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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsága az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti el ő :

Az Országgyű lés
. . . ./2008. ( . . . .) OGY határozata

országos népszavazás elrendelésérő l

Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III .
törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Pár t
országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője és 147 országgy űlési képviselő által benyújtott
országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . április 14-i ülésén a következők
szerint döntött :

Az Országgyű lés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok a központi költségvetésen kívül csak
természetes személyektő l fogadhassanak el támogatást?” kérdésben az országos népszavazás t
nem rendeli el .

INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság elnöke az országos népszavazásról és nép i
kezdeményezésrő l szóló 1998. évi III . törvény 9. § (4) bekezdése alapján arról tájékoztatta az
Országgyűlést, hogy Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt országgy ű lés i
képviselőcsoportjának vezetője és 147 országgyű lési képviselő „Egyetért-e Ön azzal, hogy a
pártok a központi költségvetésen kívül csak természetes személyektől fogadhassanak el
támogatást?” kérdésben országos népszavazási kezdeményezést nyújtott be. Az Országgyűlés



képviselőcsoportja által kezdeményezett népszavazást az Országos Választási Bizottság
442/2007 . (X. 24.) OVB határozatával hitelesítette, az Alkotmánybíróság pedig 20/2008 . (III .
12 .) AB határozatával jóváhagyta .

Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrő l szóló 1998 .
évi III. törvény 14 . § (1) bekezdésében meghatározott 30 napos határidőn belül a
kezdeményezést megtárgyalta és a 8 . § (3) bekezdésben biztosított jogkörével élve úg y
határozott, hogy az országos népszavazást a feltett kérdésben nem rendeli el .

Budapest, 2008 . április 7 .

Dr. Avarkeszi Dezs ő
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