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Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1)

bekezdése alapján az országos népszavazásról szóló H/12351 . számú határozati javaslathoz az

alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük el ő :

A határozati javaslatban a „B változat” elmarad :

„Az Országgyűlés a népszavazás kezdeményezésérő l, az európai polgári kezdeményezésről ,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi CCXXXVIII . törvény rendelkezései szerin t
megtárgyalta Gőgös Zoltán magánszemély szervező által benyújtott országos népszavazási
kezdeményezést, és arról a következ ők szerint döntött :

[„A VÁLTOZAT” ]

1.Az Országgyűlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgy ű lés alkosson törvényt az állam i
tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?” kérdésben az országos népszavazás t
elrendeli.

2. Az egy kérdésben tartandó országos népszavazás lebonyolításának költségvetésére 4 487,61 5
millió forint fordítható . Abban az esetben, ha két kérdésben egy napon kerülne sor országo s
népszavazás kitűzésére, a népszavazás lebonyolításának költségvetésére összesen 4 659,83 1
millió forint fordítható.



[„B VÁLTOZAT"

Az Országgyűlés az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgy űlés alkosson törvényt a z
állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?” kérdésben az országo s
népszavazást nem rendeli el .]"

Indokolás

A korábbi alkotmányos szabályozást fenntartva az Alaptörvény is biztosítja a választópolgáro k

részére a népszavazás kezdeményezésének jogát. Kétszázezer választópolgár kezdeményezés e

esetén a népszavazást kötelező elrendelni, míg 100-200 ezer választópolgár kezdeményezés e

esetén az Országgyűlés mérlegelheti, hogy a kezdeményezésnek megfelel ően elrendeli-e a

népszavazást .

Az Országgyűlésnek elkötelezettnek kell lennie a közvetlen demokrácia mellett, ezért a z

alkotmányos szabályoknak megfelelő állampolgári kezdeményezés elutasításának csak

rendkívül indokolt esetben lehet helye . A benyújtott népszavazási kezdeményezés egy közélet i

viták kereszttüzében álló, politikailag és társadalmilag jelent ős kérdés eldöntését bízná

közvetlenül a választópolgárokra .

Sem az Igazságügyi bizottság ülésén, sem azt megel őzően nem vetődött fel olyan érv, ami

kétségbe vonná a kezdeményezés okszerűségét és időszerűségét . Ezért az Országgyűlésnek a

választópolgárok kezdeményezése alapján utat kell nyitnia a közvetlen demokrácia

érvényesülésnek, és el kell rendelnie a népszavazást .

Budapest, 2016 . október 10 .
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