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Hivatkozással a IV/1716-4/2017. ügyszámú megkeresésére, valamint az ahhoz csatolt
IV/1716-3/2017. számú végzésre, ezúton tájékoztatom, hogy az "Egyetért-e Önazzal, hogy
a köztulajdonban álló gazdasági társaság által kötött szerződés érvényességi feltétele
legyen, hogy a szerzödést a köztulajdonban álló gazdasági fársaság az interneten
közzétegye?" országos népszavazási kezdeményezés szervezője,
magánszemély, a törvényes határidőn belül, 2017. november 21-én 18. 634 db aláirásgyűjtő
ivet nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához.

A benyújtott aláirások ellenörzése tárgyában, a Nemzeti Választási Bizottság 2017.
december 15-én megtartott bizottsági ülésén, meghozta a mellékelten csatolt 143/2017.
számú NVB határozatot, melyben megállapította, hogy az országos népszavazási
kezdeményezést támogató érvényes aláirások száma százezer alatt maradt.

Fentiekre tekintettel, a Nemzeti Választási Bizottság úgy határozott, hogy az országos
népszavazás elrendelésére - figyelemmel az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésére - az
Országgyűlésnekmérlegelésijogkörébeneljárva sincs lehetösége.
Budapest, 2017. december 15.

Tisztejettel

Dr. P
llona
Nemzeti Választási Iroda
jélnöke

Melléklet: 143,2017. számú NVB határozat
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[24]A választási eljarásról szóló 2013. évi XYWI tn""^" /" .- .,

s"'=^:;.M:;0^,S^ST.t:;^

rendelkező választópolgárok között azáltal, hogy a magyarországi lakóhellyel nem
rendelkezők számáraa levélben szavazástteszi lehetövé. A Ve. 266. §-a alapján "[a]
Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a
magyarországi lakcímmel nem rendelkezö választópolgárt, aki a legkésöbb a
szavazást megelöző tizenötödik napon benyújtott kérelme alapján szerepel a
központi névjegyzékben.".

[25]A Nemzeti Választási Bizottság megállapitja, hogy a Szervezö által benyújtott
népszavazásikezdeményezésazországgyűlésiképviselökválasztásán(ezzel együtt
orszagos népszavazáson) kizárná a Magyarország határain kívül (külfőldön) élö,
szerzett magyar állampolgárságú személyek szavazati jogát. Vagyis a kérdés

tamogatottsága esetén, az abban tartott én/ényes és eredményes országos
nepszavazás eredményének a jogalkotó csak úgytudna eleget tenni, ha módosítaná

a Vjt. preambulumát, valamint a választójoggyakorlására (Vjt. 2. §) és a szavazásra
(Vjt. 12. §) vonatkozó szabályait.

[26] Emellett a népszavazás eredménye alapján szükséges lenne a Ve. 266. §-ának

olyantartalmúmódosítása is,amelyalapjána levélbenszavazóknévjegyzékébevaló
felvételt csak azon lakóhellyel nem rendelkező magyarállampolgárok számáratenné
lehetővé a jogalkotó, akik állampolgársága születéssel és nem szerzéssel

keletkezett. A Nemzeti Választási Bizottság azzal kapcsolatos álláspontját, hogy a

Ve. is az országgyűlési képviselők választását szabályozó törvények közé tartozik,

elsőként96/2017. NVBszámúhatározatábanfejtette ki, mely álláspontjattovábbra is

fenntartja.

[27]A hivatkozott határozatban rögzítésre került, hogy az Alaptörvénynek a
választási alapelveket megfogalmazó 2. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a
választópolgárok az országgyűlési képviselőket sarkalatos törvényben meghatározott

mödon választják. A Vjt. mellett ilyen törvénytöbbek közötta Ve. is, mely a közjogi
választasok lebonyolításának eljárásjogi szabályait tartalmazza. [Ve. 354. § (1)"-(4)
bekezdések].

[28] Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján, nem lehet országos
népszavazást tartani, az országgyűlési képviselök, a helyi önkormányzati képviselök
és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló
törvények tartalmáról.

[29] Fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság
megállapítja, hogyjelen eljárástárgyáulszolgálónépszavazásikérdésa Vjt. ésa Ve~

tartalmánakmódosításárairányul,ezértazAlaptörvény8.cikk(3) bekezdésc) pontja
által megfogalmazott tiltott tárgykörtis érinti, így népszavazásranem bocsátható.

V.

[A népszavazási egyértelműség vizsgálata]

[30]AzNsztv. 9. § (1) bekezdéseszerint"[a]népszavazásrajavasolt kérdéstúgykell

megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni, továbba a
népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e

jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. ". A népszavazási
egyértelműség követelménye tehát kétirányú:annak a választópolgárésa jogalkotó

tekintetében is fenn kell állnia.

[31]A Jogalkotói egyértelműség alapkritériuma, hogy az Országgyűlés számára

világoslegyenaz,hogya népszavazáseredményepontosanmirekötelezi,valamely

jogalkotástól való tartózkodásra vagy éppen ellenkezőleg, jogalkotásra. Ez
utobbinak, konkrétnak és határozottnak kell lennie, azaz a törvényalkotó számára
világosnak kell lennie, hogy milyen tartalmú és irányú jogalkotásra köteles annak
érdekében, hogya népszavazási kezdeményezés célbaérjen.

[32]A választópolgári egyértelműség követelményével összefüggésben a Nemzeti

Valasztási

Bizottság

(Knk. lV^132/2016/4.,

utal

a

Kúria

következetes" joggyakorlatara

Knk. lV. 37. 458/2015/3.,

Knk. lV.37'457/201-5/3^

Knk. lV.37. 356/2015/2., Kvk. 37.300/2012/2. számú végzések), mely szerint"a

kerdéssel szembeni követelmény, hogy az világos és~ kizárólag egyféleképpen

értelmezhetö legyen, feleljen meg a magyar nyelv nyelvtani "szab'ályainak""a

y.álasztópo'gárokjól. értsékakérdéslényegét, hogytudatosan ésátgondoltan tudják
'eadott. sz_avazataikkal a Jogall<at Syakorolni (ún. választópolgári egyértelműség).'

Amennyiben a népszavazási kérdés pontosan nem érteímezhetö, akko7°a
népszayazáshoz való jog tudatos döntés hiányában csak formálisan érvényesülhet,
nem tekinthető legitimnek az a népszavazás,amelyen a választópolgárnem'tudÍE
pontosan, hogy miről szavaz.

[33]_Aho9yan azt a Nemzetl választási Bizottság jelen határozata IV. pontjában is

rogzitette, a

kérdésben szereplö "bizonyíthatóan

életvitelszerűen "nem

Ma9yarorszagon élnel<" kifejezés több lehetséges értelmezést is felvet, pontos

tartalma a kezdeményezésböl nem derül ki, mely a népszavazási egyértelműsec
követelményénekvalómegfelelésakadályátképezi.

!34]A kérdésbenszereplö, a "bizonyíthatóan életvitelszerűen Magyarországon élés"

egyik tehetséges értelmezési aspektusa, hogy e kifejezés"a maavarorszaai

lakóhellyel rendelkezést takarja. Erre enged következtetni a polgárok' szemeM

^a^', T_k, !SJakclménel< nyilvántartásáról szóló1992. évi D<VI.törveny 5. T(2)~és

(3) bekezdésénekszabályais, melyszerint"[a]polgárlakóhelye:annaka lakas'naka

cime, amelybena polgár él. [... ] A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a

cime, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónaDnaí

hosszabb ideig tartózkodik. ".

Í35]AZJ, d-ezetLtö!vényi .clefinícióból levonható az a következtetés, hogy a
torvenyalkotó azt véle'mezi' hosyazok a személyek, akik magyarországi'lakcímmel

rendelkeznek, életvitelszerűen Magyarországon élnek. A kérd'ésből azonban 'nem

következik egyértelműen az, hogy akinek nincs magyarországi lakcíme, attól vonjak
meg a szavazati jogát, ez a kezdeményezés értelmezésének csak egyik lehetséges
változata.

[36] A kezdeményezés ezzel egyenértékű, másik lehetséges jelentéstartalma, hogy
meg kell vizsgálni azokat a személyeket, akiknek ugyan van magyarországi
lakcimük, de életvitelszerűen a gyakorlatban mégsem Magyarországon élnek. A

kérdésbölaz sem derül ki, hogy azéletvitelszerű külföldön"élést"ki, hogyan, milyen
eljárásban, milyen bizonyítás és bizonyítékok alapján tudná vizsgálni és megítélni,
azzal szemben milyen jogorvoslat lenne lehetséges.

[37] A kérdésben szereplő "bizonyíthatóan" szófordulat szintén nem teljesíti az
egyértelműség követelményét. Nem derül ki ugyanis, hogy az valójában milyen

eljárásrendre kíván utalni, kik lennének a bizonyitást végző személyek vagy
szervezetek, melyek lennének a bizonyítás szabályai, illetve milyen bizonyítékokkal
lehetne alátámasztani a Magyarországon való életvitelszerű élést.

[38]A

Kúria

következetes

Knk. lV. 37. 338/2015/3.,
Kvk. lV. 37. 388/2015/3. ) a

gyakorlata

szerint

(Knk. lV. 37.426/2017/3.

Knk. lV. 37. 357/2015/2.,
Knk. lV. 37. 457/2015/3,
hitelesíteni kért kérdés megtévesztö tartalma a

választópolgári egyértelműség hiányának megállapítására okot adó körülmény, azaz
az Nsztv. 9. § (1) bekezdése szerinti egyértelműség sérelmének lehetösége arra
tekintettel is felmerül, hogy a választópolgár nem tudja pontosan, miről szavaz.

[39] Mindezek alapján megállapftható, hogy a választópolgár jelen kérdésben tartott

esetleges népszavazásesetén nem tudja pontosan milyen tartalmú kezdeményezést
támogat, illetve a jogalkotó sem tudja eldönteni, hogy milyen tartalommal kellene

eleget tennie jogalkotói kötelezettségének. Tekintenel arra, hogy a kezdeményezés

pontosan nem értelmezhető, a Nemzeti VálasztásiBizottság megállapítja, hogyjelen
kérdés nem teljesíti az Nsztv. 9. § (1) bekezdésében foglalt népszavazási
egyértelműség követelményét sem.

VI.

[A határozatindokolásánakösszegzése]

[40] Tekintettel arra, hogy a népszavazásrajavasolt kérdésazAlaptöwény 8. cikk (3)
bekezdés a) és c) pontja szerinti tiltott tárgyköröket érint, valamint nem felel meg az
Nsztv. 9. § (1) bekezdésében foglalt népszavazási egyértelműség követelményének
sem, a Nemzeti Választási BizoHság a kérdés hitelesítését - az Nsztv. 11. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - megtagadta.
VII.

[A határozatalapjául szolgálójogszabályi rendelkezések]

[41] A határozat az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésén; XV. cikk (1) és (2)
bekezdésén; G) cikk (1) bekezdésén, (3) és (4) bekezdésén; a 8. cikk (3) bekezdés
8

a)ésc)pontján;azAllampolg. tv. 1. § (1) bekezdésén,2. § (1) bekezdésén,4. §, 5. §
és 5/A. §-án; a Vjt. preambulumán, 2. § (2) bekezdésén, 12. § (1) és (3) bekezdésén;
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi D(VI.

törvény 5. § (2) és (3) bekezdésén; a Ve. 266. §-án; az Nsztv. 9. § (1) bekezdésén és
11. § (1) bekezdésén; a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. § (1)
bekezdésénés a Ve. 222-225. §-án; az illetékekröl szólótájékoztatás az illetékekről
szóló1990. évi XCIII.törvény37. § (1) bekezdésén,a 43. § (7) bekezdésén,valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2017. december 15.
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