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2016. évi . . . törvény

egyes törvényeknek a népszavazáshoz való jog helyreállításához 'szükséges módosításáró l

1 . §

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésrő l, valamint a népszavazás i
eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIIi . törvény 1 . §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Ha e törvény valamely kezdeményezés benyújtásának vagy egyéb eljárási cselekmény
teljesítésének legkorábbi időpontját választási szerv vagy bíróság döntéséhez köti, akkor a
benyújtás, illetve az eljárási cselekmény érvényesen a döntésnek a választási szervek által i
közzétételét követő nap 12.00 órától teljesíthető . ”

2.

A népszavazás kezdeményezésérő l, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazás i
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII . törvény 8 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„8. (1) A népszavazási kérdésben benyújtott aláírások ellenőrzéséről a 23 . alapján hozott
határozat jogerőre emelkedését, illetve a köztársasági elnök vagy a Kormány által benyújtott kérdé s
esetén a kérdés hitelesítéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követően nem nyújtható be
azonos tárgyú kérdés
a) a népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat joger őre emelkedéséig ,
b) a népszavazás megtartásáig, vag y
c) a 31 . § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig.
(2) A köztársasági elnök és a Kormány az (1) bekezdésben foglaltakon túl nem nyújthat be általa
népszavazásra javasolt kérdést az azonos tárgyú kérdést hitelesítő döntés jogerőre emelkedését
követően
a) a népszavazási kezdeményezés visszavonásáig ,
b) az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzésérő l a 23 . alapján hozott határozat jogerőre emelkedéséig, vagy
c) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig ,
(3) Két kérdés abban az esetben tekintend ő azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy
egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgy ű lésre . ”

3 . §

A népszavazás kezdeményezésérő l, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény a következő 19/A. §-sal egészül ki :

„19/A. § (1) A népszavazási kérdésben benyújtott aláírások ellen őrzéséről a 23 . alapján hozott
határozat jogerőre emelkedését, illetve a köztársasági elnök vagy a Kormány által benyújtott kérdé s
esetén a kérdés hitelesítésérő l szóló határozat jogerőre emelkedését követően nem nyújtható be a 8 .
§ (3) bekezdése szerint azonos tárgyúnak minősülő kérdésben aláírásgyűjtő ív
a) a népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat joger őre emelkedéséig,
b) a népszavazás megtartásáig, vagy
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c) a 31 . § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig .
(2)Az (1) bekezdés szerinti időszak a 19. (1) bekezdése szerinti határidő számításába nem számít
bele . Az ezt megelőzően összegyűjtött aláírásokra, illetve az aláírásgyűjtés folytatására a 18 . (2)-
(3)bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni ."

4 .

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazás i
eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény a következő 25/A. §-sal egészül ki :

„25/A. § Az Országgyűlés elutasítja a népszavazás elrendelését, ha a 8 . (3) bekezdése szerint
azonos tárgyúnak min ősülő kérdésben a 14 . § (2) bekezdése vagy a 23 . szerinti tájékoztatás
kézhezvételét megelőző három éven belül már népszavazást rendelt el . ”

5 . §

A népszavazás kezdeményezésér ő l, az európai polgári kezdeményezésrő l, valamint a népszavazás i
eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény 34. (1) bekezdés c) pontja helyébe a kővetkező
rendelkezés lép :

[(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet]
„c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok öt százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok tizenöt százalékánál .”

6. §

A népszavazás kezdeményezésérő l, az európai polgári kezdeményezésrő l, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 38 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„38. § (1) A népszavazási kérdésben benyújtott aláírások ellen őrzéséről az 50. § alapján hozott
határozat jogerőre emelkedését követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdé s
a) a helyi népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig,
b) a helyi népszavazás megtartásáig, vagy
c) a 60 . § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig .
(2) Két kérdés abban az esetben tekintendő azonos tárgyúnak, ha azok — akár részben — azonos vag y
egymást kizáró kötelezettséget rónának a képviselő-testületre . ”

7. §

A népszavazás kezdeményezésérő l, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény a következő 47/A. §-sal egészül ki :

„47/A. § A népszavazási kérdésben benyújtott aláírások ellen őrzéséről az 50 . § alapján hozott
határozat jogerőre emelkedését követően nem nyújtható be a 38. § (2) bekezdése szerint azono s
tárgyúnak minősülő kérdésben aláírásgy űjtő ív
a) a helyi népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat joger őre emelkedéséig ,
b) a helyi népszavazás megtartásáig, vagy
c)a 60. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig .”
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S. §

A népszavazás kezdeményezésérő l, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazás i
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII . törvény a következő 53/A. §-sal egészül ki :

„53/A. § A képvisel ő-testület elutasítja a népszavazás elrendelését, ha a 38 . § (2) bekezdése szerint
azonos tárgyúnak minősülő kérdésben az 50. § szerinti tájékoztatás kézhezvételét megel őző egy
éven belül már népszavazást rendelt el .”

9. §

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazás i
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII . törvény 69 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„69. § (1) Népszavazási kampányt – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – bármely
választópolgár, párt és társadalmi szervezet (a továbbiakban: a népszavazási kampány résztvevője)
folytathat, ha e tényt a népszavazás kitűzését követő tíz napon belül az Állami Számvev őszéknek –
nevének, lakcímének vagy székhelyének, valamint szervezet esetében képvisel ője nevének
közlésével – bejelenti . A bejelentési kötelezettség az időszaki sajtótermékek kiadóját, a
médiaszolgáltatót, valamint egyéb távközlési hálózaton hírszolgáltatást vagy üzenetküld ő
szolgáltatást végző szolgáltatót nem terheli .
(2) A népszavazási kampányban állami és önkormányzati szervek nem vehetnek részt. A kampány
befolyásolására állami vagy önkormányzati költségvetési forrás – a 69/B . §-ban foglalt
médiaszolgáltatási tevékenység támogatása, valamint a pártok részére nyújtott költségvetési
támogatás kivételével – nem használható fel .”

10. §

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésrő l, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII. törvény a következő 69/A-69/B. §-okkal egészül ki :

„69/A. § (1) A népszavazási kampány résztvevője az 69. § (1) bekezdés szerinti bejelentés t
megelőzően a népszavazási kampány költségeivel összefügg ő kifizetések teljesítésére külön
bankszámlát (a továbbiakban: népszavazási kampányszámla) nyit, és annak számát, valamint a
számlakezelő hitelintézetet bejelenti az Allami Számvevőszéknek. A bejelentett adatokat az Allam i
Számvevőszék a honlapján közzéteszi .
(2)A népszavazási kampányra fordítandó pénzeszközöket a kampányszámlára kell utalni . Politikai
hirdetés közzétételének, plakát el őállításának, plakát elhelyezésére szolgáló felület használatának,
szórólapok vagy egyéb küldemények kézbesítésének, valamint választási gy űlés céljára szolgál ó
helyszín bérletének ellenértékét, továbbá bármely kampánycselekmény elvégzésének költségét a
népszavazási kampányszámláról történő átutalással kell kiegyenlíteni .
(3) A hitelintézet a népszavazási kampányszámláról a népszavazási kampány ideje alatt a
számlatulajdonos, valamint az Allami Számvevőszék részére hetente küld bankszámlakivonatot. Az
Állami Számvev őszék a bankszámlakivonat oldalhű másolatát a honlapján közzéteszi .
(4) Ha a hitelintézet nem tesz eleget a (3) bekezdésben foglalt rendelkezésnek, az Állami
Számvevőszék a népszavazási kampányszámlát zárolja .
(5) A népszavazási kampány résztvevője a népszavazást követő 60 napon belül ' a Magyar
Közlönyben nyilvánosságra hozza a népszavazási kampányra fordított pénzeszközök összegét,
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forrását és felhasználásának módját, így különösen a (2) bekezdés szerinti kiadások összesítését. A
tájékoztatás benyújtásával egyidejűleg a népszavazási kampány résztvevője a népszavazási
kampányszámláját zárolja, azon további tranzakció nem végezhet ő .

69/13 . § A népszavazási kampány során a jelent ős befolyásoló erővel rendelkez ő műsorszolgáltató
és a közszolgálati médiaszolgáltató köteles a népszavazáson feltett kérdésre adható válaszo k
melletti éveket azonos időtartamban és alapossággal bemutatni ."

11 . §

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII. törvény a következő 35/A. alcímmel és 84/A. §-sal egészül
ki :

„35/A. A helyi népszavazási kampány

84/A. § (1) Helyi népszavazási kampányt – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – bármel y
választópolgár, párt és társadalmi szervezet (a továbbiakban: helyi népszavazási kampány
résztvevője) folytathat, ha e tényt a népszavazás kitűzését követő tíz napon belül a helyi választási
irodának – nevének, lakcímének vagy székhelyének, valamint szervezet esetében képviselőj e
nevének közlésével – bejelenti . A bejelentési kötelezettség az időszaki sajtótermékek kiadóját, a
médiaszolgáltatót, valamint egyéb távközlési hálózaton hírszolgáltatást vagy üzenetküldő
szolgáltatást végző szolgáltatót nem terheli .
(2) A helyi népszavazási kampányban állami és önkormányzati szervek nem vehetnek részt . A
kampány befolyásolására állami vagy önkormányzati költségvetési forrás – a (5) bekezdésben
foglalt médiaszolgáltatási tevékenység támogatása, valamint a pártok részére nyújtott költségvetés i
támogatás kivételével– nem használható fel .
(3) Az (1) bekezdés alapján bejelentett adatokat a helyi választási iroda a helyi önkormányza t
honlapján közzéteszi .
(4) A helyi népszavazási kampány résztvevője a népszavazást követő 60 napon belül a hely i
önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza a helyi népszavazási kampányra fordítot t
pénzeszközök összegét, forrását és felhasználásának módját .
(5) A helyi népszavazási kampány során a helyi médiaszolgáltató köteles a népszavazáson feltett
kérdésre adható válaszok melletti éveket azonos id őtartamban és alapossággal bemutatni . ”

12. §

(1) A választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. törvény 18 . § (2) bekezdése a következ ő e)
ponttal egészül ki :

[(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl]

e) aki a megválasztása napját megelőző négy éven belül a Kormány tagja, országgyűlési képviselő ,
valamely párt vezető tisztségviselője volt, állami vezető i tisztséget töltött be, illetve választási vagy
szavazatszámláló bizottság párt által megbízott tagja volt ."

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 20. § (1) bekezdése helyébe az alább i
rendelkezés lép :
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„(1) A Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatár a
az Országgyűlés az országgyűlési képviselők következő általános választása kitűzésének napjáig
terjedő időtartamra választja.”

(3) A választási eljárásról szóló 2013 . évi OVI. törvény 33 . § (1) bekezdés a) pontja helyébe a z
alábbi rendelkezés lép :

[(1) A Nemzeti Választási Bizottság]

„a) választott tagjának megbízatása az országgyűlési képviselők kővetkező általános választás a
kitűzésének napjáig,”
[tart,]

(4) A választási eljárásról szóló 2013 . évi OVI. törvény 33 . § (2) bekezdése hatályát veszti .

13. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvényjavaslat a párhuzamos kérdésekben való hitelesítési és aláírásgy űjtési moratórium
feloldásával kívánja helyreállítani a népszavazás mint alkotmányos intézmény tekintélyét .

Emellett a törvényjavaslat célja a közeljöv őben megtartható népszavazások minimális feltételeinek
megteremtése érdekében az is, hogy – ideiglenes jelleggel, hazánk új párt- és
kampányfinanszírozási rendszerének elfogadásáig, amely közjogtörténelmi jelent őségű közjogi
lépés lesz, ha megéljük – meghatározza a népszavazási kampányokra vonatkozó legfontosabb
szabályokat . Az LMP ismert, él őször 2010 nyarán előterjesztett kampányfinanszírozási javaslatával
összhangban, de a népszavazási kampány sajátosságait figyelembe véve teszűnk javaslatot a
választási kampány résztvevő inek számvevőszéki regisztrálására, a népszavazási kampányszáml a
intézményének bevezetésére, valamint az állami és önkormányzati szervek kampánybel i
részvételének tilalmára.

Végül az elmúlt hetek eseményei alapján szükség van a választási szervek közvetlen politika i
befolyásolását lehetővé tevő szervezeti szabályozás átalakítására is . Egyrészt sajnos mára
nyilvánvaló, hogy az Nemzeti Választási Bizottságtól jelenlegi összetételében nem várható a
kormánypártok mindenkori hatalmi érdekeitől elszakadó munka, ezért javasoljuk, hogy álljon vissza
az NVB választott tagjai mandátumának országgyűlési ciklushoz kötése, azaz a következő általános
választásra már új összetételű testületet kelljen a hivatalban lévő Országgyű lésnek választania .
Másrészt azt is javasoljuk, hogy választási bizottság választott tagja ne lehessen olyan személy, ak i
a megelőző négy évben politikai vagy párttisztséget töltött be, ideértve a választási szervekben
betöltött pártmegbízatásokat is .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1. §-hoz

A törvényjavaslat a méltatlan helyzetek megszüntetését els ősorban a moratóriumra vonatkozó
szabályok átalakításától várja, azonban technikai szabályként azt a korrekciót is beiktatja, amel y
szerint ha valamely kezdeményezés benyújtásának vagy egyéb eljárási cselekmény teljesítéséne k
legkorábbi időpontját választási szerv vagy bíróság döntéséhez köti a törvény, akkor a benyújtás ,
illetve az eljárási cselekmény érvényesen a döntésnek a választási szervek általi közzétételét követ ő
nap 12.00 órától teljesíthető . A fix, kiszámítható id őpont már önmagában is segítséget jelent, hisze n
így legalább nem az informatikus dönt fontos kérdésekben .

A 2-4. §-okhoz

A törvényjavaslat a párhuzamos kérdésekre fennálló népszavazási moratórium szabályait úg y
alakítja át, hogy se a párhuzamos hitelesítésnek, se a párhuzamos aláírásgy űjtésnek ne legyen
törvényi akadálya. Továbbra is moratórium garantálja ugyanakkor, hogy a sikeres aláírásgyűjtés
esetén, a választási szerveknek a megfelelő számú érvényes aláírás meglétét megállapító jogerős
döntésétől viszont továbbra is tilos legyen konkuráló kérdést benyújtani . Az érintett kezdeményez ők
egyike az eddigi botrányos ügyekben rendre kamukérdéseket nyújtott be, így ez már önmagában i s
megoldja a blokkoló kezdeményezések problémáját .
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Ugyanakkor a javaslat kezeli azt a helyzetet is, amikor több aláírásgy űjtés zajlik párhuzamosan,
illetve azt a valószínűtlen helyzetet is, amikor még az ellenőrzésrő l szóló jogerős döntés előtt másik
kérdésre is összegyűlnek az aláírások : a korábbi kezdeményezés sikere a többi aláírásgy űjtést a
moratórium végéig megszakítja, a több sikeres kezdeményezés közül pedig csak az id őrendben
először az Országgyűlés elő kerülő ügyben rendelhető el a népszavazás.

Speciális rendelkezés szükséges végül annak érdekében, hogy a köztársasági elnök és a kormány
már aláírásgyűjtés alatt álló választópolgári kérdéseket ne írhassanak felül saját
kezdeményezéseikkel . Esetükben ezért a moratórium már a párhuzamos kérdés hitelesítésér ől szóló
döntéssel megkezdődik.

Az 5-8. §-hoz

A törvényjavaslat leszállítja a helyi népszavazás kezdeményezéséhez önkormányzati rendeletbe n
meghatározható alsó, illetve felső támogatottsági határt a jelenlegi 10, illetve 25%-ról 5, illetv e
15%-ra.

A törvényjavaslat egyebekben az országos népszavazásra tett javaslattal analóg módon javasolj a
átalakítani a moratórium szabályait a helyi népszavazások esetén is .

A 9-10. §-okhoz

A módosítás bármely választópolgár, párt és társadalmi szervezet számára lehetővé teszi a
népszavazási kampányban való aktív részvételt, azonban azt az Allami Számvev őszékhez történő
bejelentéshez, valamint az erre épülő, a kampányforrások és azok felhasználásának teljes
áttekinthetőségét, a közpolitikát alakító szervezetek kampánygazdasági hátterének feltérképezésé t
lehető tevő transzparenciaszabályok megtartásához köti . A kampány résztvevői a bejelentéstől
pénzintézetüknél nyilvános kampányszámlát vezettetnek, amelynek egyenlege és számlatörténete a z
Allami Számvevőszék honlapjáról is megismerhető, és amely a kampányt követő átfogó
adatszolgáltatásnak is alapja .

Általános tilalom vonatkozna az állami és önkormányzati szervek, köztük természetesen a Kormán y
és az általa irányított vagy felügyelt szervek kampánybeli részvételének tilalmára, amely a
tényleges kampánycselekmények mellett kiterjed a kampány közpénzbő l történő finanszírozásának
tilalmára is .

Külön kiegyensúlyozottsági követelmény vonatkozna a közszolgálati és a jelentős befolyásoló
erővel rendelkező műsorszolgáltató népszavazási kampánnyal kapcsolatos tájékoztatás i
tevékenységére, a tájékozott döntés érdekében a pro és kontra érvek azonos terjedelmű és
ugyanolyan alaposságú kifejtését irányozva elő .

A 11. §-hoz

A javaslat az országos népszavazási kampányra vonatkozó nyilvánossági szabályokat egyszer űsítve
alkalmazza a helyi kampányokra : kampányszámla vezetését nem írja elő , de a helyi választás i
irodánál való regisztrációt igen. Az állami és önkormányzati szervek kampányolásának tilalma ,
valamint a helyi műsorszolgáltató kiegyensúlyozott tájékoztatására vonatkozó követelmény
meghatározása a helyi népszavazási kampányok kiegyensúlyozásának is fontos eszköze lehet .
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A 12. §-hoz

A törvényjavaslat végül elvégzi a választási eljárási kódex rövid, de elvi jelent őségű módosítását,
amely hosszabb távon megteremtheti a választási szervek szakmaibb m űködésének kereteit .

Amikor a hatályos választási eljárási törvény 2013-ban kilenc évre adott lehet őséget arra, hogy egy
adott Országgyűlés meghatározza a választások törvényessége felett őrködő szerv összetételét még
akkor is szöges ellentétben cselekedett az ellátott feladat jellegével, ha el tudnánk vonatkozni a
javaslat hátterében meghúzódó hatalmi szemponttól . A javaslat mindenek előtt ezt a hibát orvosolj a
az országgyűlési ciklushoz kötődő mandátum visszaállításával .

A történeti hűség kedvéért teljes terjedelmében idézem a 2010-ben elfogadott T/371 . számú
törvényjavaslat indokolását, amely ciklus közben zavarta szét az akkor hiv 	 talban lévő OVB-t és tért át a
választásonkénti újraválasztásra .

„Az Országos Választási Bizottságot a javaslat szerint minden általános választás alkalmával meg

kell újítani: az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti általános választáso k

kitűzését követően új Országos Választási Bizottságot kell választani. Ez a megoldás a nemzetközi

gyakorlatban is ismert, és lehetőséget teremt arra, hogy a különböző választástípusokból fakadó

eltérő szempontokat is mérlegelhesse az Országgyűlés az Országos Választási Bizottság tagjainak

megválasztásakor. ”

A módosító javaslat végül új összeférhetetlenségi szabályt állapít meg, amely szerint nem lehe t
választási bizottság választott tagja az, aki a megválasztása napját megel őző négy éven belül a
Kormány tagja, országgyű lési képviselő , valamely párt vezető tisztségviselője volt, állami vezető i
tisztséget töltött be, illetve választási vagy szavazatszámláló bizottság párt által megbízott tagj a
volt.

A 13. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés . A Nemzeti Választási Bizottság tagjai mandátuma megsz űnésére
vonatkozó új rendelkezés átmeneti szabály hiányában a törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő
tagok megbízatási idejét is érinti .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselői indítvány (tőrvényiavaslat)

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6 . § (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom az egyes törvényeknek a

népszavazáshoz való jog helyreállításához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Budapest, 2016 . március 24.
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