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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Tímea
(Független) országgyűlési képviselő „Egy esetleges eredményes népszavazás esetén mirőlfog
tudni határozni az Országgyűlés, figyelembe véve a Kúria és a kormány eltérő
jogértelmezését a kérdést illetően?” című, K/12143 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat .

Budapest, 2016 . október 3 .
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Szabó Tímea képvisel ő asszony részére
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. §-ának (9) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő „Egy esetleges eredményes népszavazás esetén mirőlfog tudni
határozni az Országgyűlés, figyelembe véve a Kúria és a kormány eltérő jogértelmezését a
kérdést illetően? " című, KJ12143 . számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Mindenekel őtt fontos kiemelnem, hogy a Kormány demokratikus közjogi hagyományokon
alapuló szerepkörén túlmutatna az Országgy űlés, mint Magyarország legfőbb népképviselet i
szerve szuverén döntési lehetőségeinek meghatározása. Ezen alapvetést figyelembe véve a
következők állapíthatók meg.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény 31 . § (1) bekezdése alapján az
Országgyűlés - ha a népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet - köteles a
népszavazás napjától számított száznyolcvan napon belül az érvényes és eredményes
népszavazás döntésének megfelel ő törvényt megalkotni .

Tekintettel arra, hogy a 2016 . október 2-i országos népszavazás az adatok 99,98%-os
feldolgozottsága alapján érvénytelen lett, így a Képvisel ő Asszony kérdése a népszavazásró l
szóló törvényben foglaltak alapján okafogyottá vált .

Ugyanakkor nem mehetünk el amellett, hogy ahogy azt Miniszterelnök Úr is kijelentette -
Magyarországon a népszavazáson érvényesen szavazók 98%-a úgy foglalt állást, hogy ne m
ért egyet Brüsszel szándékával, ezért vizsgáljuk, hogy a magyar emberek döntését mikén t
lehet az Alaptörvényben is érvényre juttatni .

Budapest, 2016. október 3 .
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