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A részvételi demokrácia érvényesülése érdekében Magyarorszag A~aptorvényene k

hatodik módosítás a

(2014	 )

A közvetlen demokrácia erősítése érdekében az Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom
Magyarország Alaptörvénye 1 . cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörébe n
eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1 . cikk

(1) Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgy űlés döntéshozatal
céljából országos népszavazást rendel el . A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer
választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés döntéshozatal céljából országos
népszavazást rendelhet el . Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés a z
Országgyű lésre kötelező . ”

(2) Az Alaptörvény 8 . cikk (3) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„(3) Nem lehet döntéshozatal céljából országos népszavazást tartani ”

(3) Az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) Az ügydönt ő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó
választópolgárok több, mint fele, de legalább az összes választópolgár több, mint egynegyede
a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott .”

(4) Az Alaptörvény „A köztársasági elnök” címet megelőzően a következő 8/A. cikke l
egészül ki :

„8/A. cikk

A köztársasági elnök, a Kormány, az országgyűlési képviselők egyötöde vagy 100 000
választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés véleménynyilvánítás céljából országos
népszavazást rendelhet el a feladat és hatáskörébe tartozó bármely kérdésben . A
véleménynyilvánítás céljából elrendelt népszavazáson hozott döntés az Országgy űlésre
kötelező , ha a népszavazás a 8 . cikk (2)-(4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel .”

2. cikk

(1)Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgy űlés az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el .



INDOKOLÁ S

„Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása a véleménynyilvánító népszavazá s
bevezetéséről” szóló javaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Alaptörvény jelen módosításának célja a részvételi demokrácia érvényesülésének
biztosítása . Az Alaptörvény jelenleg a népszavazások csupán egy típusát, az Országgy űlésre
nézve kötelező erővel bíró döntést ismeri . Azonban a rendkívül magas részvételt megkövetelő
érvényességi szabály azt eredményezi, hogy e népszavazás is csak a legritkább esetben képe s
közvetíteni az Országgyűlés felé a választópolgárok akaratát . Ez azonban a részvételi
demokrácia teljes eljelentéktelenedéséhez vezet, és a polgárok joggal érzik úgy, hogy csupá n
négyévente egyszer befolyásolhatják az őket érintő döntéseket .

A Kormány által előszeretettel alkalmazott „nemzeti konzultáció” helyett a részvételi
demokrácia valódi eszközeit kell megteremteni .

Jelen javaslat a népszavazást megkönnyíti, ezzel együtt lehet ővé teszi, hogy a

véleménynyilvánító népszavazás bevezetésével a választópolgárok eredményesség é s

érvényesség megkötése nélkül kifejezhessék akaratukat, hallathassák hangjukat . Összhangban

az Alaptörvény B) cikkével, miszerint a közhatalom forrása a nép, és a nép a hatalmá t

kivételesen közvetlenül gyakorolja, akkor a polgárok több mint fele által kinyilvánított

népakaratot az Országgyűlés nem hagyhatja figyelmen kívül. Amennyiben tehát a

választópolgárok olyan jelentős számban vesznek rész a véleménynyilvánító népszavazáson ,

hogy az az ügydöntő népszavazás valamennyi kritériumának megfelel, indokolt, hogy a

meghozott döntés is kötelezze az Országgy űlést .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. cikkhez

1. A javaslat visszahozza a jogállami Alkotmány 28/C . § (6) bekezdésének azt a

rendelkezését, amely az ügydöntő népszavazáshoz nem követeli meg a választópolgárok
felének a részvételét, hanem az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényese n
szavazó választópolgárok több, mint fele, de legalább az összes választópolgár több, mint
egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott .

2. Az Alaptörvény új 8/A. cikke a véleménynyilvánítás céljából elrendelt népszavazás

szabályait állapítja meg . A véleménynyilvánítás céljából elrendelt népszavazás
intézményének ismételt bevezetése biztosítja a közvetlen és határozott véleménynyilvánítást a
választópolgárok számára .



A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, valamint az Országgyűlésnek az Alaptörvény
módosítására vonatkozó hatáskörére és a módosítás elfogadásához szükséges szavazatarányr a
utal .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL()

Képviselői önálló indítván y

(Alaptörvény módosítására irányuló iavaslat)

Kövér László úr,

az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény S) cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint mellékelten benyújtjuk „a részvételi
demokrácia érvényesülése érdekében Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása ”
című javaslatot .

Alaptörvény S) cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint a tervezet elfogadásához az országgy ű lési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges .

Budapest, 2014. november . ~J? . :.

Név Aláírás
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