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határozat a

a népakarat érvényesítése érdekében

a folyamatban levő népszavazási kezdeményezések elbírálásáról

1. Az Országgyű lés elismeri, hogy a népszavazás jogintézménye a részvételi demokrácia

leg»ntosabb eszköze, amely ugyan a képviseleti demokrácia keretei között kivételesen jut csa k

szerephez, megvalósulása esetén azonban a népszuverenitásnak a maga teljességében történ ő
megnyilvánulásaként jelenik meg.

2. Az Országgyűlés egyrészt az országos népszavazás érvényességére és eredményességér e

vonatkozó alaptörvényi rendelkezés, másrészt a közpénzekkel való felelős gazdálkodás

alaptörvényi követelménye alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatban levő

népszavazási kezdeményezésekröl olyan eljárásban dönt, ami lehet ővé teszi, hogy az egyes

népszavazási kérdésekben azonos napon dönthessen a nép.

3. Ennek érdekében a Kormány kezdeményezte népszavazás ügyében az Országgy ű lés bevárja

a választópolgári aláírásgy űjtéssel érintett másik két népszavazás tekintetében az aláírások

ellenőrzését, és garanciát vállal arra nézve, hogy amennyiben a Kormány fakultatív

népszavazási kezdeményezéséhez hasonlóan a másik két népszavazási kezdeményezéshe z

benyújtott, hiteles választópolgári aláírások száma is eléri a fakultatív népszavazás

kezdeményezéséhez szükséges számot, elrendeli azokat .

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁ S

Mivel összegyű lt több, mint százezer aláírás az ellenzéki népszavazási kezdeményezésekhez,

ez megteremti az alapját annak, hogy ha a Kormány valódi népszavazást szeretne, akkor az

ellenzéki kezdeményezéseket együtt kezeli a Kormány kezdeményezte referendummal . Jogi

értelemben jelen állapotában mindegyik népszavazási kezdeményezés a fakultatív

népszavazások sorába tartozik, Gőgös Zoltáné is. Kész Zoltáné is, továbbá a Kormányé is .

Mindegyik folyamatban lev ő aláírásgyűjtés kapcsán az Országgyűlésnek kell döntenie, s

valamennyi ügyben az Országgyűlés mérlegelése alapján születik döntés ,

Az Országgyűlés dönt tehát az országos népszavazás elrendelésérő l . Ehhez a jelen levő
képviselők egyszerű többségének szavazatára van szükség . Ebből adódóan az Országgyű lés .

azon belül pedig a kormánypárti többség felelőssége, hogy ne kerüljön sor két népszavazásr a

néhány hónap eltéréssel .

Egyetlen felelősen gondolkodó és a költségvetési forrásokkal felel ősségteljesen bánó képvisel ő
sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy presztízsb ő l és akarnokságból fakadóan eg y

további népszavazási bűdzsét, nagyjából hatmilliárdos tételt költsenek cl annak ellenére, hog y

kellő politikai akarattal lehetővé tehetnék a nép egyszerre» egy napon való döntését . Még

felsorolni is szükségtelen, hogy mely területek kiáltanak újabb költségvetési forrásokért, elég .

ha a jövő évi költségvetés számszaki táblázatait tekintjük át .

A józan logika tehát azt diktálja, hogy egy népszavazási napon kell lennie a három kérdésnek ,

és ne tartsanak két népszavazást néhány hónap eltéréssel kétszeres áron .

A. Fidesz-KDNP bizonyítsa, hogy nem fél a népszavazási akarattól, a valós társadalm i

kérdésekre adott valós válaszoktól . A választópolgárok ugyanis lehetőséget kívánnak kapn i

arra, hogy a parlamenti ciklus közepén kinyilváníthassák, hogy szerintük jó irányba mennek- e

a dolgok, vagy változtatni kell .

A Fidesz-KDNP az Alaptörvényben jelentősen szigorította a népszavazás érvényességére é s

eredményességére vonatkozó szabályozást, nyilvánvalóan tartva a népakarattól . Ez az

Alaptörvény megalkotása időszakában kiagyalt és megvalósított politikai szándék lehet a

Fidesz-KDNP bumerángja : ha a Kormány a saját népszavazási kezdeményezését kívánj a

egyedül népszavazásra juttatni, fél ő, hogy közjogilag érvényes népszavazásra nem kerül sor ,

Ebből adódóan a Fidesz-KDNP parlamenti többségének kifejezett érdeke, hogy egy napon

kerüljön sor mindhárom népszavazási kezdeményezésre .
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Ebbő l az indíttatásból fakadóan a Javaslat szerint az Országgy űlés kötelezettséget vállal arra,

hogy olyan eljárásban dönt a három népszavazási kezdeményezésrő l, hogy azokra egy napo n

kerülhessen sor .

Ehhez az Országgyű lés eljárását illetően egyrészröl az szükségeltetik, hogy a Kormán y

kezdeményezte népszavazás ügyében az Országgy űlés bevárja a választópolgár i

aláírásgyűjtéssel érintett másik két népszavazás tekintetében az aláírások ellen őrzését,

másrészrő l pedig garanciát vállal arra nézve, hogy a másik két népszavazási kezdeményezéshe z

benyújtott, hiteles választópolgári aláírások száma alapján elrendeli azokat Íg y

megvalósítható . hogy mindhárom kérdésben egyazon napon kerüljön sor a népszavazásra ,

ezáltal az országos népszavazás az elmúlt években igencsak megtépázott jogintézmény e

visszanyerje alkotmányos rendeltetését .



ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László

az Országgyű lés Elnöke részére

Képviselő i önálló indítvány

Határozati javaslat kezdeményezése

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVL törvény 28 . § (4) bekezdésében foglalt jogomná l

fogva, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 1012014 . (II . 24.) OGY határozat 27 . * (1)

bekezdés b) pontja alapján mellékelten a népakarat érvényesítése érdekében a folyamatban

levőnépszavazási kezdeményezések e/bíró/dukál

országgyűlési határozati javaslatot

nyújtok be .

Budapest, 2016. május 9 .

Tóbiás .lózáe
országgyűlési ké isclő

(MSZP)

ben
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