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Az Országgyű lés

. . ./2016. ( . . .) OGY határozat a

országos népszavazás elrendeléséről

Az Országgy űlés a Magyarország Kormánya által az Alaptörvény 8 . _cikk (1) bekezdése ,
továbbá a népszavazás kezdeményezésérő l, az európai polgári kezdeményezésr ő l, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény rendelkezései alapján benyújtot t

országos népszavazási kezdeményezésrő l a következő döntést hozza :

1. Az Országgyű lés az „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgy űlés hozzájárulása

nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?” kérdésben az országos népszavazást elrendeli .

2.

	

Az országos népszavazás költségvetésére 4 946,5 millió forint fordítható .



INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya képviseletében eljárva a miniszterelnök kabinetf őnöke 2016. február
24-én az Alaptörvény 8 . cikk (1) bekezdése alapján, a népszavazás kezdeményezésér ől, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi
CCXXXVIII . törvény (a továbbiakban : Nsztv.) 5 . §-a szerinti hitelesítés céljából a következő
országos népszavazásra javasolt kérdést nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz ( a
továbbiakban: NVB): „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgy ű lés hozzájárulása nélkül
is elő írhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő .kötelező betelepítését?” . Az
NVB 14/2016 . számú határozatával az országos népszavazási kezdeményezést hitelesítette. Az
NVB határozata elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Knk.IV.37.222/2016/9. számú
határozatával az NVB 14/2016 . számú határozatát 2016 . május 3-án helybenhagyta. Az NVB
elnöke az Nsztv . 14 . (2) bekezdése szerint tájékoztatta az Országgy űlés elnökét .

Az országgyű lési határozat tartalmazza az országos népszavazás költségvetését is legfeljebb
4 946,5 millió forint összegben, amelybő l 500 millió forint a Nemzeti Választási Iroda számára
korábban rendelkezésre bocsátott forrásból biztosítható .

Budapest, 2016 . május 9 .

Rubovszky Györ

elnök



Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága

Határozati javaslat benyújtása

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján
„országos népszavazás elrendeléséről” címmel az Igazságügyi bizottság a
mellékelt határozati javaslatot kívánja benyújtani .

Budapest, 2016. május 9 .
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