
Az Al kot mány 28/C.  § (3) be kez dé se alap ján a kö te le -
zen dõ en el ren de len dõ, ered mé nyes nép sza va zá son ho zott
dön tést az Or szág gyû lés kö te les vég re haj ta ni. A je len nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alap ján tar tott, ered mé nyes, a
kér dést több sé gé ben tá mo ga tó nép sza va zás azon ban olyan 
tar tal mú dön tés meg ho za ta lá ra – a szer zõ dés nek a Ma gyar
Köz tár sa ság ra vo nat ko zó kö te le zõ ha tá lyát el is me rõ ha tá -
ro za tá nak a meg vál toz ta tá sá ra és en nek kö vet kez té ben a
már le tét be he lye zett meg erõ sí tõ ok irat vissza vo ná sá ra –
kény sze rí te né az Or szág gyû lést, ame lyet az nem hoz hat,
mi vel a nem zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sé re vo nat ko zó
ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés ilyen tí pu sú nem zet kö zi
jogi ak tust nem is mer el. Je len eset ben te hát az ASZ mint
nem zet kö zi szer zõ dés meg erõ sí té sé rõl (kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé rõl) való dön tés olyan, ere de ti leg az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó dön tés, ame lyet azon ban
maga az Or szág gyû lés is csak egy szer hoz hat meg. Amint
a kö te le zõ ha tály el is me ré se nem zet kö zi sí kon meg tör tént,
an nak fel mon dá sá ra (így pl. a szer zõ dés bõl való ki lé pés re) 
már egyéb, szi go rú sza bá lyok vo nat koz nak, a továb biak -
ban nem te kint he tõ te hát a dön tés a szer zõ dés kö te le zõ ha -
tá lyá nak el is me ré se kér dé sé ben való dön tés nek. Az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint je len ügy ben a prob lé ma
nem az, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés el len té tes az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já val, mi vel
nem zet kö zi szer zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett sé gek re irá -
nyul, és így az Al kot mány ál tal til tott nép sza va zá si tárgy -
kör be tar to zik, ha nem az, hogy a nem zet kö zi szer zõ dés
meg erõ sí té sé rõl (ha tá lyá nak el is me ré sé rõl)  szóló dön tés
olyan egy sze ri dön tés, amely re az Or szág gyû lés nek az
adott szer zõ dés vo nat ko zá sá ban a meg erõ sí tés ese tén csak
egy szer, an nak meg ho za ta lá ig van ha tás kö re. (Ter mé sze -
te sen ha az Or szág gyû lés va la mely nem zet kö zi szer zõ dést
nem erõ sít meg, utóbb meg gon dol hat ja ma gát, dönt het an -
nak meg erõ sí té sé rõl, vagy ered mé nyes nép sza va zás kény -
sze rít he ti erre.) A meg erõ sí tés a nem zet kö zi szer zõ dés kö -
te le zõ ha tá lya el is me ré se fo lya ma tá nak be fe je zé sét és le -
zá rá sát je len ti. A meg erõ sí tés te kin te té ben – a konk rét
nem zet kö zi szer zõ dés vo nat ko zá sá ban – az Or szág gyû lés -
nek ez után már nincs ha tás kö re. Így a je len nép sza va zá si
kez de mé nye zés kap csán – az Al kot mány 28/C.  § (3) be -
kez dé sé re és 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ra is te kin -
tet tel – a ki fo gás el bí rá lá sá nak idõ pont já ban már hi ány zik
az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt azon fel té -
tel, hogy a nép sza va zás tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zó kér dés le het. A kö te le zõ ha tály el is me ré sé nek
meg tör tén tét köve tõen a nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré se vagy el nem is me ré se tár gyá ban a
ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok sze rint nem tart ha tó nép -
sza va zás.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az OVB
6/2005. (I. 13.) OVB ha tá ro za tát a je len ha tá ro zat ba fog lalt 
in do kok alap ján hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az Al -
kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-ára, va la mint az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el.

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

elõ adó al kot mány bí ró

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

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né
Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,  dr. Vas adi Éva s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 90/H/2005.

Az Alkotmánybíróság
2/2006. (I. 30.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té se tár gyá -
ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján
meg hoz ta – dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró úr kü lön vé le -
mé nyé vel – a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
38/2005. (X. 20.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján a
38/2005. (X. 20.) OVB ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak
be az Al kot mány bí ró ság hoz, amely ben az in dít vá nyo zók a 
ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nye zik. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak -
ban: OVB) e ha tá ro za tá ban a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény (a továb -
biak ban: Nekt.) 61.  § (2) be kez dé sén ala pu ló népi kez de -
mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sé rõl dön tött.

Az OVB ha tá ro za tát 2005. ok tó ber 20-i ülé sén fo gad ta
el, és a Ma gyar Köz löny 142. szá má ban 2005. ok tó ber
27-én tet te köz zé. A ki fo gást a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé -
nek meg fele lõen ok tó ber 28-án nyúj tot ták be az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, és az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da
ve ze tõ je no vem ber 2-án jut tat ta el azt az Al kot mány bí ró -
ság hoz. Ezt köve tõen to váb bi há rom ki fo gást az in dít vá -
nyo zók a ki fo gás be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõn be lül
(ok tó ber 27., no vem ber 7., no vem ber 9.) köz vet le nül az
Al kot mány bí ró ság hoz nyúj tot tak be.

Te kin tet tel arra, hogy ez utób bi be ad vá nyok a tör vényes 
úton elõ ter jesz tett ki fo gás hoz ha son ló tar ta lom mal bír nak,
az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán csat la ko zó in dít vány -
ként vet te figye lembe azo kat.

Az OVB ál tal hi te le sí tett alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés a kö vet ke zõ:

„A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993.
évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban: ki sebb sé gi tör vény) 
61.  § 2. be kez dé sé nek ér tel mé ben alul írott ma gyar ál lam -
pol gá rok ki je lent jük, hogy a ma gyar or szá gi zsi dó ki sebb -
ség hez tar to zunk, és a ki sebb sé gi tör vény ben fog lalt fel té -
te lek nek meg fe le lünk. Kér jük a T. Or szág gyû lést, hogy a
ki sebb sé gi tör vény 61.  § 1. be kez dé sé ben a nép cso por tok
fel so ro lá sát a zsi dó ki sebb sé gi nép cso port tal egé szít se ki.”

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés hi te le sí té se tör vénysértõ, mi vel a zsi -
dó ság nem ze ti ség gé nyil vá ní tá sá nak nin cse nek meg a tör -
vényi fel té te lei, a kér dés el len té tes a „nem ze ti és et ni kai
ki sebb ség nek” a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt meg -
ha tá ro zá sá val.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek alap ján hoz ta meg ha tá ro za tát:

1. Az Al kot mány nak a népi kez de mé nye zés re vo nat ko -
zó ren del ke zé sei:

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

„28/D.  § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez -
de mé nye zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. A Nekt. 1.  §-ának ha tá lyos ren del ke zé sei:
„1.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed mind azon, a Ma gyar

Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ ma gyar ál -
lam pol gá rok ra, akik ma gu kat va la mely nem ze ti vagy et ni -
kai ki sebb ség hez tar to zó nak te kin tik, va la mint e sze mé -
lyek kö zös sé ge i re.

(2) E tör vény ér tel mé ben nem ze ti és et ni kai ki sebb ség
(a továb biak ban: ki sebb ség) min den olyan, a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén leg alább egy év szá za da ho nos nép cso -
port, amely az ál lam la kos sá ga kö ré ben szám sze rû ki sebb -
ség ben van, tag jai ma gyar ál lam pol gá rok és a la kos ság
töb bi ré szé tõl sa ját nyel ve és kul tú rá ja, ha gyo má nyai kü -
lön böz te tik meg, egy ben olyan össze tar to zás-tu dat ról tesz
bi zony sá got, amely mind ezek meg õr zé sé re, tör té nel mi leg
ki ala kult kö zös sé ge ik ér de ke i nek ki fe je zé sé re és vé del mé -
re irá nyul.”

A Nekt. 61.  §-ának az OVB ha tá ro zat meg ho za ta la kor
ha tály ban volt szö ve ge:

„61.  § (1) E tör vény ér tel mé ben Ma gyar or szá gon ho nos
nép cso port nak mi nõ sül nek: a bol gár, a ci gány, a gö rög, a
hor vát, a len gyel, a né met, az ör mény, a ro mán, a ru szin, a
szerb, a szlo vák, a szlo vén és az uk rán.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül
to váb bi ki sebb ség kí ván bi zony sá got ten ni ar ról, hogy
meg fe lel az e tör vény ben fog lalt fel té te lek nek, leg alább
1000, ma gát e ki sebb ség hez tar to zó nak val ló vá lasz tó pol -
gár e tárgy kör ben a népi kez de mé nye zé sét az Or szág gyû -
lés el nö ké hez nyújt hat ja be. Az el já rás so rán a nép sza va -
zás ról és a népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1989. évi
XVII. tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

[Bár a Nekt. ez utób bi ren del ke zé sét for má li san nem
mó do sí tot ták, mi vel az 1989. évi XVII. tör vényt az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény 21.  § (2) be kez dés a) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te, az új tör vény hatályba lépését, 1998. feb ru ár
27-ét köve tõen ér te lem sze rû en az új tör vény sza bá lya it
kel lett al kal maz ni.]

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sét a ki sebb sé gi ön kor mány -
za ti vá lasz tás ról, va la mint a nem ze ti et ni kai ki sebb sé gek re 
vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIV. tör vény 58.  §-a mó do sí tot ta.

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lyos szö ve ge:
„(2) Ha az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül to váb bi

ki sebb ség kí ván bi zony sá got ten ni ar ról, hogy meg fe lel az
e tör vény ben fog lalt fel té te lek nek, leg alább 1000, ma gát e
ki sebb ség hez tar to zó vá lasz tó pol gár e tárgy kör ben a népi
kez de mé nye zés re vo nat ko zó alá írás gyûj tõ íve ket az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké nek nyújt ja be. Az el já -

2006/9. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 677



rás so rán az or szá gos nép sza va zás ra és népi kez de mé nye -
zés re vo nat ko zó tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni
az zal, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az el já rá sa
so rán kö te les ki kér ni a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el -
nö ké nek ál lás fog la lá sát a tör vényi fel té te lek fenn ál lá sá -
ról.”

3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vénynek (a továb biak ban:
Nsztv.) a népi kez de mé nye zés re vo nat ko zó sza bá lyai:

„17.  § A népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -
mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.

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

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.
19.  § A népi kez de mé nye zést – az alá írás gyûj tés nek a

Ve. 118/A.  §-a sze rin ti szü ne te lé se ki vé te lé vel – az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét kö ve tõ két hó na pon be lül egy szer le -
het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké -
hez. A pót ló lag be nyúj tott, a kez de mé nye zést ki egé szí tõ
alá írá sok ér vény te le nek.

20.  § A népi kez de mé nye zés rõl a 6.  § sze rin ti be je len -
tést kö ve tõ há rom hó na pon be lül dön te ni kell.”

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

„131.  § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a
117–121.  § és a 130.  § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

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

„118.  § (...)
(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -

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

(4) Az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját kezû alá írás mel lett
– az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se cél já ból – fel kell
tün tet ni a kez de mé nye zõ ol vas ha tó csa lá di és utó ne vét,
lak cí mét, va la mint sze mé lyi azo no sí tó ját.

(5) Az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az alá -
írá sá val lát ja el.”

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

ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

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

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

III.

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

A ki fo gás jog or vos la ti jel le gét figye lembe véve az Al -
kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján azt kel lett vizs gál -
nia, hogy az OVB ha tá ro za ta meg fe lelt-e a ha tá ro zat meg -
ho za ta la kor ha tá lyos tör vényi ren del ke zé sek nek. Te kin tet -
tel arra, hogy a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lyos szö -
ve ge 2005. no vem ber 25-én lé pett ha tály ba, az OVB a ki -
fo gá sok ál tal érin tett ha tá ro za tát 2005. ok tó ber 20-án fo -
gad ta el, az Al kot mány bí ró ság az OVB el já rá sá nak és ha -
tá ro za tá nak vizs gá la ta so rán a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé -
nek a mó do sí tás elõt ti szö ve gét vet te figye lembe.

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott népi kez -
de mé nye zés a népi kez de mé nye zés nek egy sa já tos ese te,
amely nek anya gi jogi fel té te lei el tér nek az or szá gos népi
kez de mé nye zés nek az Al kot mány ban is meg ál la pí tott ál -
ta lá nos sza bá lya i tól. Eb ben az eset ben a népi kez de mé nye -
zés meg ha tá ro zott cél ra, a Nekt. 61.  § (1) be kez dé sé nek
mó do sí tá sá ra, va la mely nép cso port ki sebb ség ként való el -
is me ré sé re irá nyul. A népi kez de mé nye zés be nyúj tá sá ra
ma gát e ki sebb ség hez tar to zó nak val ló 1000 vá lasz tó pol -
gár jo go sult. A népi kez de mé nye zés sel kap cso la tos el já rá -
si kér dé sek ben az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló tör vény ál ta lá nos ren del ke zé sei az
irány adók.

Az Nsztv. 3.  § (1) be kez dé se alap ján a népi kez de mé -
nye zést tá mo ga tó alá írá so kat csak az alá írás gyûj tõ ív OVB 
ál tal hi te le sí tett min ta pél dá nyá val meg egye zõ alá írás gyûj -
tõ íven le het gyûj te ni. Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té se so rán az Nsztv. 17–18.  §-ai alap ján az
OVB azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés el dön té se az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik-e,
az alá írás gyûj tõ ív pon to san és egy ér tel mû en tar tal maz -

678 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/9. szám



za-e a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést, a kér dés meg fo gal -
ma zá sa meg fe lel-e a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek, maga az alá írás gyûj tõ ív – for ma i lag és tar tal mi lag –
meg fe lel-e a Ve. 118. (3)–(5) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel -
mé nyek nek.

Az OVB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás -
gyûj tõ íven meg tár gya lás ra ja va solt kér dés az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be tar to zik, a kér dés meg fo gal ma zá sa meg fe -
lel az Nsztv. 17.  §-ában sza bá lyo zott kö ve tel mé nyek nek,
az alá írás gyûj tõ ív ele get tesz a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez -
dé se ál tal tá masz tott ala ki elõ írásoknak, ezért az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

Az OVB ha tá ro za ta el len ki fo gást eme lõk azon ban nem
e tör vényi elõ írások meg sér té sé re, ha nem arra ala pít ják
jog or vos la ti ké rel mü ket, hogy a zsi dó ság ki sebb ség gé
nyil vá ní tá sá nak nin cse nek meg a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lei, így a kér dés a Nekt. 1.  § (2) be kez dé -
sét sér ti. Az OVB a hi te le sí té si el já rás so rán a kér dés tar tal -
má nak tör vényességét a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé vel össze -
füg gés ben nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gá sok alap ján ab ban a
kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy tör vénysértõ-e az
OVB ha tá ro za ta a miatt, mert az OVB a hi te le sí té si el já rás
so rán nem fog lalt ál lást ab ban a kér dés ben, hogy fenn áll -
nak-e a ki sebb ség gé nyil vá ní tás tör vényi fel té te lei.

Az Al kot mány 28/D.  §-a alap ján a népi kez de mé nye zés
arra irá nyul, hogy az Or szág gyû lés a ha tás kö ré be tar to zó
kér dést tûz ze na pi rend re, ér dem ben tár gyal ja meg és dönt -
sön an nak el fo ga dá sá ról, vagy el ve té sé rõl. „A népi kez de -
mé nye zés bõl csu pán tör vényhozási kér dés ben való vita és
dön tés kö vet ke zik. Így a népi kez de mé nye zés alá írás gyûj -
tõ ívén sze rep lõ kér dés sel szem ben is mind össze annyi az
el vá rás, hogy tör vényhozási tárgy kör re vo nat koz zon.”
[42/2002. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 316, 318.]

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott népi kez -
de mé nye zés bár tárgy kö rét te kint ve kö tött, de az is arra
irá nyul, hogy az Or szág gyû lés a népi kez de mé nye zés ben
fog lalt tör vényhozási kez de mé nye zést tûz ze na pi rend jé re,
tár gyal ja meg és a népi kez de mé nye zés be je len té sé tõl szá -
mí tott há rom hó na pon be lül a népi kez de mé nye zés tár gyá -
ban hoz zon dön tést. A kez de mé nye zés ben fog lal tak nem
kö tik az Or szág gyû lést. En nek meg fele lõen az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban a népi kez de mé nye -
zés ezen ese té ben sem tá maszt ha tó na gyobb kö ve tel mény
az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés sel szem ben,
mint az, hogy a kér dés nek a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott tör vényhozási kez de mé nye zés re kell irá nyul -
nia. Az OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi -
te le sí té se so rán nem fel ada ta an nak vizs gá la ta, hogy a népi 
kez de mé nye zés tel je sít he tõ sé gé nek tör vényi fel té te lei
fenn áll nak-e. An nak meg íté lé se, hogy az alá írás gyûj tõ ív
alá írói ál tal tett „bi zony ság” meg fe lel-e a Nekt.-ben fog lalt 
fel té te lek nek, fenn áll nak-e a Nekt. 61.  § (1) be kez dé se
mó do sí tá sá nak a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lei, az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik.

Az Al kot mány bí ró ság eb ben az ügy ben a Ve. 130.  §
(1) be kez dé se alap ján jog or vos la ti fó rum ként járt el: azt
vizs gál hat ta, hogy az OVB tör vényesen gya ko rol ta-e ha -
tás kö rét ak kor, ami kor az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se mel -
lett dön tött. Az Al kot mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re
arra, hogy az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se irán ti el já rás ban,
a hi te le sí tés re irány adó al kot má nyi és tör vényi szem pon -
to kon túl ter jesz ked ve, az ügy ben ér dem ben ha tá roz zon.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az OVB 38/2005. (X. 20.) ha tá ro za ta
meg fe lel a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sén ala pu ló népi kez de -
mé nye zés tá mo ga tá sá ra kez de mé nye zett alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé re az Nsztv.-ben sza bá lyo -
zott tör vényi elõ írásoknak, ezért azt hely ben hagy ta.

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

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

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né
Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,  dr. Vas adi Éva s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 977/H/2005.

Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

I.

A ha tá ro zat ban tár gyalt prob le ma ti kát ki emel ke dõ fon -
tos sá gú nak tar tom, amely nek a meg íté lé se nem vá laszt ha -
tó el a rend szer vál to zás so rán hely re ál lí tott jog ál la mi ság
régi és új in téz mé nye i hez való vi szony tisz tá zá sá tól. Köz -
is mert az, hogy több jog in téz mé nyünk is mu tat a jog al ko -
tói szán dék és a rész let sza bá lyok pon tos ki dol go zott sá ga
da cá ra afunk ci o ná lis, sõt disz funk ci o ná lis vo ná so kat:
egyes ele me i ben a ki sebb sé gi jog anyag is ide tar to zik. Sa -
já tos egy be esés, hogy egy hó na pon be lül az Al kot mány bí -
ró ság nak két szer is kel lett fog lal koz nia a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Nekt.) kon cep ci o ná lis kér dé se ket is fel -
ve tõ sza bá lya i val, hi szen a 45/2005. (XII. 14.) AB ha tá ro -
za tá ban (ABK 2005. de cem ber, 772.) a ki sebb sé gi ön kor -
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mány za ti vá lasz tá sok bi zo nyos kér dé se it tár gyal ta a tes tü -
let, a je len ha tá ro zat pe dig a ne ve sí tett ki sebb sé gek fel so -
ro lá sá nak bõ ví té sét érin ti.

II.

A ha tá ro zat egy konk rét kez de mé nye zés el bí rál ha tó sá -
gá hoz, en nek idõ zít he tõ sé gé hez és az arra jo go sult meg ha -
tá roz ha tó sá gá hoz kap cso ló dik, de ál ta lá no sabb kér dé se ket 
is fel vet, ne ve ze te sen, hogy a Nekt. uta lá sa az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vényre (a továb biak ban: Nsztv.) ho gyan ér tel me -
zen dõ. Úgy vé lem, hogy a nem ze ti ki sebb ség ként való el -
is me rés re irá nyu ló kez de mé nye zés annyi kü lönb sé get mu -
tat – kö zü lük egy-ket tõt maga a ha tá ro zat is em lít – az
egyéb tárgy ban szü le tett, il let ve be nyújt ha tó népi kez de -
mé nye zé sek hez ké pest, hogy az Nsztv.-ben fog lalt ren del -
ke zé sek csak mu ta tis mu tan dis al kal maz ha tó ak.

Igen fon tos nak – és re le váns nak – tar tom az aláb bi kü -
lönb sé ge ket:

– Kü lön bö zik az 50 000, il let ve az 1000 fõ ben ex lege
meg ha tá ro zott kü szöb ér ték.

– Emel lett kü lönb ség van a két kez de mé nye zés kö zött
a tar tal mi elõ re lát ha tó ság te kin te té ben: az (ál ta lá nos) népi
kez de mé nye zés ese té ben a kez de mé nye zés tar tal mát a jog -
al ko tó nyil ván va ló an nem lát hat ta elõ re, ez zel szem ben a
nem ze ti ki sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló kez de -
mé nye zés tar tal ma a Nekt. ál tal vi lá go san meg ha tá ro zott.

– Kü lönb ség van a két kez de mé nye zés kö zött ab ban a
te kin tet ben is, hogy a par la ment jog kö re mennyi re kö tött.
Az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés ese té ben a par la ment
moz gás sza bad sá ga gya kor la ti lag tel jes kö rû: csak annyi
kö te le zett ség ter he li a nép kép vi se le tet, hogy a kér dést tár -
gyal ja meg, de sza ba don dönt ar ról, hogy ezt mi lyen rész -
le tes ség gel te szi, s a népi kez de mé nye zés a par la ment dön -
té sé nek irá nyát sem mi ben sem ha tá rol ja be. A nem ze ti ki -
sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló kez de mé nye zés
ese té ben azon ban a tör vényhozó né ze tem sze rint nem ren -
del kez het ugyan ez zel a sza bad ság gal, diszk ré ci o ná lis jog -
gal: a nem ze ti ki sebb ség tör vényi kri té ri u ma i nak meg va -
ló su lá sa ese té ben (amit ter mé sze te sen az or szág gyû lés el -
len õriz het), az or szág gyû lés dön té se csak egy irá nyú le het:
a köz jo gi el is me rés.

– Kü lönb ség van a pe tí ció és a le gi ti má ció össze kap -
csol ha tó sá gát il le tõ en: az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés
ese té ben e ket tõ azon ban nem kap cso ló dik össze, hi szen
ál lam pol gá ri jog ról van szó. A nem ze ti ki sebb ség ként való 
el is me rés ese té ben a pe tí ció elõ ter jesz tésére a ma gyar ál -
lam pol gá rok kö zül csak azok jo go sul tak, akik az adott
nép cso port hoz tar toz nak, s ezt dek la rál ják.

– Meg ha tá ro zó a kü lönb ség ab ból a szem pont ból is,
hogy az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés ese té ben tu laj -
don kép pen kö zöm bös a pe tí ció elõ ter jesz tõ i nek és a kez -
de mé nye zést el uta sí tó, azt nem is me rõ vagy egy sze rû en
csak nem meg ta lált, s ezért alá nem író sze mé lyek nek egy -

más hoz való vi szo nya. Nem ugyan ez a hely zet azon ban a
nem ze ti ki sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló kez de -
mé nye zés ese té ben, mi vel ott a dön tés a nép cso por tot,
mint egé szet érin ti. Utób bi eset ben az elõ ter jesz tõi kör – a
tör vényhozó szán dé ka sze rint – tu laj don kép pen a fal tö rõ
kos sze re pét va ló sít ja meg, azaz nem a maga ne vé ben, ha -
nem a kö zös ség, mint egész ne vé ben, an nak hall ga tó la gos
tá mo ga tá sá val, mint egy an nak man da tá ri u sa ként jár el.
Füg get le nül at tól, hogy – az örö költ iden ti tás fel vál la lá sá -
nak sza bad sá gá ra te kin tet tel – az adott kö zös ség eset le ges
kü lön le ges stá tu sá ból fa ka dó jo gok kal egyé nen ként há -
nyan kí ván nak tény le ge sen is élni, nyil ván va ló, hogy a po -
ten ci á li san érin tett kö zös ség til ta ko zá sa el le né re ma gát a
kö zös sé get köz jo gi jog alany ként nem le het el is mer ni.

– Kü lön böz het a két kez de mé nye zés ki ha tá sa it il le tõ en
is: szem ben az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés sel, a nem -
ze ti ki sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló népi kez de -
mé nye zés – hosszan tar tó itt ho ni és Ma gyar or szág nem zet -
kö zi kap cso la ta it is érin tõ ha tá so kat ered mé nyez het.

III.

Ha pe dig az Nsztv. ren del ke zé se it a Nekt. vo nat ko zá sá -
ban nem tu dom me cha ni ku san al kal maz ha tó nak te kin te ni,
ak kor en nek lo gi kus kö vet kez mé nye ként nem tu dom a je -
len ha tá ro zat ban is hi vat ko zott 42/2002. (X. 11.) AB ha tá -
ro zat nak (ABH 2002, 316.) ugyan azt a je len tõ sé get tu laj -
do ní ta ni az elõt tünk levõ ügy ben. Kö vet ke zés kép pen a
kez de mé nye zés hi te le sí té sé nek el já rá sá ban fe le lõs ség gel
bíró szer vek ha tás kö ré vel – né ze tem sze rint – össze egyez -
tet he tõ az elõ ze tes kont roll nak at tól rész ben el té rõ for má ja
is, mint ame lyet ál ta lá ban véve gya ko rol az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság.

A lex spe ci a lis elv re fi gye lem mel emel lett szól hat az
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za ta is:

A nem ze ti ki sebb ség ként való el is me rés kez de mé nye -
zé se el já rá sá nak kü lön le ges vol ta, és kü lö nö sen az Or szág -
gyû lés dön té si sza bad sá gá nak a Nekt.-ben rög zí tett, s a
fen ti ek ben érin tett re la tív kö tött sé ge  miatt, a kér dés ki -
emel ke dõ fon tos sá gá ra is te kin tet tel mu ta tis mu tan dis
irány adó nak tu dom te kin te ni itt is azt, amit a nép sza va zás -
sal össze füg gés ben mon dott ki az Al kot mány bí ró ság, ami -
kor az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro za tá ban rá mu ta tott,
hogy a kö te le zõ nép sza va zás ga ran ci a rend sze re „két elv
ural ma alatt áll: az egyik a sui ge ne ris ga ran ci á lis in téz -
mény rend szer ki ala kí tá sa (l. pre ven tív in téz mé nyek, pl. a
kér dé sek, alá írás gyûj tõ ívek vizs gá la ta); to váb bá a kö te le -
zõ nép sza va zás ter mé sze té tõl ide gen, azt meg za va ró be -
avat ko zá sok ki fe je zett ti lal ma … A má sik elv az al kot má -
nyos szer vek együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge.” (ABH
1997, 331, 344–345.)

Az Al kot mány bí ró ság az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro -
za tá ban arra is rá mu ta tott: „Az ál lam pol gá rok nak a nép -
sza va zás sal kap cso la tos jo gai vé del me ér de ké ben a jog -
biz ton ság meg kö ve te li: már az alá írás gyûj tés meg kez dé se
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elõtt fel kell tár ni és el kell dön te ni azo kat a jog vi tá kat,
ame lyek a szó ban for gó tárgy kör nép sza va zás ra bo csát ha -
tó sá ga, il le tõ leg a kér dés meg fo gal ma zá sa kap csán fel me -
rül het nek. Nem sza bad ugyan is – sem he lyi, sem or szá gos
nép sza va zás ke re té ben – ki ten ni a vá lasz tó pol gá ro kat an -
nak, hogy csak utó lag, az alá írás gyûj tés be fe je zé se után
de rül jön ki: azt a kér dést, amely nek nép sza va zás ra bo csá -
tá sát tá mo gat ták, nem a tör vény ál tal meg kö ve telt mó don
fo gal maz ták meg, il le tõ leg a tárgy kör va la mely ok ból nem
ké pez he ti nép sza va zás tár gyát.” (ABH 1997, 331, 343)

Az Al kot mány bí ró ság 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban pe dig azt is ki mond ta, hogy nem csak az Al kot mány
28/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben nem le -
het nép sza va zást tar ta ni, ha nem az Al kot mány ból a nép -
sza va zás más kor lá tai is le ve zet he tõk (ABH 1999, 251,
263.). Úgy vé lem, hogy ez az el já rás sa já tos sá gai  miatt a
nem ze ti ki sebb ség kén ti el is me rés re is vo nat koz ta tan dó té -
tel.

Né ze tem sze rint te hát az Nsztv.-ben rög zí tett el len õr zé -
si jo go sít vá nyok gya kor lá sa ezért nem az Or szág gyû lés sé -
rel mé re tör té nõ ha tás kör el vo nás len ne, ha nem ép pen,
hogy meg fe lel ne an nak a té tel nek, hogy „a jog ál la mi ság
el vé bõl ... is kö vet ke zik az Al kot mány ban sza bá lyo zott
szer vek nek az a kö te les sé ge, hogy al kot má nyos je len tõ sé -
gû ha tás kö re i ket jó hi sze mû en, fel ada ta ik tel je sí té sét köl -
csö nö sen se gít ve, együtt mû köd ve gya ko rol ják.” (8/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 51, 54.)

Nyil ván va ló, hogy a köz tár sa sá gi in téz mé nyek te kin té -
lye meg óvá sá nak el vét szol gál ja, ami kor a tör vény ben rög -
zí tett, s az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1997,
331.) is hi vat ko zott pre ven tív in téz mé nyek meg fe le lõ mû -
kö dé se ré vén az Or szág gyû lés men te sül at tól, hogy a tör -
vényi fel té te lek nek való, az ál ta lá nos köz is me ret szint jén
meg ál la pít ha tó meg nem fe le lés teszt jét – te hát egy jog -
tech ni kai tí pu sú szû rést – neki kell jen el vé gez ni. Ha a köz -
is me ret szint jén is nyil ván va ló, hogy a ki sebb sé gi de fi ní -
ció ta xa tív ele me i nek va la me lyi ke hi ány zik, úgy ezt – né -
ze tem sze rint – már a for mai vizs gá lat so rán meg kell ál la -
pí ta ni. Sem az nem he lyes, ha ez a vizs gá lat nem tör té nik
meg, sem az, ha ér de mi ered mé nye nem je le nik meg exp li -
cit mó don a dön tés ben. Eb bõl a szem pont ból az sem he lye -
sel he tõ, hogy az ún. hun ki sebb sé gi kez de mé nye zés ben,
an nak a köz is me ret szint jén is meg ál la pít ha tó ab szur di tá -
sá ra is fi gye lem mel, az Or szág gyû lés az ér dem ben he lyes
(a kez de mé nye zés nek helyt nem adó) 32/2005. (IV. 27.)
OGY ha tá ro za tá ban fog lalt dön tés hez erre uta ló rö vid in -
dok lást nem csa tolt.

IV.

A nem ze ti ki sebb ség kén ti el is me rés re irá nyu ló kez de -
mé nye zés el len õr zé se so rán vi tat ha tat lan gon dot okoz,
hogy a for mai és a tar tal mi ele mek va ló já ban ne he zen szét -

vá laszt ha tó an egy be fo nód nak. Egyet ér tek az zal, hogy a
több sé gi ha tá ro zat a ra ti o ne tem po ris sza bályt figye lembe
véve a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek az el bí rá lás kor ha tály -
ban levõ, a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá -
sá ról, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat -
ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIV. tör vénnyel mó do sí tott for má ját, azaz az MTA el nö -
ki ál lás fog la lá sá nak ki ké ré sé re vo nat ko zó uta lást nem tud -
ja figye lembe ven ni. Né ze tem sze rint azon ban ez a mó do -
sí tás csak el já rá si sza bályt tar tal maz, s pon to sít ja, hogy a
tör vényi fel té te lek – s ez a for du lat a Nekt. ki sebb sé gi de fi -
ní ció fel té te le it je len ti – fenn ál lá sá ról az MTA el nö ké nek
is nyi lat koz nia kell. Ez a mó do sí tás azon ban újabb fel té telt 
nem je lent, ha nem csak arra utal, hogy az ér de mi vizs gá lat -
ban ez után ve gyen részt az MTA el nök is. Kö vet ke zés kép -
pen a je len leg ha tá lyos el já rás ban is he lye van az ér de mi
vizs gá lat nak, de így ezt –, il let ve en nek az OVB-re tar to zó
ré szét – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság most még maga
kel lett vol na, hogy el vé gez ze. A mó do sí tás ra ér te lem sze -
rû en azért ke rült sor, mi vel a ta pasz ta la tok sze rint olyan
kér dé sek kel szem be sült az OVB, ahol ér de mi vizs gá lat el -
vég zé se kü lön bö zõ okok ból vissza té rõ en aka dá lyok ba üt -
kö zött.

Fen ti ek alap ján te hát az OVB-nek meg íté lé sem sze rint a 
Nekt. és az Nsztv. egy más hoz vi szo nyí tott kap cso la tá ból
kö vet ke zõ en is el kel lett vol na vé gez nie azt a mi ni má lis
vizs gá la tot, amely szük sé ges ah hoz, el dönt he tõ le gyen,
hogy az adott népi kez de mé nye zés sel ta lál ko zók meg ala -
po zot tan tud nak-e dön te ni ab ban, hogy alá írá si legitimá -
ciójuk va ló ban van-e, és egyet ér te nek-e a kér dés sel, an -
nak jog kö vet kez mé nye i vel.

V.

Úgy vé lem, hogy az OVB-nek a for mai ter mé sze tû vizs -
gá la tok el vé ge zé se so rán is más ered mény re kel lett vol na
jut nia, a hi te le sí tés re váró mon da tok ala pos vizs gá la ta ré -
vén. A hi te le sí ten dõ mon da tok a kö vet ke zõk vol tak: „A
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény (a továb biak ban: ki sebb sé gi tör vény)
61.  § 2. be kez dé sé nek ér tel mé ben alul írott ma gyar ál lam -
pol gá rok ki je lent jük, hogy a ma gyar or szá gi zsi dó ki sebb -
ség hez tar to zunk, és a ki sebb sé gi tör vény ben fog lalt fel té -
te lek nek meg fe le lünk. Kér jük a T. Or szág gyû lést, hogy a
ki sebb sé gi tör vény 61.  § 1. be kez dé sé ben a nép cso por tok
fel so ro lá sát a zsi dó ki sebb sé gi nép cso port tal egé szít se ki.”

A Nekt. szö ve gé bõl kö vet ke zõ en is csak a tör vényi kri -
té ri u mok nak meg fe le lõ nép cso port ból le het – jogi ér te -
lem ben – nem ze ti ki sebb ség. A ma gyar jog ban a nem ze ti
ki sebb ség eb ben az ér te lem ben egy tény le ges hely zet – bi -
zo nyos fel té te lek függ vé nyé ben tör té nõ – jogi mi nõ sü lé se. 
Nyil ván va ló azon ban, hogy csak a ma gát a tör vény ér tel -
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mé ben vett ki sebb ség nek vélõ nép cso port in dít vá nyoz hat -
ja, hogy nem ze ti ki sebb ség ként is mer je el a tör vényhozó.
A kez de mé nye zés nek te hát „nem ze ti ki sebb ség ként” tör -
té nõ el is me rés re kell irá nyul nia. A je len kez de mé nye zés
azon ban arra irá nyul, hogy a tör vényhozó „a nép cso por tok 
fel so ro lá sát a zsi dó ki sebb sé gi nép cso port tal egé szít se ki”. 
A fen ti ek alap ján te hát szem be öt lõ, hogy a kez de mé nye zés 
hi vat ko zott mon da ta nem a tör vény ben – a vo nat ko zó cik -
kek lo gi kai egy be kap cso ló dá sa ré vén – meg ha tá ro zott for -
má ban lett meg fo gal maz va.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban – min de nek -
elõtt az ún. kár pót lá si ha tá ro za tok ban, pél dá ul a 66/1992.
(XII. 17.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1992, 293.) és a
16/1993. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1993, 143.) – is
utal a „zsi dó szár ma zás”, iz ra e li ta val lás  miatt el szen ve -
dett, il let ve a „zsi dó sá got” ért sé rel mek re, a „zsi dó tu laj do -
no sok tól” el vett ja vak kal össze füg gés ben ér vé nye sü lõ
kár pót lá si sza bá lyok ra. A mun ka szü ne ti na po kat érin tõ
10/1993. (II. 27.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1993, 105.) „a
val lá sos ma gyar or szá gi zsi dó ság kép vi se lõ i ként” em lí tet te 
az in dít vá nyo zó szer ve zet ne vé ben el já ró sze mé lye ket. A
16/1993. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban a Ho lo ka uszt ra utal va
azt is ki mond ta „nem a zsi dó ság az egyet len olyan nép cso -
port, ame lyet az el múlt év ti ze dek so rán Ma gyar or szá gon
faji, val lá si vagy nem ze ti sé gi okok ból ül döz tek és kü lön -
bö zõ jog hát rá nyok kal súj tot tak, de tag ja i nak tö me ges
meg sem mi sí té se kö vet kez té ben más nép cso por tok nál sú -
lyo sabb sé rel me ket és vesz te sé ge ket szen ve dett.” (ABH
1993, 143, 155.)

Fen ti ek alap ján te hát a zsi dó ság „nép cso port ként” való
el is me ré se al kot mány jo gi ér te lem ben tény, még is a kez de -
mé nye zés – a nem ze ti ki sebb ség he lyett – a nép cso port -
kén ti el is me rés re irá nyul.

Rész ben for mai, rész ben és meg ha tá ro zó an már tar tal mi 
kér dést érint az a meg fo gal ma zás, hogy „alul írott ma gyar
ál lam pol gá rok ki je lent jük, hogy a ma gyar or szá gi zsi dó ki -
sebb ség hez tar to zunk, és a ki sebb sé gi tör vény ben fog lalt
fel té te lek nek meg fe le lünk”. A Nekt. 61.  § (2) meg fo gal -
ma zá sa azon ban vi lá go san utal arra, hogy az adott kö zös -
ség, mint olyan, kí ván bi zony sá got ten ni ar ról, hogy meg -
fe lel a tör vény ben fog lalt fel té te lek nek. Nem a kez de mé -
nye zést alá író egyé nek, ha nem a kö zös ség, mint olyan
meg fe le lé sé rõl van szó. A „zsi dó ki sebb sé gi nép cso port”
szó kap cso lat rá adá sul nyelv ta ni lag két fé le ér tel me zés re is
ad le he tõ sé get, a két jel zõ nek egy más hoz, il let ve a jel zett
szó hoz való vi szo nyít ha tó sá ga alap ján. A 140/2002.
(VIII. 1.) OVB ha tá ro zat ban meg ta ga dás ra ke rült olyan
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se, ahol a „pon tat lan (...) meg fo -
gal ma zás ban a kér dés ál tal érin tett sze mé lyi kör nem meg -
ha tá roz ha tó”. Né ze tem sze rint en nek a for mai kö ve tel -
mény nek ugyan ilyen szi go rú sá gú vizs gá la tát kel lett vol na
kö vet ni a most tár gyalt eset ben is, arra is te kin tet tel, hogy
az 1/2001. (V. 7.) OVB ha tá ro zat ban és a 122/2004.
(IX. 2.) OVB ha tá ro zat ban hi te le sí tett „égei ma ke dón”, il -

let ve „hun” kez de mé nye zés ese té ben a Nekt. szó hasz ná la -
tá hoz sok kal kö ze lebb állt a hi te le sí tett do ku men tum.

VI.

Az ügy nek van nak nem zet kö zi jogi vo nat ko zá sai is. Ha
igaz is, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek nek nincs ál ta lá no san
vagy akár csak eu ró pai szin ten el fo ga dott, az ál la mo kat kö -
te le zõ de fi ní ci ó ja, az nyil ván va ló, hogy a Nekt.-ben ol vas -
ha tó meg ha tá ro zás na gyon kö zel áll ah hoz, ame lyet a nem -
zet kö zi jog tu do mány az ENSZ ki sebb ség vé del mi inst ru -
men tum rend sze ré nek meg ter ve zé sé ben mun ka hi po té zis -
sze rû en hasz nált ún. Ca po tor ti-de fi ní ció el ne ve zés alatt is -
mer. (,,A ki sebb ség egy ál lam la kos sá gán be lül szám be li -
leg ki sebb és nem ural ko dó cso port, amely nek tag jai olyan
et ni kai, val lá si vagy nyel vi tu laj don sá gok kal ren del kez -
nek, me lyek meg kü lön böz te tik õket a la kos ság fenn ma ra -
dó ré szé tõl – és ha csak köz ve tet ten is – olyan szo li da ri tá si
ér zést mu tat, amely nek cél ja kul tú rá juk, szo ká sa ik, val lá -
suk vagy nyel vük meg õr zé se.” [Stu dy on the Rights of
Per sons be lon ging to Eth nic, Re li gi o us and Lin gu is tic
 Minorities, UN Do cu ment E/CN.4/Sub.2/384/Add.1–7
(1977)] A ma gyar Kor mány a Nem ze ti ki sebb sé gek vé del -
mé nek eu ró pai ke ret egyez mé nye vég re haj tá sá ról ké szí tett
1999-ben be nyúj tott elsõ kor mány je len tés ben – a ke ret -
egyez mény 3. cik ké nek vég re haj tá sá ról szól va – maga is
egy ér tel mû en rög zí tet te, hogy a ma gyar tör vényi de fi ní ció
tu laj don kép pen a Ca po tor ti-de fi ní ció át vé te le. Ez azon ban 
azt is je len ti, hogy a de fi ní ció ér tel me zé se so rán kö tõd ni
kell ah hoz az ér tel me zés hez, amely eh hez ere de ti leg is
kap cso ló dott. Ez is alá tá maszt ja azt, hogy a ki sebb ség nek,
mint egész nek kell ren del kez nie a szo li da ri tá son ala pu ló
cél za tos aka rat tal, s nem le het aka ra ta el le né re a ki sebb sé -
get jogi ér te lem ben vett ki sebb ség nek mi nõ sí te ni. A nem -
zet kö zi jogi ere de tû sza bá lyok ér tel me zé se kor a nem zet -
kö zi jog sze rin ti (nyelv ta ni, tör té ne ti, lo gi kai, rend szer ta ni, 
gya kor la ti és te le o lo gi kus) ér tel me zés a kö ve ten dõ a bel sõ
jogi ér vé nye sít he tõ ség meg ál la pí tá sa kor is.

A Nekt. ki emel ke dõ fon tos sá gú ele me a rend szer vál to -
zás utá ni ma gyar jog al ko tás nak s en nek meg fele lõen a
nem zet kö zi kö zös ség ér dek lõ dé sét is fel kel tet te, a ma gyar
dip lo má cia pe dig ki lenc ve nes évek ben fel ada tá ból fa ka -
dó an is is mer tet te és ma gya ráz ta a do ku men tum koncep -
cionális hát te rét és konk rét ren del ke zé se i nek tar tal mát.
Ab ban az eset ben, ha a ma gyar kor mány za ti és diplomá -
ciai meg nyi lat ko zá sok ban volt olyan ér tel me zés, amely
Ma gyar or szá got a je len ügy re vo nat ko zó an is kö te lez né,
úgy an nak a kö ve té sét alig ha le het ne el ke rül ni. E sza bály
ér vé nye sí té sét az el já rást le zá ró dön té sé vel ter mé sze te sen
az Or szág gyû lés is meg va ló sít hat ja, de cél sze rû sé gi szem -
pont ból en nek fel tá rá sa és tu da to sí tá sa a kez de mé nye zés
hi te le sí té sé hez kell, hogy kap cso lód jon, hogy en nek tu da -
tá ban fog lal jon ál lást az OVB, hogy a kez de mé nye zés a
tör vényi kri té ri u mok nak meg fe lel-e.
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Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga a Gor ze lik c. Len -
gyel or szág ügy ben ho zott 2001. de cem ber 20-i el sõ fo kú és 
2004. feb ru ár 17-i nagy ka ma rai íté let ben na gyon sok
szem pont ból ha son ló kér dést tár gyalt. Az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá ga jó vá hagy ta a len gyel Kor mány ér ve lé -
sét, hogy a len gyel bí ró sá gok – ami kor nem je gyez ték be a
Szi lé zi ai Nem ze ti Ki sebb ség Uni ó ja el ne ve zé sû – szer ve -
ze tet, jog sze rû en vet ték figye lembe egy olyan kér dést érin -
tõ dön tés kor, ami „ön ma gá ban ké pes be in dí ta ni egy sor
ké sõb bi ese ményt” „a ne ga tív kon zek ven ci ák be kö vet ke -
zé sé nek esé lyét csök ken ten dõ”, élve „a két ér tel mû, meg té -
vesz tõ vagy jog gal való vissza élés re ve ze tõ meg fo gal ma -
zá sok vissza uta sí tá sá nak jo gá val” (Gor ze lik ügy, nagy ka -
ma rai íté let 102–103.  §) Ez a gon do lat me net – né ze tem
sze rint – a je len ügy ben is al kal maz ha tó.

VII.

A Nekt. el fo ga dá sa óta a bel sõ jogi ko or di ná ta rend szer
is vál to zott és en nek az adott ügy ben be nyúj tott kez de mé -
nye zést il le tõ en ko moly re le van ci á ja van: e vál to zás fon tos 
ele me a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma gyar or szá -
gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge kö zött 2000. de cem ber
21-én alá írt meg ál la po dás [köz zé tet te az 1045/2001.
(IV. 20.) Korm. ha tá ro zat]. Igaz ugyan, hogy jog for rá si
mi nõ sí té se az ilyen sui ge ne ris ter mé sze tû meg ál la po dá -
sok nak nem egy sze rû: a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar ral
kö tött meg ál la po dá sok pél dá ul az 1999. évi LXX. tör -
vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság és az Apos to li
Szent szék kö zött a Ka to li kus Egy ház ma gyar or szá gi köz -
szol gá la ti és hit éle ti te vé keny sé gé nek fi nan szí ro zá sá ról,
va la mint né hány va gyo ni ter mé sze tû kér dés rõl 1997. jú ni -
us 20-án, Va ti kán vá ros ban alá írt – nem zet kö zi jogi ter mé -
sze tû – meg ál la po dás ra vissza mu ta tó an, an nak 3. és 4. cik -
ke lye i ben fog lalt pac tum de cont ra hen do jel le gû ren del ke -
zé sek alap ján bír nak kü lön le ges stá tus sal. [Az Al kot mány -
bí ró ság a 15/2004. (V. 14.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2004,
269.) is ér vé nye sí tet te a szo ci á lis el lá tá sok ra és a szo ci á lis
igaz ga tás ra vo nat ko zó an a ró mai ka to li kus egy há zat meg -
il le tõ jo go sít vá nyo kat.]

Tény, hogy a ma gyar Kor mány a kü lön bö zõ tör té nel mi
egy há zak kal ugyan ak kor meg le he tõ sen ha son ló tar tal mú
meg ál la po dá so kat kö tött s ezek tar tal mát ér vé nye sí tet te is
a kü lön bö zõ jog sza bá lya i ban.

A tett vál la lá sok be tar tá sá nak kö te le zett sé gét (a pac ta
sunt ser van da el vet) alap ve tõ en nem zet kö zi jogi össze füg -
gés ben ér tel mez te az Al kot mány bí ró ság, [72/2002.
(XII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 433, 438.], de egy ko -
ráb bi ha tá ro za tá ban en nek (il let ve ez zel szem ben a kö rül -
mé nyek alap ve tõ meg vál to zá sá nak, a cla u su la re bus sic
stan ti bus elv nek a fel hív ha tó sá gát vizs gál va) bel sõ jogi, az 
adott eset ben pol gá ri jogi ve tü le te it is el is mer te, mind ezt a

jog biz ton ság el vé hez kap csol va. [66/1995. (XI. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 333, 344.]

Ezek ben az össze füg gé sek ben te hát azt is figye lembe
kell ven ni, hogy a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö -
vet sé gé vel kö tött meg ál la po dás nem csak val lá si, ha nem
bi zo nyos köz szol gá la ti, köz éle ti és tár sa dal mi fel ada to kat
il le tõ en is a MA ZSI HISZ-t is me ri el a Kor mány part ne ré -
nek. A meg ál la po dás 22. cik ke lye sze rint „A Kor mány a
MA ZSI HISZ-szel tör té nõ elõ ze tes egyez te tés nél kül nem
kez de mé nye zi és nem tá mo gat ja olyan jog sza bály meg al -
ko tá sát, vagy ha tá lyos jog sza bály olyan mó do sí tá sát,
amely je len Meg ál la po dás ban fog lal tak tól szi go rúbb fel té -
te le ket ál la pít meg, il let ve amely a MA ZSI HISZ-t, az egy -
há zi sze mé lye ket érin tõ, vagy az egy há zi te vé keny sé get
meg il le tõ je len leg ha tá lyos tör vényekben fog lalt ked vez -
mé nye ket szû kí te né. A MAZSIHISZ je len Meg ál la po dás -
ban fog lal tak kal el len té tes jog sza bály al ko tást nem kez de -
mé nyez, és nem tá mo gat.” A 23. cik kely szö ve ge a kö vet -
ke zõ: „A Fe lek rög zí tik, hogy a Meg ál la po dás mó do sí tá sá -
ra vagy meg szün te té sé re csak írás ban fog lalt kö zös meg -
egye zés sel ke rül het sor.”

A Nekt. a ha tá lya alá tar to zó ki sebb sé gek szá má ra az
Al kot mány 68.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyok 
és kü lö nö sen a kö zé let be ni kol lek tív ki sebb sé gi rész vé tel
szem pont já ból kulcs fon tos sá gú he lyi, te rü le ti és or szá gos
ön kor mány za ti rend szert is elõ irá nyoz, s ezek ha tás kö ré be
min de nek elõtt ok ta tás ügyi, kul tu rá lis kér dé sek, il let ve a
tör té nel mi örök ség gon do zá sa tar toz nak. Ezek pe dig
ugyan azok,  mint  ame lyek ben  a  fen ti ek  sze rint  a
 MAZSIHISZ-t meg il le tõ jo go sít vá nyo kat a Kor mány el is -
mer te, s ame lyek te kin te té ben az egy ol da lú meg vál toz ta -
tás ról a meg ál la po dás 23. cik ke lyé ben le mon dott. Mi vel a
kez de mé nye zés a Nekt. mó do sí tá sá ra ve zet ne, az egyez te -
té si kö te le zett sé get dek la rá ló a 22. cik kely ígé re te irány -
adó.

Köz is mert a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet -
sé gé nek a zsi dó ság nem ze ti ki sebb ség ként való el is me ré -
sét el uta sí tó ál lás pont ja. Eb ben a te kin tet ben az
1989–1990-es évek ben ki ala kult vi ták le zá rá sa óta a ma -
ga tar tás kö vet ke ze tes. A vita ki bon ta ko zá sa, a zsi dó ság,
mint kö zös ség nem ze ti ki sebb ség ként való el is me ré se ér -
de ké ben és an nak el le né ben fel ve tett ér vek, a ki sebb sé gi
tör vény ta xá ci ó já nak for má ló dá sa, a zsi dó ság ne vé ben
meg je lent, az ak ko ri kor mány mel lett mû kö dõ Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé gi Kol lé gi um ban a zsi dó ság és az iz ra e li -
ta val lás kép vi se le té ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek ál lás -
fog la lá sai, a vita le zá ru lá sa, s mind ez zel össze füg gés ben a
61.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt sza bály el fo ga dá sá nak tör -
té ne te meg is mer he tõ, gaz da gon do ku men tált. [Gyõ ri Sza -
bó Ró bert: Ki sebb ség po li ti kai rend szer vál tás Ma gyar or -
szá gon, (Osi ris 1998 Bu da pest), kü lö nö sen 68–73. o.]

A kez de mé nye zés hi te le sí té sé nek el já rá sa so rán te hát
– né ze tem sze rint – ész lel ni kel lett vol na, hogy a kez de mé -
nye zés olyan kér dést érint, ahol a Nekt. ön ma gá ban vett
meg en ge dõ szó hasz ná la ta el le né re – amíg a MAZSIHISZ
ál lás pont ját fenn tart ja – nincs meg a jogi le he tõ ség az el is -
me rés re, hi szen ab ban az eset ben jo gi lag re le váns ígé ret
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meg sze gé sé re ke rül ne sor. Ha er rõl a tény rõl, il let ve ezek -
rõl a kö vet kez mé nyek rõl az alá írá su kat fon tol ga tó sze mé -
lyek nem tud nak, ak kor a hi vat ko zott 52/1997. (X. 14.) AB 
ha tá ro zat ból idé zett kö ve tel mé nyek nem tel je sül nek.

VIII.

Így te hát né ze tem sze rint már a pusz ta for mai kri té ri u -
mok vizs gá la ta alap ján is, de emel lett az ál la mi szer vek
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé re va la mint a Nekt. nem ze ti 
ki sebb ség kén ti el is me rés sa já tos vol tá ra is fi gye lem mel, a
Nsztv. el já rá si sza bá lya it eb ben az eset ben csak mu ta tis
mu tan dis al kal maz va, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
nak el uta sí tó dön tést kel lett vol na hoz nia.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
9/2006. (I. 30.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog kö -
röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény 49. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján 2006. ja nu ár 31-i ha tállyal ki ne ve zem dan dár tá -
bor nok ká dr. Má tyus Fe renc ez re dest, a Hon vé del mi
 Minisztérium Jogi és In for má ció vé del mi Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ jét.

Bu da pest, 2005. de cem ber 14.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5978/2005.

A Köztársasági Elnök
10/2006. (I. 30.) KE

határozata
pénzügyõr vezérõrnagyi kinevezésrõl

A pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben dr. Da ró czi Fe renc pénz ügy õr dan dár tá bor no kot, a
Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga be vé te li
fõ igaz ga tó ját 2006. ja nu ár 26-i ha tállyal pénz ügy õr ve zér -
õr naggyá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0254-0/2006.

A Köztársasági Elnök
11/2006. (I. 30.) KE

határozata
pénzügyõr dandártábornoki kinevezésrõl

A pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben Már kus And rás pénz ügy õr ez re dest, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Dél-Al föl di Re gi o ná lis Pa rancs nok sá ga pa -
rancs no kát 2006. ja nu ár 26-i ha tállyal pénz ügy õr dan dár -
tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0254-1/2006.
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