
 

86/2010. (V. 20.) AB végzés 

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazás aláírásgyűjtő ív 

mintapéldányával, illetve az azon szereplő kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott 

kifogás tárgyában meghozta a következő 

végzést: 

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 471/2009. (XII. 11.) OVB határozata ellen benyújtott 

kifogást érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja. 

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. 

Indokolás 

I. 

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 471/2009. (XII. 11.) OVB határozatával megtagadta 

egy országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: 

„Akarja-e Ön, hogy Magyarország államformája Királyság legyen?”. Az OVB a határozatát azzal indokolta, hogy az 

Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata értelmében „Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok 

által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye”, ezért az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 

1998. évi III. törvény 10. § b) pontja alapján megtagadta a hitelesítést. 

2. A 471/2009. (XII. 11.) OVB határozat a Magyar Közlöny 2009. évi 180. számában, 2009. december 11-én 

jelent meg. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése szerint az 

OVB-nek az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat 

közzétételét követő 15 napon belül lehet benyújtani. A határozat ellen 2009. december 19-ei keltezéssel 2010. január 

7-én, a közzétételt követő 27. napon érkezett kifogás az Országos Választási Irodához, illetőleg az 

Alkotmánybírósághoz. 

3. A Ve. 77. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az 

elkésett, vagy nem tartalmazza a 77. § (2) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat. A Ve. 4. § (3) bekezdése szerint a 

Ve.-ben szabályozott határidők - így az OVB határozata elleni kifogás benyújtására megállapított határidő is - 

jogvesztőek és főszabály szerint a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le. A Ve. 4. § (4) bekezdése kimondja, 

hogy a napokban megállapított határidőket a naptári napok szerint kell számítani. A Ve. 77. § (1) bekezdése 

értelmében a kifogás megérkezése a benyújtás időpontja [36/2004. (X. 16.) AB végzés, ABH 2004, 1015, 1016.]. 

Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság az elkésett kifogást a Ve. 130. § (1) bekezdésére, a 116. §-ára és a 77. § 

(5) bekezdésére figyelemmel érdemi vizsgálat nélkül visszautasította. 

Az Alkotmánybíróság a végzés közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére 

tekintettel rendelte el. 
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