén  szokásos
tartózkodási  helye  -  szerinti  országon  kívül,  a
Magyar  Köztársaság  területén  tartózkodik,  és
nem tudja,  vagy az üldözéstıl  való félelmében
nem  kívánja  annak  az  országnak  a  védelmét
igénybe  venni,  feltéve,  hogy  az  érintettet
kérelmére a menekültügyi hatóság menekültként
elismerte;

b)  menedékes  (ideiglenes  menedékben
részesülı):  a  Magyar  Köztársaság  területére
tömegesen menekülık olyan csoportjába tartozó
külföldi,  amelyet  a  Kormány vagy  az Európai
Unió  erre  felhatalmazott  intézménye  azért
részesített  ideiglenes  menedékben,  mert  a
külföldiek  a  hazájukból  fegyveres  konfliktus,

polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetıleg
az emberi jogok általános, módszeres vagy durva
megsértése -  így különösen kínzás,  embertelen
vagy megalázó  bánásmód  -  miatt  elmenekülni
kényszerült;

c) kísérı nélküli kiskorú: az a külföldi, aki 18.
életévét  még  nem  töltötte  be  -  kivéve,  ha  a
magyar jog szerint ezt megelızıen nagykorúvá
vált  -,  ha  jogszabály  vagy  szokás  alapján
felügyeletéért felelıs nagykorú személy kísérete
nélkül  lépett  a  Magyar  Köztársaság területére,
vagy  a  belépést  követıen  maradt  felügyelet
nélkül,  mindaddig,  amíg  ilyen  személy
felügyelete alá nem kerül;

d)  biztonságos  származási  ország:  a
menekültkénti elismerést kérı állampolgársága -
hontalan  esetén  szokásos  tartózkodási  helye  -
szerinti országra irányadó vélelem, amely szerint
ez  az  ország  a  Polgári  és  Politikai  Jogok
Nemzetközi  Egyezségokmányát,  a  Genfi
Egyezményt,  a  kínzás  és  más  kegyetlen,
embertelen  vagy  megalázó  büntetések  vagy
bánásmódok  elleni  nemzetközi  egyezményt,
továbbá  az  emberi  jogok  és  az  alapvetı

szabadságok védelmérıl szóló, Rómában, 1950.
november  4-én  kelt  Egyezményt  alkalmazza,
illetıleg a jogrend jellemzıi  és a törvényesség
garanciái  miatt  nem  állhat  fenn  a  nemzeti
hovatartozás,  meghatározott  társadalmi
csoporthoz tartozás, politikai meggyızıdés, faji,
vallási  okból  való üldözés,  kínzás,  embertelen,
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illetıleg megalázó bánásmód veszélye, és amely
ország  lehetıvé  teszi  független  nemzeti  és
nemzetközi szervezetek számára az emberi jogok
érvényesülésének  ellenırzését  és
felülvizsgálatát;

e)  biztonságos  harmadik  ország:  ahol  a
külföldi  a  Magyar  Köztársaság  területére
érkezése elıtt  úgy  tartózkodott,  átutazott  vagy
továbbutazott,  hogy  kérelmére  a  Genfi
Egyezmény alkalmazhatóságát elismerték, vagy
az elismerés iránti kérelem benyújtására megvolt
a lehetısége, de azzal nem élt; feltéve, hogy ezen
ország jogszabályai  és  tényleges  joggyakorlata
biztosítja  a  menedékjogi  kérelmek  érdemi
elbírálását,  továbbá  ebben  az  országban  a
külföldi  nincs  kitéve  üldözésnek,  kínzásnak,
embertelen, illetıleg megalázó bánásmódnak, és
ahonnan  nem küldhetı  vissza  olyan  országba,
ahol  üldözésnek  vagy  emberi  jogai
megsértésének lenne kitéve;

f) közvetlen családtag: a külföldi házastársa és
kiskorú  gyermeke,  kiskorú kérelmezı  esetén a
szülı;

g) menedékjog: jogcím a Magyar Köztársaság
területén való tartózkodásra, egyidejő védelem a
visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen.

3.  §  (1)  Kérelmére  -  a  4.  §-ban  foglalt
kivétellel - a menekültügyi hatóság menekültként
ismeri  el  azt  a  külföldit,  aki  igazolja  vagy
valószínősíti,  hogy  reá  nézve  a  Genfi
Egyezmény 1. Cikk A) pontja, valamint B) pontja
(1)  bekezdésének  b)  alpontja,  továbbá  a
jegyzıkönyv  1.  Cikkének  2.  és  3.  pontjában
foglalt  okok  miatt  a  Genfi  Egyezmény
rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2)  A családi  együttélés  biztosítása  céljából
menekültként  kell  elismerni  az  (1)  bekezdés
hatálya  alá  tartozó,  menekültkénti  elismerését
kérı külföldi közvetlen családtagját is, ha

a) a kérelmet együttesen nyújtották be, vagy
b)  a közvetlen családtag az elismerése iránti

kérelmet  az  (1)  bekezdés  hatálya  alá  tartozó
külföldi hozzájárulásával és az ıt menekültként
elismerı  határozat  meghozatala  elıtt  nyújtotta
be.

(3)  Nem  ismerhetı  el  -  családi  együttélés
biztosítása címén - menekültként az a közvetlen
családtag,

a) akire nézve a Genfi Egyezmény 1. Cikk F.
pontjában  szereplı  kizáró  okok  valamelyike
fennáll;

b)  akinek  a  Magyarországon  való
tartózkodása,  tevékenysége  nemzetbiztonsági
érdeket  sért,  vagy  a  közbiztonságot  súlyosan
veszélyezteti, amennyiben ez a vélelem a Genfi
Egyezmény  32.  Cikk  (2)  bekezdése  szerinti
eljárás során megalapozottnak bizonyult.

(4) A menekült szülı kérelmére menekültként
kell elismerni Magyarországon született kiskorú
gyermekét.

(5)  Menekültként  -  a  4.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott  kizáró  ok  hiányában  -  kell
elismerni  azt  is,  akire nézve a belügyminiszter
humanitárius okból, kivételesen méltányosságot
gyakorol.

4. § (1) Meg kell tagadni annak a külföldinek a
menekültkénti elismerését,

a) akire nézve a Genfi Egyezmény 1. Cikk D),
E)  vagy  F)  pontjában  szereplı  kizáró  okok
valamelyike fennáll;

b)  akinek Magyarországon való tartózkodása,
tevékenysége  nemzetbiztonsági  érdeket  sért,
amennyiben ez a vélelem a  Genfi  Egyezmény
32.  Cikk  (2)  bekezdése  szerinti  eljárás  során
megalapozottnak bizonyult;

c)  aki  olyan  országból  érkezett,  amely  e
törvény  szerint  biztonságos  származási  vagy
biztonságos  harmadik országnak minısül,  és  a
kérelmezı nem bizonyította, hogy reá nézve az
az ország nem felel meg a 2. §  d)-e)  pontjában
meghatározott feltételeknek;

d)  aki  menekültkénti  elismerését  korábbi
kérelme jogerıs elutasítása után azonos ténybeli
alapon kéri.

(2)
5.  §  A menekült  jogállás  megszőnik,  ha  a

menekült
a) magyar állampolgárságot szerzett;
b)
c)  menekültkénti  elismerését  a  menekültügyi

hatóság visszavonta.
6. § (1) A menekültkénti elismerést vissza kell

vonni, ha
a)  a  Genfi  Egyezmény  1.  Cikk  C)  és  F)

pontjában meghatározott  feltételek  valamelyike
fennáll;

b) a menekültkénti elismerés feltételei már az
elismerı  határozat  meghozatalakor  sem  álltak
fenn;

c)  a  menekült  magatartása  nemzetbiztonsági
érdeket sért, amennyiben ez a vélelem a Genfi
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Egyezmény  32.  Cikk  (2)  bekezdése  szerinti
eljárás során megalapozottnak bizonyult;

d) a menekült e jogállásáról írásban lemondott.
(2) A menekült jogállásról való lemondás nem

vonható vissza.
7. § A menekültkénti elismerés visszavonható,

ha
a)  az  elismerés  az  elbírálás  szempontjából

lényeges tények elhallgatásával történt;
b)  a  menekültet  jogerısen  végrehajtandó

szabadságvesztésre  ítélték  olyan  különösen
súlyos,  szándékos  bőncselekmény  elkövetése
miatt,  amelyet  a  törvény  ötévi  vagy  ennél
súlyosabb  szabadságvesztés  büntetéssel
fenyeget.

8. §  (1) A menekültügyi hatóság - a 9. §-ban
meghatározott  kizáró  ok  hiányában  -
menedékesként ismeri el azt a külföldit, aki

a)  az  Európai  Unió  Tanácsának  a
lakóhelyükrıl  előzött  személyek  tömeges
beáramlásának  tényét  megállapító  határozata
hatálya alá tartozik, vagy

b)  megfelel  a  Kormány  által  a  22.  §-ban
foglaltak  szerint  a  befogadásról  hozott
határozatban foglalt feltételeknek, feltéve, ha az
érintett  a  Magyar  Köztársaság  területén
tartózkodik.

(2)  A tömeges  menekülés körülményei  miatt
szétszakadt  családok  egyesítése  céljából  a
Magyar  Köztársaság területén kívül  tartózkodó
az a külföldi is elismerhetı menedékesként, aki a
már  menedékesként  elismert  személy  (a
továbbiakban:  jótálló)  házastársa,  élettársa,
eltartott  kiskorú  gyermeke  (a  továbbiakban:
családtag), ha

a)  a  jótálló  a  családtag  menedékeskénti
elismeréséhez elızetesen hozzájárult, továbbá

b)  a  családtagra  nézve  a  9.  §-ban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és

c) az Európai Unió más tagállamának illetékes
hatósága  a  családtag  részére  már  átmeneti
védelmet biztosított és - a jótálló egyetértésével -
hozzájárult  a családtag tartózkodási  helyének a
Magyar Köztársaság területére - családegyesítés
céljából történı - áthelyezéséhez.

9.  §  Menedékesként  nem ismerhetı  el  az  a
kérelmezı,

a)  akirıl  alapos  okkal  feltételezhetı,  hogy
béke elleni,  háborús vagy emberiség elleni,  az
ilyen  bőncselekményekrıl  rendelkezı

nemzetközi  egyezményekben  meghatározott
bőncselekményt követett el;

b)  akinek Magyarországon való tartózkodása
nemzetbiztonsági érdeket sért;

c)  aki  az  országba  történı  befogadását
megelızıen  súlyos,  nem  politikai
bőncselekményt követett el;

d)  aki  az  Egyesült  Nemzetek  céljaiba  és
elveibe ütközı cselekményekben bőnös.

10. § (1) Megszőnik a menedékes jogállás, ha
a)  a  védelem  idıtartama  lejárt,  vagy  a

Kormány által megjelölt tény bekövetkezett;
b)  a menedékes Magyarországon letelepedési

engedélyt kapott;
c)  a  menedékest  a  menekültügyi  hatóság

menekültként elismerte;
d)  a  menedékes  a  Magyar  Köztársaság

területét végleg elhagyta;
e)  a  menedékeskénti  elismerést  a

menekültügyi hatóság visszavonta;
f)  a  menedékes  tartózkodási  helyét

beleegyezésével  az  Európai  Unió  valamely
tagállamának területére áthelyezték.

(2)  Az  Európai  Unió  Tanácsa  által
megállapított védelem idıtartama - kivéve ha azt
a Tanács határozatával ennél korábbi idıpontban
megszünteti  -  egy  év,  amely  hathónapos
idıszakonként  további  egy  évre
meghosszabbítható.

(3)  Megszőnik  a  családegyesítés  címén
elismert  menedékes  jogállása  -  a  (4)
bekezdésben foglalt  kivétellel  -  akkor  is,  ha a
jótálló menedékes jogállása megszőnt.

(4)  Ha  a  jótálló  menedékes  jogállásának
megszőnése  miatt  a  családegyesítés  címén
elismert kiskorú menedékes jogállása e jogcímen
megszőnik, és kísérı nélküli  kiskorúvá válik, a
kísérı  nélküli  kiskorút  érdemi  vizsgálat  nélkül
menedékesként el kell ismerni.

11. § A menedékeskénti elismerést vissza kell
vonni, ha

a)  az  elismerés  feltételei  már  az  elismerı

határozat meghozatalakor sem álltak fenn;
b)  a  menedékes  Magyarországon  való

tartózkodása,  tevékenysége  nemzetbiztonsági
érdeket sért.

12.  §  Amennyiben az ideiglenes  védelmet  a
22. § a)-b) pontja alapján a Kormány rendelte el,
a menedékeskénti elismerés visszavonható, ha a
menedékes
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a)  a  Magyar  Köztársaság  területét  a
menekültügyi  hatóság  hozzájárulása  nélkül
elhagyta vagy megkísérelte elhagyni;

b)  a  részére  biztosított  ellátásokat  és
támogatásokat  írásbeli  felszólításra  azért  nem
vette  igénybe,  mert  ismeretlen  helyen
tartózkodik;

c)  a  külön  jogszabályban  meghatározott
bejelentési kötelezettségét ismételten megszegte,
illetıleg  együttmőködési  kötelezettségét
ismételten vagy súlyosan megsértette.

d)
13. §

II. Fejezet

Az elismerését kérı, a menekült, a menedékes jogállása

14. § (1) A menekültként és a menedékeskénti
elismerését  kérı  külföldinek,  illetıleg  a
menedékesnek joga van a Magyar Köztársaság
területén való tartózkodáshoz.

(2) A menekült menedékjogot élvez.

A menekültkénti elismerését kérı jogállása

15.  §  A  menekültkénti  elismerését  kérı
jogosult

a)  külön  jogszabályban  meghatározott,
magyarországi  tartózkodása  jogszerőségét
igazoló okmányra;

b)  az  eljárás  ideje  alatt  a  törvényben  és
kormányrendeletben  meghatározott  feltételek
szerint szállásra és ellátásra;

c) az eljárás ideje alatt az Egyesült Nemzetek
Menekültügyi  Fıbiztosságával,  illetıleg  jogi
képviseletének  biztosítása  céljából  bármelyik
menekültügyi  szervezettel  való  kapcsolat
felvételére.

16. § (1) A menekültkénti elismerését kérı
a)  a  befogadó  állomáson,  illetıleg  a

menekültügyi  hatóság  által  kijelölt  más
szálláshelyen  életvitelszerően  köteles
tartózkodni;

b)  a  hatósággal  köteles  együttmőködni,  így
különösen:  feltárni  a  menekülésének
körülményeit,  személyes  adatait  közölni  és
személyazonosságának  tisztázását  elısegíteni,
okmányait  átadni,  tőrni  csomagjának,
ruházatának,  jármővének  átvizsgálását,
arcképmásának, továbbá - a 14. életévét betöltött
külföldi  esetében  -  ujjnyomatának  rögzítését,
valamint számot adni vagyonáról, jövedelmérıl;

c)  egészségügyi  szőrésnek,  gyógykezelésnek,
jogszabályban  kötelezıen  elıírt,  valamint  az
illetékes  egészségügyi  hatóság  által
megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó
védıoltások pótlásának köteles magát alávetni.

d)
(2)  A  menekültkénti  elismerését  kérı  a

kérelem benyújtásától számított  egy éven belül
csak a befogadó állomás területén, ennek eltelte
után  az  általános  szabályok  szerint  vállalhat
munkát.

A menekült jogállása

17.  §  (1)  A  menekültet,  ha  törvény  vagy
kormányrendelet  másként  nem rendelkezik  -  a
(2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  -  a  magyar
állampolgárokra vonatkozó jogok illetik meg, és
kötelezettségek  terhelik.  A  menekült  köteles
személyazonosító igazolványt kiváltani.

(2) A menekült
a)  a  helyi  önkormányzati  képviselık  és

polgármesterek  választása,  valamint  a  helyi
népszavazás  és  a  helyi  népi  kezdeményezés
kivételével nem rendelkezik választójoggal;

b) nem hadköteles;
c)  nem tölthet  be olyan munkakört,  illetıleg

feladatkört,  amelynek  ellátását  jogszabály
magyar állampolgársághoz köti.

18. § A menekült jogosult
a)  külön  jogszabályban  meghatározott

személyazonosító  igazolványra  és  a  Genfi
Egyezményben foglalt kétnyelvő úti okmányra;

b)  a  törvényben  és  kormányrendeletben
meghatározott  körben  és  feltételek  szerint
ellátásra, továbbá támogatásra;
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c)

A menedékeskénti elismerését kérı jogállása

19. §  (1) A menedékeskénti  elismerését kérı

jogosult magyarországi tartózkodásra és ellátásra
jogosító  okmányra,  továbbá  a  törvényben  és
kormányrendeletben  foglalt  feltételek  szerint
szállásra és ellátásra.

(2) A menedékeskénti elismerését kérı

a)  köteles  a  hatósággal  együttmőködni,  így
különösen:  feltárni  a  menekülésének
körülményeit,  személyes  adatait  közölni  és
személyazonosságának  tisztázását  elısegíteni,
okmányait  átadni,  tőrni  csomagjának,
ruházatának,  jármővének  átvizsgálását,
arcképmásának, továbbá - a 14. életévét betöltött
külföldi  esetében  -  ujjnyomatának  rögzítését,
valamint számot adni vagyonáról, jövedelmérıl;

b)  az  egészségügyi  hatóság  elrendelésére
köteles magát alávetni egészségügyi szőrésnek -
sürgıs szükség esetén az egészségügyrıl  szóló
törvény  alapján  elrendelés  hiányában  is  -,
gyógykezelésnek,  jogszabályban  kötelezıen
elıírt,  valamint  az  egészségügyi  hatóság  által
megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó
védıoltások pótlásának;

c)  köteles az eljárás tartama alatt a befogadó
állomáson, illetıleg a menekültügyi hatóság által
kijelölt  más  szálláshelyen  életvitelszerően
tartózkodni;

d)  a befogadó állomáson való foglalkoztatás
kivételével nem vállalhat munkát.

A menedékes jogállása

20. § (1) A menedékes jogosult
a)  a  menekültügyi  hatóság  által  kiállított,

személyazonosításra  alkalmas,  magyarországi
tartózkodásra és ellátásra jogosító okmányra;

b) külön engedély nélkül munkavállalásra;
c)  a  törvényben  és  kormányrendeletben

foglaltak szerint szállásra és ellátásra.
(2) A menedékes köteles
a)  szálláshelyét  a  menekültügyi  hatóságnak

bejelenteni;
b)  a vagyoni helyzetében, illetıleg jövedelmi

viszonyaiban  bekövetkezett,  az  ellátásra  való
jogosultság  szempontjából  meghatározó
változást  a  szálláshelye  szerint  illetékes
települési  önkormányzat  (fıvárosi  kerület)
jegyzıjének  (a  továbbiakban:  jegyzı)
bejelenteni.

(3)  Ha  a  menedékes  nem  rendelkezik
származási  országa érvényes úti  okmányával,  -
külön jogszabályban foglaltak szerint - egyszeri
kiutazásra  és  visszatérésre  jogosító  úti
okmánnyal látható el.

… …
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1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

Az  Országgyőlés  a  Magyar  Köztársaság Alkotmányában foglalt  rendelkezésekre  figyelemmel  -  az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával,
valamint  az  Emberi  Jogok  Európai  Egyezményével  összhangban -  a  külföldre  utazásról  és  az  úti
okmányokról a következı törvényt alkotja:

I. Fejezet

Alapvetı rendelkezések

1.  §  (1)  A Magyar  Köztársaság  területének
elhagyása  -  beleértve  a  külföldi  letelepedés
szándékával  történı  kiutazást  is  -  alkotmányos
alapjog, amely minden magyar állampolgárt  és
az  országban  jogszerően  tartózkodó  külföldit
megillet.  A  külföldre  utazás  joga  törvényben
meghatározottak  szerint  gyakorolható,  illetıleg
korlátozható.

(2) A magyar állampolgár külföldrıl bármikor
hazatérhet. A hazatérés joga e törvényben foglalt
feltételek  hiányában  sem tagadható  meg,  nem
korlátozható, illetıleg feltételhez nem köthetı.

(3)  A  külföldre  utazás  joga  érvényes  úti
okmánnyal gyakorolható. A magyar állampolgár
érvényes  személyazonosító  igazolvánnyal  is
gyakorolhatja a külföldre utazás jogát az Európai
Gazdasági Térségrıl szóló Egyezményben részes
tagállam  területére  történı  beutazáskor  és  a
tagállamok közötti utazás során, valamint ha azt
nemzetközi szerzıdés lehetıvé teszi.

A törvény hatálya

2. §  E törvény szabályozza az úti okmánnyal
történı  ellátás  rendjét,  az  eljárás  alapvetı

szabályait,  a  külföldre  utazás  jogának
korlátozását,  valamint  az  ezekkel  összefüggı

személyes adatok kezelését.
3.  §  (1)  A  törvény  hatálya  -  a  (2)-(3)

bekezdésben  meghatározott  kivételekkel  -  a

magyar  állampolgárokra  (a  továbbiakban:
állampolgár) terjed ki.

(2)  E  törvény  rendelkezéseit  a
Magyarországon  élı  hontalanokra,  továbbá  a
letelepedési  és  a  bevándorolási  engedéllyel
rendelkezı  külföldiekre  a  külföldiek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(3)  A  magyar  menekültügyi  hatóság  által
menekültként,  menedékesként  elismert
személyekre e törvény III., IV. és V. Fejezetében
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Értelmezı rendelkezések

4. § E törvény alkalmazásában
a) úti okmány: az útlevél, valamint nemzetközi

szerzıdésben, továbbá a Kormány rendeletében
meghatározott, a külföldre utazásra, illetıleg az
onnan  való  visszatérésre  jogosító  hatósági
igazolvány, bizonyítvány vagy irat;

b)  útlevél:  a  Magyar  Köztársaság tulajdonát
képezı hatósági igazolvány, amely birtokosának
személyazonosságát  és  állampolgárságát,
valamint  a  világ  összes  országába  utazásra,
illetıleg hazatérésre való jogosultságát hitelesen
igazolja;

c) útlevél  hatóság:  az úti  okmány kiadására,
visszavonására,  az  utazás  e  törvény  szerint
történı  engedélyezésére,  illetıleg  korlátozására
feljogosított közigazgatási szerv.
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II. Fejezet

Az úti okmányra vonatkozó általános szabályok

5.  §  (1)  Úti  okmányra  -  ha  törvény  vagy
nemzetközi szerzıdés eltérıen nem rendelkezik -
a magyar állampolgárok jogosultak.

(2)  A  nemzetközi  szerzıdésen  alapuló  úti
okmány  adattartalmára  az  egyezmény
rendelkezései az irányadók.

(3) A menekültként elismert személyek részére
kiadott  úti  okmányra  a  menekültek  helyzetére
vonatkozó  1951.  évi  július  hó  28.  napján
elfogadott  egyezmény,  valamint  a  menekültek
helyzetére vonatkozóan az 1967. évi  január hó
31.  napján  létrejött  jegyzıkönyv  kihirdetésérıl
szóló  1989.  évi  15.  törvényerejő  rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az úti okmány a jogosultság fennállásáig,
kormányrendeletben  meghatározott  szabályok
szerint  tartható  birtokban.  A  jogosultság
megszőnését  követı  15  napon  belül  az  úti
okmányt  le  kell  adni  az  útlevél  hatóságnál.  A
szülıi  felügyeleti  jog  megszőnése  esetén  a
kiskorú  úti  okmányát  a  szülıi  felügyelet
gyakorlására  jogosulttá  váló  személynek  is  át
lehet adni.

Az útlevél

6. § Az útlevél típusai:
a) a magánútlevél;
b) a hivatalos útlevél.
7. §  (1) Az útlevél adatoldala - az ideiglenes

magánútlevél kivételével - tartalmazza
a)  az  állampolgár  családi  és  utónevét,

leánykori  családi  és  utónevét,  születési  helyét,
idejét, nemét, állampolgárságát, arcképmását és
saját kező aláírását;

b)  az  útlevél  típusát,  számát,  kiállításának
keltét, érvényességi idejét, a kiadó magyar állam
kódját, a kiállító hatóság nevét;

c) az a)-b) pontokban meghatározott adatokból
képzett, az állampolgár és az útlevél azonosítását
lehetıvé tevı, gépi olvasásra alkalmas adatsort.

(2) Az ideiglenes magánútlevél adatoldala az
(1)  bekezdés  a)-b)  pontjában  meghatározott
adatokat tartalmazza.

(3) A hivatalos útlevél adattartalma kiegészül a
használatára  jogosult  személy  diplomáciai
rangjának,  illetve  az  útlevél  kiállítására  alapot
szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének
megjelölésével.

(4)  Az  útlevélbe  az  útlevél  hatóság,  a
határırség,  a  külföldi  hatóság,  valamint
jogszabályban  erre  felhatalmazott  szerv  tehet
bejegyzést.

(5)  Az  útlevél  érvényességének  idıtartama
nem hosszabbítható meg.

A magánútlevél

8.  §  (1)  A  magánútlevél  érvényességének
idıtartama  az  állampolgárnak  az  útlevél  iránti
kérelem  benyújtásakor  betöltött  életkorától
függıen

a) 4 éves életkor betöltéséig 2 év;
b) 4-18 éves életkor közöttiek esetén 5 év;
c) 18 éven felüliek esetén - a (2) bekezdésben

foglalt kivétellel - 10 év.
(2)  A 18  éven  felüli  állampolgár  részére  a

magánútlevél  -  kérelmére  -  5  éves
érvényességgel is kiállítható.

9. §  (1)  Az állampolgár - a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel - egyidejőleg csak egy érvényes
magánútlevéllel rendelkezhet.

(2)  Annak  az  állampolgárnak,  aki  hivatalos
útlevélre  nem  jogosult  és  foglalkozása
rendszeres  külföldre  utazással  jár  -  az  ezt
bizonyító  igazolás  alapján  -  második
magánútlevél is kiadható.

(3) A második magánútlevelet az arra jogosító
foglalkozás  gyakorlásának  idıtartamára,  de
legfeljebb ötévi érvényességgel kell kiállítani.

10.  §  (1)  A  magyar  állampolgár  részére
külföldön való  további  tartózkodásához,  illetve
továbbutazásához,  hazatéréséhez  ideiglenes
magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgár
útlevele,  illetıleg külföldre utazásra felhasznált
személyazonosító  igazolványa  lejárt,  elveszett,
eltulajdonították,  vagy  egyéb  okból
személyazonosításra  alkalmatlanná  vált  és
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Magyarországról a magánútlevél kellı idın belül
nem szerezhetı be.

(2)  Az  ideiglenes  magánútlevél
továbbutazásra,  illetıleg  hazautazásra  jogosít,
érvényességének idıtartama legfeljebb egy év.

A hivatalos útlevél

11.  §  (1)  Hivatalos  útlevél:  a  diplomata-
útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati
útlevél és a hajós szolgálati útlevél. A hivatalos
útlevelet  a  megbízatás  idıtartamára,  de
legfeljebb ötévi érvényességgel kell kiállítani.

(2)  Hivatalos  útlevél  -  a  diplomata-útlevél
kivételével  -  kizárólag  hivatalos  utazás  céljára
használható fel.

(3)  A  hivatalos  útlevél  rendeltetésszerő

felhasználásáról  és  kezelésérıl  az  utazást
elrendelı, illetıleg az útlevél kiadására javaslatot
tevı  szerv,  az  európai  parlamenti  vagy
országgyőlési  képviselı,  továbbá  házastársa,
gyermeke [12. § (1) bekezdés f) pont] diplomata-
útlevele  esetében  az  Országgyőlés  Hivatala
gondoskodik.

12. § (1) Diplomata-útlevélre jogosult
a)  a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság

elnöke, valamint a Legfelsıbb Bíróság elnöke;
b)  az országgyőlési  képviselı  és  az Európai

Parlament magyarországi képviselıje;
c) az állampolgári jogok országgyőlési biztosa

és  általános  helyettese,  valamint  a  külön
biztosok, a Legfelsıbb Bíróság elnökhelyettese,
a  legfıbb  ügyész  és  helyettesei,  az
Alkotmánybíróság  tagja,  az  Állami
Számvevıszék  elnöke  és  alelnökei,  a  Magyar
Nemzeti Bank elnöke és alelnökei;

d) a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár
és a helyettes államtitkár;

e)  a  Külügyminisztérium  diplomáciai  vagy
konzuli  ranggal  rendelkezı  munkatársa,  a
Magyar  Köztársaság  diplomáciai  képviselete
diplomáciai  személyzetének  tagja,  a  Magyar
Köztársaság  konzuli  képviselete  konzuli
tisztviselıje,  nemzetközi  jogon  alapuló
diplomáciai  kiváltságot  és  mentességet  élvezı

egyéb személy, diplomáciai és konzuli futár;
f)  az  a)-e)  pontban  megjelölt  személlyel

hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban
élı házastársa, eltartott gyermeke.

(2)  Kizárólag  utazásának  idıtartamára
érvényes  diplomata-útlevelet  kaphat  az  a

személy  is,  aki  a  köztársasági  elnök,  a
miniszterelnök, az Országgyőlés elnöke vagy a
külügyminiszter  megbízásából  diplomáciai
küldetéssel utazik külföldre, továbbá az, akinek
az útlevéllel történı ellátását rendkívül indokolt
esetben  az  irányítást  (felügyeletet)  gyakorló
miniszter  javaslatára  a  külügyminiszter
engedélyezte.

13. § (1) Külügyi szolgálati útlevélre jogosult
a)  a Külügyminisztérium diplomáciai ranggal

nem rendelkezı munkatársa;
b)  a  Magyar  Köztársaság  diplomáciai

képviseletének  igazgatási  és  mőszaki
személyzete,  illetıleg  kisegítı  személyzetének
tagja;

c)  a Magyar Köztársaság konzuli  képviselete
konzuli alkalmazottja és kisegítı személyzetének
tagja;

d)  a  nemzetközi  jogon  alapuló  mentességet
élvezı más személy;

e)  az  a)-d)  pontok szerint jogosult személlyel
hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban
élı házastársa és eltartott gyermeke.

(2)  Kizárólag  utazásának  idıtartamára
érvényes külügyi szolgálati útlevelet kaphat az a
személy is, akinek az útlevéllel történı ellátását
rendkívül  indokolt  esetben  az  irányítást
(felügyeletet)  gyakorló  miniszter  javaslatára  a
külügyminiszter engedélyezte.

14. § (1) Az irányítást (felügyeletet) gyakorló
miniszter,  ennek  hiányában  az  országos
hatáskörő  szerv  vagy  hivatal  vezetıjének
javaslatára  szolgálati  útlevelet  kaphatnak
hivatalos  célú  utazásuk,  illetıleg  kiküldetésük
idejére

a)  a  Miniszterelnöki  Hivatalnál,  a
Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgyőlés
Hivatalánál,  az  Alkotmánybíróság  Hivatalánál,
az Országgyőlési Biztos Hivatalánál, az Állami
Számvevıszéknél,  a  minisztériumoknál,
valamint  országos  hatáskörő  szerveknél
foglalkoztatottak;

b) a bírák és az ügyészek;
c)  a  Magyar  Nemzeti  Bank  vezetı

munkatársai.
(2) Szolgálati útlevelet kaphat az (1) bekezdés

hatálya  alá  tartozó  állampolgárral  hivatalos
célból  együtt  utazó,  közös  háztartásban  élı

házastársa és eltartott gyermeke.
(3)  Az  irányítást  (felügyeletet)  gyakorló

miniszter javaslatára szolgálati útlevelet kaphat a
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külföldi  magyar  kulturális  intézetbe,
kereskedelemfejlesztési  irodába,  illetıleg
nemzeti  idegenforgalmi  képviselet  irodájába
tartós  külszolgálatra  kihelyezett  személy,
valamint a vele együtt utazó, közös háztartásban
élı házastársa és eltartott gyermeke, amennyiben
diplomáciai  vagy  nemzetközi  jogon  alapuló
egyéb  kiváltságot  és  mentességet  nemzetközi
szerzıdés vagy viszonosság alapján nem élvez.

15.  §  (1)  Hajós  szolgálati  útlevél  hivatalos
utazás céljából adható

a)  a  tengeri  vagy  belvízi  hajón  szolgálatot
teljesítı személynek;

b)  annak  a  vízügyi  dolgozónak,  aki  a
szomszédos  államokkal  fennálló  vízügyi
együttmőködés keretében vízi munka elvégzése,
vízkár  vagy  jégveszély  elhárítása  érdekében
határvízen közlekedik.

(2)  Hajós  szolgálati  útlevelet  kaphat  az  (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott személlyel
állandóan  együtt  utazó  házastársa  és  eltartott
gyermeke.

III. Fejezet

Külföldre utazást korlátozó rendelkezések

16. §  (1)  A 18.  §-ban foglalt  kivétellel  nem
utazhat külföldre,

a)
b)  aki  a  büntetıeljárás  keretében  elızetes

letartóztatásban,  ırizetben,  kiadatási  ırizetben,
kiadatási  letartóztatásban  van,  illetıleg
ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll;

c)  aki  lakhelyelhagyási  tilalom,  házi  ırizet
vagy úti okmány elvételének hatálya alatt áll;

d)  akit  végrehajtandó  szabadságvesztésre
ítéltek,  büntetésének  kitöltéséig  vagy
végrehajthatósága  megszőnéséig,  illetıleg
akinek  a  bíróság  a  kényszergyógykezelését
rendelte  el,  a  kényszergyógykezelés  tartama
alatt;

e)  akinek jogerıs határozattal  megállapított  -
legalább 10 millió forint összegő - adóhiányból
vagy vámhiányból, avagy bevallani elmulasztott
járulékból,  illetve  hozzájárulásból  származó
tartozása áll fenn, a tartozás megfizetéséig vagy
arra  a  (3)  bekezdés  szerint  kezdeményezésre
jogosult  szerv  által  elfogadott  biztosíték
nyújtásáig;

f) akinek úti okmánya elvételét háromévi vagy
ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendı

bőncselekmény  miatt  indult  büntetıeljárás
keretében elrendelték.

(2)  Az  (1)  bekezdés  e)  pontjában  foglalt
rendelkezés  alkalmazásában  nem  tekinthetı

jogerısnek a hiányt, a járulék vagy hozzájárulás
bevallásának  elmulasztását  megállapító
határozat,  ha  a  bírósági  felülvizsgálat

megindítására nyitva álló határidı még nem telt
el, illetıleg a határozat felülvizsgálatára irányuló
bírósági eljárás jogerısen nem zárult le.

(3)  Az  (1)  bekezdés  e)  pontja  esetén  a
külföldre  utazás  korlátozását  az  adóhatóság,  a
vámhatóság,  az  Országos  Egészségbiztosítási
Pénztár, továbbá az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fıigazgatóság  igazgatási  szerve
kezdeményezheti.

17. § A fegyveres szervek hivatásos állományú
tagja, továbbá a katonai szolgálati kötelezettség
alapján  szolgálatot  teljesítı  személy  és  a
besorozott hadköteles külföldre utazása esetén a
rájuk  vonatkozó  törvények  rendelkezéseit  is
alkalmazni kell.

18. §  (1) A 16. § (1) bekezdésének  d)  és  e)
pontjában meghatározott korlátozás hatálya alatt
álló  állampolgár  kérelmére  az  útlevélhatóság
különös  méltánylást  érdemlı  okból
meghatározott  idıtartamú  külföldre  utazást
engedélyezhet. Az utazás engedélyezéséhez a 16.
§ (1) bekezdésének b)-c)  és  f)  pontjában foglalt
esetben  a  vádirat  benyújtásáig  az  ügyész,  azt
követıen  a  bíróság,  d)  pontja  esetében  a
büntetés-végrehajtási  bíró,  az  e)  pont  esetében
pedig a 16.  §  (3)  bekezdésében meghatározott
szerv hozzájárulása szükséges.

(2)  Az  útlevél  hatóság  külön  törvényben
meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében
a  korlátozás  hatálya  alatt  álló  állampolgár
részére az útlevelet hivatalból is kiadhatja.
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19.  §  (1)  Az útlevél  hatóság az úti  okmány
kiadását  megtagadja  vagy  az  úti  okmányt
visszavonja, ha

a)  a  16.  §  (1)  bekezdése  alapján  külföldre
utazást korlátozó rendelkezés áll fenn;

b)  azt  jogosulatlanul  használták  fel  vagy
meghamisították;

c)  az  állampolgár  az  arra  való  jogosultság
megszőnését követıen az úti okmányt nem adta
le.

(2)  Az  útlevél  hatóság  a  külföldön  élı
állampolgár részére a visszavont útlevelet kiadja,
ha  a  büntetıeljárás  során  az  ügyész  vagy  a
bíróság  által  megállapított  biztosítékot  letétbe
helyezték.

(3) A kiskorú úti okmányát vissza kell vonni,
ha azt

a)  bármelyik  szülı  azért  kéri,  mert  az  úti
okmány  kiadásához  való  hozzájárulását
visszavonta;

b)  a  szülıi  felügyeleti  jog  gyakorlására
jogosult  szülı  azért kéri,  mert  a másik szülı  -

akinek a szülıi  felügyeleti joga megszőnt vagy
szünetel - a kiskorú úti  okmányát a felügyeleti
jog szünetelése alatt vagy megszőnését követıen
nem adta át.

(4) Az ırizetbe vétel elrendelése esetén az úti
okmányt el kell venni. Ha az ırizetbe vétel úgy
szőnt meg, hogy az ügyész, illetıleg a bíróság
elızetes  letartóztatást,  ideiglenes
kényszergyógykezelést,  lakhelyelhagyási
tilalmat,  vagy a büntetıeljárási  törvény alapján
az úti okmány elvételét nem rendelte el, az úti
okmányt vissza kell adni.

20. § Érvénytelen az úti okmány, ha
a)  a  személyazonosság  megállapítására

alkalmatlan,  betelt,  megrongálódott  vagy
meghamisították;

b) az útlevél hatóság visszavonta;
c) azt nem az arra jogosult használja fel;
d) érvényességi ideje lejárt;
e) a használatára jogosult meghalt.

216



2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és
tartózkodásáról

Az Országgyőlés a jogállamiság és az emberi  jogok védelme iránti  elkötelezettségétıl  vezérelve,  a
Magyar Köztársaság nemzetközi szerzıdésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése, továbbá a Magyar
Köztársaság belsı rendjének és közbiztonságának védelme érdekében a következı törvényt alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.  §  (1)  E törvény szabályozza  a  külföldiek
beutazásával  és  tartózkodásával  kapcsolatos
ügyekben  (a  továbbiakban  együtt:
idegenrendészeti  ügy)  a  jogokat  és
kötelezettségeket,  a  magyar  hatóságok  feladat-
és  hatáskörét,  valamint  az  idegenrendészeti
eljárások rendjét.

(2) Idegenrendészeti ügyben - az e törvényben
és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott  hatáskörükben  -  a  következı

idegenrendészeti hatóságok járnak el:
a)  a  központi  idegenrendészeti  hatóság  (a

továbbiakban: Hivatal);
b)  a Hivatal  területi  szerve (a továbbiakban:

területi idegenrendészeti hatóság);
c) a Határırség idegenrendészeti szerve;
d)  a  vízum  kiadására  feljogosított

külképviselet és a Külügyminisztérium.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
a)  külföldi:  a nem magyar  állampolgár  és  a

hontalan;
b)  hontalan:  akit  saját  törvényei  szerint

egyetlen állam sem ismer el állampolgárának;
c) az Európai Gazdasági Térség állampolgára

(a  továbbiakban:  EGT  állampolgár):  aki  az
Európai  Gazdasági  Térségrıl  szóló
egyezményben  részes  tagállam
állampolgárságával rendelkezik;

d)  harmadik  ország  állampolgára:  aki  nem
állampolgára  az  Európai  Gazdasági  Térségrıl
szóló egyezményben részes tagállamnak;

e)  családtag:  ha  e  törvény  másként  nem
rendelkezik,  a  külföldi  házastársa,  eltartott
leszármazottja,  az  örökbe  fogadott  gyermeke,

nevelt gyermeke, a házastárs gyermeke, kiskorú
esetén a szülı, továbbá a külföldi és a házastárs
eltartott felmenıje;

f)  kísérı  nélküli  kiskorú:  az  a  külföldi  -  az
EGT állampolgár kivételével -, aki 18. életévét
még nem töltötte be, kivéve,  ha a magyar  jog
szerint  ezt  megelızıen  nagykorúvá  vált,  ha  a
jogszabály  vagy  szokás  alapján  felügyeletéért
felelıs nagykorú személy kísérete nélkül lépett a
Magyar Köztársaság területére, vagy a belépést
követıen  maradt  felügyelet  nélkül,  mindaddig,
amíg ilyen személy felügyelete alá nem kerül;

g) befogadott: aki hazájába - hontalan esetén a
szokásos tartózkodási  helye szerinti  országba -
átmenetileg azért nem küldhetı vissza, mert ott
halálbüntetésnek,  kínzásnak,  embertelen  vagy
megalázó  bánásmódnak  lenne  kitéve,  és  nincs
olyan  biztonságos  harmadik  ország,  amely
befogadja;

h)  érvényes  úti  okmány:  az  arra  jogosult
külföldi  hatóság  által  kiállított  és  a  Magyar
Köztársaság  által  elismert,  idıbeli  és  területi
érvényességgel  rendelkezı  útlevél;  vagy
nemzetközi  szerzıdés,  illetıleg  jogszabály
alapján  külföldre  utazásra  jogosító  más
igazolvány  vagy  irat,  amely  birtokosának
személyazonosságát  és  állampolgárságát
(hontalanságát) igazolja;

i) visszafogadási egyezmény: személyeknek az
államhatáron történı átadás-átvételérıl, hatósági
kísérettel  történı  átszállításának,  illetve
átutazásának engedélyezésérıl szóló nemzetközi
szerzıdés.

217



(2)  A  magyar  állampolgárság  igazolásáig
külföldinek  kell  tekinteni  azt  a  természetes
személyt,  akinek  Magyarországon  nincs
bejelentett  lakóhelye, és személyazonosságának
igazolására  külföldi  állam  által  kiállított
érvényes úti  okmányát használja fel. A magyar
állampolgárság  igazolása  esetén  az
idegenrendészeti eljárást meg kell szüntetni, de a
külföldiek úti okmányának elvételére vonatkozó
szabályokat alkalmazni kell.

(3)  E  törvényt  a  diplomáciai  vagy  egyéb
személyes  mentességet  élvezı,  illetıleg
nemzetközi  szerzıdésben  meghatározott  célból
beutazó  külföldire  akkor  kell  alkalmazni,  ha
nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik.

(4)  E  törvény  hatálya  nem  terjed  ki  e
jogállásnak fennállásáig arra a külföldire, akit a
menekültügyi  hatóság  menekültként  vagy
menedékesként  elismert,  kivéve,  ha  a  külföldi
letelepedési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

3. §  (1) A külföldi beutazása, tartózkodása és
kiutazása  az  e  törvényben  meghatározott

rendelkezések  szerint  korlátozható.  A Magyar
Köztársaság  területén  törvényesen  tartózkodó
külföldit  e  törvény  keretei  között  megilleti  a
szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely  szabad
megválasztásának  a  joga  és  az  utazás
szabadsága.

(2)  A külföldi  a  magyarországi  tartózkodása
alatt köteles a Magyar Köztársaság alkotmányos
rendjét  tiszteletben  tartani,  jogszabályait
megtartani  és  a  magyar  hatóságok
intézkedéseinek eleget tenni.

(3)  A külföldi  a  magyarországi  tartózkodása
alatt köteles személyazonosító okmányait, illetve
a  tartózkodása  jogszerőségét  igazoló
okmányokat  a  törvényben  erre  feljogosított
hatóságoknak ellenırzés céljából átadni.

(4) A magyar hatóság eljárása során köteles a
külföldit  az e törvényben biztosított jogairól és
kötelezettségeirıl,  különösen  jogorvoslati
jogáról,  kártalanítási  igényérıl,  valamint  jogai
érvényesítésének  módjáról  az  általa  értett
nyelven tájékoztatni.

II. Fejezet

A beutazás és a tartózkodás szabályai

4.  §  (1)  A beutazás  és  a  tartózkodás  akkor
engedélyezhetı,  ha  a  külföldi  megfelel  a
következı feltételeknek:

a) rendelkezik érvényes úti okmánnyal;
b)  rendelkezik  -  a  (4)  és  (5)  bekezdésben

meghatározottak  kivételével  -  a  beutazáshoz
szükséges érvényes  vízummal  vagy  a 7.  §  (2)
bekezdés  b)-c)  pontjában  meghatározott
tartózkodásra jogosító engedéllyel;

c)  tovább-  vagy  visszautazáshoz  szükséges
érvényes vízuma van;

d) a beutazáshoz, továbbá a tartózkodás teljes
idıtartamára  lakhatását  és  megélhetését,
valamint  a  kiutazás  költségeit  is  biztosító,
jogszabályban  meghatározott  mértékő  anyagi
fedezettel rendelkezik, továbbá igazolja, hogy -
kormányrendeletben  meghatározottak  szerint  -
az  egészségügyi  ellátások  teljes  körére
biztosítottnak  minısül  vagy  egészségügyi
ellátásának költségeit biztosítani tudja;

e)  nem  áll  kiutasítás,  illetıleg  beutazási  és
tartózkodási  tilalom hatálya alatt,  és  beutazása
nem  veszélyezteti  a  Magyar  Köztársaság
közbiztonságát,  nemzetbiztonsági  vagy
közegészségügyi érdekeit;

f)
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott

feltételek  hiányában  a  beutazás  csak
humanitárius megfontolásból,  nemzeti  érdekbıl
vagy  nemzetközi  szerzıdésben  vállalt
kötelezettség teljesítése céljából engedélyezhetı.

(3)
(4)  Nemzetközi  szerzıdés  vagy  jogszabály

alapján a külföldi vízum nélkül utazhat be, és az
elsı  belépés  idıpontjától  számított  hat  hónap
alatt  legfeljebb  kilencven  napig  tartózkodhat
külön  engedély  nélkül  a  Magyar  Köztársaság
területén,  feltéve,  hogy  rendelkezik  a
tartózkodáshoz szükséges feltételekkel.

(5) Iskolai kirándulás keretében, tanulócsoport
tagjaként  jogszabályban  meghatározott
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hitelesített  okmánnyal,  úti  okmány  és  vízum
nélkül  utazhat  be  a  Magyar  Köztársaság
területére  az  EGT  valamely  tagállamának
területén jogszerően tartózkodó,  ott  alap- vagy
középfokú  oktatási  intézményben  tanuló
harmadik ország állampolgára.

(6) A belügyminiszter fontos közérdekbıl, így
különösen:  közegészségügyi  okból,
járványveszély  megelızése  érdekében,  vagy
katasztrófa  bekövetkezése  esetén  a  beutazási
feltételek teljesítése alól felmentést adhat.

5.  §  (1)  A  külföldi  megélhetése  -  az
egészségügyi ellátást is beleértve - biztosított, ha
arról  saját  maga,  a  családtagja,  illetve  az
eltartására kötelezett más személy jövedelmébıl
gondoskodni tud, illetve igazolja, hogy képes a
megélhetés  anyagi  fedezetét  törvényes  módon
megszerezni.

(2)  A  lakhatás  feltételével  az  a  külföldi
rendelkezik,  aki  az  ingatlan-nyilvántartásban
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott
ingatlan tulajdonosa vagy használatára jogosult,
illetve  igazolja,  hogy  jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelı szállással
rendelkezik.

6.  §  (1)  A magyar  állampolgár,  a  törvény
hatálybalépése  elıtt  kiadott  érvényes

bevándorlási  engedéllyel  (a  továbbiakban:
bevándorlási  engedély)  vagy  letelepedési
engedéllyel,  illetıleg  tartózkodási  engedéllyel
rendelkezı  külföldi  természetes  személy,
illetıleg  magyar,  vagy  Magyarországon
székhellyel  rendelkezı  külföldi  jogi  személy
által,  az  elıírt  formanyomtatványon  kiállított
meghívólevél  akkor  fogadható  el  az  anyagi
fedezet igazolásaként, ha

a)  a  meghívó  írásban  kötelezettséget  vállal
arra,  hogy  a  meghívott  külföldi  részére
magyarországi  tartózkodása  alatt  szállást
biztosít,  eltartásáról  gondoskodik,  továbbá - ha
nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik
-  egészségügyi  ellátásának,  valamint
kiutazásának költségeit fedezi; és

b) azt a területi idegenrendészeti hatóság - ha
jogszabály másként nem rendelkezik - hatósági
hozzájárulását igazoló záradékkal látta el.

(2) A hatósági hozzájárulás megtagadása ellen
az  államigazgatási  eljárás  általános  szabályai
szerint van jogorvoslatnak helye.

(3)  A  meghívó  a  meghívólevélben  vállalt
kötelezettsége elmulasztásával a másnak okozott
kárt és költségeket köteles megtéríteni.

III. Fejezet

A beutazásra és a tartózkodásra jogosító engedélyek

7. § (1) Ha jogszabály, európai közösségi jogi
aktus vagy nemzetközi  szerzıdés másként nem
rendelkezik,  a  külföldi  beutazásához,  illetıleg
tartózkodásához engedély szükséges.

(2)  Beutazásra  és  tartózkodásra  jogosító
engedély:

a) a vízum;
b) a tartózkodási engedély;
c) a letelepedési engedély vagy a bevándorlási

engedély.
(3)
(4)  Az  ideiglenes  tartózkodásra  jogosító

igazolás  alapján  a  külföldi  magyarországi
tartózkodásra jogosult.

(5) A vízum, továbbá a tartózkodási, illetıleg a
letelepedési  engedély,  valamint  az  ideiglenes

tartózkodásra jogosító igazolás az érvényességi
ideje alatt a külföldi magyarországi tartózkodási
jogosultságát közhitelesen igazolja.

Vízum

8.  §  (1)  A vízum beutazásra,  átutazásra,  az
abban  meghatározott  célú  és  idıtartamú
tartózkodásra,  valamint  kiutazásra  jogosító
engedély.

(2)
(3) A vízumot akkor lehet kiadni, ha a külföldi

eleget  tesz  a  4.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott feltételeknek.

(4) A vízumkérelem tárgyában hozott határozat
ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye
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nincs.  A  tartózkodási  vízum  kivételével  a
határozat bírósági felülvizsgálata sem kérhetı.

(5)
9.  §  (1)  A vízum a  beutazás  és  tartózkodás

céljától függıen:
a) repülıtéri  tranzitvízum:  amely a repülıtér

nemzetközi  zónájába történı  belépésre és ott  a
célállamba  közlekedı  járat  indulásáig  való
tartózkodásra jogosít („A” típusú vízum);

b)  átutazóvízum:  amely  -  egyszeri  vagy
többszöri  -  alkalmanként  öt  napot  meg  nem
haladó átutazásra jogosít („B” típusú vízum);

c) rövid idıtartamú beutazóvízum:  amely hat
hónapon  belül  egyszeri  vagy  többszöri
beutazásra,  és  megszakítás  nélküli  tartózkodás
esetén  a  beutazástól  számított  legfeljebb
kilencven  napig,  megszakítás  esetén  az  elsı

beutazás  idıpontjától  számított  hat  hónapon
belül,  valamennyi  beutazást  figyelembe  véve
összesen kilencven  napig  terjedı  tartózkodásra
jogosít („C” típusú vízum);

d)  tartózkodási  vízum:  amely  egyszeri  vagy
többszöri  beutazásra  és  kilencven  napot
meghaladó, de - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak
kivételével  -  legfeljebb  egy  év  idıtartamú  és
meghatározott célú magyarországi tartózkodásra
további  külön  engedély  nélkül  jogosít  („D”
típusú vízum).

(2)  Ha jogszabály másként  nem rendelkezik,
az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt többszöri
beutazóvízum legfeljebb egy évig érvényes.

(3)  A  szezonális  munkavállalás  céljából
kiadott  tartózkodási  vízum  tizenkét  hónapon
belül  legfeljebb  hat  hónapos  tartózkodásra
jogosít.

(4)  Ha  a  tartózkodási  vízumot  humanitárius
megfontolásból  adták  ki,  az  legfeljebb  hat
hónapig terjedı tartózkodásra jogosít.

(5)  A nemzetközi  szerzıdés alapján kiadható
speciális  tartózkodási  vízum  (a  továbbiakban:
nemzeti  vízum)  többszöri  beutazásra és  három
hónapot  meghaladó,  de  legfeljebb  öt  év
idıtartamú magyarországi tartózkodásra további
külön engedély nélkül jogosít. A nemzeti vízum
munkavállalási,  jövedelemszerzési,  tanulmányi
vagy  más  tudományos  továbbképzési  célú
tartózkodásra nem jogosít.

(6)  A  vízum  érvényességi  idején  belül
használható fel.  A vízum érvényességi  idejét  a
kiállítása napjától kell számítani.

10. §  (1)  A kiadott  vízum érvénytelen,  ha a
külföldi beutazási és tartózkodási tilalom hatálya
alatt  áll.  Az  érvénytelen  vízumot  meg  kell
semmisíteni,  amely  ellen  jogorvoslatnak  helye
nincs.

(2) A kiadott vízumot érvényteleníteni kell és
meg kell  semmisíteni akkor is,  ha a külföldi  a
beutazáskor  nem  rendelkezik,  vagy  a
tartózkodása  során  már  nem  rendelkezik  a
vízumkiadás egyéb feltételeivel,  vagy  a  vízum
kiadása  e  törvényben  foglaltak  megsértésével
vagy tévedésbıl történt.

(3)
(4)  Ha  a  külföldi  tartózkodási  vagy

letelepedési  engedélyt  szerzett,  a  kiadott
tartózkodási  vízum  érvényét  veszti,  ezért  azt
egyidejőleg meg kell semmisíteni.

11. §
12. §  (1) A külföldi, amennyiben nemzetközi

szerzıdés  másként  nem  rendelkezik,  a
jogszabályban engedélyhez kötött  munkavégzés
vagy  más  jövedelemszerzı  tevékenység
folytatása  céljából  csak  tartózkodási  vízummal
utazhat be.

(2)  A tartózkodási  vízum iránti  kérelem - az
(1)  bekezdésben  meghatározott  célból  -  akkor
teljesíthetı, ha a külföldi

a)  munkavégzését  az  illetékes  munkaügyi
hatóság engedélyezte;

b)
c)  a  b)  pont hatálya alá nem tartozó külföldi

jövedelemszerzı  tevékenysége  a  Magyar
Köztársaság  számára  gazdasági  haszonnal  jár,
vagy  tudományos,  illetıleg  kulturális  értéket
képvisel.

(3)  Nincs  szükség  munkavállalás  vagy
jövedelemszerzı  tevékenység  folytatásához
külön  vízumra  akkor,  ha  a  külföldi
családegyesítési  célból  rendelkezik tartózkodási
vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

(4)  A  felsıfokú  tanulmányok  folytatása
céljából  beutazó  külföldinek  (a  továbbiakban:
diák)  a  tanulmányi  idı  alatt  történı
munkavállalásához nem kell munkavállalási célú
vízummal rendelkeznie.

A tartózkodási engedély

13. §  (1) Az érvényes tartózkodási vízummal
Magyarországon tartózkodó külföldi kérelmére -
a tartózkodási idı meghosszabbítása céljából - a
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területi  idegenrendészeti  hatóság  tartózkodási
engedélyt adhat ki.

(2) A magyarországi diplomáciai vagy konzuli
képviseletek tagjainak a tartózkodási engedélyét
a  Külügyminisztérium  adja  ki  és  hosszabbítja
meg.

(3)  A tartózkodási  engedély  érvényessége  a
kérelemben foglalt idıtartamig, de legfeljebb - a
(4) és (5) bekezdésekben foglalt kivétellel - két
évre szól, és alkalmanként - az (5) bekezdésben
foglalt  kivétellel  -  legfeljebb  két  évvel
meghosszabbítható.

(4) Ha a tartózkodás célja munkavégzés vagy
más  jövedelemszerzı  tevékenység,  a
tartózkodási  engedély  elsı  alkalommal
legfeljebb négy évre adható ki.

(5)  A  szakképzés,  szakmai  továbbképzés
céljából beutazó külföldi tartózkodási engedélye
a tanulmányok folytatásáig,  legfeljebb azonban
egy évre adható ki,  és alkalmanként legfeljebb
egy évvel hosszabbítható meg.

14.  §  (1)  Családi  együttélés  céljából
tartózkodási  engedélyre  jogosult  -  a  (3)
bekezdésben  meghatározott  feltételek  megléte
esetén - az a külföldi, aki magyar állampolgár

a) házastársa,
b)  kiskorú  gyermeke  (ideértve  az

örökbefogadott és a nevelt gyermeket is),
c)  külföldi  házastársának  kiskorú  gyermeke

(ideértve  az  örökbefogadott  és  a  nevelt
gyermeket is),

d)  eltartott  felmenıje  vagy  külföldi
házastársának eltartott felmenıje,

e) szülıi felügyeleti joggal rendelkezı szülıje,
ha a magyar állampolgár kiskorú.

(2)  Családi  együttélés  céljából  tartózkodási
engedélyre  jogosult  -  a  (3)  bekezdésben
meghatározott  feltételek megléte  esetén  -  az  a
külföldi  is,  aki  a  Magyarországon  élı
tartózkodási,  letelepedési  vagy  bevándorlási
engedéllyel rendelkezı személy

a) házastársa,
b)  házastársával  közös  kiskorú  gyermeke

(ideértve az örökbefogadott gyermeket is),
c)  kiskorú  eltartott  gyermeke  (ideértve  az

örökbefogadott  gyermeket  is),  aki  felett  szülıi
felügyeleti jogot gyakorol,

d)  házastársának  kiskorú  eltartott  gyermeke
(ideértve  az  örökbefogadott  gyermeket  is),  aki
felett  a  házastárs  szülıi  felügyeleti  jogot
gyakorol.

(3) A tartózkodási engedély családi együttélés
céljából  történı  kiadásának  feltétele  a  családi
kapcsolat igazolása, továbbá, hogy

a)  a  külföldi  családtag  rendelkezzen
tartózkodási vízummal,

b)  a  kérelmezı  vagy  Magyarországon  élı
családtagja a megélhetés feltételeit jövedelmébıl
vagy vagyonából biztosítani tudja,

c)  a lakhatási feltétel a családi együttélésnek
megfelelıen biztosított,

d)  a  családtag  vagy  rá  is  kiterjedıen  a
családegyesítést  kérelmezı  rendelkezik  teljes
körő egészségbiztosítással, vagy az egészségügyi
ellátások  igénybevételéhez  szükséges  anyagi
fedezet is rendelkezésre áll,

e)  nem  áll  fenn  törvényben  meghatározott
kizáró ok.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott külföldi
részére a tartózkodási engedély a (3) bekezdés b)
és  c)  pontjaiban  megállapított  feltételek
hiányában is kiadható.

14/A.  §  (1)  A családi  együttélés  biztosítása
céljából  -  e  §-ban  foglalt  feltételek  szerint  -
tartózkodási  engedélyt  kaphat  a  menekültként
elismert személy

a)  külföldi  házastársa,  feltéve,  hogy  a
házasságot  a  menekültként  elismert  személy
magyarországi  beutazását  megelızıen
megkötötték,

b) a 14. § (2) bekezdés b)-d) pontjában foglalt
családtagja, továbbá

c)  a külföldi, aki a kísérı nélküli kiskorúnak
minısülı  menekült  elsı  fokú  egyenes  ági
felmenıje, ennek hiányában törvényes gyámja,
feltéve, hogy a családtag nem menekült, és nem
is  kérte  a  magyar  menekültügyi  hatóságtól  a
menekültkénti elismerését.

(2) A menekülthöz történı családegyesítéshez
a  családi  kapcsolat  fennállása  bármilyen  hitelt
érdemlı módon igazolható. A családegyesítéshez
a 14. § (3) bekezdésének b)-d) pontjában foglalt
feltételek  fennállását  akkor  kell  igazolni,  ha  a
családegyesítést  a  menekültkénti  elismerést
követı három hónap lejárta után kérelmezték.

(3)  A  menekültként  elismert  személyhez
történı  családegyesítés  nem  tagadható  meg
pusztán  amiatt,  hogy  a  családi  kapcsolat
fennállásának  igazolására  okirat  nem  áll
rendelkezésre.

14/B.  §  (1)  A  családtag  tartózkodási
engedélyének érvényességi ideje nem haladhatja
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meg  a  Magyarországon  tartózkodó  családtag
tartózkodási engedélyének érvényességi idejét.

(2) A házastárs további tartózkodásra önállóan
jogosult, ha a tartózkodási engedélye elsı ízben
történı kiadásától számított öt év eltelt, vagy ha
a  befogadó  házastárs  meghalt,  és
tartózkodásának  további  feltételei  -  a
tartózkodási vízum kivételével - biztosítottak.

(3)  Ha a házasságot  a tartózkodási  engedély
családi  együttélés  céljából  történı  kiadását
követı  öt  éven  belül  felbontják,  a
családegyesítés  céljából  érkezett  házastárs
további tartózkodásra nem jogosult, kivéve, ha

a) a házasságból magyar állampolgár gyermek
született és a szülıi felügyelet jogát a házastárs
gyakorolja, vagy

b)  a  házastárs  -  a  tartózkodási  vízum
kivételével  -  saját  jogán  rendelkezik  a
tartózkodási  engedély  más  jogcímen  történı

kiadásának feltételeivel.
(4)  A kiskorú  magyar  állampolgár  gyermek

külföldi szülıjének a családi együttélés céljából
kiadott tartózkodási engedélyét vissza kell vonni,
ha a szülıi  felügyelet joga megszőnik. A szülı
további  magyarországi  tartózkodásra  akkor
jogosult,  ha  a  tartózkodási  engedély  más
jogcímen  való  kiadásához  szükséges
feltételekkel - a tartózkodási vízum kivételével -
rendelkezik.

(5)  Családegyesítés  jogcímén  kiskorúként
beutazott,  idıközben  nagykorúvá  vált  külföldi
családegyesítés jogcímén akkor jogosult további
tartózkodásra,  ha  a  nagykorúság  elérését
megelızı  öt  év  óta  családegyesítés  céljából
kiadott  tartózkodási  engedéllyel  rendelkezett,
vagy  a  további  tartózkodás  feltételei  is
biztosítottak.

14/C.  §  Ha  a  tartózkodási  engedéllyel
rendelkezı  külföldinek  Magyarországon
gyermeke  született,  ennek  tényét  a  gyermek
születésétıl  számított  harminc  napon  belül  be
kell  jelenteni.  A tartózkodási  engedélyt  családi
együttélés  céljából  a  14.  §  (3)  bekezdésében
meghatározott  feltételek  vizsgálata  nélkül,  a
szülı  tartózkodási  engedélyének  megfelelı

érvényességgel ki kell adni.
15.  §  (1)  A  Hivatal  és  a  területi

idegenrendészeti  hatóság  a  törvényben  foglalt
tartózkodási  feltételek  hiányában  is  -
humanitárius  megfontolásból  -  tartózkodási
engedéllyel látja el:

a) a befogadottat;
b)  azt  a  külföldit,  aki  a  menekültügyi

hatóságtól  menekültkénti  vagy  menedékeskénti
elismerését kérte;

c) jelentıs nemzetbiztonsági vagy bőnüldözési
érdekbıl  a  nemzetbiztonsági,  illetıleg  a
bőnüldözı  szerv  indítványára  azt  a  külföldit,
illetve rá tekintettel  más külföldi személyt,  aki
bőncselekmény  felderítése  érdekében  a
hatóságokkal - a bizonyítást jelentısen elısegítı
módon - együttmőködött;

d)  azt  a  külföldit,  akirıl  eljárásában
megállapította, hogy hontalan;

e)  azt  a külföldit,  aki  a Magyar Köztársaság
területén született és azt követıen a magyar jog
szerint  érte  felelıs  személy  felügyelete  nélkül
maradt,  illetıleg  a  kísérı  nélküli  kiskorút,
feltéve, hogy magyar állampolgárságot, illetıleg
más  jogcímen  tartózkodási  jogosultságot  nem
szerzett.

(2) A befogadottat a tartózkodási engedéllyel
rendelkezıknek,  illetıleg  a  befogadottaknak
külön törvényben biztosított jogok megilletik. A
befogadott  köteles  személyazonosságának
megállapítását  elısegíteni,  de  a
személyazonosság bizonyításának hiánya miatt a
tartózkodási  engedély  kiadása  nem  tagadható
meg.

(3)  A  befogadott  kormányrendeletben
meghatározottak  szerint  a  személyes
gondoskodás  körébe  tartozó  ellátásra,  illetıleg
pénzbeli  ellátásra és támogatásra jogosult, és a
külföldiekre  vonatkozó  általános  szabályok
szerint vállalhat munkát.

16. §  (1)  A tartózkodási  engedély kiadására,
illetıleg  meghosszabbítására  irányuló  kérelmet
legkésıbb  a  jogszerő  tartózkodás  megszőnése
elıtt  harminc  nappal  -  az  elıírt
formanyomtatványon - kell benyújtani.

(2)
(3)
17. § (1) A tartózkodási engedély kiadása vagy

a tartózkodási  engedélyben foglalt  tartózkodási
idı  meghosszabbítása  megtagadható,  ha  a
külföldi

a)  a  kérelem  benyújtására  elıírt  határidıt
elmulasztotta  és  mulasztását  kimenteni  nem
tudta;

b)  a  tartózkodásához  és  kiutazásához
szükséges  -  jogszabályban  meghatározott  -
feltételek fennállását nem tudja igazolni;
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c)  további  tartózkodásának  célját  nem tudja
igazolni;

d)  közegészséget  veszélyeztetı  betegségben
szenved, és nem részesül kötelezı és rendszeres
ellátásban vagy magyarországi tartózkodása alatt
az  egészségügyre  vonatkozó  hatályos  magyar
jogszabályok elıírásait nem tartja be;

e)  a  családi  kapcsolatot  kizárólag  a  családi
együttélés céljára szolgáló tartózkodási engedély
kiadása érdekében hozták létre.

(2)  A  humanitárius  megfontolásból  kiadott
tartózkodási engedély kivételével a tartózkodási
engedély  kiadását,  illetıleg  a  tartózkodási
engedélyben  foglalt  tartózkodási  idı
meghosszabbítását  meg  kell  tagadni,  illetve  a
tartózkodási  engedélyt  vissza  kell  vonni,  ha  a
külföldi

a)  kiutasítás  vagy  beutazási  és  tartózkodási
tilalom hatálya alatt áll;

b)  nem  rendelkezik  érvényes  tartózkodási
vízummal vagy tartózkodási engedéllyel;

c)  tartózkodásának célja - a (3)  bekezdésben
foglalt  kivétellel  -  megváltozott  vagy
meghiúsult.

(3)  A  tartózkodási  engedély  kivételesen
meghosszabbítható,  ha  a  tartózkodás  célja
gyógykezelés, családegyesítés vagy más különös
méltánylást  érdemlı  rendkívüli  eset  miatt
változott meg.

(4) A kérelem elutasításáról vagy az engedély
visszavonásáról  szóló  határozat  rendelkezı

részében  elı  kell  írni  az  ország  elhagyására
vonatkozó kötelezettséget és meg kell  jelölni  a
teljesítés határnapját,  s ezt  a kérelmet elutasító
jogerıs határozat közlésével egyidejőleg be kell
az útlevélbe jegyezni.

(5)  A  tartózkodási  engedély  kiadása,
meghosszabbítása  iránti  kérelmet  elutasító,
valamint  a tartózkodási  engedély visszavonását
elrendelı határozat elleni fellebbezést a határozat
kihirdetésekor  szóban,  vagy  a  kihirdetéstıl
számított  három  napon  belül  írásban  lehet
benyújtani.

(6) Ha a tartózkodási engedély kiadására a 15.
§ (1) bekezdésének c) pontja alapján került sor, a
visszavonásra, illetıleg a tartózkodási engedély
meghosszabbításának  megtagadására  csak  az
arra jogosult szerv indítványára kerülhet sor.

(7) A 15. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya
alá tartozó kiskorú tartózkodási engedélye csak
akkor  vonható  vissza,  illetıleg  a  tartózkodási

engedélyben  meghatározott  tartózkodási  idı

meghosszabbítása csak akkor tagadható meg, ha
a kiskorú származási országában, illetıleg az ıt
befogadó más államban a család egyesítése vagy
az  állami  vagy  más  intézményi  gondoskodás
biztosított.

Letelepedési engedély

18. §  (1) Letelepedés céljából engedélyt az a
külföldi kaphat,

a)  aki  beutazásától  számítva legalább három
éven  át  megszakítás  nélkül  jogszerően  és
életvitelszerően  Magyarországon  tartózkodott,
kivéve,  ha  a  jogszerő  tartózkodás  célja
tanulmányok folytatása volt;

b)  akinek  magyarországi  lakhatása  és
megélhetése biztosított;

c)  akivel  szemben  az  e  törvényben
meghatározott kizáró ok nem áll fenn; illetıleg

d)  akinek  a  letelepedését  a  belügyminiszter
kivételes méltányosságból engedélyezte.

(2)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontjának
alkalmazásában nem minısül megszakításnak az
ország évente legfeljebb kilencven napra történı

elhagyása.
(3)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontjában

meghatározott feltétel alól felmentést kaphat az a
külföldi,  aki  tartózkodási  vízummal  vagy
tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és

a)  a  letelepedési  engedélyt  -  a  házastárs
kivételével  -  családtagként  kérelmezi,  feltéve,
hogy a beutazásától számított legalább egy éve
magyar  állampolgárral,  letelepedési  vagy
bevándorlási  engedéllyel  rendelkezı,  illetve
menekültként  elismert  külföldivel  családi
életközösségben él,

b)  a  letelepedési  engedélyt  házastársként
kérelmezi,  feltéve,  hogy  a  házasságot  már  a
kérelem  benyújtását  megelızıen  legalább  két
éve megkötötték,

c)  a kérelmezı  magyar  állampolgár  volt,  de
állampolgársága  megszőnt,  vagy  felmenıje
magyar állampolgár volt.

(4)
(5)
(6)  Ha  a  letelepedési  vagy  bevándorlási

engedéllyel  rendelkezı  külföldinek
Magyarországon  gyermeke  született,  köteles  a
születés tényét a gyermek születésétıl számított
30 napon belül bejelenteni. A gyermek részére az
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engedélyt  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
feltételek vizsgálata nélkül kell kiadni.

(7)  A  belügyminiszter  az  (1)  bekezdés  d)
pontja szerinti eljárása során a kérelmezı egyéni
körülményeit,  családi  kapcsolatait,  valamint
egészségügyi  állapotát  értékeli  különös
méltánylást érdemlı körülményként.

(8)  Ha  a  kérelmezı  az  (1)  bekezdés  a)-b)
pontjában  meghatározott  feltételek  hiányában
kéri a belügyminisztertıl a letelepedés kivételes
méltányosságból  történı  engedélyezését,  a
kérelem csak  akkor  teljesíthetı,  ha  a  külföldi
letelepedése közérdeket nem sért.

(9)  A  belügyminiszter  határozata  ellen
jogorvoslatnak nincs helye.

19.  §  (1)  A  letelepedési  engedély  iránti
kérelmet  a  kérelmezı  jövıbeni  magyarországi
lakóhelye  szerint  illetékes  területi
idegenrendészeti  hatóságnál  az  elıírt
formanyomtatványon,  személyesen,  illetıleg
közös  kérelmezés  esetén  a  nagykorú  családtag
útján lehet benyújtani.

(2) A letelepedési engedély iránti kérelemhez
mellékelni  kell  a természetes személyazonosító
adatokat és az állampolgárságot (hontalanságot),
valamint  a  törvényben meghatározott  feltételek
fennállását  igazoló  -  külön  jogszabályban
meghatározott - okiratokat.

(3)
(4)  A  letelepedési  engedély  ügyében  a

Nemzetbiztonsági  Hivatal  és  a  rendırség
szakhatóságként véleményt nyilvánít.

20. § (1) A letelepedési engedély határozatlan
idejő  magyarországi  tartózkodásra  jogosító
engedély. A letelepedési engedéllyel rendelkezı

külföldit  megilletik  a  tartózkodási  engedéllyel
rendelkezık  külön  jogszabályok  szerinti
jogosultságai is.

(2)  Az  engedélyezı  hatóság  a  külföldi  úti
okmányába a letelepedés tényét bejegyzi.

(3)  A  letelepedett  külföldi  jogosult
Magyarország  területét  elhagyni  és  oda
visszatérni.

(4)  A  letelepedési  engedéllyel  rendelkezı

külföldi  külön  jogszabályban  foglaltak  szerint
köteles  -  személyes  adatainak  közlésével  -
lakóhelyét bejelenteni.

(5)  A Hivatal  és  a  területi  idegenrendészeti
hatóság  a  bevándorlási  vagy  letelepedési
engedéllyel rendelkezı külföldi tartózkodásának
feltételeit legalább ötévenként ellenırzi.

21. § (1) Nem kaphat letelepedési engedélyt az
a külföldi,

a)
b)  akivel  szemben  a  magyar  hatóság  elıtt

büntetıeljárás  van  folyamatban,  vagy  a
büntetıeljárással  összefüggésben  elrendelt
körözés hatálya alatt áll;

c)
d)  aki  büntetett  elıélető  és  a  büntetett

elıélethez  főzıdı  joghátrányok  alól  még  nem
mentesült;

e)  akinek a letelepedése a nemzetbiztonságot,
a közbiztonságot vagy a közegészségügyet sérti.

(2)  Elutasítható  annak  a  külföldinek  a
letelepedési  kérelme,  akinek  a  letelepedése
veszélyezteti a Magyar Köztársaság érdekeit.

(3)
22. §
23. §  (1) A letelepedési  vagy a bevándorlási

engedélyt  a  Hivatal,  illetıleg  a  területi
idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha

a)  az  engedély  megszerzése  érdekében  a
külföldi  az  idegenrendészeti  hatósággal  hamis
adatot vagy tényt közölt;

b) az engedélyezés alapjául szolgáló feltételek
olyan  jelentısen  megváltoztak,  hogy  ez  az
engedély kiadását már kizárná, feltéve, hogy a
letelepedési  vagy  bevándorlási  engedély
kiadásától számítva öt év még nem telt el;

c)  családegyesítés  címén  kiadott  engedély
esetén  a  házasság az  engedély  kézhezvételétıl
számított  három  éven  belül  nem  a  házastárs
halála  miatt  szőnt  meg,  vagy a külföldi  szülıi
felügyeleti joga megszőnt, kivéve, ha a külföldi
már  négy  éve  letelepedettként  vagy
bevándoroltként Magyarországon tartózkodik;

d)  a külföldi  a Magyar Köztársaság területét
hat  hónapnál  hosszabb  ideig  elhagyta,  illetve
külföldön  rendszeresen  vagy  tartósan  munkát
vállalt.

(2) Az idegenrendészeti hatóság az engedélyt
visszavonja, ha

a)  a  kiskorú  külföldi  esetében  a  szülıi
felügyelet  jogát  gyakorló  külföldi  szülı
tartózkodási  engedélyét  az  idegenrendészeti
hatóság  visszavonta,  és  a  kiskorú  további
tartózkodásának  feltételei  a  szülıi  felügyeletet
gyakorló  másik  szülınél  vagy  állami
gondoskodás  hiányában  Magyarországon  nem
biztosítottak;
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b)  a  külföldi  családegyesítés  címén  kiadott
engedélye esetén magyar állampolgár házastársa
a  Magyar  Köztársaság  területét  a  külföldi
letelepedés  szándékával  elhagyta,  vagy  a
külföldi  házastárs  jogszerő  magyarországi
tartózkodása megszőnt;

c) a külföldit kiutasították, vagy vele szemben
beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.

Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás

24.  §  (1)  A  Hivatal  vagy  a  területi
idegenrendészeti  hatóság  hivatalból  ideiglenes
tartózkodásra  jogosító  igazolással  látja  el  -  a
befogadott  kivételével  -  azt  a  Magyarországon
lévı külföldit,

a)  aki  tartózkodási  engedély  iránti  kérelmet
nyújtott  be,  de  kérelme  elbírálásáig  a  korábbi
tartózkodásra  jogosító  engedélyének
érvényességi ideje lejárt;

b)  akinek  az  úti  okmányát  az  ellene  indult
büntetı- vagy szabálysértési eljárás lefolytatása
érdekében visszatartották;

c)  aki nem tartozik az a)  pont hatálya alá, de
akinek beutazása, illetve tartózkodása jogellenes;

d)  akit  kijelölt  helyen  való  tartózkodásra
köteleztek.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt  esetben, ha a
külföldi  beléptetése  a  4.  §  (2)  bekezdésben
foglaltak  alapján  történik,  az  ideiglenes
tartózkodásra  jogosító  igazolást  a  Határırség
idegenrendészeti szerve állítja ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás
a külföldi természetes személyazonosító adatait,
állampolgárságát (hontalanságát), magyarországi
szálláshelyét, arcképmását, a kiállítás indokát, az
igazolás sorszámát, érvényességi idejét, valamint
a kiállító hatóság megnevezését és bejegyzéseit
tartalmazza.

(4) Az igazolás az (1) bekezdés  a)  pontjában
foglalt esetben három hónap, a b) és c) pontban
foglalt esetben egy hónap, a  d)  pontban foglalt
esetben  legfeljebb  hat  hónap  érvényességgel
adható ki, amely meghosszabbítható.
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2002. évi II. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete
keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a

Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény
kihirdetésérıl

… …

1. Cikk

A „hontalan személy” kifejezés
meghatározása

1.  A jelen  Egyezmény  céljából  a  „hontalan
személy”  kifejezés  olyan  személyt  jelent,  akit
egy  állam  sem  tart  saját  joga  alapján
állampolgárának.

2. A jelen Egyezmény nem vonatkozik:
(i)  olyan  személyekre,  akik  jelenleg  -  az

Egyesült  Nemzetek Menekültügyi Fıbiztosának
kivételével  -  az  Egyesült  Nemzetek  szerveitıl
vagy szervezeteitıl védelemben vagy segélyben
részesülnek,  addig,  amíg  ez  a  védelem  vagy
segély fennáll;

(ii)  olyan  személyekre,  akiket  annak  az
országnak  az  illetékes  hatóságai,  melyben

lakóhelyük van, olyan személyeknek ismertek el,
mint  akiket  megilletnek  az  adott  ország
állampolgárságának birtoklásával  járó jogok és
kötelezettségek;

(iii) olyan személyekre, akiket illetıen komoly
okok állnak fenn annak feltételezésére, hogy:

a)  a  nemzetközi  okmányokban
megfogalmazottaknak  megfelelıen  béke  elleni,
háborús  vagy  az  emberiség  elleni  bőnöket
követtek el;

b) a tartózkodási helyük államán kívül, mielıtt
abba  az  államba  bebocsátást  nyertek,  súlyos,
nem politikai bőncselekményt követtek el;

c)  az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel
ellentétes cselekmények elkövetésében vétkesek.

… …
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 VIII. Nemzeti és etnikai kisebbségek

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

... ...

68.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  élı

nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  részesei  a  nép
hatalmának: államalkotó tényezık.

(2)  A  Magyar  Köztársaság  védelemben
részesíti  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségeket.
Biztosítja  kollektív  részvételüket  a  közéletben,
saját  kultúrájuk  ápolását,  anyanyelvük
használatát,  az  anyanyelvő  oktatást,  a  saját
nyelven való névhasználat jogát.

(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország
területén  élı  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
képviseletét biztosítják.

(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és
országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló  törvény  elfogadásához  a  jelenlévı

országgyőlési  képviselık  kétharmadának
szavazata szükséges.

… …
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1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

… …

X/A. fejezet

A kisebbségi önkormányzat

102/A. § E törvény rendelkezéseit a nemzeti és
etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló  1993.  évi
LXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Nek.  tv.)
alapján létrejött  helyi  kisebbségi  önkormányzat
mőködésére  az  ebben  a  fejezetben  foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

102/B.  §  (1)  A  települési  önkormányzat
képviselı-testülete alakuló ülésén dönt a Nek. tv.
22.  §-a  alapján  a  kisebbségi  önkormányzattá
nyilvánításról, illetve a kisebbségi képviselık az
alakuló  üléstıl  számított  három  napon  belül
döntenek  a  közvetett  módon  létrejövı  helyi
kisebbségi önkormányzat megalakításáról.

(2)  A  helyi  kisebbségi  települési
önkormányzattá  nyilvánításhoz  a  kisebbségi
képviselık több mint a felének igen szavazata is
szükséges.

(3) A közvetett módon létrejövı, illetve ennek
hiányában  a  közvetlen  módon  megválasztott
helyi kisebbségi önkormányzat testülete alakuló
ülését  a  települési  önkormányzat  képviselı-
testülete  alakuló  ülését  követı  tizenöt  napon
belül össze kell  hívni. Az alakuló ülést a helyi
kisebbségi  önkormányzat  korelnöke,  illetve  a
közvetlenül  megválasztott  helyi  kisebbségi
önkormányzat  esetében  a  választási  bizottság
elnöke hívja össze.

(4)  Ha  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat
kezdeményezi,  a  települési  önkormányzat
képviselı-testülete a Nek. tv. 27. § (1) bekezdése
alapján  megalkotandó  -  a  kisebbségi
önkormányzat önállóságát nem sértı - rendeletet
a  kezdeményezéstıl  számított  kilencven napon
belül köteles elfogadni.

102/C. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzati
feladat-  és  hatáskörök  a  helyi  kisebbségi
önkormányzat testületét illetik meg. A testület a
hatáskörét az elnökre, a bizottságra átruházhatja.

(2)  A  települési  önkormányzat  képviselı-
testülete  feladat-  és  hatáskörét  -  a  hatósági,
valamint  a  közüzemi  szolgáltatásokkal
összefüggı feladat- és hatáskörök kivételével - a
helyi kisebbségi önkormányzat testületére, annak
kezdeményezésére átruházhatja.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete
ülését az elnök hívja össze és vezeti. A testület
döntését határozati formában hozza.

(4)  Minısített  többség  [15.  §  (2)  bek.]
szükséges a helyi kisebbségi önkormányzat

a)  szervezeti  és  mőködési  szabályzatának
megalkotásához;

b)  a  települési  önkormányzat  által
rendelkezésére bocsátott források tervezésérıl és
felhasználásáról szóló döntéséhez;

c) a települési önkormányzat vagyonán belül a
részére  elkülönített  vagyon  használatáról  szóló
döntéséhez;

d)  intézményalapításról,  helyi  kisebbségi
önkormányzati  társulás  létrehozásáról  szóló
döntéséhez;

e)  érdekképviseleti  szervhez  történı
csatlakozásához,  külföldi  önkormányzattal  való
együttmőködési megállapodás megkötéséhez;

f)  elnökének,  elnökhelyettesének
megválasztásához.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete
ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet az
elnök  és  a  testület  által  kijelölt  jegyzıkönyv-
hitelesítı ír alá.

(6)  A  helyi  kisebbségi  önkormányzat
szervezeti  és  mőködési  rendjét  szabályozó
határozatában dönt

a)  szervezetének  és  mőködésének  részletes
szabályairól;

b)  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  részére
elkülönített vagyon használatáról;
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c)  a helyi  kisebbségi  önkormányzati  társulás
létrehozásáról.

(7)  A  helyi  kisebbségi  önkormányzat
szervezeti  és  mőködési  rendjét  szabályozó
határozatot  a  helyben  szokásos  módon  ki  kell
hirdetni. A kihirdetésrıl a jegyzı gondoskodik.

102/D. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzat
testületének tagja a kisebbségi ügyekben az adott
helyi  kisebbség  érdekeit  képviseli.  A  helyi
kisebbségi  önkormányzat  tagjainak  jogai,
kötelességei azonosak.

(2) A kisebbségi önkormányzatok bizottságot
(bizottságokat) hozhatnak létre.

(3)  A  bizottságot  a  helyi  kisebbségi
önkormányzat elnökének indítványára össze kell
hívni.

102/E.  §  A helyi  kisebbségi  önkormányzat
tagjai  közül  társadalmi  megbízatású elnököt  és
az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére

elnökhelyettest  választ.  Az  elnök  képviseli  a
helyi  kisebbségi  önkormányzatot,  tanácskozási
joggal  részt  vehet  a  települési  önkormányzat
képviselı-testülete ülésén.

102/F.  §  (1)  A  kisebbségi  önkormányzat
feladatai  hatékonyabb  ellátására  szabadon
társulhat  más  önkormányzattal.  A  társulás
feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

(2)  Közös  kisebbségi  testület  létrehozása
esetén  az  érintett  szomszédos  települési
önkormányzatok  képviselı-testületei  -  a  közös
kisebbségi testület véleményét figyelembe véve -
megállapodás alapján szabályozzák, hogy melyik
polgármesteri  hivatal  segíti  a közös kisebbségi
testület ügyvitelét.

… …
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1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól

Az Országgyőlés
- követve a magyar történelem legnemesebb hagyományait és értékeit,
- a demokrácia és a humanizmus eszméi iránti elkötelezettség jegyében,
- a népek és nemzetek közötti megértés és baráti együttmőködés elısegítésének szándékával,
- továbbá annak tudatában, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek harmonikus együttélése a többségi

nemzettel a nemzetközi biztonság alkotó eleme,

kinyilvánítja, hogy a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének
tekinti,  a  nemzeti  és etnikai  kisebbségek sajátos  egyéni  és közösségi  jogai  alapvetı  szabadságjogok,
amelyeket tiszteletben tart, és mindezeknek a Magyar Köztársaságban érvényt szerez.

Ezen jogok összessége nem a többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága, forrásuk pedig nem a
nemzeti  és etnikai  kisebbségek számaránya,  hanem az egyén szabadságának és a társadalmi  békének
tisztelete alapján a másság joga.

Az egyenlıség és a szolidaritás eszméinek, az aktív kisebbségvédelem elveinek kinyilvánításakor az
Országgyőlést az elfogadott egyetemes erkölcsi és jogi normák figyelembevételével a kisebbségek iránti
megbecsülés, az erkölcsi  és a történelmi  értékek tisztelete,  a kisebbségek és a magyar nemzet közös
létérdekeinek következetes képviselete vezérli.

A Magyar Köztársaság területén élı, magyar állampolgárságú nemzeti és etnikai kisebbségek nyelve,
tárgyi  és szellemi  kultúrája,  történelmi  hagyományai,  valamint  a  kisebbségi  létükkel  összefüggı  más
sajátosságaik egyéni és közösségi önazonosságuk része.

Mindezek különleges értékek,  megırzésük,  ápolásuk és gyarapításuk nemcsak a nemzeti  és etnikai
kisebbségek alapvetı joga, de a magyar nemzet, végsı soron pedig az államok és nemzetek közösségének
érdeke is.

Figyelembe véve,  hogy  az önkormányzatok  a  demokratikus  rendszer  alapját  képezik,  a  kisebbségi
önkormányzatok  létrehozását,  tevékenységét  és  az  ezáltal  megvalósuló  kulturális  autonómiát  az
Országgyőlés a kisebbségek sajátos jog érvényesítése egyik legfontosabb alapfeltételének tekinti.

Az Országgyőlés a történelmi együttélés tényébıl  kiindulva ezen törvényben is biztosítja mindazon
jogokat,  amelyek  a  kisebbségekhez  tartozó  személyeknek, mint  magyar  állampolgároknak  és  ezek
közösségeinek nemcsak emberi jogai, hanem olyan politikai jogok, amelyek segítségével nemzeti vagy
etnikai önazonosságuk megırzése elısegíthetı. E törvény célja, hogy a Helsinki Záródokumentum elvei
alapján  megteremtse  a  kisebbségi  lét  megéléséhez  szükséges  intézményes  alapokat,  beleértve  az
anyaországokkal  és  nemzetekkel  való  szabad,  élı  kapcsolattartást  is.  A  Magyar  Köztársaság
Országgyőlését e törvény megalkotásánál a határok nélküli Európa megteremtésének, a kisebbségi létbıl
adódó hátrányok mérséklésének és felszámolásának, az ehhez szükséges demokratikus intézményrendszer
továbbfejlesztésének szándéka vezérli.

Az  Országgyőlés  e  célok  megvalósítása  érdekében  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekhez  tartozó
személyeket  és  közösségeiket  megilletı  jogok  összegzése  végett,  valamint  e  jogok érvényesülésének
biztosítására  és  az  érvényesítés  módjának  szabályozására  - figyelembe  véve  a  nemzetközi  jog
rendelkezéseit és a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített elveket - a következı törvényt alkotja:
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I. Fejezet

Alapvetı rendelkezések

3.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  élı

kisebbségek  részesei  a  nép  hatalmának:
államalkotó  tényezık.  [Alkotmány  68.  §  (1)
bekezdés].  Kultúrájuk  része  a  magyarországi
kultúrának.

(2)  A nemzeti  vagy  etnikai  önazonossághoz
való  jog  olyan  alapvetı  emberi  jog,  amely
egyéneket és közösségeket egyaránt megillet.

(3)  Minden  kisebbség  jogosult  arra,  hogy
nemzeti  vagy  etnikai  közösségként  létezzen és
fennmaradjon.

(4)  Minden  kisebbségi  közösségnek  és
kisebbséghez  tartozó  személynek  joga  van  a
szülıföldjén  való  élet,  valamint  a  szülıfölddel
való  kapcsolattartás  zavartalanságához.  A
szülıföldhöz való jog nemcsak a saját születési
helyéhez,  hanem  a  szülık,  nevelık,  ısök
születési  vagy  lakhelyéhez,  az  óhazához  és
annak  kultúrájához,  hagyományaihoz  való
kötıdés szabadságát és oltalmát is jelenti.

(5) A kisebbségek tekintetében tilos az egyenlı

bánásmód  követelményének  bárminemő
megsértése.

4.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  tilalmaz
minden olyan politikát, amely:

-  a  kisebbségnek  a  többségi  nemzetbe  való
beolvasztását célozza vagy ezt eredményezi;

- a kisebbségek által  lakott területek nemzeti
vagy  etnikai  viszonyainak  a  kisebbség
szempontjából  hátrányos  megváltoztatására
irányul;

-  a  nemzeti  vagy  etnikai  kisebbséget  vagy
kisebbséghez  tartozó  személyt  hovatartozása

miatt  üldöz,  életkörülményeit  nehezíti,  jogai
gyakorlásában akadályozza;

- a nemzeti vagy etnikai kisebbség erıszakos
ki- és áttelepítésére irányul.

(2)  A  Magyar  Köztársaság  nemzetközi
kapcsolataiban  fellép  minden  olyan  politikai
törekvés  ellen,  amely  az  (1)  bekezdésben
felsorolt  következményekhez  vezet.  Az  ilyen
politika elleni védelem nyújtására a nemzetközi
jog eszközeivel és nemzetközi szerzıdések révén
is törekszik.

(3)  A  közigazgatási  egységek  és  a
választókerületek  határainak  megvonásánál,  a
település-  és  gazdaságfejlesztési,  valamint
környezetvédelmi  tervek  kidolgozása  során  a
Magyar Köztársaság figyelembe veszi a nemzeti
vagy  etnikai  kisebbségek települési  viszonyait,
kapcsolatait,  gazdasági  érdekeit  és  kialakult
hagyományait.

5.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  a
kisebbségek alkotmányos joga helyi és országos
önkormányzatok létesítése.

(2)  A  kisebbségi  önkormányzatok  alapvetı

feladata  a  kisebbségek  érdekeinek  védelme  és
képviselete  az  ezen  önkormányzatok  részére  e
törvényben megállapított feladat- és hatáskörök
gyakorlásával.

(3)  E  feladataik  ellátása  érdekében  jelen
törvény  szabályozza  az  önkormányzatok
létrehozásának  módját,  azok  jogait,
kötelezettségeit,  mőködési  feltételeiket,
kapcsolataikat az állam szerveivel.
… …
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II. Fejezet

Egyéni kisebbségi jogok

7. § (1) Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz,
kisebbséghez  (a  továbbiakban:  kisebbséghez)
való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén
kizárólagos  és  elidegeníthetetlen  joga.  A
kisebbségi  csoporthoz való tartozás kérdésében
nyilatkozatra senki sem kötelezhetı.

(2) A nemzeti és etnikai önazonossághoz való
jog és ilyen kisebbséghez való tartozás vállalása
és  kinyilvánítása  nem  zárja  ki  a  kettıs  vagy
többes kötıdés elismerését.

8.  §  A nemzeti  vagy  etnikai  kisebbséghez
tartozó  állampolgár  joga,  hogy  kisebbséghez
tartozását  az országos népszámlálás alkalmával
titkosan és névtelenül megvallhassa.

9. §  A kisebbséghez tartozó személynek joga
van a politikai  és kulturális  esélyegyenlıségre,
amelyet  az  állam  hatékony  intézkedésekkel
elısegíteni köteles.

10. § A kisebbséghez tartozóknak a közéletben
való  részvétele  nem  korlátozható.  Érdekeik
kifejezésére,  védelmére  -  az  alkotmányos
szabályozás  szerint  -  egyesületeket,  pártokat,
más társadalmi szervezeteket hozhatnak létre.

11.  §  A kisebbséghez  tartozó  személyeknek
joguk  van  a  családra  vonatkozó  kisebbségi
hagyományok  tiszteletben  tartására,  családi
kapcsolataik  ápolására,  családi  ünnepeiknek
anyanyelven történı megtartására és az ezekhez
kapcsolódó  egyházi  szertartások  anyanyelven
való lebonyolításának igénylésére.

12. §  (1) A kisebbséghez tartozó személynek
joga van saját és gyermeke utónevének szabad
megválasztásához,  családi  és  utónevének
anyanyelve  szabályai  szerinti
anyakönyveztetéséhez és annak - jogszabályban
meghatározott  keretek  között  -  hivatalos
okmányokban való feltüntetéséhez. A nem latin
írásmóddal történı  bejegyzés esetén kötelezı  a
fonetikus,  latin  betős  írásmód  egyidejő
alkalmazása is.

(2)  Kérésre  az  anyakönyvezés  és  az  egyéb
személyi  okmányok  kiállítása  -  az  (1)
bekezdésben meghatározottak szerint - kétnyelvő

is lehet.
13. § A kisebbséghez tartozó személynek joga

van:
a)  anyanyelvének,  történelmének,

kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez,
ápolásához, gyarapításához, továbbadásához;

b)  részt  venni  az  anyanyelvő  oktatásban  és
mővelıdésben;

c)  kisebbségi  voltával  kapcsolatos  személyi
adatok  védelméhez  külön  törvényben
meghatározottak szerint. 

14. § A kisebbséghez tartozó személynek joga
van  mind  az  anyaországok  és  nyelvnemzetek
állami és közösségi intézményeivel, mind a más
országokban  élı  kisebbségekkel  való
kapcsolattartásra.
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III. Fejezet

A kisebbségek közösségi jogai

15.  §  A kisebbségi  önazonosság  megırzése,
ápolása,  erısítése  és  átörökítése a  kisebbségek
elidegeníthetetlen közösségi joga.

16.  §  A  kisebbségek  joga  történelmi
hagyományai,  nyelvük  ápolása  és  fejlesztése,
tárgyi  és  szellemi  kultúrájuk  megırzése  és
gyarapítása.

17. § A kisebbségek társadalmi szervezeteket,
helyi  és országos önkormányzatokat  hozhatnak
létre.

18. §  (1) A közszolgálati rádió és televízió -
külön törvény rendelkezései szerint - biztosítja a
nemzeti  vagy  etnikai  kisebbségi  mősorok
rendszeres készítését és sugárzását.

(2)  A kisebbségek által  lakott  területeken az
állam  -  nemzetközi  szerzıdések  útján  is  -
elımozdítja az anyaországból származó rádió- és
televízióadások vételét.

(3) A kisebbségi közösségeknek joguk van:
a) anyanyelvő, vagy anyanyelvi (anyanyelven

és magyar nyelven történı) óvodai nevelés, alsó-
,  közép-  és  felsıfokú  oktatás  feltételeinek
megteremtését kezdeményezni;

b)  törvények  keretei  között  saját  országos
nevelési,  oktatási,  kulturális,  tudományos
intézményhálózat kialakítására.

(4) A Magyar Köztársaság - törvények keretei
között  -  biztosítja  a  kisebbségi  közösségeknek
rendezvényeik  és  ünnepeik  zavartalan

megtartásához,  építészeti,  kulturális  és  vallási
emlékeik,  hagyományaik  megırzéséhez,
ápolásához  és  átörökítéséhez,  jelképeik
használatához főzıdı jogait.

19.  §  A  kisebbségeket  és  szervezeteiket
megilleti a széles körő és közvetlen nemzetközi
kapcsolatok  kiépítésének  és  fenntartásának  a
joga.

20. § (1) A kisebbségeknek - külön törvényben
meghatározott  módon  -  joguk  van  az
országgyőlési képviseletre.

(2)  Az Országgyőlés megválasztja a nemzeti
és  etnikai  kisebbségi  jogok  országgyőlési
biztosát.  A  köztársasági  elnök  a  nemzeti  és
etnikai  kisebbségi  jogok  országgyőlési
biztosának  személyére  vonatkozó  javaslatának
megtétele  elıtt  kikéri  az  országos  kisebbségi
önkormányzatok - ha valamely kisebbség ilyen
önkormányzattal  nem  rendelkezik,  az  adott
kisebbség  nyilvántartásba  vett  országos
érdekképviseleti  szervének  -  véleményét.  A
nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  jogok
országgyőlési  biztosára  egyebekben  az
állampolgári  jogok  országgyőlési  biztosáról
szóló 1993. évi LIX. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(3)  A  nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  jogok
országgyőlési  biztosa  e  törvény  hatálya  alá
tartozó kérdésekben jár el.

IV. Fejezet

A kisebbségek önkormányzatai

21.  §  (1)  Az  egyes  kisebbségek  az  e
törvényben meghatározottak  szerint  községben,
városban és  a  Fıváros  kerületeiben  kisebbségi
települési  önkormányzatokat,  vagy  közvetett,
vagy közvetlen módon létrejövı helyi kisebbségi
önkormányzatokat, valamint országos kisebbségi

önkormányzatokat hozhatnak létre. A fıvárosban
közvetlen  módon  létrejövı  helyi  kisebbségi
önkormányzat alakítható.

(2)  A kisebbségekhez  tartozó  állampolgárok
helyi képviselıvé választásáról az e törvény 64.
§-ával  módosított,  a  helyi  önkormányzati
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képviselık és polgármesterek választásáról szóló
1990. évi LXIV. törvény rendelkezik.

22.  §  (1)  Kisebbségi  települési
önkormányzatnak  nyilváníthatja  magát  az  a
települési önkormányzat,  amelynek testületében
a képviselık több mint felét egy nemzeti  vagy
etnikai kisebbség jelöltjeként választották meg.

(2)  Ha  az  önkormányzati  testület
képviselıinek  legalább  30  százalékát  egyazon
kisebbség  jelöltjeként  választották  meg,  e
képviselık kisebbségenként legalább 3 fıs helyi
kisebbségi  önkormányzatot  (a  továbbiakban:
közvetett  módon  létrejövı  helyi  kisebbségi
önkormányzat) alakíthatnak.

23. § (1) Az e törvény 64. §-ával módosított, a
helyi  önkormányzati  képviselık  és
polgármesterek  választásáról  szóló  1990.  évi
LXIV.  törvény  51-54.  §-aiban  foglaltaknak
megfelelıen  a  választópolgárok  közvetlen
választás útján, helyi kisebbségi önkormányzatot
hozhatnak  létre  (a  továbbiakban:  közvetlen
módon  létrejövı  helyi  kisebbségi
önkormányzat).

(2)  A  közvetlen  módon  létrejövı  helyi
kisebbségi  önkormányzati  testület  tagjainak
létszáma  1300  vagy  annál  kevesebb  lakosú
településen 3 fı, 1300 lakos feletti településen -
beleértve  a  fıvárosi  kerületet  is  -  5  fı,  a
fıvárosban 9 fı.

(3)  A  közvetlen  módon  létrejövı  helyi
kisebbségi  önkormányzat  -  e  testület
többségének döntésével meghatározott szabályok
szerint - maga választja meg a vezetıit.

(4)  A  közvetlen  módon  létrejövı  helyi
kisebbségi önkormányzatnak az a tagja, aki nem
önkormányzati képviselı, az e törvény 64. §-ával
módosított, a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek  választásáról  szóló  1990.  évi
LXIV.  törvény 51-54.  §-ai  szerinti  választással
csak  a  közvetlen  módon  létrejövı  helyi
kisebbségi  önkormányzat  testületének  tagjává
válik.

(5)  Egy  kisebbség  a  településen  csak  egy
közvetett  módon  létrejövı  helyi  kisebbségi
önkormányzatot,  illetıleg ennek hiányában egy
közvetlen  módon  létrejövı  helyi  kisebbségi
önkormányzatot hozhat létre.

(6) A közvetett és a közvetlen módon létrejövı

helyi kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban
együtt:  helyi  kisebbségi  önkormányzat)  e

törvényben  meghatározott  azonos  feladat-  és
hatáskörrel rendelkezik.

(7)  Egy  kisebbség  képviseletét  a  települési
önkormányzatban  szószóló  csak  akkor  láthatja
el,  ha  az  általa  képviselt  kisebbség  helyi
kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezik.

24.  §  A  kisebbségi  települési
önkormányzatokra,  valamint  a helyi  kisebbségi
önkormányzatokra - ha e törvény másként nem
rendelkezik  -  a  helyi  önkormányzatokról  szóló
törvény  rendelkezéseit  kell  megfelelıen
alkalmazni.

A kisebbségi települési önkormányzatok 
és a helyi kisebbségi önkormányzatok feladata

és hatásköre

25.  §  (1)  A  kisebbségi  önkormányzat  jogi
személy.  A  kisebbségi  települési
önkormányzatok  feladat-  és  hatáskörét  a
települési önkormányzatok részére elıírt feladat-
és  hatáskörökön  kívül  e  törvény  rendelkezései
határozzák meg.

(2) A helyi érdekő közügyek intézése során a
kisebbségi  települési  önkormányzatok  -  az  (1)
bekezdésben  foglaltakkal  összhangban  -
kötelesek  biztosítani  a  településen  számszerő

kisebbségben élı magyar lakosság, illetıleg más,
nemzeti  vagy  etnikai  kisebbség  jogainak
érvényesülését.

… …

30.  §  (1)  A  kisebbségi  települési
önkormányzat,  valamint  a  helyi  kisebbségi
önkormányzat  kapcsolatot  tarthat  bármely
kisebbségi  szervezettel,  egyesülettel,  velük
együttmőködési megállapodást köthet.

(2)  A  kisebbségi  szervezetek,  intézmények,
egyesületek  a  nemzetiségi  kultúra,  oktatás,
tudomány stb. céljára kiírt állami pályázatokon a
kisebbségi  települési  önkormányzatokkal  és  a
helyi  kisebbségi  önkormányzatokkal  azonos
feltételek mellett vehetnek részt.

… …

37. §  Az országos önkormányzat - törvények
keretei között - önállóan dönt:
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a)  székhelyérıl,  szervezetérıl,  mőködési
rendjérıl;

b)  költségvetésérıl,  zárszámadásáról,
vagyonleltára megállapításáról;

c) törzsvagyonának körérıl;
d) nevérıl, jelképeirıl;
e)  az  általa  képviselt  kisebbség  országos

ünnepeirıl;
f)  kitüntetéseirıl,  ezek  odaítélésének

feltételeirıl és szabályairól;
g)  a  rendelkezésére  álló  rádió-  és

televíziócsatorna  felhasználásának  elveirıl  és
módjáról;

h) a rendelkezésére álló közszolgálati rádió és
televízió mősoridı felhasználásának elveirıl;

i) sajtóközleményeinek közzétételérıl;
j)  intézményei  megalapításáról,  ezek

szervezeti  és  mőködési  szabályairól,
fenntartásáról, mőködtetésérıl;

k) színház mőködtetésérıl;
l) múzeumi kiállítóhely, országos győjtıkörrel

rendelkezı  közgyőjtemény  létesítésérıl,
fenntartásáról;

m) kisebbségi könyvtár fenntartásáról;
n)  mővészeti,  tudományos  intézet,  kiadó

alapításáról, mőködtetésérıl;
o)  országos  hatáskörő  közép-  és  felsıfokú

oktatási intézmények fenntartásáról;
p)  jogsegélyszolgálat  létrehozásáról  és

mőködtetésérıl;
r)  valamint  egyéb,  törvény  által  hatáskörébe

utalt feladatainak ellátásáról.
38. § (1) Az országos önkormányzat

a)  véleményt  nyilvánít  az  általa  képviselt
kisebbséget e minıségében érintı  jogszabályok
tervezetérıl,  ideértve  a  megyei,  fıvárosi
közgyőlési rendeleteket is;

b)  a képviselt  kisebbségek csoportjait  érintı

kérdésekben  közigazgatási  szervektıl
tájékoztatást  kérhet,  részükre  javaslatot  tehet,
hatáskörükbe  tartozó  ügyekben  intézkedést
kezdeményezhet;

c)  közremőködik  a  hatáskörrel  és
illetékességgel  rendelkezı  állami  szervekkel  az
általa  képviselt  kisebbségek  alsó-,  közép-  és
felsıfokú  kisebbségi  oktatás  szakmai
ellenırzésében.

(2)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján
megkeresett közigazgatási szerv a 26. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(3)  A kisebbség történelmi  településeinek  és
építészeti  emlékeinek  megırzésével  és
ápolásával  kapcsolatos  jogszabályalkotás  során
az  országos  önkormányzatnak,  ilyen  tárgyú
önkormányzati rendelet alkotása esetében pedig
a helyi kisebbségi önkormányzatnak egyetértési
joga  van.  Helyi  kisebbségi  önkormányzat
hiányában  a  kisebbség  helyi  szószólójának,
illetıleg  ennek  hiányában  az  adott  kisebbség
helyi egyesületének véleményezési joga van.

(4)  A  kisebbségi  oktatás  törzsanyagának
kialakításában -  a  felsıoktatás kivételével  -  az
érintett országos önkormányzatot egyetértési jog
illeti meg.

39.  §  Az  országos  önkormányzat  mőködése
körében  pályázatokat  írhat  ki,  ösztöndíjakat
alapíthat.

V. Fejezet

A kisebbségek helyi szószólója

40.  §  (1)  A helyi  önkormányzatokról  szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
12.  §  (5)  bekezdése alapján  a  kisebbség helyi
szószólója (a továbbiakban: szószóló) jogosult:

a) ha nem települési önkormányzati képviselı,
tanácskozási  joggal  részt  venni  a  képviselı-
testület,  illetıleg bármely bizottság kisebbséget
érintı napirendjének tárgyalásán, ideértve a zárt
üléseket is;
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b)  javasolni  a  polgármesternek,  a  bizottság
elnökének,  a  képviselı-testület,  a  bizottság
feladatkörébe tartozó -  a kisebbségek helyzetét
érintı - ügy megtárgyalását;

c)  kezdeményezni,  hogy  a  képviselı-testület
vizsgálja  felül  bizottságának  a  kisebbségek
helyzetét érintı döntését;

d)  felvilágosítást kérni a képviselı-testület, a
bizottság ülésén a polgármestertıl, a jegyzıtıl, a
bizottság elnökétıl a kisebbség helyzetét érintı,
önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben;

e) feladata ellátásához szükséges tájékoztatást,
ügyviteli  közremőködést  igényelni  a
polgármestertıl, a jegyzıtıl;

f)  kezdeményezni a polgármester, a jegyzı, a
hatáskörrel rendelkezı ügyintézı intézkedését, a
kisebbséget e minıségében érintı ügyekben;

g) kezdeményezni, hogy a képviselı-testület a
kisebbség  helyzetével  összefüggı  ügyben  -  az
Ötv. 101. § (1) bekezdésében foglaltak szerint -
hatáskörrel rendelkezı szervhez forduljon.

(2)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontjában
meghatározott  kezdeményezés  alapján  a
polgármester,  a  bizottság  elnöke  köteles  a
szószóló  javaslatát  a  képviselı-testület,  a
bizottság  legközelebbi  ülése  elé  terjeszteni.  A
képviselı-testület,  a  bizottság  dönt  a  kérdés

napirendre  tőzésérıl,  valamint  az  elıkészítés
módjáról.

(3)  Ha  a  szószóló  a  képviselı-testület,  a
bizottság  ülésén  kér  felvilágosítást  a
polgármestertıl,  a  jegyzıtıl,  a  bizottság
elnökétıl,  részére az ülésen vagy legkésıbb az
üléstıl  számított  15  napon  belül  -  írásban  -
érdemi választ kell adni.

(4) A szószóló hozzászólását - kérelmére - a
képviselı-testület,  a  bizottság  ülésérıl  készült
jegyzıkönyvben  rögzíteni,  illetve  -  ha
hozzászólását  írásban  benyújtotta  -  a
jegyzıkönyvhöz csatolni kell.

(5)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontjában
meghatározott  kezdeményezés  alapján  a  (2)
bekezdésben foglaltak szerint napirendre tőzött -
a  kisebbségek  helyzetét  érintı  -  ügy
megtárgyalását  a  képviselı-testület  csak  a
szószóló kérelmére halaszthatja el vagy veheti le
a napirendrıl.

(6) A kisebbség jogait, kötelezettségeit érintı

önkormányzati rendelet megalkotása, illetıleg a
kisebbség  helyzetét  általánosan  befolyásoló
intézkedés  meghozatala  elıtt  a  hatáskörrel
rendelkezı  önkormányzati  szerv  köteles  a
szószóló véleményét kikérni.

.. …

VII. Fejezet

Nyelvhasználat

51.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban
anyanyelvét  bárki  mindenkor  és  mindenhol
szabadon  használhatja.  A  kisebbségek
nyelvhasználatának feltételeit - külön törvényben
meghatározott  esetekben -  az állam biztosítani
köteles.

(2)  A  polgári  és  büntetıeljárások  során,
valamint  a  közigazgatási  eljárásokban  az
anyanyelv  használatát  a  vonatkozó  eljárásjogi
törvények biztosítják.

52. § (1) Az Országgyőlésben a kisebbséghez
tartozó képviselı az anyanyelvét is használhatja.

(2)  A  helyi  önkormányzat  képviselı-
testületében a kisebbségi képviselı anyanyelvét
is  használhatja.  Ha  a  felszólalás  valamely
kisebbség  nyelvén  hangzott  el,  a  felszólalás
magyar nyelvő szövegét vagy tartalmi kivonatát
az ülés jegyzıkönyvéhez csatolni kell.

(3)  Ha  a  településen  kisebbséghez  tartozó
személyek  élnek,  a  képviselı-testület
jegyzıkönyveit és határozatait a magyar mellett
az  adott  kisebbség  nyelvén  is  vezettetheti,
illetıleg szövegeztetheti. Értelmezési vita esetén
a magyar nyelvő változat a hiteles.
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53.  §  A  települési  önkormányzat  az
illetékességi  területén mőködı  helyi  kisebbségi
önkormányzat  igényének  megfelelıen  köteles
biztosítani, hogy

a)  rendeletének  kihirdetése,  hirdetményének
közzététele  -  a  magyar  mellett  -  a  kisebbség
anyanyelvén is megtörténjék;

b)  a  közigazgatási  eljárás  során  használt
nyomtatványok  a  kisebbség  anyanyelvén  is
rendelkezésre álljanak;

c)  a  helység  és  utcaneveket  megjelölı,  a
közhivatalok,  közszolgáltatást  végzı  szervek
elnevezését feltüntetı táblák feliratai vagy ezek
mőködésére vonatkozó közlemények - a magyar
nyelvő  szövegezés  és  írásmód  mellett,  azzal
azonos tartalommal  és formában -  a  kisebbség
anyanyelvén is olvashatóak legyenek.

54. §  Azon a településen,  ahol  kisebbséghez
tartozó  lakosság  él,  a  helyi  köztisztviselıi  és
közalkalmazotti  állások  betöltése  során  -  az
általános  szakmai  követelmények  megtartása
mellett  -  biztosítani  kell  az  adott  kisebbség
anyanyelvét is ismerı személy alkalmazását.

… …

60.  §  (1)  A  kisebbségi  települési
önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat,
illetıleg az országos kisebbségi önkormányzat (a

továbbiakban:  kisebbségi  önkormányzat)
tulajdonát  képezi  mindaz  az  ingatlan  és  ingó
vagyon,  amelyet  jogi  személyek,
magánszemélyek  és  természetes  személyek
bármilyen jogcímen a tulajdonába adtak.

(2)  Az  átadott  ingatlan  vagy  ingó  vagyont
illetıen  a  kisebbségi  önkormányzat  az
átruházással  történı  tulajdonszerzés  általános
szabályai  szerinti  tulajdonosi  jogokkal  és
kötelezettségekkel rendelkezik.

(3)  A  kisebbségi  önkormányzat  olyan
vállalkozásban  vehet  részt,  amelyben  a
felelıssége  nem  haladja  meg  a  vagyoni
hozzájárulása mértékét.

(4)  A  kisebbségi  önkormányzatot  megilletı

tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi
ülés, illetıleg a közgyőlés hatáskörébe tartozik.

(5)  Kisebbségi  helyi  önkormányzat
megszőnése esetén annak összes ingó és ingatlan
vagyona a települési önkormányzat tulajdonába
megy  át,  amely  azonban  kisebbségi
önkormányzat  újbóli  létrejötte  esetén  ez
utóbbinak  az  átvettel  azonos  értékő  vagyont
köteles tulajdonába adni.

(6)  A  helyi  kisebbségi  önkormányzatok
tartozásaiért a települési önkormányzat kizárólag
abban  az  esetben  és  addig  a  mértékig  felel,
ahogyan ezt a közöttük létrejött megegyezésben
kifejezetten vállalta.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

61.  §  (1)  E  törvény  értelmében
Magyarországon  honos  népcsoportnak
minısülnek: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát,
a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin,
a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

(2)  Amennyiben  az  (1)  bekezdésben
felsoroltakon  kívül  további  kisebbség  kíván
bizonyságot  tenni  arról,  hogy  megfelel  az  e
törvényben foglalt feltételeknek, legalább 1000,
magát  e  kisebbséghez  tartozónak  valló
választópolgár  e  tárgykörben  a  népi

kezdeményezését  az  Országgyőlés  elnökéhez
nyújthatja be. Az eljárás során a népszavazásról
és  a  népi  kezdeményezésrıl  szóló  1989.  évi
XVII.  törvény  vonatkozó  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

(3)  A  jelenleg  mőködı  nemzetiségi
szövetségek  önállóan  döntenek
fennmaradásukról,  feloszlásukról,
átalakulásukról.

(4) a) A fıvárosi kisebbségi önkormányzatot a
kisebbségi elektorok választják meg. Kisebbségi
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elektor  minden  kerületi  önkormányzati
képviselı,  akit  kisebbségi  képviselıként
választottak meg, továbbá a kerületi  kisebbségi
önkormányzati képviselı, valamint a külön erre
a célra választott elektorok.

b)  Amennyiben  valamely  kisebbségnek
egyetlen  kerületben  sem  jön  létre  kisebbségi
önkormányzata,  úgy  a  magát  az  adott
kisebbséghez  tartozónak valló  és  a  fıvárosban
lakóhellyel  rendelkezı  10  választópolgár
kezdeményezésére  választói  győlést  kell

összehívni. A választói győlésen - a Nek. tv. 31-
34.  §-aiban  foglaltak  szerint  -  kislistán  9
képviselıt választanak. A választás érvényes, ha
a  választói  győlés  fıvárosi  lakóhellyel
rendelkezı résztvevıi közül a kislistára legalább
100  választópolgár  érvényesen  szavazott.  A
megválasztott  kisebbségi  képviselık  egyben
ellátják  az  adott  kisebbség  országos
önkormányzatának  választásán  az  elektorok
feladatait.
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2005. évi CXIV. törvény a kisebbségi önkormányzati
képviselık választásáról, valamint a nemzeti és etnikai

kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Az Országgyőlés a Magyar Köztársaság területén élı nemzeti és etnikai kisebbségek - az Alkotmány 68.
§-ának (4) bekezdésében biztosított - azon jogának érvényre juttatása érdekében, amely szerint helyi
(települési és területi) és országos önkormányzatokat hozhatnak létre, az Alkotmány 71. §-ának (4)
bekezdése alapján a következı törvényt alkotja:

I. Fejezet

A kisebbségi önkormányzati képviselık választása

1. § E fejezet hatálya kiterjed a települési és
fıvárosi kerületi (a továbbiakban együtt:
települési) kisebbségi önkormányzatok, a
fıvárosi és megyei (a továbbiakban együtt:
területi) kisebbségi önkormányzatok, valamint az
országos kisebbségi önkormányzatok tagjainak
megválasztására.

Általános rendelkezések

Választójog

2. § (1) A települési kisebbségi önkormányzati
választásokon választó és választható (a
továbbiakban: kisebbségi választópolgár), aki

a) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló törvényben meghatározott kisebbséghez
tartozik, és a kisebbséghez tartozását vállalja és
kinyilvánítja,

b) magyar állampolgár,

c) a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik, és

d) a kisebbségi választói jegyzékben szerepel.

(2) A kisebbségi választópolgár a szavazás jogát
szabad elhatározása alapján, a lakóhelye szerinti
településen gyakorolhatja.

(3) A kisebbségi választópolgár a választhatóság
jogát szabad elhatározása alapján gyakorolhatja.

A választás napja és a megbízatás idıtartama

3. § (1) A települési kisebbségi önkormányzati
képviselık választását négyévenként, a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek
általános választásának napján kell megtartani.

(2) Idıközi választásra nem kerülhet sor.

(3) A települési kisebbségi önkormányzat
képviselı-testületének megbízatása a települési
kisebbségi önkormányzati képviselık következı
választása napjáig tart.

Választókerület

4. § A választáson a település (fıvárosi kerület)
egy választókerületet alkot.
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A választás kitőzése

5. § A választást akkor kell kitőzni, ha a
településen a kisebbségi választói jegyzékben
szereplı kisebbségi választópolgárok száma a
választás kitőzésének napján eléri a 30-at.

A képviselık száma

6. § A képviselık száma 5 fı.

Jelölés

7. § (1) Jelöltet az e törvény szerinti jelölı
szervezet állíthat.

(2) Több jelölı szervezet közös jelöltet is
állíthat.

(3) A választást akkor lehet megtartani, ha
legalább 5 jelölt van.

Szavazás

8. § A kisebbségi választópolgár legfeljebb 5
jelöltre szavazhat.

Az eredmény megállapítása

9. § Eredménytelen a választás, ha 5-nél
kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot.

10. § (1) Képviselı az az 5 jelölt lesz, aki a
legtöbb szavazatot kapta.

(2) Szavazategyenlıség esetén sorsolással kell
megállapítani, hogy az egyenlı számú szavazatot
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

(3) Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem
kapott, nem lehet képviselı.

A megüresedett mandátum betöltése

11. § Ha a települési kisebbségi önkormányzat
képviselıjének megbízatása megszőnik, helyére
a szavazatszám szerinti sorrendben következı

jelölt lép. Ha nincs ilyen jelölt, a mandátum
betöltetlen marad.

A területi kisebbségi önkormányzati
képviselık választása

Választójog

12. § A területi kisebbségi önkormányzati
választásokon választó és választható, aki
települési kisebbségi önkormányzat tagja (a
továbbiakban: elektor).

A választás napja és a megbízatás idıtartama

13. § A területi kisebbségi önkormányzat
képviselı-testületének megbízatása a területi
kisebbségi önkormányzatok következı
választásának napjáig tart.

A választás kitőzése

14. § A választást ki kell tőzni, ha a választás
kitőzésekor a megye területén legalább 10
településen, illetıleg a fıvárosban legalább 10
fıvárosi kerületben települési kisebbségi
önkormányzat mőködik.

A képviselık száma

15. § A megválasztható képviselık száma 9 fı.

Listaállítás

16. § (1) Az a jelölı szervezet állíthat listát,
amely a megyében (fıvárosban) a megválasztott
elektorok legalább 10%-át jelöltként állította a
települési kisebbségi önkormányzati választáson.
A jelöltek számába beszámítanak:

a) az adott jelölı szervezet által önállóan állított
jelöltek;

b) a közös jelöltek közül az adott jelölı
szervezetre esı jelölthányad, melyet közös
jelöltenként, a jelöltet állító jelölı szervezetek
arányában kell megállapítani. Nem keletkezik
jelölthányad a közös lista állítását megalapozó
közös jelöltek után.

(2) Azok a jelölı szervezetek, amelyek a
megválasztott elektorok legalább 10%-át
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közösen állították jelöltként a települési
kisebbségi önkormányzati választáson, közös
listát indíthatnak.

(3) A választást akkor lehet megtartani, ha a
jelölı szervezetek által állított listákon összesen
legalább 9 jelölt van.

Szavazás

17. § Az elektor egy listára szavazhat.

Az eredmény megállapítása

18. § A listák a leadott szavazatok arányában, az
alábbi számítási módszer alapján szereznek
mandátumot:

a) össze kell állítani egy táblázatot, amelyben
minden lista neve alatt képezni kell egy
számoszlopot. A számoszlop elsı száma az adott
listára leadott szavazatok száma, a következı a
fele, majd a harmada, a negyede stb.,

b) minden lista számoszlopában annyi szám
szerepelhet, amennyi a listán szereplı jelöltek
száma,

c) a táblázat segítségével lehet kiosztani a
mandátumokat. Meg kell keresni a táblázatban
elıforduló legnagyobb számot, és amelyik lista
számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap
egy mandátumot. Ezt követıen meg kell keresni
a következı legnagyobb számot. Amelyik lista
oszlopában találjuk, az a lista kap egy
mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni
mindaddig, míg kiosztásra kerül az összes
mandátum. Ha a táblázatban elıforduló
legnagyobb szám keresésekor egyenlı

legnagyobb számok vannak, akkor az a lista kap
mandátumot, amelyik már szerzett mandátumot,
illetıleg amelyik több mandátumot kapott,
végezetül, amelyik a listasorsolásnál kisebb
sorszámot kapott.

19. § A listán szereplı jelöltek a listán elfoglalt
helyük sorrendjében szereznek mandátumot.

A megüresedett mandátum betöltése

20. § (1) Ha a területi kisebbségi önkormányzat
képviselıjének megbízatása megszőnik, helyére
- a listán eredetileg is szereplı jelöltek közül - a
jelölı szervezet által megnevezett, ennek
hiányában a listán soron következı jelölt lép.

(2) Ha a listán nincs több jelölt, a mandátum
betöltetlen marad.

(3) Ha a képviselık száma 5 fı alá csökken,
illetıleg ha a képviselı-testületet feloszlatják
vagy az kimondja feloszlását, idıközi választást
kell tartani.

Az országos kisebbségi önkormányzati
képviselık választása

21. § Az országos kisebbségi önkormányzati
képviselık választására a 12-20. § rendelkezéseit
a 22-26. §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

A választás kitőzése

22. § A választást ki kell tőzni, ha országosan
legalább 4 települési kisebbségi önkormányzat
mőködik.

A közgyőlés tagjainak száma

23. § A közgyőlés tagjainak száma

a) 15 fı, ha a megalakult települési kisebbségi
önkormányzatok száma nem több, mint 15,

b) 19 fı, ha a megalakult települési kisebbségi
önkormányzatok száma 16 és 30 között van,

c) 25 fı, ha a megalakult települési kisebbségi
önkormányzatok száma 31 és 50 között van,

d) 31 fı, ha a megalakult települési kisebbségi
önkormányzatok száma 51 és 100 között van,

e) 39 fı, ha a megalakult települési kisebbségi
önkormányzatok száma 101 és 200 között van,

f) 53 fı, ha a megalakult települési kisebbségi
önkormányzatok száma több, mint 200.
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Listaállítás

24. § A választást akkor lehet megtartani, ha a
jelölı szervezetek által állított listákon összesen
legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható
közgyőlési tagok száma.

A megüresedett mandátum betöltése

25. § Ha a közgyőlés tagjainak száma a 23. §-
ban meghatározott létszám fele alá csökken,
idıközi választást kell tartani.

Értelmezı rendelkezések

26. § (1) E fejezet rendelkezéseit
kisebbségenként külön-külön kell alkalmazni.

(2) E fejezet alkalmazásában

a) jelölı szervezet: az egyesülési jogról szóló
törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi
szervezet (ide nem értve a pártok mőködésérıl és
gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett
szervezetet), amelynek alapszabályában - a
települési kisebbségi önkormányzati választás
évét megelızı legalább 3 éve - rögzített célja az
adott nemzeti vagy etnikai kisebbség
képviselete;

b) kisebbség: a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben felsorolt nemzeti és
etnikai kisebbség.

… …
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