Statisztikák az elbírált
népszavazási
kezdeményezésekről
frissítve: 2020. november 23.

2014. 01. 18 –

2014. 01. 18-tól1 benyújtott népszavazási kezdeményezések elbírálása
Benyújtott és elbírált kezdeményezések száma
Benyújtott, de még el nem bírált kezdeményezések

422

száma2

7

Visszavont kezdeményezések száma

9 (2,3%)

NVI elnöke elutasította

100 (23,6%), ebből ismételten
benyújtva: 45

Az NVB által elbírált népszavazási kezdeményezések száma

367

NVB az aláírásgyűjtő ívet hitelesítette

17 (4,6%)

NVB a hitelesítést megtagadta

349 (95,1%)

NVB érdemi vizsgálat nélkül visszautasította

1 (0,3%)

A Kúria döntései3 az NVB határozatai ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmek tárgyában
Benyújtott és elbírált felülvizsgálati kérelmek száma

130

NVB döntése helybenhagyva

102 (78,4%)

NVB döntése megváltoztatva

13 (9,9%)

Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

15 (11,7%)

Benyújtott, de még el nem bírált4

-

Az Alkotmánybíróság döntései bírói döntés ellen benyújtott alkotmányjogi panasz tárgyában
Benyújtott alkotmányjogi panasz száma

6

Alaptörvény-ellenesség megállapítása

1

Elutasítva

1

Visszautasítva

4

1

Az új népszavazásról szóló törvény hatályba lépésének időpontja.

2

A benyújtott, de még el nem bírált népszavazási kezdeményezések számát az összesített adat nem tartalmazza.

3

A kúriai döntésekre vonatkozó adatok a 2013. 09. 30. és 2020.11.23. közötti időszakra vonatkoznak.
A benyújtott, de még el nem bírált felülvizsgálati kérelmek számát az összesített adat nem tartalmazza.

4

2

Hitelesített kérdések
Kérdések
száma

Jogerősen
hitelesített
kérdések

22

Kérdés

Megjegyzés

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a
végéig tartson, amelyben a tanuló a tizennyolcadik életévét betölti?”
(szervező: Vajda Zoltán Tamás, magánszemély)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok
ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?” (szervező: Vajda
Zoltán Tamás, magánszemély)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az öregségi nyugdíj folyósítása az
országgyűlési képviselői megbízatás idején szüneteljen – a jelen
kérdésben tartott népszavazást követő évtől?” (szervező: Vajda Zoltán
Tamás, magánszemély)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek számára az év minden napján
ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam?” (szervező: Vajda
Zoltán Tamás, magánszemély)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés a munka törvénykönyvéről szóló
törvényt úgy módosítsa, hogy a kiskereskedelmi szektorban történő
vasárnapi munkavégzés esetén kétszáz százalék bérpótlék járjon?”
(szervező: Magyar Szocialista Párt)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők választásán minden
pártlistát állító párt köteles legyen a Magyar Államkincstárnak
visszafizetni a számára közpénzből juttatott kampánytámogatást, ha a
pártlista nem szerezte meg az országos listákra leadott érvényes
szavazatok legalább 2%-át?” (szervező: Kész Zoltán magánszemély)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a
kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
szóló 2014. évi CII. törvényt?” (szervező: Nyakó István magánszemély)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy általános iskolában a tanulóknak a kötelező
tanórákon kívüli foglalkozásokon csak a törvényes képviselője kérésére
legyen kötelező részt venni?” (szervező: Kassainé Szegfü Zsuzsanna
magánszemély)

az aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami
tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?" (szervező:
Gőgös Zoltán magánszemély)

az Országgyűlés
elutasította a
kezdeményezést

„Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal
foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta
legfeljebb
bruttó
2
millió
forint
összegű javadalmazásban
részesülhessen?” (szervező: Kész Zoltán magánszemély)

az Országgyűlés
elutasította a
kezdeményezést

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?” (kezdeményező: Kormány)

az Országgyűlés
elrendelte a
népszavazást
(2016. október 2.)

„Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal
foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves
jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne
haladhassa meg?”

nem gyűlt össze a
szükséges számú
aláírás

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti
nap legyen?”

nem gyűlt össze a
szükséges számú
aláírás

3

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a korrupciós bűncselekmények
büntethetősége legalább tizenkét év elteltével évüljön el?”

nem gyűlt össze a
szükséges számú
aláírás

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban
foglaltak
helytállóságának
rendszeres,
kötelező,
a
hatósági
nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő
vizsgálatát?”

nem gyűlt össze a
szükséges számú
aláírás

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a
külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI.
törvényt?”

nem gyűlt össze a
szükséges számú
aláírás

„Egyetért-e Ön azzal, hogy országos népszavazási kezdeményezést
elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen
támogatni?”

a szervező nem kérte
ki az aláírásgyűjtő
íveket, aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy helyi népszavazási kezdeményezést
elektronikus felületen kitölthető aláírásgyűjtő íven is lehessen
támogatni?”

a szervező nem kérte
ki az aláírásgyűjtő
íveket, aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a házasság közjegyző általi felbontással is
megszűnhessen?”

a szervező nem kérte
ki az aláírásgyűjtő
íveket, aláírások nem
kerültek benyújtásra

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés írja elő a törvény alapján
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek vagyonnyilatkozataiban
foglaltak
helytállóságának
rendszeres,
kötelező,
a
hatósági
nyilvántartásokban foglalt adatokkal való összevetéssel történő
vizsgálatát?”

a szervező az igényelt
aláírásgyűjtő íveket
nem vette át.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy 2023. január 1-ig a 38086/78 helyrajzi számú
Kvassay Jenő út, Ráckevei-Soroksági Dunaág, Duna folyam, MÁV
Kelenföld-Keleti pályaudvar vasútvonal által határolt területre atlétikai
stadion ne épüljön?”

a szervező az igényelt
aláírásgyűjtő íveket
nem vette át.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy 2023. január 1-ig a 38086/78 helyrajzi számú
Kvassay Jenő út, Ráckevei-Soroksági Dunaág, Duna folyam, MÁV
Kelenföld-Keleti pályaudvar vasútvonal által határolt területre atlétikai
stadion ne épüljön?”

az eljárás a 2020. évi
CIX. törvény alapján
felfüggesztve

Megtartott országos népszavazások
Kérdés benyújtása
2016. február 24.

Népszavazás

Kérdés

Eredményes

2016. október 2.

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”

nem
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2013. 09. 305. – 2014. 01. 17.

Az NVB által elbírált népszavazási kezdeményezések
NVB által elbírált kezdeményezések száma

116

Aláírásgyűjtő ív hitelesítve

-

Hitelesítés megtagadva

116

2010. 05. 14. - 2013. 09. 29.

Az OVB által elbírált népszavazási kezdeményezések
537

Benyújtott kezdeményezések száma

37 (7%) (ebből 23 ív kiadva)

Aláírásgyűjtő ív hitelesítve

500 (93%)

Hitelesítés megtagadva

-

Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

Az Alkotmánybíróság/Kúria döntései
az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások tárgyában
122

Benyújtott jogorvoslati kérelmek száma

83 (68%)

OVB döntése helybenhagyva
OVB határozatának megsemmisítése + új eljárásra utasítás
Kifogás visszautasítva/érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

5

A Nemzeti Választási Bizottság megalakulásának időpontja.

5

18 (15%)
21 (17%)

2006. 05. 16. - 2010. 05. 13.

Az OVB által elbírált népszavazási kezdeményezések
Benyújtott kezdeményezések száma

1022

Aláírásgyűjtő ív hitelesítve

118 (12%) (ebből 61 ív kiadva)

Hitelesítés megtagadva

898 (88%)

Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

6 (1%)

Az Alkotmánybíróság döntései
az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások tárgyában
Benyújtott jogorvoslati kérelmek száma

380

OVB döntése helybenhagyva

222 (58%)

OVB határozatának megsemmisítése + új eljárásra utasítás

65 (17%)

Kifogás visszautasítva

88 (23%)

AB eljárásának megszüntetése

5 (1%)

Megtartott országos népszavazások
Kérdés benyújtása

2006. október 24.

Népszavazás

2008. március 9.

Kérdés

Eredményes

Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteggyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

igen

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi
ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbetegszakellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követő év január 1-jétől ne
kelljen vizitdíjat fizetni?

igen

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?

igen
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2002. 05. 15. - 2006. 05. 15.

Az OVB által elbírált népszavazási kezdeményezések
Benyújtott kezdeményezések száma

100

Aláírásgyűjtő ív hitelesítve

10 (10%) (mind a 10 ív kiadva)

Hitelesítés megtagadva

86 (86%)

Érdemi vizsgálat nélkül elutasítva

3 (3%)

Az Alkotmánybíróság döntései
az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások tárgyában
Benyújtott jogorvoslati kérelmek száma

12

OVB döntése helybenhagyva

12 (100%)

OVB határozatának megsemmisítése + új eljárásra utasítás

-

Kifogás visszautasítva

-

Megtartott országos népszavazások
Kérdés benyújtása

Népszavazás

Kérdés

Eredményes

-6

2003. április 12.

Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az
Európai Unió tagjává váljon?

igen

2003. július 21.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi
közszolgáltató intézmények, kórházak
maradjanak állami, önkormányzati
tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse
meg az ezzel ellentétes törvényt?

nem

2003. szeptember
11.

Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt
alkosson arról, hogy kedvezményes
honosítással - kérelmére - magyar
állampolgárságot kapjon az a magát magyar
nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon
lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar
nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti
"Magyar igazolvánnyal" vagy a megalkotandó
törvényben meghatározott egyéb módon
igazolja?

nem

2004. december 5.
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A népszavazás megtartására az Alkotmány 79. §-a alapján került sor, mely kimondta, hogy „ügydöntő országos népszavazást kell
tartani a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő (…) csatlakozásáról. E népszavazás időpontja: 2003. április 12.”.
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